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1. Epidemiologia chorób przyzębia

W dzisiejszych czasach coraz większą rolę w leczeniu sto-
matologicznym odgrywa leczenie wielospecjalistyczne. 
Znaczną część pacjentów zgłaszających się do gabinetów 
stomatologicznych stanowią dorośli, wymagający inter-
dyscyplinarnego, holistycznego podejścia. Uzyskanie 
u nich stabilnej poprawy warunków zgryzowych oraz 
funkcji i estetyki uzębienia nierzadko wymaga wieloeta-
powej współpracy różnych specjalistów. Coraz częściej 
wykorzystywaną terapią interdyscyplinarną jest leczenie 
ortodontyczno-periodontologiczne.

Wyniki epidemiologicznych badań przeprowadzonych 
w 2013 r. w grupie pacjentów w wieku 35–44 i 65–74 lat 
w ramach programu polityki zdrowotnej „Monitorowa-
nie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 
2013–2015” wyraźnie pokazały, jak bardzo choroby przyzę-
bia są rozpowszechnione w naszym kraju. Jedynie u 1,62% 
badanych w  wieku 35–44  lat pochodzących z  dużych 
miast stwierdzono zupełnie zdrowe przyzębie. Pacjentów, 
u których zdiag nozowano płytsze bądź głębsze kieszonki 
przyzębne, było natomiast aż 56,34%. W małych miastach 
sytuacja wyglądała podobnie. Tam jedynie 0,81% pacjen-
tów w wieku 35–44 lat miało zupełnie zdrowe przyzębie. 
Odsetek zdiagnozowanych zapaleń przyzębia w starszej 
grupie wiekowej był jeszcze większy. Aż u 67,35% pacjentów 
z dużych miast i 53,34% pacjentów z małych miast zaobser-
wowano występowanie płytkich bądź głębokich kieszonek 
przyzębnych. Wśród respondentów pochodzących z dużych 
miast było zaledwie 0,75% osób mających zupełnie zdrowe 
przyzębie. W małych miastach było ich 3,67%. Odsetek ten 
był nieznacznie większy wśród kobiet niż wśród mężczyzn.1

Konopka et al. w podsumowaniu swoich badań prze-
prowadzonych na Dolnym Śląsku zaobserwowali, że 
stan przyzębia u mężczyzn (w grupie pacjentów w wieku 
35–44 lat) jest znacznie gorszy niż u kobiet.2 Zauważyli 
także większe zaawansowanie chorób przyzębia wśród 
mieszkańców dużych miast. Oba opracowania pokazują 
niewątpliwie, że periodontopatie są chorobami społeczny-
mi i mogą w dużym stopniu wpływać na przebieg innych 
chorób ogólnoustrojowych, takich jak procesy miażdżyco-
we, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca czy szpitalne 
zapalenia płuc u osób po 65. r.ż.2

Należy także zwrócić uwagę na wyszczególnioną w prog-
ramie najczęstszą przyczynę zgłaszania się pacjentów do 
gabinetów stomatologicznych. W większości (39,47% ba-
danych) był to ból. Zaledwie 2,54% respondentów zgła-
szało się na leczenie z powodu krwawienia. Jedna z pierw-
szych oznak choroby przyzębia jest więc bardzo często 
bagatelizowana przez pacjentów i zgłaszają się oni do le-
karzy dentystów dopiero w zaawansowanej fazie choroby.1

Toczący się w tkankach przyzębia w przebiegu perio
dontitis proces zapalno-immunologiczny prowadzi do 
przesunięcia przyczepu nabłonkowego w kierunku wierz-
chołka korzenia zęba, a w następnej kolejności do zniszcze-
nia przyczepu łącznotkankowego. Trwający proces zapalny 
prowadzi także do powstania ubytków kostnych (ryc. 1). 
W konsekwencji następuje przemieszczenie centrum opo-
ru zęba bardziej dowierzchołkowo, co wiąże się ze zmianą 
momentu działania na ząb sił i doprowadza do przesu-
nięć zębów wzdłuż wyrostka zębodołowego.3 Dotyczy to 
zwłaszcza zębów siecznych, które są szczególnie narażone 
na wychylenie i wydłużenie. Zjawisko to, nazwane patolo-
giczną migracją zębów, stanowi duży problem estetyczny. 

Wykaz skrótów i oznaczeń

CAL (ang. clinical attachment loss) – kliniczna utrata przyczepu 
łącznotkankowego

GI (ang. gingival index) – wskaźnik dziąsłowy
PD (ang. pocket depth) – głębokość kieszonek przyzębnych
PI (ang. plaque index) – wskaźnik płytki bakteryjnej
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Jest to powikłanie występujące w ok. 30% przypadków za-
awansowanego zapalenia przyzębia.4 Najczęściej związane 
są z nim ekstruzja i wychylenie siekaczy oraz diastema.5 
Nierzadko w połączeniu z rotacją czy inklinacją zębów 
siecznych znacznie zaburza estetykę i wpływa negatywnie 
na wygląd uśmiechu, a także całej twarzy pacjenta (ryc. 2). 

Wiadomo zaś, że piękny uśmiech i atrakcyjna twarz mają 
duży wpływ na relacje międzyludzkie oraz jakość życia. 
Często podkreśla się, że ładnej osobie przypisuje się auto-
matycznie pozytywne cechy osobowości.6 Coraz większa 
liczba pacjentów decydujących się na leczenie ortodon-
tyczne robi to ze względów estetycznych.

Ryc. 1. RTG pantomograficzne pacjentki, u której rozpoznano zaawansowane zapalenie przyzębia

Ryc. 2. Pacjentka, u której zdiagnozowano zaawansowane zapalenie przyzębia. Stan po I fazie leczenia periodontologicznego, przed leczeniem ortodontycznym
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2. Współpraca interdyscyplinarna

Współcześnie leczenie ortodontyczne nie jest już zare-
zerwowane tylko dla nastolatków. Decydują się na nie 
również dorośli w coraz starszym wieku. Przestało być 
także przeciwwskazane dla pacjentów, u których zdiagno-
zowano choroby przyzębia.7 Przy obecnym stanie wiedzy 
na temat periodontologii zapalenie przyzębia nie musi 
nieuchronnie prowadzić do utraty zębów. Istnieje możli-
wość zatrzymania redukcji przyczepu łącznotkankowe-
go, a nawet jego odbudowy.8 Odpowiednio zaplanowane 
i przeprowadzone leczenie ortodontyczne, uwzględniające 
m.in. stan otaczających tkanek, braki zębowe czy rucho-
mość zębów, może się do niej przyczynić. Stanowi także 
szansę dla dorosłych pacjentów na zachowanie funkcjo-
nalnego oraz estetycznego uzębienia.9

Aby sprostać wymaganiom dorosłych pacjentów do-
tkniętych chorobą przyzębia i uzyskać nie tylko po-
prawę funkcji, ale także estetyki uzębienia, konieczne 
jest wdrożenie leczenia ortodontyczno-periodonto-
logicznego, a nierzadko, po jego zakończeniu, także pro-
tetycznego bądź implantoprotetycznego.10 Jest to duże 
wyzwanie dla lekarzy, które wymaga ścisłej współpracy 
pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin. Prawidłowo 
poprowadzona terapia może jednak nie tylko polepszyć 
funkcjonowanie układu stomatognatycznego oraz wy-
gląd twarzy, ale nawet poprawić jakość życia pacjenta. 
Należy zachować szczególną czujność podczas tworze-
nia planu takiego leczenia. Pacjenci cierpiący na choro-
by przyzębia stanowią bowiem grupę wysokiego ryzyka 
w leczeniu ortodontycznym.11 Jeżeli proces chorobowy 
w obrębie tkanek przyzębia jest aktywny, występują kli-
niczne oznaki zapalenia, a powierzchnia zęba pokryta 
jest płytką nazębną, zwłaszcza poddziąsłową, wszelkie 
ortodontyczne ruchy zębów mogą prowadzić do dalszej 
destrukcji tkanek przyzębia oraz przyśpieszenia postępu 
utraty kości wyrostka zębodołowego.12,13 Jeśli jednak 
przyłożone podczas leczenia ortodontycznego siły nie 
przekraczają wartości fizjologicznych i są proporcjonal-
ne do stopnia utraty kości, a pacjent jest w fazie remisji 
choroby przyzębia i przeszedł wcześniej leczenie perio-
dontologiczne, postępowanie ortodontyczne nie będzie 
skutkować progresją choroby przyzębia.3,13

Z badań wynika, że u pacjentów, którzy przed rozpo-
częciem leczenia ortodontycznego dbają o higienę jamy 
ustnej, nawet przy zredukowanym przyzębiu, ale w nie-
aktywnej fazie choroby, ortodontyczne ruchy zębów nie 
powodują znacznych długoterminowych zmian w stopniu 
utraty kości oraz redukcji przyczepu łącznotkankowe-
go.12–14 Periodontitis per se nie stanowi zatem przeciw-
wskazania do leczenia ortodontycznego. Odpowiednie 
ortodontyczne ruchy zębów mogą wręcz prowadzić do 
poprawy jakości tkanek otaczających ząb.15 Jednak aby 
leczenie ortodontyczne przyniosło zamierzony skutek, 
konieczna jest ścisła współpraca pomiędzy ortodontą 
a periodontologiem – począwszy od interdyscyplinarnej 

diagnozy, poprzez szczegółowe planowanie i prowadzenie 
leczenia, aż po długoterminową kontrolę. Na każdym eta-
pie leczenia pacjent powinien pozostawać pod jednoczes-
ną opieką ortodonty oraz specjalisty chorób przyzębia.3,11 
Przy odpowiednim rozpoznaniu i kwalifikacji do leczenia 
oraz dobrej współpracy w zespole ortodonta – periodon-
tolog – pacjent możliwe jest przywrócenie prawidłowej 
funkcji narządu żucia, uzyskując przy tym satysfakcjo-
nujący wygląd uzębienia.8,10,12

Kluczem do sukcesu są regularne kontrole periodonto-
logiczne, przeprowadzane przed rozpoczęciem leczenia 
ortodontycznego, co 3–6 miesięcy w jego trakcie, a także 
po zakończeniu aktywnej terapii ortodontycznej.13 Pod-
czas każdego badania powinny być oceniane następujące 
parametry11,13:
• PI;
• GI, pozwalający ocenić stan zapalny dziąseł;
• PD;
• CAL
oraz wg Rzeszut et al.9:
• stopień rozchwiania zębów;
• stan higieny jamy ustnej.

Przebieg zarówno przewlekłego, jak i agresywnego za-
palenia przyzębia jest najczęściej epizodyczny. W chorobie 
występuje więc faza aktywna i nieaktywna.17 Najlepszym 
gwarantem powodzenia leczenia ortodontycznego jest 
prowadzenie go w okresie remisji choroby przyzębia.11 
Jak podkreśla wielu autorów, warunkiem sine qua non 
interdyscyplinarnego leczenia ortodontyczno-periodonto-
logicznego jest całkowite wyeliminowanie aktywnego 
stanu zapalnego.8 Jak dotąd nie określono jednak jedno-
znacznych wytycznych wskazujących na stan przyzębia, 
przy którym można rozpocząć aktywne leczenie orto-
dontyczne. Najczęściej podaje się natomiast, że wskaź-
niki procentowe płytki nazębnej oraz krwawienia przy 
zgłębnikowaniu nie powinny przekraczać 20%.11

Na chirurgiczny algorytm postępowania w komplekso-
wym leczeniu periodontologicznym składają się 3 fazy9:
• wstępna – higienizacyjna;
• korekcyjna – chirurgiczna;
• podtrzymująca.

Niektórzy autorzy zalecają, by przed rozpoczęciem ak-
tywnego leczenia ortodontycznego odczekać 3–6 miesięcy 
od zakończenia terapii periodontologicznej.11 Jest to czas 
niezbędny do uzyskania odpowiedzi tkanek przyzębia 
na leczenie oraz weryfikacji, czy pacjent stosuje się do 
zaleceń higienicznych. Nie wszyscy klinicyści podzielają 
jednak ten pogląd. Pojawia się wiele publikacji, których 
autorzy pozwalają, pod warunkiem braku powikłań, na 
rozpoczęcie leczenia ortodontycznego już po 7–10 dniach 
od zabiegu, czyli w momencie ściągnięcia szwów.15 Nie-
którzy z nich wręcz zalecają odwrócenie kolejności terapii. 
Opierają się przy tym na poglądzie, że poprzez odpowied-
nie ruchy ortodontyczne możliwa jest modyfikacja roz-
miaru i kształtu ubytków kostnych.18,19 Mathews i Ko-
kich podali, że występujące przy wydłużonych i mezjalnie 
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przechylonych zębach jedno- i dwuścienne ubytki mogą 
być z powodzeniem eliminowane przez ortodontyczną in-
truzję oraz pionizację zębów.17 Dwuścienne ubytki o cha-
rakterze krateru i ubytki trójścienne wymagają już nato-
miast postępowania chirurgicznego przed rozpoczęciem 
leczenia ortodontycznego.8 Rabie i Boisson zasugerowali 
jednak mimo wszystko odwróconą kolejność postępo-
wania i rozpoczęcie leczenia od ortodontycznej intruzji 
wydłużonych zębów.19 W ten sposób można doprowa-
dzić do korzystnej zamiany poziomych ubytków kostnych 
w pionowe. Wąskie i głębokie ubytki są bowiem lepiej 
rokujące dla postępowania regeneracyjnego. W przyzę-
biu bez aktywnego stanu zapalnego intruzja zębów może 
skutkować także, obok poprawy poziomu brzegu wyrostka 
zębodołowego, odbudową przyczepu łącznotkankowego.8

3. Recesje dziąseł

Niezwykle trudną kwestią wiążącą się z leczeniem pacjen-
tów dotkniętych chorobami przyzębia jest także zwiększo-
ne ryzyko recesji dziąseł. Mają one dość złożoną etiologię 
i leczenie ortodontyczne samo w sobie nie jest przyczyną 
ich powstawania.20 Ruchy ortodontyczne stanowią jednak 
jeden z czynników je przyspieszających (na dowierzchoł-
kową migrację brzegu dziąsła ma wpływ szereg czynni-
ków predysponujących oraz przyspieszających). Czynniki 
ryzyka powstawania recesji dziąseł można podzielić na 
4 grupy19:
• związane z anatomią wyrostka zębodołowego i odleg-

łością korzeni zębów od blaszki kortykalnej wyrostka 
zębodołowego;

• biotyp przyzębia – cienki;
• środowiskowe – złe nawyki, zaniedbanie higieny jamy 

ustnej, nieprawidłowy sposób szczotkowania zębów, 
nieprawidłowa biomechanika leczenia ortodontycznego 
czy aktywne retainery językowe;

• matryca czynnościowa –  nieprawidłowe kontakty 
w okluzji centrycznej i ekscentrycznej, występowanie 
parafunkcji.

Planując leczenie ortodontyczne, należy zatem przeanali-
zować konieczne do przeprowadzenia ruchy zębów, a także 
językowo-policzkowy wymiar tkanek twardych i miękkich 
przyzębia. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone 
leczenie może nawet mieć korzystny wpływ na ustawienie 
korzeni i zmniejszyć tym samym ryzyko recesji.21 Prawi-
dłowe leczenie ekstrakcyjne, odpowiedni tork korzeniowy, 
interproksymalna redukcja szkliwa czy selektywne szlifo-
wanie zębów pomagają w utrzymaniu korzeni w kości wy-
rostka zębodołowego.21 Należy jednak zachować ostrożność 
podczas leczenia osób mających cienki biotyp przyzębia. 
Dowargowe ruchy zębów u tych pacjentów skutkują nie-
kiedy powstaniem dehiscencji kostnych, a w konsekwencji 
(szczególnie w razie obecności płytki nazębnej) recesjami.16 
Także Wennström zasugerował, że dopoliczkowe/dowar-
gowe przesunięcie zęba podczas leczenia ortodontycznego 
ma największy wpływ na powstawanie recesji.20 Powoduje 
ono zredukowanie przedsionkowej grubości tkanek twar-
dych i miękkich przyzębia oraz sprzyja wydłużeniu korony 
klinicznej zęba. Bardziej przedsionkowe ustawienie zębów 
naraża również tkanki przyzębia na urazy, wywołane np. 
szczotkowaniem.22 Dominiak stwierdziła też, że silne dzia-
łanie recesjogenne wykazuje także przeciwny ruch, czyli 
retruzja zębów siecznych w żuchwie.23

Analiza rodzaju przyzębia oraz planowanych ruchów 
zęba daje także wskazówki dotyczące zabiegów pokrycia 
już istniejących recesji. Jeśli zamierzony jest ruch dojęzy-
kowy stłoczonych lub zbyt mocno wychylonych zębów, 
w jego konsekwencji można się spodziewać zwiększenia 
policzkowo-językowego wymiaru kości wyrostka zębodo-
łowego oraz tkanek dziąsła i ich dokoronowej migracji.23 
W rezultacie następuje zmniejszenie wielkości recesji i za-
bieg jej pokrycia nie jest wymagany przed rozpoczęciem 
leczenia ortodontycznego (ryc. 3). Można przypuszczać, 
że będzie on miał większą szansę powodzenia po zakoń-
czeniu tej terapii.20 Warunkiem estetycznego pokrycia 
recesji jest niewątpliwie przemyślane interdyscyplinarne 
leczenie ortodontyczno-periodontologiczne.24 Powinno 
ono uwzględniać rodzaj i wielkość recesji, a także ogra-
niczenie w postaci kości wyrostka zębodołowego.

Ryc. 3. Schemat ilustrujący zmiany zachodzące w tkan-
kach przyzębia po przeprowadzeniu dojęzykowego 
ruchu zęba. 

Na podstawie: Wennström JL. Mucogingival considera-
tions in orthodontic treatment. Semin Orthod. 1996;2(1): 
46–54. doi:10.1016/s1073-8746(96)80039-9 
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Rozpoczynając interdyscyplinarną terapię od leczenia 
periodontologicznego, w niektórych przypadkach mo-
żemy doprowadzić do poprawy ustawienia zębów przed 
interwencją ortodontyczną. Dzieje się tak głównie, gdy za-
burzenia są wynikiem obrzęku oraz zmienionej spoistości 
tkanek przyzębia występujących w przebiegu periodonti
tis.25 Samo leczenie periodontologiczne jest jednak nie-
wystarczające w przypadku zaawansowanego zapalenia 
przyzębia oraz towarzyszącego mu zgryzu urazowego. 
Utrata przyczepu łącznotkankowego oraz tkanki kostnej 
są jednymi z czynników prowadzących do wspomnianej 
już patologicznej migracji zębów, co sprzyja powstawaniu 
przedwczesnych kontaktów okluzyjnych oraz przeszkód 
zgryzowych.5 Konieczne jest wtedy wdrożenie dodatkowej 
terapii stałym aparatem ortodontycznym.9 Leczenie to 
ma na celu poprawę estetyki oraz korektę wad zębowych, 
głównie pionizację wychylonych siekaczy, zamknięcie pa-
tologicznej diastemy, intruzję wydłużonych zębów siecz-
nych oraz przywrócenie prawidłowego położenia zębów.19

Dobrze zaplanowane ortodontyczne przemieszczenie 
zęba może prowadzić do wytworzenia, przemodelowania 
lub przebudowy kości wyrostka zębodołowego. Niekiedy 
jednak następuje przesunięcie zęba poza wyrostek zębo-
dołowy. Zęby mogą się więc przemieszczać „z kością” lub 
„przez kość”.8 Warto wobec tego dokładnie się zastanowić, 
jakie przesunięcia zębów zaplanować i jakie będą one miały 
konsekwencje dla otaczających tkanek. Jak już wspomnia-
no, należy także zwrócić uwagę na to, że zęby, przy których 
odnotowano utratę kości wyrostka zębodołowego, mają 
dowierzchołkowo przesunięte centrum oporu. Ponadto 
odległość pomiędzy centrum oporu takiego zęba a szczy-
tem wyrostka zębodołowego jest mniejsza niż w przypadku 
zębów z klinicznie zdrowym przyzębiem. Wobec tego w ra-
zie obniżonego poziomu kości zęby mają większą tendencję 
do niekontrolowanego nachylania niż do ruchu transla-
cyjnego.16 Działając zatem na zmniejszoną powierzchnię 
korzenia, powinno się stosować odpowiednio mniejsze 
siły. Planując przesunięcia zębowe, trzeba więc wziąć pod 
uwagę różnice w biomechanice ruchu zębów.

4. Leczenie retencyjne

Po zakończeniu aktywnej fazy leczenia ortodontycznego 
rozpoczyna się okres leczenia retencyjnego. U tzw. pacjen-
tów periodontologicznych jest on szczególnie ważny. Na 
stabilność wyników leczenia ortodontycznego ma wpływ 
wiele czynników. Można do nich zaliczyć m.in. zachowa-
nie oryginalnych wymiarów łuku zębowego i równowagi 
mięśniowej, pozycję, kształt i rozmiar siekaczy dolnych, 
przyczynę leczenia ortodontycznego, liczbę przesuwanych 
zębów, czas trwania terapii, stan przyzębia, wiek pacjenta 
i związany z tym resztkowy wzrost, uzyskanie odpowied-
nich triad czynnościowych oraz zaguzkowanie zębów po 
leczeniu, obecność i położenie trzecich zębów trzono-
wych, a nawet płeć.26 Retencyjna faza leczenia powinna 

być zatem dopasowana do każdego pacjenta i zaplanowa-
na jeszcze przed rozpoczęciem aktywnego leczenia.27 Każ-
dy przypadek wymaga bowiem indywidualnego podejścia 
i nie tak samo „agresywnego” postępowania w fazie re-
tencyjnej. Najbardziej optymalnym aparatem retencyj-
nym po leczeniu ortodontycznym dorosłych pacjentów, 
u których występuje zredukowane przyzębie, wydaje się 
elastyczny retainer stały przyklejany od strony języko-
wej każdego zęba w segmencie przednim.7 Działa on jak 
szyna periodontologiczna oraz zapewnia jednocześnie 
fizjologiczną ruchomość zębów. Warto w takich przypad-
kach rozważyć zastosowanie tzw. podwójnej retencji, czyli 
połączenia retainera stałego z aparatem wyjmowanym. 
Większość ortodontów zaleca noszenie zdejmowanych 
aparatów retencyjnych cały czas przez okres ok. 3 miesięcy 
w przypadku szyny termoformowalnej oraz 3–9 miesię-
cy, gdy pacjent używa płytki Hawleya. Krótszy zaleca-
ny czas noszenia aparatu w pełnym wymiarze godzin 
w pierwszym przypadku związany jest z zapobieganiem 
otwierania się zgryzu. Po tym okresie rekomendowany 
czas noszenia aparatów retencyjnych wynosi ok. 8 godzin 
w ciągu doby (najczęściej w ciągu nocy) już do końca życia 
(zalecenie 84,2% ortodontów). Podobne zalecenia domi-
nują w przypadku przyklejanych retainerów językowych 
– podkreśla się konieczność pozostawienia ich na stałe.28

Większość autorów podkreśla, że najważniejszym wa-
runkiem osiągnięcia stabilności po leczeniu jest zachowa-
nie niezmienionej szerokości międzykłowej w żuchwie. 
Choć pojawiały i wciąż pojawiają się głosy, że szerokość 
międzykłowa wcale nie jest „nietykalna” i wydłużenie 
oraz poszerzenie łuku zębowego może być stabilne,29 to 
niezmiennie dominuje pogląd, że zachowanie oryginal-
nych wymiarów i kształtu łuku zębowego jest kluczowe 
dla osiągnięcia sukcesu terapeutycznego.30 Strang za lecze-
nie zakończone pełnym powodzeniem uznawał takie, któ-
re po aktywnej fazie nie wymagało żadnego mechanicz-
nego zabezpieczenia przed nawrotem wady.31 W swojej 
publikacji podał wiele czynników, których respektowanie 
miało zwiększyć szanse na osiągnięcie stabilnych wyni-
ków terapii. Podkreślał on przede wszystkim, że uzębienie 
zarówno w wadzie zgryzu, jak i w prawidłowej okluzji 
pozostaje pod wpływem zbalansowanych sił mięśniowych 
i jest za ich pomocą stabilizowane. Układ ten jest specy-
ficzny dla każdego pacjenta i nie powinien być naruszany 
podczas leczenia. Wartości szerokości międzykłowej oraz 
międzytrzonowcowej w żuchwie stanowią „zębowy klucz” 
wyznaczający pozycję zębów pozostających w harmonii 
z nieustannie oddziałującymi na nie mięśniami. Zatem 
osiągnięcie stabilnych wyników leczenia ortodontycznego 
jest możliwe jedynie poprzez zachowanie nienaruszone-
go obszaru dolnych kłów oraz pierwszych trzonowców. 
Usytuowanie zębów w dolnym łuku, uwarunkowane ba-
lansem mięśniowym, powinno natomiast determinować 
ustawienie zębów szczęki.

Również Proffit podkreślał, że szczególny wpływ na 
ustawienie zębów w wyrostku zębodołowym ma funkcja 
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mięśni.32 Jak wyjaśniono powyżej, poszerzenie łuku zę-
bowego i zmiana jego wyjściowych parametrów zaburza 
równowagę mięśniową i zwiększa prawdopodobieństwo 
nawrotu leczonej wady zgryzu. U pacjentów dotkniętych 
periodontitis tendencja do tzw. recydywy jest tym więk-
sza, że tkanki przyzębia, które u pacjentów mających 
zdrowe przyzębie stanowią przeciwwagę dla nacisków 
ze strony języka, warg i  policzków, są osłabione i  nie 
spełniają funkcji stabilizującej.32 Nawrót wady zgryzu 
u  pacjentów cierpiących na choroby przyzębia często 
wiąże się z powrotem zgryzu urazowego, a co za tym 
idzie – przeciążeniem w zgryzie i zwiększeniem rucho-
mości zębów.9 W konsekwencji może to prowadzić do 
utraty osłabionych zębów. Nadrzędnym celem leczenia 

ortodontyczno-periodontologicznego powinno być nato-
miast przywrócenie funkcjonalnej okluzji z zachowaniem 
jak największej liczby zębów i uzyskanie stabilnego efektu 
terapeutycznego (ryc. 4, 5).8,10

Piśmiennictwo
1. Ministerstwo Zdrowia. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwa-

runkowań w populacji polskiej w wieku 35–44 i 65–74 lat – badania 
epidemiologiczne wykonane w 2013 roku w ramach programu polityki 
zdrowotnej pn.: „Monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji 
polskiej w latach 2013-2015”. https://www.gov.pl/attachment/f0bfbe-
de-b803-447d-a927-be7eb6138c9e. Dostęp 19.11.2020.

2. Konopka T, Zawada Ł, Kobierzycka A, Chrzęszczyk D. Stan przyzę-
bia mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 35–44 oraz 
65–74 lat. Dent Med Probl. 2015;52(4):447–454. doi:10.17219/dmp/60135

Ryc. 4. Pacjentka zmagająca się z przewlekłym zaawansowanym zapaleniem przyzębia. Widoczna patologiczna migracja zębów. Stan przed leczeniem orto-
dontycznym

https://www.gov.pl/attachment/f0bfbede-b803-447d-a927-be7eb6138c9e
https://www.gov.pl/attachment/f0bfbede-b803-447d-a927-be7eb6138c9e
https://www.gov.pl/attachment/f0bfbede-b803-447d-a927-be7eb6138c9e
https://www.gov.pl/attachment/f0bfbede-b803-447d-a927-be7eb6138c9e
https://www.gov.pl/attachment/f0bfbede-b803-447d-a927-be7eb6138c9e
https://www.gov.pl/attachment/f0bfbede-b803-447d-a927-be7eb6138c9e
https://doi.org/10.17219/dmp/60135
https://doi.org/10.17219/dmp/60135
https://doi.org/10.17219/dmp/60135


Interdyscyplinarne leczenie ortodontyczno-periodontologiczne 15

3. Ong MMA, Wang HL. Periodontic and orthodontic treatment in adults. 
Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002;122(4):420–428. doi:10.1067/ 
mod.2002.126597

4. Towfighi PP, Brunsvold MA, Storey AT, Arnold RM, Willman DE, 
McMahan CA. Pathologic migration of anterior teeth in patients with 
moderate to severe periodontitis. J Periodontol. 1997;68(10):967–972. 
doi:10.1902/jop.1997.68.10.967

5. Rzeszut A, Kawala B, Szulc M, Ziętek M. Patologiczna migracja zębów 
siecznych szczęki a stan tkanek przyzębia. Dent Med Probl. 2006;43(2): 
245–225. https://www.dbc.wroc.pl/Content/1893/DMP_2006432245_ 
Rzes.pdf. Dostęp 4.07.2020.

6. Sieja A, Kawala B. Contemporary orthodontic diagnostics: Macro-
esthetics, microesthetics, miniesthetics. Dent Med Probl. 2014;51(1): 
19–25. http://www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2014/51/1/19/. Dostęp 
19.11.2020.

7. Zachrisson BU. Clinical implications of recent orthodontic-periodon-
tologic research findings. Semin Orthod. 1996;2(1):4–12. doi:10.1016/
s1073-8746(96)80034-x6

8. Melsen B, Agerbaek N. Orthodontics as an adjunct to oral rehabilita-
tion. Periodontol 2000. 1994;4:148–159. doi:10.1111/j.1600-0757.1994.
tb00015.x

9. Rzeszut A, Kawala B. Leczenie periodontologiczno-ortodontyczne 
wtórnego zgryzu urazowego u dorosłych. Dent Med Probl. 2005;42(4): 
637–645. http://dmp.mazurek.info/artykuly/DMP_2005424637.pdf. 
Dostęp 4.07.2020.

10. Minch L, Chrobak M, Antoszewska J. Interdisciplinary treatment of 
adult patients: Case report. Dent Med Probl. 2013;50(4):481–485. http://
www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2013/50/4/481/. Dostęp 4.07.2020.

11. Czochrowska EM, Rosa M. The orthodontic/periodontal interface. 
Semin Orthod. 2015;21(1):3–14. doi:10.1053/j.sodo.2014.12.001

Ryc. 5. Pacjentka z ryc. 4 po 6 miesiącach leczenia ortodontycznego. Widoczna poprawa ustawienia siekaczy górnych

https://doi.org/10.1067/mod.2002.126597
https://doi.org/10.1067/mod.2002.126597
https://doi.org/10.1067/mod.2002.126597
https://doi.org/10.1902/jop.1997.68.10.967
https://doi.org/10.1902/jop.1997.68.10.967
https://doi.org/10.1902/jop.1997.68.10.967
https://doi.org/10.1902/jop.1997.68.10.967
https://www.dbc.wroc.pl/Content/1893/DMP_2006432245_Rzes.pdf
https://www.dbc.wroc.pl/Content/1893/DMP_2006432245_Rzes.pdf
https://www.dbc.wroc.pl/Content/1893/DMP_2006432245_Rzes.pdf
https://www.dbc.wroc.pl/Content/1893/DMP_2006432245_Rzes.pdf
http://www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2014/51/1/19/
http://www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2014/51/1/19/
http://www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2014/51/1/19/
http://www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2014/51/1/19/
https://doi.org/10.1016/s1073-8746(96)80034-x6
https://doi.org/10.1016/s1073-8746(96)80034-x6
https://doi.org/10.1016/s1073-8746(96)80034-x6
https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.1994.tb00015.x
https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.1994.tb00015.x
https://doi.org/10.1111/j.1600-0757.1994.tb00015.x
http://dmp.mazurek.info/artykuly/DMP_2005424637.pdf
http://dmp.mazurek.info/artykuly/DMP_2005424637.pdf
http://dmp.mazurek.info/artykuly/DMP_2005424637.pdf
http://dmp.mazurek.info/artykuly/DMP_2005424637.pdf
http://www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2013/50/4/481/
http://www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2013/50/4/481/
http://www.dmp.umed.wroc.pl/en/article/2013/50/4/481/
https://doi.org/10.1053/j.sodo.2014.12.001
https://doi.org/10.1053/j.sodo.2014.12.001


Aleksandra Adamek16

12. Årtun J, Urbye KS. The effect of orthodontic treatment on periodontal 
bone support in patients with advanced loss of marginal periodonti-
um. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1988;93(2):143–148. doi:10.1016/ 
0889-5406(88)90292-2

13. Boyd RL, Leggott PJ, Quinn RS. Periodontal implications of orthodon-
tic treatment in adults with reduced or normal periodontal tissues 
versus those of adolescents. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1989; 
96(3):191–199. doi:10.1016/0889-5406(89)90455-1

14. Sadowsky C, BeGole EA. Long-term effects of orthodontic treatment 
on periodontal health. Am J Orthod. 1981;80(2):156–172. doi:10.1016/ 
0002-9416(81)90216-5

15. Re S, Corrente G, Abundo R. Orthodontic treatment in periodontally 
compromised patients: 12-year report. Int J Periodontics Restorative 
Dent. 2000;20(1):31–39. doi:10.11607/prd.00.0357

16. Geisinger ML, Abou-Arraj RV, Souccar NM, Holmes CM, Geurs NC. 
Decision making in the treatment of patients with malocclusion and 
chronic periodontitis: Scientific evidence and clinical experience. 
Semin Orthod. 2014;20(3):170–176. doi:10.1053/j.sodo.2014.06.006

17. Armitage GC. Learned and unlearned concepts in periodontal diag-
nostics: A 50-year perspective. Periodontology 2000. 2013;62(1):20–36. 
doi:10.1111/prd.12006

18. Mathews D, Kokich VG. Managing treatment for the orthodontic 
patient with periodontal problems. Semin Orthod. 1997;3(1):21–38. 
doi:10.1016/s1073-8746(97)80037-0

19. Rabie AMB, Boisson M. Management of patients with severe bone loss: 
Bone induction and orthodontics. World J Orthod. 2001;2(2):142–153. 
https://www.semanticscholar.org/paper/Management-of-patients-with-
severe-bone-loss%3A-bone-Rabie-Gildenhuys/6eae83c962f4367220c 
446cf81ad968947752050. Dostęp 4.07.2020.

20. Wennström JL. Mucogingival considerations in orthodontic treatment. 
Semin Orthod. 1996;2(1):46–54. doi:10.1016/s1073-8746(96)80039-9

21. Johal A, Katsaros C, Kiliaridis S, et al. State of the science on contro-
versial topics: Orthodontic therapy and gingival recession (a report of 
the Angle Society of Europe 2013 meeting). Prog Orthod. 2013;14:16. 
doi:10.1186/2196-1042-14-16

22. Dominiak M, Konopka T, Szajowski K. Recesje dziąseł w odniesieniu do 
potencjalnych czynników etiopatologicznych. Stomatol Współ. 2002; 
9(2):22–28.

23. Dominiak M. Własna metoda oceny prognozowania recesji przyzębia 
[rozprawa habilitacyjna]. Wrocław, Polska: Akademia Medyczna we 
Wrocławiu; 2009.

24. Zucchelli G, Parenti SI, Ghigi G, Bonetti GA. Combined orthodon-
tic-mucogingival treatment of a deep post-orthodontic gingival reces-
sion. Eur J Esthet Dent. 2012;7(3):266–280. https://ejed.quintessenz.de/
index.php?doc=abstract&abstractID=28186/. Dostęp 4.07.2020.

25. Gaumet PE, Brunsvold MI, McMahan CA. Spontaneous repositioning 
of pathologically migrated teeth. J Periodontol. 1999;70(10):1177–1184.  
doi:10.1902/jop.1999.70.10.1177

26. Lang G, Alfter G, Göz G, Lang GH. Retention and stability: Tak-
ing various treatment parameters into account. J  Orofac Orthop. 
2002;63(1):26–41. doi:10.1007/s00056-002-0036-2

27. Lyotard N, Hans M, Nelson S, Valiathan M. Short-term postorthodontic 
changes in the absence of retention. Angle Orthod. 2010;80(6):1045–1050.  
doi:10.2319/010210-7.1

28. Valiathan M, Hughes E. Results of a survey-based study to identify 
common retention practices in the United States. Am J Orthod Den
tofacial Orthop. 2010;137(2):170–177. doi:10.1016/j.ajodo.2008.03.023

29. Steadman SR. Changes of intermolar and intercuspid distance follow-
ing orthodontic treatment. Angle Orthod. 1961;31(4):207–215. doi:10. 
1043/0003-3219(1961)031<0207:COIAID>2.0.CO;2

30. Heiser W, Richter M, Niederwanger A, Neunteufel N, Kulmer S. Asso-
ciation of the canine guidance angle with maxillary and mandibular 
intercanine widths and anterior alignment relapse: Extraction vs non-
extraction treatment. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008;133(5): 
669–680. doi:10.1016/j.ajodo.2006.04.044

31. Strang RHW. The fallacy of denture expansion as a treatment proce-
dure. Angle Orthod. 1949;19(1):12–17. doi:10.1043/0003-3219(1949) 
019<0012:TFODEA>2.0.CO;2

32. Proffit WR. Equilibrium theory revisited: Factors influencing posi-
tion of the teeth. Angle Orthod. 1978;48(3):175–186. doi:10.1043/0003-
3219(1978)048<0175:ETRFIP>2.0.CO;2

https://doi.org/10.1016/0889-5406(88)90292-2
https://doi.org/10.1016/0889-5406(88)90292-2
https://doi.org/10.1016/0889-5406(88)90292-2
https://doi.org/10.1016/0889-5406(88)90292-2
https://doi.org/10.1016/0889-5406(89)90455-1
https://doi.org/10.1016/0889-5406(89)90455-1
https://doi.org/10.1016/0889-5406(89)90455-1
https://doi.org/10.1016/0889-5406(89)90455-1
https://doi.org/10.1016/0002-9416(81)90216-5
https://doi.org/10.1016/0002-9416(81)90216-5
https://doi.org/10.1016/0002-9416(81)90216-5
https://doi.org/10.11607/prd.00.0357
https://doi.org/10.11607/prd.00.0357
https://doi.org/10.11607/prd.00.0357
https://doi.org/10.1053/j.sodo.2014.06.006
https://doi.org/10.1053/j.sodo.2014.06.006
https://doi.org/10.1053/j.sodo.2014.06.006
https://doi.org/10.1053/j.sodo.2014.06.006
https://doi.org/10.1111/prd.12006
https://doi.org/10.1111/prd.12006
https://doi.org/10.1111/prd.12006
https://doi.org/10.1016/s1073-8746(97)80037-0
https://doi.org/10.1016/s1073-8746(97)80037-0
https://doi.org/10.1016/s1073-8746(97)80037-0
https://www.semanticscholar.org/paper/Management-of-patients-withsevere-bone-loss%3A-bone-Rabie-Gildenhuys/6eae83c962f4367220c446cf81ad968947752050
https://www.semanticscholar.org/paper/Management-of-patients-withsevere-bone-loss%3A-bone-Rabie-Gildenhuys/6eae83c962f4367220c446cf81ad968947752050
https://www.semanticscholar.org/paper/Management-of-patients-withsevere-bone-loss%3A-bone-Rabie-Gildenhuys/6eae83c962f4367220c446cf81ad968947752050
https://www.semanticscholar.org/paper/Management-of-patients-withsevere-bone-loss%3A-bone-Rabie-Gildenhuys/6eae83c962f4367220c446cf81ad968947752050
https://www.semanticscholar.org/paper/Management-of-patients-withsevere-bone-loss%3A-bone-Rabie-Gildenhuys/6eae83c962f4367220c446cf81ad968947752050
https://doi.org/10.1016/s1073-8746(96)80039-9
https://doi.org/10.1016/s1073-8746(96)80039-9
https://doi.org/10.1186/2196-1042-14-16
https://doi.org/10.1186/2196-1042-14-16
https://doi.org/10.1186/2196-1042-14-16
https://doi.org/10.1186/2196-1042-14-16
https://ejed.quintessenz.de/index.php?doc=abstract&abstractID=28186/
https://ejed.quintessenz.de/index.php?doc=abstract&abstractID=28186/
https://ejed.quintessenz.de/index.php?doc=abstract&abstractID=28186/
https://ejed.quintessenz.de/index.php?doc=abstract&abstractID=28186/
https://doi.org/10.1902/jop.1999.70.10.1177
https://doi.org/10.1902/jop.1999.70.10.1177
https://doi.org/10.1902/jop.1999.70.10.1177
https://doi.org/10.1007/s00056-002-0036-2
https://doi.org/10.1007/s00056-002-0036-2
https://doi.org/10.1007/s00056-002-0036-2
https://doi.org/10.2319/010210-7.1
https://doi.org/10.2319/010210-7.1
https://doi.org/10.2319/010210-7.1
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2008.03.023
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2008.03.023
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2008.03.023
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1961)031<0207:COIAID>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1961)031<0207:COIAID>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1961)031<0207:COIAID>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.04.044
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.04.044
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.04.044
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.04.044
https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.04.044
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1949)019<0012:TFODEA>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1949)019<0012:TFODEA>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1949)019<0012:TFODEA>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1978)048<0175:ETRFIP>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1978)048<0175:ETRFIP>2.0.CO;2
https://doi.org/10.1043/0003-3219(1978)048<0175:ETRFIP>2.0.CO;2


1. Wstęp

Dane epidemiologiczne informują o ciągle zwiększają-
cej się liczbie pacjentów wymagających leczenia braków 
w uzębieniu.1 Pomimo dużego postępu w implantologii 
stomatologicznej nadal najczęściej stosowanym uzupeł-
nieniem protetycznym są konwencjonalne protezy.2 Przez 
ich używanie na błonie śluzowej jamy ustnej mogą pojawić 
się zmiany, określane jako stomatopatie. Charakterystycz-
ną cechą stomatopatii jest zaczerwienienie i obrzęk błony 
śluzowej pokrytej płytą protezy. Pod względem klinicz-
nym wyróżnia się 2 rodzaje zapaleń: nieżytowy i rozrosto-
wy stan zapalny błony śluzowej podłoża protetycznego.3 
Stan zapalny może ograniczać się do pojedynczych wy-
broczyn, objawiać się zaczerwienieniem całego obszaru 
protezowanego lub występować w postaci przerostowej. 
Klasyfikacja Newtona obejmuje 3 stadia stomatopatii4:
• I – różowe punkty przekrwienia zlokalizowane dookoła 

ujść podniebiennych przewodów gruczołów śluzowych 
(ryc. 1);

• II – uogólniony stan zapalny błony śluzowej pokrytej 
płytą protezy – błona śluzowa jest gładka i wrażliwa, 
niewielki uraz wywołuje krwawienie (ryc. 2);

• III – przerostowe ziarninujące zapalenie – błona śluzowa 
ma nierówną, guzowatą powierzchnię (ryc. 3).
Niektórzy badacze dodają do klasyfikacji stadium 0, w któ-

rym błona śluzowa jest niezmieniona, ale pacjent subiektyw-
nie odczuwa suchość jamy ustnej oraz pieczenie i kłucie.5

Główne przyczyny powstawania stomatopatii to urazy 
mechaniczne, infekcje grzybami drożdżopodobnymi i od-
działywanie płytki protez (ang. denture plaque). Mniejsze 

znaczenie przypisuje się uczuleniom na tworzywo prote-
zy, infekcjom bakteryjnym oraz toksyczności substan-
cji chemicznych. Także ogólny stan zdrowia pacjentów 
używających uzupełnień protetycznych ma wpływ na 
powstawanie i rozwój stomatopatii. Proteza jest dodat-
kowym czynnikiem wyzwalającym objawy patologiczne 
w chorobach ogólnoustrojowych.4

2. Uraz mechaniczny jamy ustnej

Szorstka dowyrostkowa strona płyty protezy, ostre 
brzegi lub zbyt duży jej zasięg mogą prowadzić do po-
wstawania odleżyn bądź owrzodzeń błony śluzowej. 
Również złe przyleganie protezy i niewłaściwa okluzja 
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wywołują stomatopatie.6 W przypadku ustalenia zbyt 
dużej wysokości centralnego zwarcia oraz przekrocze-
nia szpary spoczynkowej następuje zwiększony ucisk 
na podłoże protetyczne, co prowadzi do zaburzeń krą-
żenia.5 Przy obniżonej wysokości zwarcia kąty ust są 
wiotkie i macerowane zalegającą śliną, co powoduje ich 
zapalenie (łac. cheilitis). U pacjentów używających pro-
tezy całkowitej górnej przy brakach skrzydłowych w żu-
chwie nieuzupełnionych protezą dolną może pojawić 
się ruchomy wyrostek zębodołowy zwany grzebieniem 
kogucim. Zmiana ta wynika z nadmiernego obciążenia 
przedniego odcinka górnego wyrostka zębodołowego. 
Powoduje zanik tkanki kostnej i przerost tkanki łącznej, 
co wpływa na pogorszenie utrzymania protezy.

Należy pamiętać, że błona śluzowa szczęki i  żuchwy 
nie jest fizjologicznie przystosowana do przenoszenia sił 
zgryzowych.7 Używanie protez może prowadzić do DIFIH. 

W piś miennictwie spotykane są również takie nazwy, jak 
nadziąślak szczelinowaty (łac. epulis fissuratum) czy też ziar-
niniak szczelinowaty (łac. granuloma fissuratum).8,9 Zazwy-
czaj zmiany te pojawiają się w wyniku długotrwałego urazu 
wywołanego niedopasowaną płytą protezy.9–13 Dysproporcja 
pomiędzy płytą protezy a podłożem protetycznym wywo-
łuje uszczelnianie nadmiernie rozrośniętą ruchomą błoną 
śluzową. Występowanie takich zmian często zaburza reten-
cję protez i utrudnia leczenie protetyczne (ryc. 4).

Zmiany te nie mają skłonności do złośliwienia. Histo-
logicznie ziarniniak jest przewlekłym zapaleniem tkanki 
łącznej o dużej zawartości włókien kolagenowych pokrytej 
proliferującym nabłonkiem. Rozwija się powoli i bezbo-
leśnie. Wykrywany jest przypadkowo u osób zgłaszają-
cych się po nowe protezy.14,15 W zależności od wielkości 
może być leczony zachowawczo lub chirurgicznie. Le-
czenie zachowawcze polega na jedno- lub wielokrotnym 
podścielaniu płyty protezy materiałem plastyfikowanym 
(ang. tissue conditioner). Zabiegi chirurgiczne wykonuje 
się metodami tradycyjnymi, przy użyciu skalpela, bądź 
stosując elektrochirurgię lub laser CO2. Aby osiągnąć 
zadowalające wyniki kliniczne, wymagana jest inter-
dyscyplinarna współpraca chirurga stomatologicznego, 
który usuwa zmianę na błonie śluzowej, i protetyka, który 
podściela protezę i wykonuje nowe uzupełnienia po wy-
gojeniu. Zmianom tym można zapobiec poprzez edukację 
pacjentów, okresowe badania kontrolne oraz wymianę 
starych protez.

Ryc. 4. Ziarniniak szczelinowaty powstały na skutek niedopasowanej protezy

Ryc. 3. III stadium stomatopatii wg Newtona

Ryc. 2. II stadium stomatopatii wg Newtona
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3. Infekcja grzybami 
drożdżopodobnymi

Całodobowe użytkowanie protez i niewłaściwa higiena jamy 
ustnej to warunki, które sprzyjają infekcji grzybiczej. Istotą 
zakażenia grzybiczego w przebiegu stomatopatii protetycz-
nej jest ilościowy wzrost endogennej flory grzybiczej, która 
dotyczy błony śluzowej pod płytą protezy i jej powierzchni 
dośluzowej.15 Proteza akrylowa stwarza korzystne warunki 
do rozwoju drobnoustrojów poprzez pozbawienie błony 
śluzowej buforującego i oczyszczającego działania śliny, 
obniżenie wartości pH pod płytą protezy oraz zmniejsze-
nie zawartości tlenu.16,17 Szczególną rolę w powstawaniu 
stomatopatii protetycznej powikłanej zakażeniem grzybi-
czym u użytkowników protez całkowitych przypisuje się 
grzybom drożdżopodobnym z rodzaju Candida. Spośród 
wielu gatunków Candida największe znaczenie mają: C. al
bicans, C. tropicalis oraz C. glabrata.18,19 Infekcje grzyba-
mi drożdżopodobnymi nazywane są oportunistycznymi, 
ponieważ grzyby te namnażają się w sytuacjach dla nich 
korzystnych, wywołanych głównie obniżeniem odporno-
ści.5 Pacjenci po przebytej chemio- i radioterapii, a także 
poddani leczeniu immunosupresyjnemu lub przewlekłej 
antybiotykoterapii stanowią grupę podwyższonego ryzyka 
rozwoju stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją 
grzybiczą.20 Innymi czynnikami predysponującymi są: dys-
plazja nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, leukoplakia, 
nowotwory jamy ustnej, palenie tytoniu oraz niedobory 
żywieniowe. Obecność kilku czynników sprzyjających 
zakażeniu grzybiczemu powoduje wzrost występowania 
stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybami 
z rodzaju Candida. Taka sytuacja ma duże znaczenie na 
możliwość przejścia zakażenia w postać kandydozy na-
rządowej, stwarzając w konsekwencji ryzyko fungemii.21

Leczenie farmakologiczne polega na zastosowaniu pre-
paratów z grupy polienów (nystatyna, natamycyna), azoli 
(klotrimazol, mikonazol, ketokonazol, flukonazol) i po-
chodnych pirymidyny (5-fluorocytozyna) w postaci miej-
scowo działających maści, kremów i proszków.22 Trudność 
leczenia pacjentów, u których rozpoznano zakażenia grzy-
bicze, może wynikać ze wzrastającej oporności grzybów 
na poszczególne antymikotyki, jak też z ich toksyczności 
i działań niepożądanych. Czynniki te skłaniają do poszu-
kiwania nowych leków, w tym preparatów naturalnych 
o działaniu przeciwgrzybiczym.20 Do tej grupy należą środki 
pochodzenia roślinnego zawierające ekstrakt z grejpfruta, 
wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe 
i przeciwgrzybicze, co stwarza możliwość wykorzystania go 
zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu różnych zakażeń.23

4. Oddziaływanie płytki 
bakteryjnej protez

Płytka bakteryjna protez, zwana również biofilmem, 
gromadzi się w znacznych ilościach na uzupełnieniach 

protetycznych, zwłaszcza przy niedostatecznej higienie 
jamy ustnej. Jej znaczenie w etiopatogenezie chorób na 
tle bakteryjnym i grzybiczym zostało dobrze przebadane 
i udokumentowane w licznych publikacjach w literaturze 
światowej.24–26 Biofilm jest swoistym ekosystemem zło-
żonym z bakterii komensalnych, oportunistycznych, pa-
togennych oraz grzybów drożdżopodobnych.27 Bakterie 
Staphylococcus (S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus) 
mają szczególne powinowactwo do tworzyw sztucznych 
oraz zdolność do koagregacji z innymi drobnoustrojami.28 
Pośród drobnoustrojów Staphylococcus można wyróżnić 
szczepy niechorobotwórcze, niewywołujące chorób u osób 
zdrowych, jak i chorobotwórcze – odpowiedzialne za szereg 
zakażeń o charakterze miejscowym i ogólnoustrojowym. 
Istotnym elementem profilaktyki jest odpowiednia higie-
na protez. Metody higienizacji można podzielić na me-
chaniczne i chemiczne. Do mechanicznego oczyszczania 
służy szczotka do protez oraz pasta niezawierająca środ-
ków ściernych lub szare mydło.29 Pasta do zębów nie jest 
polecana do tego celu, gdyż może powodować mikrorysy 
na powierzchni tworzywa, co sprzyja dalszej retencji płytki 
bakteryjnej i większej skłonności do odkładania kamienia 
(ryc. 5).30,31 Chemiczne usuwanie płytki bakteryjnej polega 
na rozpuszczaniu złogów poprzez moczenie protez w środ-
kach wykazujących aktywność odkażającą, enzymatyczną, 
utleniającą i proteolityczną. Należą do nich: czwartorzędo-
we związki amoniowe (chlorek cetylpirydyny), fenole (liste-
ryna, triklosan, sangwinaryna), a także: chlorheksydyna, 
jodopowidon, pirofosforany sodu, dwufosforany, chlorek 
cynku, cytrynian cynku oraz jony miedzi, żelaza, rtęci, 
chromu, cyny i strontu. Są one potencjalnymi inhibitorami 
wzrostu płytki bakteryjnej i jej kalcyfikacji.31 Niezależnie 
od stanu zaawansowania stomatopatii zalecane jest zdej-
mowanie protez na noc i przechowywanie ich w suchym 
pojemniku po oczyszczeniu, a raz w tygodniu dezynfeko-
wanie przez 30-minutowe zanurzenie w 0,2-procentowym 
roztworze chlorheksydyny lub roztworze gotowych prepa-
ratów (np. Eludrilu, Corsodylu).32

5. Podsumowanie

Duży wpływ na rozwój stomatopatii mają urazy mecha-
niczne, infekcje grzybami drożdżopodobnymi i  płyt-
ka bakteryjna protez. Ważną rolę w wykrywaniu oraz 
skutecznym leczeniu tych zapaleń odgrywają regularne 
wizyty stomatologiczne. Podczas kontroli stomatolog 
ocenia jakość wykonanych protez, higienę jamy ustnej 
oraz stan kostny i śluzówkowy podłoża protetycznego 
pacjenta. Protezy o gładkich powierzchniach, gwarantu-
jących dobre utrzymanie i stabilizację, ograniczają ryzyko 
urazu mechanicznego. Profesjonalne czyszczenie protez 
całkowitych zmniejsza liczebność szczepów bakteryjnych. 
Jest to wskazane z uwagi na ilość potencjalnie szkodli-
wych bakterii i grzybów w płytce protezy. Protezy należy 
codziennie czyścić, mocząc je i szczotkując przy użyciu 
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skutecznego środka czyszczącego do protez bez dodatków 
ściernych. Codzienna higiena jamy ustnej i protez ma duże 
znaczenie dla zmniejszenia ryzyka występowania stoma-
topatii protetycznych i zachowania zdrowia ogólnego.1

Piśmiennictwo
1. Mierzwińska-Nastalska E. Zasady użytkowania, czyszczenia i pie-

lęgnacji protez całkowitych. Protet Stomatol. 2011;61(4):293–303. 
http://www.protetstomatol.pl/Zasady-uzytkowania-czyszczenia-i-
pielegnacji-protez-calkowitych,100039,0,2.html. Dostęp 4.07.2020.

2. Douglass CW, Shih A, Ostry L. Will there be a need for complete den-
tures in the United States in 2020? J Prosthet Dent. 2002;87(1):5–8. 
doi:10.1067/mpr.2002.121203

3. Majewski S. Współczesna protetyka stomatologiczna – podstawy teore
tyczne i praktyka kliniczna. Wrocław, Polska: Elsevier Urban & Part-
ner; 2014:293–302.

4. Newton A. Denture sore mouth: A possible etiology. Br Dent J. 1962; 
112:357–360. https://www.scienceopen.com/document?vid=14c87 
0e6-d7ef-4e2e-851b-7eb58749d4ad. Dostęp 4.07.2020.

5. Spiechowicz E. Protetyka stomatologiczna – podręcznik dla studentów. 
Warszawa, Polska: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008:616–647. 

6. Nyquist G. A study of denture sore mouth: An investigation of trau-
matic, allergic and toxic lesions of the oral mucosa arising from the 
use of full dentures. Acta Odontol Scand Suppl. 1952;10(9):1–154.

7. Frączak B, Biskup M, Ey-Chmielewska H, Sobolewska E, Szoplińska M, 
Zawojski R. Stan błony śluzowej i higieny u pacjentów użytkujących 
uzupełnienia protetyczne stałe i ruchome na podstawie badań klinicz-
nych i ankietowych. Protet Stomatol. 1995;1(45):17–19.

8. Rybka J, Otulakowska-Skrzyńska J, Hędzelek W. Ziarniniak szcze-
linowaty u użytkowników protez ruchomych – opis przypadków. 
Protet Stomatol. 2011;61(3):217–223. http://www.protetstomatol.pl/
Ziarniniak-szczelinowaty-u-uzytkownikow-protez-ruchomych-opis-
przypadkow,100050,0,2.html. Dostęp 4.07.2020.

9. Ciechowicz K, Kisłowska-Syryczyńska M, Siedlecki M. Chirurgiczno-
-protetyczne leczenie pacjentów z przerosłymi fałdami włóknistymi.  
Protet Stomatol. 2001;51(2):95–100. doi:10.5604/.1222611

10. Thomas MR, Sadiq HA, Raweily EAA. Acanthoma fissuratum. J La ryngol 
Otol. 1991;105(4):301–303. doi:10.1017/S0022215100115683

11. Xie Q, Ainamo A, Tilvis R. Association of residual ridge resorption 
with systemic factors in home: Living elderly subjects. Acta Odontol 
Scand. 1997;55(5):299–305. doi:10.3109/00016359709114968

12. Palmqvist S, Carlsson GE, Öwall B. The combination syndrome: A lit-
erature review. J Prosthet Dent. 2003;90(3):270–275. doi:10.1016/s0022-
3913(03)00471-2

13. Kelly E. Combination syndrome: The glossary of prosthodontic terms. 
J Prosthet Dent. 1999;81(1):60.

14. Biały M, Bogucki ZA, Stempniewicz A. Indukowany protezą włók-
nisty rozrost zapalny błony śluzowej w szczęce u starszego pacjenta  
– opis przypadku. Mag Stomatol. 2014;24(11):24–27. https://www.
magazyn-stomatologiczny.pl/a1795/-Indukowany-proteza-wloknisty-
rozrost-zapalny-blony-sluzowej-w-szczece-u-starszego-pacjenta-----
opis-przypadku.html/. Dostęp 4.07.2020.

15. Mierzwińska-Nastalska E, Rusiniak K, Gontek R, Okoński P. Wpływ 
higieny uzupełnień protetycznych na powstawanie infekcji grzybiczej 
błony śluzowej jamy ustnej. Nowa Stomatol. 2000;4:52–55. http://www. 
czytelniamedyczna.pl/1953,wplyw-higieny-uzupelnien-protetycznych- 
na-powstawanie-infekcji-grzybiczej-blony.html. Dostęp 4.07.2020.

16. Nikawa H, Mikihira S, Egusa H, et al. Candida adherence and bio-
film formation on oral surfaces. Jap J Med Mycol. 2005;46(4):233–242. 
doi:10.3314/jjmm.46.233

17. Radford DR, Challacombe SJ, Walter JD. Denture plaque and adher-
ence of Candida albicans to denture-base materials in vivo and in vitro. 
Crit Rev Oral Biol Med. 1999;10(1):99–116. doi:10.1177/104544119901
00010501

18. Grimoud AM, Marty N, Bocquet H, Andrieu S, Lodter JP, Chaba-
non G. Colonization of the oral cavity by Candida species: Risk factors 
in long-term geriatric care. J Oral Sci. 2003;45(1):51–55. doi:10.2334/
josnusd.45.51

19. Kurnatowska J, Kurnatowski P. Niektóre postacie grzybic jamy ust-
nej. Mikol Lek. 2008;15:29–32. http://cornetis.pl/artykul/3924.html. 
Dostęp 4.07.2020.

20. Jaworska-Zaremba M, Mierzwińska-Nastalska E, Swoboda-Kopeć E, 
Gierkowska J. Ocena wrażliwości grzybów drożdżopodobnych izolowa-
nych w stomatopatiach protetycznych na wybrane, naturalne preparaty 
o działaniu przeciwgrzybiczym. Protet Stomatol. 2012;62(5):390–399.  
doi:10.5604/.1049405

21. Szymankiewicz M, Kowalewski J. Zakażenia wywoływane przez grzy-
by Candida – czynniki predysponujące. Mikol Lek. 2005;12(3):189–192. 
http://cornetis.pl/artykul/2653.html. Dostęp 4.07.2020.

22. Mierzwińska-Nastalska E. Leczenie infekcji grzybiczej błony śluzowej 
jamy ustnej u użytkowników uzupełnień protetycznych. Czas Stomatol.  
1999;52(10):685–691.

23. Xia EQ, Deng GF, Guo YJ, Li HB. Biological activities of polyphe-
nols from grapes. Int J Mol Sci. 2010;11(2):622–646. doi:10.3390/ijms 
11020622

Ryc. 5. Protezy pokryte płytką oraz kamieniem nazębnym

http://www.protetstomatol.pl/Zasady-uzytkowania-czyszczenia-ipielegnacji-protez-calkowitych,100039,0,2.html
http://www.protetstomatol.pl/Zasady-uzytkowania-czyszczenia-ipielegnacji-protez-calkowitych,100039,0,2.html
http://www.protetstomatol.pl/Zasady-uzytkowania-czyszczenia-ipielegnacji-protez-calkowitych,100039,0,2.html
http://www.protetstomatol.pl/Zasady-uzytkowania-czyszczenia-ipielegnacji-protez-calkowitych,100039,0,2.html
https://doi.org/10.1067/mpr.2002.121203
https://doi.org/10.1067/mpr.2002.121203
https://doi.org/10.1067/mpr.2002.121203
https://www.scienceopen.com/document?vid=14c870e6-d7ef-4e2e-851b-7eb58749d4ad
https://www.scienceopen.com/document?vid=14c870e6-d7ef-4e2e-851b-7eb58749d4ad
https://www.scienceopen.com/document?vid=14c870e6-d7ef-4e2e-851b-7eb58749d4ad
http://www.protetstomatol.pl/Ziarniniak-szczelinowaty-u-uzytkownikow-protez-ruchomych-opisprzypadkow,100050,0,2.html.
http://www.protetstomatol.pl/Ziarniniak-szczelinowaty-u-uzytkownikow-protez-ruchomych-opisprzypadkow,100050,0,2.html.
http://www.protetstomatol.pl/Ziarniniak-szczelinowaty-u-uzytkownikow-protez-ruchomych-opisprzypadkow,100050,0,2.html.
http://www.protetstomatol.pl/Ziarniniak-szczelinowaty-u-uzytkownikow-protez-ruchomych-opisprzypadkow,100050,0,2.html.
http://www.protetstomatol.pl/Ziarniniak-szczelinowaty-u-uzytkownikow-protez-ruchomych-opisprzypadkow,100050,0,2.html.
https://doi.org/10.5604/.1222611
https://doi.org/10.5604/.1222611
https://doi.org/10.5604/.1222611
https://doi.org/10.1017/S0022215100115683
https://doi.org/10.1017/S0022215100115683
https://doi.org/00016359709114968
https://doi.org/00016359709114968
https://doi.org/00016359709114968
https://doi.org/10.1016/s0022-3913(03)00471-2
https://doi.org/10.1016/s0022-3913(03)00471-2
https://doi.org/10.1016/s0022-3913(03)00471-2
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a1795/-Indukowany-proteza-wloknistyrozrost-zapalny-blony-sluzowej-w-szczece-u-starszego-pacjenta-----opis-przypadku.html/
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a1795/-Indukowany-proteza-wloknistyrozrost-zapalny-blony-sluzowej-w-szczece-u-starszego-pacjenta-----opis-przypadku.html/
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a1795/-Indukowany-proteza-wloknistyrozrost-zapalny-blony-sluzowej-w-szczece-u-starszego-pacjenta-----opis-przypadku.html/
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a1795/-Indukowany-proteza-wloknistyrozrost-zapalny-blony-sluzowej-w-szczece-u-starszego-pacjenta-----opis-przypadku.html/
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a1795/-Indukowany-proteza-wloknistyrozrost-zapalny-blony-sluzowej-w-szczece-u-starszego-pacjenta-----opis-przypadku.html/
https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a1795/-Indukowany-proteza-wloknistyrozrost-zapalny-blony-sluzowej-w-szczece-u-starszego-pacjenta-----opis-przypadku.html/
http://www.czytelniamedyczna.pl/1953,wplyw-higieny-uzupelnien-protetycznychna-powstawanie-infekcji-grzybiczej-blony.html
http://www.czytelniamedyczna.pl/1953,wplyw-higieny-uzupelnien-protetycznychna-powstawanie-infekcji-grzybiczej-blony.html
http://www.czytelniamedyczna.pl/1953,wplyw-higieny-uzupelnien-protetycznychna-powstawanie-infekcji-grzybiczej-blony.html
http://www.czytelniamedyczna.pl/1953,wplyw-higieny-uzupelnien-protetycznychna-powstawanie-infekcji-grzybiczej-blony.html
https://doi.org/10.3314/jjmm.46.233
https://doi.org/10.3314/jjmm.46.233
https://doi.org/10.3314/jjmm.46.233
https://doi.org/10.1177/10454411990100010501
https://doi.org/10.1177/10454411990100010501
https://doi.org/10.1177/10454411990100010501
https://doi.org/10.1177/10454411990100010501
https://doi.org/10.2334/josnusd.45.51
https://doi.org/10.2334/josnusd.45.51
https://doi.org/10.2334/josnusd.45.51
https://doi.org/10.2334/josnusd.45.51
http://cornetis.pl/artykul/3924.html
http://cornetis.pl/artykul/3924.html
http://cornetis.pl/artykul/3924.html
https://doi.org/10.5604/.1049405
https://doi.org/10.5604/.1049405
https://doi.org/10.5604/.1049405
https://doi.org/10.5604/.1049405
https://doi.org/10.5604/.1049405
http://cornetis.pl/artykul/2653.html
http://cornetis.pl/artykul/2653.html
http://cornetis.pl/artykul/2653.html
https://doi.org/10.3390/ijms11020622
https://doi.org/10.3390/ijms11020622
https://doi.org/10.3390/ijms11020622


Jakie zmiany w jamie ustnej mogą powodować protezy zębowe? 21

24. Iinuma T, Arai Y, Abe Y, Takayama M, et al. Denture wearing during 
sleep doubles the risk of pneumonia in the very elderly. J Dent Res. 
2015;94(supl 3):28S–36S. doi:10.1177/0022034514552493

25. Gendreau L, Loewy ZG. Epidemiology and etiology of denture stoma-
titis. J Prosthodont. 2011;20(4):251–260. doi:10.1111/j.1532-849X.2011. 
00698.x

26. Pereira CA, Toledo BC, Santos CT, et al. Opportunistic microorgan-
isms in individuals with lesions of denture stomatitis. Diagn Microbiol 
Infect Dis. 2013;76(4):419–424. doi:10.1016/j.diagmicrobio.2013.05.001

27. Majchrzak K, Szymanek-Majchrzak K, Mierzwińska-Nastalska E,  
Rolski D. Mikrobiologia płytki protez w odniesieniu do metod higie-
ny ruchomych uzupełnień protetycznych. Protet Stomatol. 2017;67(1): 
18–27. doi:10.5604/00331783.1233258

28. Okuda M, Kaneko Y, Ichinohe T, Ishihara K, Okuda K. Reduction of 
potential respiratory pathogens by oral hygienic treatment in patients 
undergoing endotracheal anesthesia. J Anesth. 2003;17(2):84–91. doi:10. 
1007/s005400300022

29. Paranthos HFO, Silva-Lovato CH, Souza RF, Cruz PC, Freitas KM, 
Peracini A. Effects of mechanical and chemical methods on denture 
biofilm accumulation. J Oral Rehabil. 2007;34(8):606–612. doi:10.1111/
j.1365-2842.2007.01753.x

30. Haselden CA, Hobkirk JA, Pearson GJ, Davies EH. A comparison 
between the wear resistance of three types of denture resin to three 
different dentifrices. J Oral Rehabil. 1998;25(5):335–339. doi:10.1046/
j.1365-2842.1998.00250.x

31. Mendonca MJ, Machado AL, Giampaolo ET, Pavarina AC, Vergani CE.  
Weight loss and surface roughness of hard chairside reline resins 
after toothbrushing: Influence of postpolymerization treatments. Int 
J Prosthodont. 2006;19(3):281–287. https://www.researchgate.net/pub-
lication/7029646_Weight_loss_and_surface_roughness_of_hard_
chairside_reline_resins_after_toothbrushing_Influence_of_post-
polymerization_treatments. Dostęp 4.07.2020.

32. Galińska B. Miejscowe zastosowanie środków chemicznych wspoma-
gających walkę z płytką nazębną. Ars Dentica. https://www.arsdentica. 
szczecin.pl/wp-content/uploads/srodki-chem_plytka-nazebna.pdf. 
Opublikowano 23.01.2009. Dostęp 4.07.2020.

https://doi.org/10.1177/0022034514552493
https://doi.org/10.1177/0022034514552493
https://doi.org/10.1177/0022034514552493
https://doi.org/10.1111/j.1532-849X.2011.00698.x
https://doi.org/10.1111/j.1532-849X.2011.00698.x
https://doi.org/10.1111/j.1532-849X.2011.00698.x
https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2013.05.001
https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2013.05.001
https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2013.05.001
https://doi.org/10.5604/00331783.1233258
https://doi.org/10.5604/00331783.1233258
https://doi.org/10.5604/00331783.1233258
https://doi.org/10.1007/s005400300022
https://doi.org/10.1007/s005400300022
https://doi.org/10.1007/s005400300022
https://doi.org/10.1007/s005400300022
https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2007.01753.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2007.01753.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2007.01753.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2842.2007.01753.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2842.1998.00250.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2842.1998.00250.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2842.1998.00250.x
https://doi.org/10.1046/j.1365-2842.1998.00250.x
https://www.researchgate.net/publication/7029646_Weight_loss_and_surface_roughness_of_hard_chairside_reline_resins_after_toothbrushing_Influence_of_postpolymerization_treatments
https://www.researchgate.net/publication/7029646_Weight_loss_and_surface_roughness_of_hard_chairside_reline_resins_after_toothbrushing_Influence_of_postpolymerization_treatments
https://www.researchgate.net/publication/7029646_Weight_loss_and_surface_roughness_of_hard_chairside_reline_resins_after_toothbrushing_Influence_of_postpolymerization_treatments
https://www.researchgate.net/publication/7029646_Weight_loss_and_surface_roughness_of_hard_chairside_reline_resins_after_toothbrushing_Influence_of_postpolymerization_treatments
https://www.researchgate.net/publication/7029646_Weight_loss_and_surface_roughness_of_hard_chairside_reline_resins_after_toothbrushing_Influence_of_postpolymerization_treatments
https://www.researchgate.net/publication/7029646_Weight_loss_and_surface_roughness_of_hard_chairside_reline_resins_after_toothbrushing_Influence_of_postpolymerization_treatments
https://www.researchgate.net/publication/7029646_Weight_loss_and_surface_roughness_of_hard_chairside_reline_resins_after_toothbrushing_Influence_of_postpolymerization_treatments
https://www.arsdentica.szczecin.pl/wp-content/uploads/srodki-chem_plytka-nazebna.pdf
https://www.arsdentica.szczecin.pl/wp-content/uploads/srodki-chem_plytka-nazebna.pdf
https://www.arsdentica.szczecin.pl/wp-content/uploads/srodki-chem_plytka-nazebna.pdf
https://www.arsdentica.szczecin.pl/wp-content/uploads/srodki-chem_plytka-nazebna.pdf




1. Wstęp

Choroby cywilizacyjne, często określane jako „choroby 
XXI w.”, występują powszechnie i mają charakter global-
ny. Ich przyczyną w szerokim ujęciu jest szybki postęp 
techniczny współczesnej cywilizacji, uprzemysłowienie, 
urbanizacja i rozwój wielkich aglomeracji oraz degrada-
cja środowiska. Istotną rolę w ich powstawaniu odgrywa 
szybkie tempo życia, prowadzące do wzrostu napięcia 
nerwowego i stresu. Dodatkowe czynniki ryzyka to nie-
prawidłowe nawyki żywieniowe, mała aktywność fizyczna 
oraz używki.

WHO definiuje zdrowie jako stan pełnego dobrostanu 
fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak 
choroby lub kalectwa. Według raportów tej organizacji 
co czwarta osoba w trakcie swojego życia doświadczy za-
burzeń o charakterze psychicznym. Pomimo dostępności 
do leczenia ok. dwóch trzecich populacji z rozpoznany-
mi zaburzeniami psychicznymi nie jest objętych opieką 
specjalistyczną.1 Depresja u młodych kobiet jest często 
tematem tabu, pozostaje niedostrzegana. Wpływ depresji 

na zaburzenia prokreacyjne, sam przebieg ciąży oraz po-
ród i połóg jest problemem, którego lekarze niezwiązani 
ze zdrowiem psychicznym się nie spodziewają. Odległy 
wpływ depresji u kobiet w ciąży i  jej leczenia dotyczy 
prawidłowego rozwoju dziecka (także intelektualnego), 
jego relacji międzyludzkich i zachowań społecznych. Roz-
dział przybliża zagadnienie depresji okresu rozrodczego 
u kobiet – tematu istotnego, dotyczącego 2 osób (matki 
i dziecka), a w szerszym aspekcie całej rodziny.

Problem depresji został dostrzeżony w polskim usta-
wodawstwie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjne-
go opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1756).2 
W załączniku do ww. rozporządzenia znajdują się od-
niesienia do przypadków zaburzeń psychicznych u pa-
cjentek w  okresie okołoporodowym, w  tym depresji. 
Część I ust. 8 pkt 6 załącznika do rozporządzenia mówi 
o zapewnieniu opieki realizowanej przez specjalistów, 
jeżeli ujawnią się czynniki ryzyka lub pojawią się powi-
kłania uzasadniające takie działanie. Część I ust. 8 pkt 7 
załącznika dotyczy zaś wsparcia rodzącej oraz osób jej 

Wykaz skrótów i oznaczeń
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bliskich w trakcie porodu oraz położnicy w okresie po-
łogu. W przypadku depresji w okresie okołoporodowym 
oznacza to, że lekarz położnik ma obowiązek skonsulto-
wania pacjentki z psychiatrą. Identyfikację czynników 
ryzyka zaburzeń psychicznych w aspekcie powikłań po-
łożniczych opisano przede wszystkim w części I ust. 1 
pkt 1 załącznika do rozporządzenia, w którym wymie-
nione są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. 
Według części IV ust. 3 pkt 6 omawianego załącznika 
edukacja przedporodowa obejmuje problemy psycholo-
giczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, 
porodu i połogu. W części XIV ust. 2 pkt 6 podkreślono 
konieczność opieki nad położnicą, w szczególności oceny 
jej stanu psychicznego, w tym ryzyka wystąpienia depresji 
poporodowej.

2. Stres

W świadomości społecznej istnieje przekonanie, że stres 
jest czynnikiem niekorzystnie wpływającym na przebieg 
ciąży. Pacjentki obawiają się, że z powodu silnego stresu 
mogą poronić, a w przypadku poronień pytają, czy ob-
umarcie zarodka może mieć związek z ich stanem psy-
chicznym. Nie chodzi tylko o stres spowodowany osobistą 
tragedią, lecz także o kłopoty w pracy czy napięcie spo-
wodowane takimi zdarzeniami, jak np. przeprowadzka. 
Dla ginekologa odpowiedź jest nieoczywista, ponieważ 
wśród bardzo wielu przyczyn poronień, do których należą 
zaburzenia genetyczne, infekcje, zaburzenia hormonal-
ne, biochemiczne, immunologiczne czy nieprawidłowości 
anatomiczne, stres nie jest wymieniany na pierwszym 
miejscu, a wręcz często pomija się go lub bagatelizuje.

Dostępne dane literaturowe wskazują jednak na istotny 
wpływ ekstremalnego stresu na przebieg ciąży. Silnie trau-
matyzujące zdarzenia losowe, jak katastrofy globalne lub 
lokalne albo nagła i niespodziewana śmierć bliskiej osoby, 
mogą wywoływać odległe skutki, a w skrajnych przy-
padkach prowadzić do PTSD. Silny stres, zarówno ostry, 
jak i przewlekły, stanowi potwierdzoną przyczynę poro-
nień, porodów przedwczesnych oraz IUGR oraz zwiększa 
ich ryzyko. W jego następstwie dochodzi do zaburzeń 
wydzielania amin katecholowych przez nadnercza oraz 
łożyskowego hormonu uwalniającego kortykotropinę, co 
szczególnie często zdarza się w przypadku IUGR.3,4

3. Depresja

Częstość występowania depresji jest 2 razy większa u ko-
biet niż u mężczyzn. Epizody depresyjne u kobiet obser-
wuje się głównie po osiągnięciu dojrzałości płciowej, przez 
cały okres rozrodczy.5,6 Częstość występowania dużej de-
presji u kobiet w przedziale wiekowym 17–40 lat kształ-
tuje się na poziomie 18–22%. Szczyt zachorowań wystę-
puje w granicach 17–30 r.ż. U mężczyzn w tym samym 

przedziale wiekowym ciężkie zaburzenia depresyjne są 
rzadsze i stanowią 5–9%.5,6

Podstawą rozpoznania depresji jest stwierdzenie obni-
żonego nastroju występującego przez większą część dnia 
codziennie przez co najmniej 2 tygodnie oraz zaburzenia 
nastroju i anhedonia, czyli rezygnacja z czynności, które 
dotąd były jednoznacznie satysfakcjonujące i przyjemne 
dla pacjentki. Dodatkowo chore skarżą się na problemy ze 
snem (bezsenność lub nadmierna senność w dzień). Ko-
lejno występują przemęczenie oraz uczucie braku energii, 
uniemożliwiające spełnianie podstawowych obowiązków 
domowych i wykonywanie czynności zawodowych. Za-
burzenia koncentracji, obniżenie sprawności umysłowej, 
spowolniony napęd psychoruchowy albo pobudzenie psy-
choruchowe to kolejne objawy typowe dla depresji. Osła-
bione łaknienie lub nadmierny apetyt i związane z nimi 
wahania masy ciała, a także niska samoocena, poczucie 
winy oraz ostatecznie myśli i próby samobójcze dopełniają 
całości obrazu choroby.

W zależności od liczby występujących objawów rozpo-
znajemy małą depresję (ang. minor depressive disorder) 
lub dużą depresję (ang. major depressive disorder). Aby 
rozpoznać dużą depresję, lekarz musi stwierdzić wystąpie-
nie przynajmniej 5 z wyżej wymienionych objawów, a do 
zdiag nozowania małej depresji wymagane jest stwierdze-
nie co najmniej 3 objawów z tej grupy. Udowodniono, że 
stres jest czynnikiem, który znacznie nasila objawy depre-
sji oraz spowalnia proces leczenia.7–10 W przebiegu dużej 
depresji mogą pojawić się zaburzenia lękowe oraz doleg-
liwości somatyczne, w tym ginekologiczne. Typowy jest 
przewlekły ból w podbrzuszu trwający ponad 6 miesięcy. 
Ból występuje bez uchwytnej przyczyny i nie ustępuje po 
leczeniu farmakologicznym, a w badaniach fizykalnych, 
laboratoryjnych i obrazowych nie stwierdza się patologii.11

U 2–10% kobiet w  okresie rozrodczym pojawia się 
PMDD. Głównymi objawami są obniżony nastrój, wzmo-
żona drażliwość, podwyższone napięcie emocjonalne, 
kłót liwość z wybuchami niekontrolowanego gniewu oraz 
zaburzenia snu i apetytu. Czasami objawy są nasilone do 
tego stopnia, że występują myśli samobójcze, przywodzące 
na myśl dużą depresję. Cechą różnicującą jest występo-
wanie PMDD w 2. połowie cyklu, najczęściej 7–10 dni 
przed spodziewaną miesiączką, i ustępowanie objawów 
w momencie menstruacji.12,13 Wyniki badań laborato-
ryjnych pacjentek zmagających się z PMDD wskazują na 
prawidłowe stężenie hormonów płciowych przy jedno-
czesnej zaburzonej regulacji przekazywania sygnałów do 
ośrodkowego układu nerwowego przez neuroprzekaźniki, 
głównie serotoninę i GABA. W leczeniu PMDD stosuje 
się SSRI. Są one skuteczne u 70% pacjentek i mogą być 
przyjmowane w sposób ciągły lub jedynie w fazie lutealnej 
cyklu.14

PND stanowi jednostkę chorobową pojawiającą się 
u kobiet w ciąży i w pierwszym roku po porodzie. Jej ce-
chą charakterystyczną są epizody depresyjne zarówno 
o łagodnym, jak i ciężkim przebiegu, jednak bez zaburzeń 
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psychotycznych.15 Objawy PND zdecydowanie częściej są 
obserwowane u kobiet po porodzie niż w ciąży, co praw-
dopodobnie ma związek z gwałtownym spadkiem hor-
monów i silnymi emocjami wywołanymi przez poród. 
Korzystnym czynnikiem prognostycznym jest wczesne 
pojawienie się zaburzeń depresyjnych – w pierwszym 
miesiącu po porodzie.16 PND występuje u 12–20% ko-
biet. Głównymi jej objawami są obniżenie nastroju, za-
burzenie koncentracji, uczucie pozostawienia samej sobie 
i wrażenie braku akceptacji przez innych.4,17 PND cechuje 
upośledzenie normalnego funkcjonowania chorej i wiel-
kie cierpienie, mogące doprowadzić nawet do próby sa-
mobójczej. Kobiety w okresie okołoporodowym ogólnie 
rzadko popełniają samobójstwa, jednak istnieje wtedy 
wyższe ryzyko myśli samobójczych, prób samobójczych 
oraz zdarzają się samobójstwa związane z PND. Według 
badań w grupie pacjentek dotkniętych PND tylko ok. 9% 
miało myśli związane ze skrzywdzeniem noworodka.16,18 
Zaburzeniem o łagodnym przebiegu, którego nie należy 
utożsamiać z zaburzeniami depresyjnymi, jest smutek 
poporodowy (ang. baby blues). Nadmierna płaczliwość, 
zmęczenie czy problemy ze skupianiem się w pierwszych 
dniach po porodzie dotyczą nawet 50–75% matek, ale mają 
łagodny przebieg i zazwyczaj ustępują w ciągu 10 dni.19

Należy pamiętać, że poza depresją okołoporodową lub 
objawami smutku poporodowego u położnic mogą wy-
stąpić zespół stresu pourazowego i zaburzenia lękowe. 
Dotyczy to pacjentek po trudnych i traumatycznych poro-
dach przebiegających z poważnymi urazami krocza, nag-
łych porodach zabiegowych, porodach przedwczesnych 
o niepewnym rokowaniu dla noworodka czy urodzeniu 
martwego płodu. W ciężkiej depresji nie jest zalecane za-
chodzenie w ciążę – aż do momentu poprawy zdrowia 
psychicznego. Bardzo trudno bowiem znaleźć złoty środek 
pomiędzy koniecznością leczenia farmakologicznego a ry-
zykiem nieprawidłowego rozwoju płodu spowodowanym 
leczeniem. Nie można również wykluczyć wpływu tego 
leczenia na przyszły rozwój emocjonalny dziecka.19

4. Badania przesiewowe 
w kierunku depresji

Pomocnym narzędziem diagnostycznym do wykrywania 
ryzyka depresji okołoporodowej jest EPDS, która jest re-
komendowana przez ACOG oraz AAP. EPDS to krótki, 
maks. 10-minutowy test wyboru składający się z 10 pytań. 
Pacjentka dokonuje samooceny, udzielając 1 z 4 możli-
wych odpowiedzi, ocenianych pojedynczo w skali 0–3 pkt. 
Jeśli suma wszystkich punktów będzie wynosiła 13 lub 
więcej, to istnieje ryzyko depresji i lekarz ma obowiązek 
skierować pacjentkę na konsultację specjalistyczną do 
psychiatry.

Innym narzędziem stosowanym do różnicowania de-
presji poporodowej jest MDQ. Kwestionariusz ten służy do 
oceny zaburzeń nastroju, braku energii, braku skupienia 

– tzw. biegających myśli, nieskładnego słowotoku oraz 
zaburzeń o typie hipomanii i manii.16,21,22 Nie należy za-
pominać o możliwości występowania zaburzeń o typie 
depresji poporodowej w wyniku zaburzeń metabolicznych 
i schorzeń o podłożu organicznym. U pacjentki z podej-
rzeniem PND należy wykonać pełną morfologię krwi 
z  rozmazem, oznaczyć stężenia elektrolitów, glukozy, 
kreatyniny, hormonów tarczycy, witaminy B12, folianów. 
Dodatkowo trzeba zbadać mocz pod kątem infekcji oraz 
toksykologicznym.16

5. Terapia depresji

Terapia farmakologiczna depresji u  kobiet w  ciąży 
i  w  okresie bezpośrednio poprzedzającym prokreację 
dostępnymi lekami, przede wszystkim z grupy SSRI, jest 
stosunkowo dobrze poznana, udokumentowana i wydaje 
się bezpieczna pod pewnymi rygorami. Najlepiej pozna-
nymi preparatami z tej grupy są fluoksetyna, sertralina, 
paroksetyna, citalopram i escitalopram. Leki z grupy SSRI 
należą do kategorii C, oprócz paroksetyny (kategoria D), 
przy stosowaniu której 1,5 razy wzrasta ryzyko wad serca, 
szczególnie ASD i VSD. Przyjmowanie leków z grupy SSRI 
przez kobiety w III trymestrze ciąży wiąże się ponadto 
z niższą punktacją w skali Apgar oraz PNA.

Zbadane noworodki kobiet cierpiących na depresję 
w ciąży i leczonych SSRI częściej doświadczały zaburzeń 
oddechowych niż noworodki kobiet nieprzyjmujących 
tych leków (13,9% vs 7,8%; p < 0,001). Nie stwierdzono 
jednak różnicy w występowaniu drgawek u tych nowo-
rodków (0,14% vs 0,11%; p = 0,64).20,23 Dostępne dane 
literaturowe wskazują na związek pomiędzy przyjmowa-
niem SSRI przez kobiety w okresie powyżej 20. tygodnia 
ciąży a przetrwałym krążeniem płodowym z wtórnym 
rozwojem nadciśnienia płucnego u płodu, które w skraj-
nych przypadkach może doprowadzić nawet do śmierci 
dziecka. Częstość tego typu powikłań oceniana jest na 
3–12 przypadków na 1000 urodzeń, w związku z tym 
można postawić wniosek, że korzyści w tym wypadku 
przewyższają ryzyko terapii.24 W 6 randomizowanych 
badaniach kontrolowanych nie wykazano istotnie sta-
tystycznego związku stosowania SSRI z porodem przed-
wczesnym (17% vs 10%; p = 0,07). Zwrócono w nich uwa-
gę na niepotwierdzony ostatecznie problem wrodzonych 
anomalii o typie autyzmu oraz zaburzeń koncentracji 
u dzieci.20

Leki z grupy SSRI z powodu małej masy cząsteczko-
wej przedostają się do kobiecego mleka. Pomimo niskich 
stężeń i niewielkiej dawki substancji docierającej do or-
ganizmu noworodka nie można być pewnym ich całko-
witego bezpieczeństwa i postuluje się przerwanie laktacji 
w okresie farmakoterapii. W przypadku kontynuowania 
karmienia naturalnego najkorzystniej stosować sertralinę 
i paroksetynę.25 W charakterystyce produktu lecznicze-
go sertraliny stwierdzono, że należy ją stosować u kobiet 



Radosław Blok26

w ciąży tylko w przypadku, jeśli potencjalne korzyści 
przeważają ryzyko powikłań u rozwijającego się płodu. 
Stosunek jej stężenia w mleku do stężenia w osoczu wy-
nosi ok. 1,8. U niemowląt karmionych piersią stwierdza 
się bardzo małe lub niewykrywalne stężenia sertraliny 
w osoczu. Jeśli lek podaje się pod koniec ciąży i/lub pod-
czas karmienia piersią, po zakończeniu leczenia u nowo-
rodka mogą pojawić się objawy odstawienne (podniecenie, 
pobudzenie, bezsenność, osłabienie siły ssania).

W leczeniu PND krokiem milowym może okazać się 
zastosowanie breksanolonu, czyli leku z grupy pochod-
nej progesteronu, w formie ciągłego wlewu dożylnego, co 
jest o tyle istotne, że pochodne progesteronowe są jedno-
znacznie powiązane z ryzykiem wystąpienia depresji.26 
Psychologiczna terapia wspomagająca w szpitalu po poro-
dzie, a przed wypisaniem pacjentki do domu, połączona 
z nadzorem i opieką domową, także przynosi wymierne 
korzyści w leczeniu PND. Należy pamiętać, że również 
elektrowstrząsy mogą być brane pod uwagę w leczeniu 
pacjentek zmagających się z ciężką depresją, gdyż są bez-
pieczne w ciąży.16

6. Wnioski

Depresja w przebiegu ciąży jest problemem, na który nale-
ży zwrócić uwagę. Lekarze powinni uważnie monitorować 
i wcześnie identyfikować powiązane objawy kliniczne, 
potencjalne czynniki ryzyka i objawy alarmowe zwią-
zane z PND. Ciężarne podające w wywiadzie PMDD są 
w grupie wysokiego ryzyka rozwoju zaburzeń depresyj-
nych po porodzie. Pełne badanie zdrowia psychicznego 
po porodzie powinno uwzględniać ryzyko myśli samo-
bójczych u matki oraz możliwość wyrządzania krzywdy 
noworodkowi. Należy edukować nie tylko pacjentki, ale 
także ich rodziny na temat PND.
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1. Rys historyczny

Na przestrzeni lat zaburzenia czynnościowe układu ru-
chowego narządu żucia były określane różnymi termi-
nami. Po raz pierwszy stomatologia została włączona do 
obszaru zaburzeń skroniowo-żuchwowych w 1934 r. za 
sprawą artykułu Costena, który opisał zespół objawów bó-
lowych w okolicy ucha i stawu skroniowo-żuchwowego. Ze 
względu na jego wkład przyjęto nazwę „zespół Costena”.1

W 1959 r. Shore wprowadził termin „zespół dysfunkcji 
stawu skroniowo-żuchwowego”, a następnie Ramfjord 
i Ash zaproponowali nazwę „czynnościowe zaburzenia 
stawu skroniowo-żuchwowego”.2,3 Niektóre określenia, 
takie jak „zaburzenia okluzyjno-żuchwowe”, opisywa-
ły sugerowane czynniki etiologiczne. Inne, np. „zespół 
 bólowo-dysfunkcyjny”, „mięśniowo-powięziowy zes-
pół bólowo-dysfunkcyjny”, „skroniowo-żuchwowy zespół 
bólowo-dysfunkcyjny” akcentowały z kolei dolegliwości 
bólowe. Ostatecznie ADA przyjęło określenie „zaburzenia 
skroniowo-żuchwowe”.4

Najczęstszymi dolegliwościami opisywanymi w latach 
50. XX w. były zaburzenia bólowe mięśni żucia. Wtedy 
rozpoczęły się pierwsze badania naukowe nad TMD, któ-
rych wyniki sugerowały, że stan okluzji może wpływać 
na funkcję mięśni. W późnych latach 50. XX w. napi-
sano pierwszy podręcznik na temat dysfunkcji układu 
ruchowego narządu żucia. W latach 60. i 70. XX w. oklu-
zja, a później stres zostały uznane za główne czynniki 
etiologiczne zaburzeń czynnościowych układu stoma-
tognatycznego. Pod koniec lat 70. do lekarzy zajmują-
cych się zaburzeniami bólowymi dotarła również infor-
macja o źródłach wewnątrztorebkowych. W latach 80. 
XX w. lekarze zaczęli rozpoznawać złożoność zaburzeń 
skroniowo-żuchwowych.5,6

2. Etiologia dysfunkcji układu 
stomatognatycznego

Dysfunkcja układu stomatognatycznego oznacza zmiany 
naruszające harmonijną dotąd pracę zespołów funkcjonal-
nych układu spowodowanych czynnikami miejscowymi 
lub ogólnoustrojowymi. Przyczynami miejscowymi mogą 
być wrodzone i nabyte wady zgryzu, także pochodzenia 
jatrogennego, nieuzupełnione braki zębowe (zwłaszcza 
w strefach podparcia zwarciowego), patologiczne nawyki 
ruchowe, czyli tzw. parafunkcje (np. bruksizm) oraz prze-
byte urazy w obrębie twarzy i głowy.

Wśród czynników ogólnych w etiologii dysfunkcji szcze-
gólną rolę odgrywa stres. W następnej kolejności są ura-
zy mechaniczne pochodzenia miejscowego (tzw. mikro-
urazy), których źródłem są zazwyczaj nieprawidłowości 
okluzyjne, pociągające za sobą zaburzenia neuromięśnio-
we, wywołujące zmianę kierunku i amplitudy ruchów 
żuchwy i związaną z tym zmianę modelu czynności sta-
wów skroniowo-żuchwowych. Długi czas trwania tych 
zaburzeń, zwłaszcza nadmiernych napięć mięśniowych, 
może doprowadzić do parafunkcji i trwałych zmian mor-
fologiczno-czynnościowych, zgodnie z regułą circulus vi
tiosus (przyczyny wywołują skutki, które stają się nowymi 
przyczynami choroby).7

Okeson wymienia następujące przyczyny dysfunkcji 
układu ruchowego narządu żucia: czynniki emocjonalne 
generujące nadmierne napięcie mięśniowe, zaburzenia 
zwarciowe, urazy i impulsacje dośrodkowe objawiające 
się odczuwaniem bólu głębokiego oraz tzw. aktywność 
parafunkcjonalną związaną z bruksizmem.8 Należy jed-
nak pamiętać, że samo wystąpienie czynnika patogenne-
go nie w każdym przypadku doprowadza do powstania 
pełnego łańcucha patologicznego, ponieważ w układzie 
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stomatognatycznym działa dość skuteczny mechanizm 
obronno-wyrównawczy. Dlatego też TMD należy roz-
patrywać w kontekście objawów wynikających z obcią-
żeń psychospołecznych, neurologicznych i mechanicz-
nych, przekraczających zdolności adaptacyjne układu 
stomatognatycznego.8

Warunki zwarciowe to jeden z czynników przyczynia-
jących się do powstania TMD, na temat którego dysku-
towano przez wiele lat. Związek czynników okluzyjnych 
z TMD jest niezwykle ważną kwestią w stomatologii. 
Jeżeli czynniki okluzyjne mają związek z TMD, lekarz 
dentysta jest odpowiedzialny za zapewnienie właściwego 
leczenia. Jeżeli nie, stomatolog powinien powstrzymać się 
od leczenia zaburzeń skroniowo-żuchwowych poprzez 
zmianę okluzji.

Z pewnością uraz struktur twarzy może prowadzić do 
zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. 
Ogólnie urazy można podzielić na 2 typy: makrourazy 
i mikrourazy. Makrouraz to każda nagła siła (np. bezpo-
średni cios w twarz) mogąca spowodować zmiany struktu-
ralne. Mikrouraz jest każdą małą siłą, która wielokrotnie 
nakłada się na dane struktury w ciągu długiego okresu. 
Bruksizm może spowodować mikrourazy tkanek, które 
są obciążone, tj. zębów, stawów, mięśni.

Impulsacja związana z bólem głębokim może powo-
dować zmienione działanie mięśni i  tym samym być 
przyczyną zaburzeń skroniowo-żuchwowych. Może tak-
że centralnie pobudzać pień mózgu, wywołując reakcję 
mięśniową znaną jako współskurcz zabezpieczający. Jest 
to prawidłowy sposób, w jaki organizm odpowiada na 
uszkodzenie lub groźbę urazu. Na przykład u pacjenta 
cierpiącego z powodu bólu zęba możliwość otwierania 
jamy ustnej jest ograniczona – jest to odpowiedź organi-
zmu chroniąca uszkodzoną jego część poprzez wymusze-
nie rzadszego jej używania. Ból zęba, zatok, ucha, a nawet 
ból w miejscu oddalonym od twarzy (np. okolicy szyi) 
mogą powodować taką reakcję.

Stres emocjonalny odgrywa ważną rolę w TMD. Oekson 
w swojej publikacji przytoczył definicję Hansa Seylego 
określającą stres jako „nieswoistą reakcję organizmu na 
wszelkie stawiane mu żądania”.8 Stres psychologiczny jest 
skomplikowanym elementem naszego życia, którego każdy 
z nas doświadcza. Nie zawsze działa niekorzystnie, a czę-
sto jest siłą motywującą nas do działania. Stresory, czyli 
okoliczności lub doświadczenia, które wywołują stres, 
mogą być nieprzyjemne (np. utrata pracy) lub przyjemne 
(np. wyjazd na wakacje). Dla organizmu nie jest istotne, 
czy stresor jest przyjemny czy nieprzyjemny. Organizm 
reaguje na stresor poprzez dostosowanie się lub adapta-
cję (reakcja typu „walka” lub „ucieczka”), a rodzaj reakcji 
zależy od stopnia intensywności bodźca stresogennego.8

Za stan emocjonalny człowieka są odpowiedzialne pod-
wzgórze, twór siatkowaty oraz układ limbiczny. Ośrodki 
te wpływają na aktywność mięśni w różny sposób. Jed-
nym z nich są drogi związane z włóknami eferentnymi γ 
(włókna odśrodkowe). Stres wpływa na organizm poprzez 

aktywację osi HPA, która przygotowuje go do reakcji przez 
autonomiczny układ nerwowy. Oś HPA przez złożone 
szlaki nerwowe zwiększa aktywność włókien eferent-
nych γ, które powodują skurcz intrafuzalnych włókien 
wrzecionek mięśniowych. Wrzecionka te są tak wraż-
liwe, że każde, nawet nieznaczne rozciągnięcie mięśnia 
powoduje jego odruchowy skurcz. Obserwowany efekt 
to wzrost napięcia tonicznego mięśni. Istnieją 2 mecha-
nizmy, dzięki którym stres jest rozładowywany. Pierwszy 
z nich to mechanizm zewnętrzny, który manifestuje się 
np. krzykiem, przekleństwami czy zadawaniem ciosów. 
Drugi, bardziej powszechny, to mechanizm wewnętrzny, 
wg którego wewnętrzne uwalnianie stresu prowadzi do 
rozwoju zaburzeń psychofizjologicznych, takich jak zespół 
jelita drażliwego, nadciśnienie tętnicze, niektóre objawy 
arytmii pracy serca lub wzrost napięcia tonicznego mięśni 
głowy i szyi. Podwyższony poziom stresu emocjonalnego 
może także podnieść poziom niefunkcjonalnej aktywno-
ści mięśni (bruksizm).

Stres jest nieodłączną częścią życia człowieka. Ostra 
reakcja na niespodziewane zmiany otoczenia jest zdrowa 
i niezbędna do przeżycia, np. ucieczka w sytuacji zagro-
żenia. Problemem nie są zatem reakcje ostre, ale te, które 
narażają nas na przedłużony stres emocjonalny, zwłaszcza 
gdy nie ma możliwości ucieczki. Długotrwałe narażenie 
na stres emocjonalny przewlekle rozregulowuje autono-
miczny układ nerwowy, a  to może zagrozić zdolności 
człowieka do adaptacji.8

Aktywność mięśni żucia można podzielić na 2 podsta-
wowe rodzaje – funkcjonalną, obejmującą żucie, mowę 
i połykanie, oraz parafunkcjonalną, do której zalicza się 
zaciskanie zębów i zgrzytanie, określane jako bruksizm. 
Na przestrzeni lat klasyfikacje i definicje bruksizmu były 
liczne i różnorodne. W 2013 r. na drodze międzynaro-
dowego konsensusu zdefiniowano bruksizm jako po-
wtarzalną aktywność mięśni żucia charakteryzującą się 
zaciskaniem lub zgrzytaniem zębów i/lub napinaniem 
lub uderzaniem żuchwy. Ponadto podzielono bruksizm 
na SB oraz AB.9

3. Podział i diagnozowanie 
bruksizmu

Wraz z nową definicją Lobbezoo et al.9 zaproponowali 
system diagnozowania bruksizmu. Zgodnie z tą klasyfi-
kacją SB możliwy (ang. SB possible) i AB możliwy (ang. AB 
possible) diagnozuje się na podstawie samego wywiadu 
z pacjentem. Bruksizm prawdopodobny (ang. SB proba
ble; AB probable) stwierdza się za pomocą wywiadu oraz 
badania klinicznego. SB potwierdzony (ang. SB definite) 
rozpoznaje się, przeprowadzając wywiad z pacjentem, 
badanie kliniczne oraz polisomnografię (najlepiej z reje-
stracją audio i wideo). Podczas wywiadu należy zwrócić 
uwagę m.in. na to, czy pacjent budzi się rano z zaciśnię-
tymi zębami, uczuciem zmęczenia mięśni, „zdrętwienia 
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zębów” czy bólem głowy. Często pacjent nie jest w stanie 
odpowiedzieć na te pytania, ale podaje, że partner słyszy 
w nocy zgrzytanie zębów. Polisomnografia to elektroence-
falograficzne monitorowanie aktywności fal mózgowych 
osoby badanej podczas snu. Polisomnogram przedstawia 
2 podstawowe rodzaje aktywności fal mózgowych, któ-
re pojawiają się cyklicznie w nocy podczas snu. Pierw-
szy z nich to względnie szybkie fale nazywane falami α 
(ok. 10 fal na sekundę), które dominują podczas wcze-
snych faz snu lub w trakcie snu płytkiego. Fale δ są falami 
wolniejszymi (0,5–4 fale na sekundę), obserwowanymi 
podczas głębszych faz snu. Potwierdzony AB (ang. AB de
finite) rozpoznaje się na podstawie wywiadu z pacjentem, 
badania klinicznego oraz elektromiografii.9,10

SB jest definiowany jako rytmiczna lub nierytmiczna 
(toniczna) aktywność mięśni żucia w trakcie snu i nie 
jest ani zaburzeniem ruchowym, ani zaburzeniem snu. 
Jest popularnym zjawiskiem, które objawia się u ok. 13% 
dorosłych ludzi. Jego występowanie zmniejsza się wraz 
z wiekiem i nie jest związane z płcią. Etiologia bruksizmu 
jest złożona. Obecnie uważa się, że może być powodowany 
przez 3 główne grupy czynników. Pierwsza grupa to czyn-
niki biologiczne (neurotransmitery, zwłaszcza dopamina) 
i genetyczne. Do drugiej grupy zalicza się czynniki psy-
chologiczne, zwłaszcza stres, lęk oraz indywidualne cechy 
charakteru, np. dużą wrażliwość osobniczą. Trzecia grupa 
to czynniki egzogenne: nikotyna, alkohol czy narkotyki. 
Niektóre badania naukowe wykazują także powiązania 
między SB a zaburzeniami ogólnoustrojowymi, takimi jak 
choroby układu sercowo-naczyniowego lub trawiennego 
czy bezdech senny.11

Bruksizm może powodować np.: starcie twardych tka-
nek zębów, uszkodzenie wypełnień i uzupełnień prote-
tycznych oraz błony śluzowej jamy ustnej, bóle głowy 
i twarzy, a także przyczynić się do wystąpienia całego 
spektrum zaburzeń skroniowo-żuchwowych. Większość 
pacjentów trafia do gabinetów stomatologicznych z po-
wodu bólu, nie zdając sobie sprawy ze swojej aktywności 
parafunkcjonalnej w czasie snu.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
wraz z badaczami z Uniwersytetu w Tel Awiwie wykaza-
li, że SB jest zjawiskiem uwarunkowanym genetycznie, 
związanym z nieprawidłową funkcją przekaźników ner-
wowych w ośrodkowym układzie nerwowym.12 Schorze-
nie ma związek z określonym wariantem genu kodujące-
go receptor dla serotoniny (HTR2A), który odpowiada 
m.in. za regulację nastroju, a w szczególności za uczucie 
lęku i niepokoju. To badanie potwierdziło przypuszczenia, 
że bruksizm może mieć związek z problemami psychicz-
nymi, szczególnie z dużym poczuciem lęku. Wykazano 
także, iż określony wariant genu kodującego receptor dla 
dopaminy (DRD1), odpowiedzialnej m.in. za odczuwanie 
bólu, funkcje poznawcze, motoryczne (napęd ruchowy, 
koordynację oraz napięcie mięśni) i procesy emocjonalne, 
może sprzyjać występowaniu SB. Wyjaśniono też zwią-
zek bruksizmu z bezdechem sennym, który także jest 

uwarunkowany genetycznie. Odpowiada za niego inny 
wariant genu receptora serotoniny (HTR2A).12 Być może 
to odkrycie spowoduje, że będzie możliwe przyczynowe 
leczenie bruksizmu.

4. Leczenie

Obecnie nie są znane metody leczenia prowadzące do 
trwałej eliminacji bruksizmu. Wykazano, że zażywanie 
przed snem 1 mg klonazepamu redukuje to schorzenie 
bardziej niż placebo. Ponadto 10–20 mg amitryptyliny 
podanej przed snem może zmienić cykl snu i  osłabić 
poranny ból mięśni. Ponieważ nie jest znana skuteczna 
metoda leczenia bruksizmu, należy wybrać terapię zacho-
wawczą, odwracalną, do której zalicza się szynoterapię. 
Szyny okluzyjne mogą zmniejszać szkodliwe efekty star-
cia zębów i pomagać w redukcji bólu mięśniowo-szkie-
letowego. Szyna okluzyjna jest zdejmowanym aparatem, 
wykonanym zwykle z twardego tworzywa akrylanowego, 
dopasowanym do powierzchni żujących i brzegów siecz-
nych zębów jednego łuku, ustanawiającym precyzyjne 
kontakty zwarciowe z  zębami łuku przeciwstawnego. 
Szyna zwarciowa ma wiele zastosowań. Tymczasowo 
ustala stabilne warunki okluzyjne, które mogą zmienić 
odruchową aktywność neuromięśniową, prowadząc do 
poprawy stanu w różnych zaburzeniach bólowych mię-
śni. Może również zapewnić warunki zwarciowe, które 
umożliwią głowom żuchwy przyjęcie najbardziej stabilnej 
ortopedycznie pozycji w stawie skroniowo-żuchwowym. 
Stosowana jest także do ochrony zębów i struktur aparatu 
zawieszeniowego przed nieprawidłowymi siłami, które 
mogą wywoływać złamania i/lub starcie zębów.8

Terapia AB znacznie różni się od leczenia SB. Celem 
terapii jest uświadomienie pacjentowi tej aktywności, aby 
mógł ją opanować. Po osiągnięciu świadomości poznaw-
czej pacjenci powinni być poinstruowani, że jeśli tylko 
zauważą, że ich zęby kontaktują się, a nie jest to związane 
z żuciem lub połykaniem, powinni rozluźnić wargi i wy-
puścić nieco powietrza pomiędzy nimi, pozwalając na 
rozluźnienie mięśni żucia. Niezwykle pomocna w leczeniu 
bruksizmu (zarówno SB, jak i AB) jest fizjoterapia, którą 
należy wdrożyć jako terapię wspomagającą.8
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1. Wstęp

Zapalenie przyzębia jest powszechnie występującym w po-
pulacji światowej schorzeniem jamy ustnej. Powstaje ono 
zasadniczo w następstwie interakcji periopatogenów biofil-
mu poddziąsłowego z czynnikami gospodarza, na co mają 

też wpływ usankcjonowane czynniki ryzyka periodontitis.1 
Jest to przewlekła choroba zapalna tkanek okołozębowych 
wywoływana nadzorowaną genetycznie reakcją immuno-
logiczno-zapalną na mikrobiom pod dziąsłowy.2 Jak każda 
choroba kompleksowa postępuje wolno, charakteryzuje się 
nieodwracalną utratą kości wyrostka zębodołowego,3 do 

Oznaczenia statystyczne

aHR (ang. adjusted hazard ratio) 
– skorygowany współczynnik 
ryzyka

aOR (ang. adjusted odds ratio) 
– skorygowany iloraz szans

b0 – wynik testu Eggera
CI (ang. confidence interval) – przedział 

ufności
HR (ang. hazard ratio) – współczynnik 

ryzyka
I2 – statystyka I2

N – liczebność próby
n – liczebność badanej cechy w próbie
N1 – liczebność grupy z badaną cechą
N2 – liczebność grupy kontrolnej
OR (ang. odds ratio) – iloraz szans
p – poziom istotności statystycznej
Q – wynik testu Q
RR (ang. relative risk) – ryzyko względne

Wykaz skrótów i oznaczeń

AAP (American Academy of Periodontology) – Amerykańskie Towarzystwo 
Periodontologiczne

ADA (American Diabetes Association) – Amerykańskie Towarzystwo 
Diabetologiczne

APO (ang. adverse pregnancy outcomes) – poważne niekorzystne zdarzenie 
podczas ciąży

BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
CAL (ang. clinical attachment level) – kliniczne położenie przyczepu
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – Centra Kontroli i Prewencji 

Chorób
CPI (ang. community periodontal index) – wskaźnik periodontologiczny potrzeb 

leczniczych
DIPSI – Diabetes in Pregnancy Study Group of India
GDM (ang. gestational diabetes mellitus) – cukrzyca ciężarnych
HbA1c – hemoglobina glikowana
hsCRP (ang. highsensitivity Creactive protein) – wysokoczułe białko C-reaktywne
IADPSG – International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups
IL-1β – interleukina 1β
MCP-1 (ang. monocyte chemoattractant protein 1) – białko chemotaktyczne 

monocytów 1
MeSH – Index Medicus Subject Headings
NHANES – National Health and Nutrition Examination Survey
NOS (ang. NewcastleOttawa scale) – skala Newcastle-Ottawa
OGTT (ang. oral glucose tolerance test) – test tolerancji glukozy w jamie ustnej
PD (ang. pocket depth) – głębokość kieszonek
PIGF (ang. placental growth factor) – czynnik wzrostu łożyska
RAGE (ang. receptor for advanced glycation end products) – receptor komórkowy 

dla produktów końcowych zaawansowanej glikacji
SNP (ang. single nucleotide polymorphism) – polimorfizm pojedynczego 

nukleotydu
TNF-α (ang. tumor necrosis factor α) – czynnik martwicy nowotworów α
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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której dochodzi w wyniku postępu reakcji zapalnej i uru-
chomienia osteoklastogenetycznej ścieżki sygnałowej.4 
W odpowiedzi na przewlekły stan zapalny oraz aktywną 
infekcję bakteryjną dochodzi do uruchomienia kaskady 
mechanizmów obronnych i produkcji immunologicznie 
aktywnych molekuł, takich jak mediatory prozapalne, 
które mogą przyczynić się do nasilenia insulinooporności.5

Spośród wszystkich chorób ogólnych dwukierunkowy 
związek zapalenia przyzębia z cukrzycą jest najlepiej udo-
kumentowany. Zapalenie przyzębia może być objawem 
stanu przedcukrzycowego lub nierozpoznanej cukrzycy.6,7 
O ile cukrzyca występuje średnio u 11,1% ogólnej popula-
cji, a zapalenie przyzębia u 12,8%, to choruje na nią 9,4% 
osób, u których nie rozpoznano zapalenia przyzębia oraz 
średnio aż 28,5% pacjentów, u których zdiagnozowano tę 
przypadłość.8 W 2 badaniach kohortowych wykazano, 
że u pacjentów zmagających się z zapaleniem przyzębia 
obserwuje się istotnie wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy, co 
korygowano o wiele zmiennych zakłócających tę zależność 
– wiek, płeć, nikotynizm i masę ciała.9,10 Lin et al. w bada-
niu kohortowym pokazali, że wieloletnia ekspozycja na za-
palenie przyzębia istotnie wpływa na ryzyko zapadalności 
na cukrzycę typu 2, co korygowano o wiek, płeć, miejsce 
zamieszkania, dochód, otyłość, nadciśnienie, hiperlipide-
mię oraz chorobę wieńcową.11 Najsilniejszym dowodem 
wpływu zapalenia przyzębia na cukrzycę jest wykazanie 
możliwości istotnego zmniejszenia wartości HbA1c kilka 
miesięcy po przeprowadzeniu niechirurgicznego leczenia 
zapalenia przyzębia. Istotność tego spadku potwierdziły 
kolejne metaanalizy: Simpsona et al. z 2010 r. (o 0,4%),12 
Sgolastry et al. z 2013 r. (o 0,65%),13 Wanga et al. z 2014 r. 
(o 0,36%),14 Li et al. z 2015 r. (o 0,46%)15 oraz Teshome’a 
i Yitayeha z 2017 r. (o 0,48%).16

RAGE oraz jego ligandy ulegają ekspresji w przyzębiu 
osób chorych na cukrzycę. Pośredniczą one w dwukie-
runkowości obu schorzeń, ponieważ zapalenie przyzębia 
przyczynia się do upośledzenia kontroli glikemii u pacjen-
tów dotkniętych cukrzycą, natomiast cukrzyca powoduje 
powikłania w przyzębiu.17

GDM opisywana jest jako nietolerancja węglowodanów 
ujawniająca się po raz pierwszy podczas ciąży.18 Pojawia 
się wtedy, gdy trzustka ciężarnej nie wydziela wystarczają-
cej ilości insuliny, aby nadążyć za stresem metabolicznym 
związanym z obwodową insulinoopornością w ciąży.19 
Typowymi czynnikami ryzyka GDM są: ciąża po 35. r.ż., 
nadwaga i otyłość przed ciążą oraz nadmierny przyrost 
masy ciała podczas ciąży, obciążenie rodzinne cukrzycą 
typu 2, GDM w poprzedniej ciąży, nadciśnienie tętnicze, 
wcześniejsze porody noworodków o masie urodzeniowej 
powyżej 4000 g, urodzenie noworodka z wadą rozwojo-
wą, wielorództwo, zgony wewnątrzmaciczne w wywiadzie 
i zespół policystycznych jajników.20,21 GDM może być za-
burzeniem przemijającym, lecz może także utrzymywać 
się po porodzie jako cukrzyca typu 2.

W 2006 r. Novak et al.22 w ramach NHANES III prze-
prowadzili pierwsze badanie przekrojowe, w  którym 

wskazali na możliwość związku GDM z ciężkim zapa-
leniem przyzębia, chociaż GDM diagnozowano tylko 
anamnestycznie. Wobec udowodnionego wpływu dłu-
gotrwałego zapalenia przyzębia na możliwość powstania 
i przebiegu cukrzycy można zadać pytanie, czy w kilku-
miesięcznym okresie ciąży w następstwie oddziaływania 
rozległego stanu zapalnego w jamie ustnej również może 
dojść do tego powikłania.

Celem tej pracy jest przegląd piśmiennictwa dotyczące-
go związku zapalenia przyzębia z GDM oraz oszacowanie 
siły i kierunku tego związku na podstawie metaanalizy.

2. Materiał i metody

Dokonano szczegółowego przeglądu następujących baz 
danych: PubMed, Scopus, Google Scholar oraz Polskiej 
Bibliografii Lekarskiej. Uwzględniono prace, które opu-
blikowano do 31.12.2019 r. Listy bibliograficzne zostały 
przeszukane za pomocą następujących wyrażeń: „perio
dontitis”, „periodontal disease”, „gestational diabetes mel
litus”, „gestational induced diabetes”, które znajdują się 
w bazie słów kluczowych rekomendowanych przez MeSH.

Wstępna selekcja obejmowała tytuły i streszczenia ana-
litycznych prac obserwacyjnych dotyczących związku 
zapalenia przyzębia i ryzyka GDM u kobiet w ciąży, opu-
blikowanych jako pełne prace oryginalne w języku angiel-
skim, niemieckim lub polskim. Dalsza selekcja polegała na 
zapoznaniu się z pełnymi tekstami prac i uwzględnieniu 
takich kryteriów, jak:
• definicja ekspozycji na czynnik ryzyka – zastosowanie 

definicji zapalenia przyzębia bazującej na pomiarze PD 
oraz CAL;

• definicja GDM – zastosowanie definicji GDM bazującej 
na 1-stopniowym teście obciążenia glukozą wg WHO, 
ew. DIPSI lub 2-stopniowym teście wg Carpentera i Co-
ustina lub ADA23;

• rodzaj badania – kliniczno-kontrolne z uwzględnieniem 
zmiennych zakłócających lub kohortowe;

• oszacowanie siły związku pomiędzy zapaleniem przyzębia 
a GDM za pomocą RR, OR lub HR, ewentualnie dostęp-
ność danych pozwalających obliczyć jedną z tych miar.
W  przypadku badań pochodzących z  tego samego 

ośrodka uwzględniano badanie późniejsze. Z badań za-
kwalifikowanych do ostatecznej analizy uzyskiwano in-
formacje na temat: autorów, kraju, roku publikacji, rodza-
ju badania, liczebności i wieku badanych grup, definicji 
zapalenia przyzębia, definicji GDM, oszacowania ryzyka 
wraz z uwzględnionymi zmiennymi zakłócającymi oraz 
główny wniosek autorów.

Do oceny jakości badań włączonych do analizy zasto-
sowano NOS.24 Na tej podstawie za badania o wysokiej 
jakości uznano te z przynajmniej 8 gwiazdkami, o średniej 
jakości z 7 i o niskiej jakości z 6 lub mniej gwiazdkami.

Do wyznaczenia efektu łącznego badań nad związkiem 
zapalenia przyzębia i GDM wybrano model z efektem 
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zmiennym (metodę DerSimonian i Laird). Dla połączo-
nych badań wyznaczano łączny iloraz szans wraz z odpo-
wiadającym mu CI. Efekty takie wyznaczono dla wszyst-
kich badań włączonych do metaanalizy oraz osobno dla 
badań kliniczno-kontrolnych i kohortowych. Przyjęto 
poziom istotności p < 0,05. Niejednorodność włączonych 
badań oceniano testem Q oraz statystyką I2, przyjmując 
poziom istotności p < 0,05. Błąd publikacji oceniano za 
pomocą testu Eggera (poziom istotności p < 0,05) oraz 
poprzez utworzenie wykresu lejkowego. Wszystkie analizy 
przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu analityczne-
go do wersji 13.1 programu Statistica.

3. Wyniki

Przegląd piśmiennictwa doprowadził do wyłonienia 
23  analitycznych badań obserwacyjnych dotyczących 
związku pomiędzy zapaleniem przyzębia i GDM bezpo-
średnio lub w taki sposób, że dało się go zauważyć mimo 
realizacji innych celów badawczych (ryc. 1). Wśród nich 
było 5 badań przekrojowych,22,25–28 10 kliniczno-kontrol-
nych29–38 oraz 4 kohortowe.39–42 Badania te były przepro-
wadzone w latach 2006–2019 w następujących krajach: 
Stanach Zjednoczonych,22,29,35,43 Indiach,32–34,39,40 Brazy-
lii,30,36,42 Turcji,28,31 Hiszpanii,27 Chile,41 Kolumbii,38 Taj-
landii37 i Arabii Saudyjskiej.26 Prowadzone były również 
w Iranie, jednak ich wyniki zostały opublikowane jako peł-
ne prace w języku perskim. Z przeglądu wyłączono badania 
przekrojowe jako najmniej wartościowe w stwierdzaniu 
przyczynowości badanego związku. Z badań kliniczno-
-kontrolnych wyselekcjonowano te o najwyższej wartości 

jakościowej wg NOS oraz w których siła związku była ob-
liczana z uwzględnieniem kontroli czynników zakłócają-
cych (aOR lub aHR). Ekspozycję na czynnik ryzyka, w tym 
przypadku zapalenie przyzębia, oceniono na podstawie 
jego definicji bazującej wyłącznie na pomiarze PD i CAL, 
co jest obecnie standardem epidemiologicznego badania 
periodontologicznego. Z tego względu wyłączono badania 
kliniczno-kontrolne, w których nie oceniano CAL,29,31 nie 
uwzględniono definicji zapalenia przyzębia30–32 lub była 
ona nieprawidłowa,29 oraz 2 kliniczno-kontrolne badania 
indyjskie,33,34 w których zastosowano odmienną metodę 
diagnostyki GDM – na podstawie OGTT. Z analizy wyłą-
czono również 1 badanie kliniczno-kontrolne38 i 1 kohor-
towe39 z powodu wyboru innych niż GDM położniczych 
zdarzeń medycznych (ang. outcomes), a także 2 inne bada-
nia44,45 z powodu powtarzania obserwacji wcześniejszych.

Z 3 badań kliniczno-kontrolnych zakwalifikowanych do 
metaanalizy tylko w 1 wykazano istotną statystycznie za-
leżność pomiędzy zapaleniem przyzębia a GDM (tabela 1).

Chokwiriyachit et al. zaobserwowali istotnie częstsze 
występowanie zapalenia przyzębia u pacjentek chorych 
na GDM niż w grupie kontrolnej (50% vs 26%; p = 0,02, 
OR = 3,00 z 95% CI 1,19–7,56).37 Zależność ta stawała się 
coraz silniejsza wraz z wprowadzaniem do modeli re-
gresji logistycznych kolejnych zmiennych zakłócających. 
W tym badaniu uwagę zwracają szerokie przedziały ufno-
ści, wynikające przypuszczalnie z małej liczebności prób. 
W pozostałych 2 badaniach skorygowane ilorazy szans 
nie były znamienne statystycznie, chociaż w pierwszym 
badaniu zapalenie przyzębia występowało istotnie częściej 
u ciężarnych chorych na GDM w porównaniu z grupą 
kontrolną (77,4% vs 57,4%; OR = 2,5 z 95% CI 1,2–5,3).35,36 

Ryc. 1. Schemat procesu wyboru badania 
do przeglądu systemowego

23 pełne teksty oceniono pod kątem 
kwalifikowalności

pozycje odnalezione w bazach danych

PubMed, Scopus, 

Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

wyodrębniono 64 pozycje

razem: 109

pierwszy odsiew – tytuły nieistotne – 45

trzeci odsiew – niespełnienie kryteriów włączenia – 17 
z powodu: zbyt szerokiego przekroju (5), 

nieadekwatnej metodologii oceny zapalenia 
przyzębia lub GDM (6), braku interesujących 

wyników (4), powtarzalności badań (2)

drugi odsiew – streszczenia, prace kliniczne 
i przeglądowe, brak obserwacji, prace 

nietłumaczone na angielski – 41

prace włączone do przeglądu

3 prace kliniczno-kontrolne z aOR

3 badania kohortowe
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Zupełnie nie potwierdziła tego kliniczno-kontrolna obser-
wacja Estevesa Limy et al.,36 którzy wykazali nieznacznie 
częstsze występowanie zapalenia przyzębia w grupie kon-
trolnej w porównaniu z osobami zmagającymi się z GDM 
(46,3% vs 40%; p = 0,298). W metaanalizie własnej tych 
3 badań, obejmującej łącznie 193 pacjentki cierpiące na 
GDM i 426 zakwalifikowane do grupy kontrolnej, rów-
nież nie potwierdzono częstszego występowania zapalenia 
przyzębia w przypadku GDM – skumulowany OR = 2,02 
z 95% CI 0,61–6,73; p = 0,25 (ryc. 2). Analiza niejedno-
rodności tych 3 badań kliniczno-kontrolnych także ją 
potwierdza (Q = 10,08; p = 0,006; statystyka I2 = 80,2%; 
95% CI w zakresie 37,4–93,7%).

Jedynym jak do tej pory pełnowartościowym badaniem 
kohortowym dotyczącym wpływu zapalenia przyzębia na 
GDM jest obserwacja Kumara et al.40 Autorzy ci dowiedli, 
że występowanie GDM w przypadku ekspozycji na zapale-
nie przyzębia jest ponad 4 razy większe niż u kobiet w ciąży, 
u których nie rozpoznano schorzeń periodontologicznych 
(19,6% vs 4,4%; p = 0,001; OR = 5,34 z 95% CI 2,58–11,06) 
i zależność ta utrzymuje się po uwzględnieniu szeregu 
zmiennych zakłócających. Pozostałe 2 badania kohortowe 

zakwalifikowane do metaanalizy tylko pośrednio doty-
czyły wpływu zapalenia przyzębia na GDM. W badaniu 
Chaparro et al.41 oceniano czynniki prognostyczne GDM 
w ślinie i płynie dziąsłowym, natomiast Foratori-Junior 
et al.42 badali oddziaływanie otyłości w II i III tryme-
strze ciąży na status periodontologiczny oraz położnicze 
zdarzenia medyczne. Nie były to do końca obserwacyj-
ne badania dotyczące analizowanego w tym przeglądzie 
związku i tym też należy tłumaczyć brak szczegółowych 
informacji o rodzaju zastosowanego OGTT, relatywnie 
małą liczebność tych kohort, a  także ich niską jakość 
i bardzo szerokie przedziały ufności. Włączenie ich do 
metaanalizy pozwoliło jednak przeprowadzić, jak się 
wydaje, pierwszą w  piśmiennictwie wieloośrodkową 
ocenę rzeczywistej ekspozycji zapalenia przyzębia na 
powstawanie GDM. Wyniki tej metaanalizy wskazują, 
że zapalenie przyzębia u kobiety w ciąży ponad 5-krot-
nie zwiększa ryzyko wystąpienia GDM – skumulowany 
OR = 5,01 z 95% CI 2,53–9,93; p < 0,0001 (ryc. 3). Zależność 
ta dotyczy kohorty 377 kobiet w ciąży, u których zdiagno-
zowano zapalenie przyzębia, i 328 mających klinicznie 
zdrowe przyzębie. Badania włączone do tej metaanalizy 

Tabela 1. Charakterystyka włączonych badań

Autor, rok
i kraj

Typ badania, wielkość 
i wiek badanych grup 

w latach

Definicja 
ekspozycji na 

czynnik ryzyka 
(zapalenie 
przyzębia)

Definicja GDM Ocena ryzyka wraz 
ze zmiennymi zakłócającymi Główny wniosek

Jakość 
badania 
wg NOS 

Xiong et al.35 
(2009, Stany 
Zjednoczone)

kliniczno-kontrolne
GDM: n = 53; średnia 

wieku 29,9
grupa kontrolna: n = 106; 

średnia wieku 27,1

PD lub 
CAL ≥ 4 mm

wg Carpentera 
i Coustana

aOR = 2,3; 95% CI (1,0–5,3)
wiek, rasa, wykształcenie, BMI, 

dochód, nikotynizm, alkohol, 
zażywanie antybiotyków, 
ubezpieczenie

istnieje istotny 
związek między 
zapaleniem 
przyzębia a GDM 

wysoka 
– 8 gwiazdek 

Esteves Lima 
et al.36 (2013, 
Brazylia)

kliniczno-kontrolne
GDM: n = 90; średnia 

wieku 32,9
grupa kontrolna: n = 270; 

średnia wieku 25,3

PD ≥ 4 mm 
i CAL ≥ 3 mm

wg Carpentera 
i Coustana

aOR = 0,74; 95% CI (0,4–1,38)
wiek, wykształcenie, BMI, 

nikotynizm, alkohol, 
nadciśnienie 

brak istotnego 
związku pomiędzy 
zapaleniem 
przyzębia a GDM

średnia 
– 7 gwiazdek

Chokwiriyachit 
et al.37 (2013, 
Tajlandia)

kliniczno-kontrolne
GDM: n = 50; średnia 

wieku 33,5
grupa kontrolna: n = 50; 

średnia wieku 32,9

PD ≥ 5 mm 
i CAL ≥ 2 mm 
w tym samym 
miejscu

wg Carpentera 
i Coustana

aOR = 7,92; 95% CI (1,66–37,7)
obciążenie rodzinne cukrzycą, 

wiek, BMI i przyrost masy ciała 
w ciąży, nikotynizm, alkohol, 
użycie antybiotyków 

istnieje istotny 
związek między 
zapaleniem 
przyzębia a GDM

średnia 
– 7 gwiazdek 

Kumar et al.40 
(2018, Indie)

kohortowe: N = 584
zapalenie przyzębia: 

n = 148; średnia 
wieku 23,1

zdrowi: n = 252; średnia 
wieku 23,4

PD i CAL ≥ 4 mm
1-stopniowa 
wg DIPSI

aHR = 4,12; 95% CI (2,05–8,29)
wiek, obciążenie rodzinne 

cukrzycą, BMI, wykształcenie, 
dochód, termin porodu, 
anemia

istnieje znaczący 
związek pomiędzy 
zapaleniem 
przyzębia a GDM

średnia 
– 7 gwiazdek 

Chaparro et al.41 
(2018, Chile)

kohortowe: N = 212
zapalenie przyzębia: 

n = 169; średnia 
wieku 26

zdrowi: n = 43; brak 
danych na temat wieku 

2 miejsca 
z PD ≥ 5 mm lub
2 miejsca 
z CAL ≥ 4 mm

1-stopniowa 
(bez dokładnej 
charakterystyki) 

OR = 8,11; 95% CI (0,47–138,7)
wiek, BMI, nikotynizm, 

nadciśnienie

zapalenie 
przyzębia może 
odgrywać rolę 
w powstawaniu 
GDM

niska 
– 6 gwiazdek 

Foratori-
Junior et al.42 
(2020, Brazylia)

kohortowe: N = 93
zapalenie przyzębia: 

n = 60; brak danych 
na temat wieku

zdrowi: n = 33; brak 
danych na temat wieku

2 miejsca 
z PD ≥ 5 mm lub
2 miejsca 
z CAL ≥ 4 mm

brak danych
aOR = 1,24; 95% CI (0,08–20,32)
wiek, dochód, higiena 

przestrzeni międzyzębowych

GDM jest 
niezależnym 
czynnikiem 
związanym 
z zapaleniem 
przyzębia

niska 
– 3 gwiazdki 
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są jednorodne – Q = 1,09; p = 0,57; statystyka I2 = 0,0%; 
95% CI w przedziale 0,0–93,9%.

Efekt łączny wszystkich 6 badań włączonych do meta-
analizy wskazuje na istotny związek pomiędzy zapale-
niem przyzębia a cukrzycą ciężarnych – skumulowany 
OR = 2,71 z 95% CI 1,05–7,01; p = 0,04 (ryc. 4). Taki wy-
nik uzyskano pomimo faktu, że tylko w 2 badaniach37,40 
zależność ta była znamienna statystycznie. Badania włą-
czone do tej metaanalizy są niejednorodne – Q = 20,89; 
p = 0,0008; statystyka I2 = 76,07%; 95% CI w przedzia-
le 46,26–89,34%. Analiza wizualna wykresu lejkowego 

i zauważalna symetria rozkładu 6 punktów przedstawia-
jących wyniki badań (ryc. 5) oraz brak istotności testu 
Eggera (b0 = 1,42; p = 0,48) wskazują na niewystępowanie 
błędu publikacyjnego.

4. Dyskusja

GDM jest APO zarówno dla matki, jak i rozwijającego 
się płodu. Ustalenie pełnej listy niezależnych modyfi-
kowalnych czynników ryzyka GDM ma dużą wartość 

Ryc. 3. OR w GDM przy chorobie przyzębia 
– badania kohortowe
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Ryc. 2. OR w GDM przy chorobie przyzębia 
– badania kliniczno-kontrolne o metodologii 
wysokiej jakości
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ogólnomedyczną. Wyniki metaanaliz związku zapale-
nia przyzębia z powstawaniem GDM są kontrowersyj-
ne – połączenie wysokojakościowych badań kliniczno- 
-kontrolnych poddaje w wątpliwość tę zależność, synteza 
badań kohortowych ją potwierdza. Ostatnie 2 metaanalizy 
badań kliniczno-kontrolnych odpowiadają ustaleniom 
własnym. Esteves Lima et al.46 wykazali brak istotnego 
związku pomiędzy zapaleniem przyzębia a GDM ze zna-
mienną heterogenią badań włączonych do metaanalizy. 
Abariga i Whitcomb po połączeniu 6 badań kliniczno-
-kontrolnych o najwyższej, zdaniem tych autorów, jako-
ści metodologicznej potwierdzili istotność tego związ-
ku (OR = 1,85 z 95% CI 1,03–3,32; p = 0,039) i znaczącą 
niejednorodność tych badań (I2 = 68,4%).47 Ta pozorna 
sprzeczność z obserwacjami własnymi wynikała z doda-
nia do 3 badań uwzględnionych w metaanalizie własnej 
3 innych obserwacji kliniczno-kontrolnych, które zostały 

wyłączone z oceny własnej z przyczyn metodologicznych 
związanych z definiowaniem ekspozycji.29–31 Zarówno 
zapalenie przyzębia, jak i GDM to patologie wieloczyn-
nikowe, mające nawet wspólne czynniki ryzyka, np. wiek, 
masę ciała oraz genotyp. W badaniach nad potencjalny-
mi związkami między tymi patologiami konieczne jest 
więc kontrolowanie maksymalnego możliwego spektrum 
zmiennych zakłócających, w tym w szczególności wieku 
matki i BMI. Trzy badania kliniczno-kontrolne włączone 
do metaanalizy własnej mają wysoką wartość jakościową. 
Ich niejednorodność mogła wynikać z przeprowadzania 
ich w bardzo zróżnicowanych populacjach na 3 kontynen-
tach (w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Tajlandii), przez 
co zmienność rasowa lub socjalno-ekonomiczna mogła 
mieć bardzo duży wpływ na prowadzone obserwacje.

Metaanaliza własna badań kohortowych nad wpływem 
zapalenia przyzębia na GDM wydaje się jak dotąd jedyna 
w dostępnym piśmiennictwie. Jej przewaga nad syntezą 
badań kliniczno-kontrolnych lub kliniczno-kontrolnych 
z przekrojowymi mającymi na celu ustalenie ekspozycji 
zapalenia przyzębia na powstanie GDM jest oczywista. 
Wynika z niej, że u kobiet w ciąży cierpiących na zapalenie 
przyzębia występuje 5-krotnie większe ryzyko powstania 
GDM w odniesieniu do ciężarnych mających klinicznie 
zdrowe przyzębie. Ewentualne potwierdzenie tej zależ-
ności oznacza dużą zasadność leczenia periodontologicz-
nego w II trymestrze ciąży jako istotnie zmniejszające-
go możliwość wystąpienia APO, w tym również GDM. 
Wymagałoby to jednoznacznego i jak najwcześniejszego 
rozpoznania zapalenia przyzębia zgodnie z wytycznymi 
precision dental medicine, które znajdują wyraz w obecnej 
klasyfikacji klinicznej chorób przyzębia.

Metaanaliza własna wszystkich 6 wybranych ba-
dań również potwierdza istotność zależności między 

Ryc. 4. OR w GDM u pacjentek leczonych 
periodontologicznie – wszystkie badania
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Ryc. 5. Wykres lejkowy z pseudo 95% CI dla wszystkich badań
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zapaleniem przyzębia a GDM (skumulowany OR = 2,71 
z 95% CI 1,05–7,01; p = 0,04; I2 = 76,07%). Jest to zgodne 
z wynikami ostatniej metaanalizy na ten temat47 – dla 
3 badań przekrojowych i 6 kliniczno-kontrolnych sku-
mulowany OR wynosił 1,66 z 95% CI 1,17–2,26; p = 0,005; 
I2 = 50,5% oraz nie stwierdzono błędu publikacji i wpływu 
smallstudy effect na efekt łączny w teście Eggera.

Możliwe mechanizmy oddziaływania zapalenia przy-
zębia na APO obejmują drogi bezpośrednie, związane 
z bakteriemią periopatogenów z kieszonek przyzębnych 
do jednostki łożyskowo-płodowej, lub pośrednie, poprzez 
mediatory prozapalne wydzielane do naczyń w następ-
stwie destrukcji tkanek przyzębia.48 U ponad połowy 
kobiet zmagających się z GDM w kieszonkach przyzęb-
nych dochodzi do bardzo dużego wzrostu miana bakterii 
Porphyromonas gingivalis, która zgodnie z teorią dys-
biozy może pełnić rolę kluczowego patogenu (ang. key
stone pathogen) w biofilmie poddziąsłowym oraz tkan-
kach łożyska.49 W następstwie zapalenia przyzębia do 
łożyska naczyniowego wydzielane są cytokiny (TNF-α, 
IL-1β, MCP-1), które na drodze ścieżek sygnałowych 
IKKβ/NF-κB i JNK prowadzą do insulinooporności.50 
Dodatkowo hsCRP, uważane obecnie za marker ogólno-
ustrojowego oddziaływania zapalenia przyzębia, może 
wywoływać zapalenie w błonach uszkodzonych komórek 
naczyń, co przyczynia się do powstania insulinoopor-
ności. Przewlekły stan zapalny tkanek przyzębia pro-
wadzi do miejscowego i ogólnego stresu oksydacyjnego 
głównie poprzez wyczerpywanie się sprawności nieenzy-
matycznych mechanizmów antyoksydacyjnych, co rów-
nież może przyczyniać się do GDM.51 Kolejnym czynni-
kiem łączącym obie patologie mogą być pozakomórkowe 
mikropęcherzyki pochodzenia komórkowego, których 
wydzielanie do płynów biologicznych, np. dziąsłowego 
lub owodniowego, stymulowane jest przez hiperglike-
mię i status prozapalny.52 Podwyższone stężenia tych 
ektosomów w płynie dziąsłowym kobiet w I trymestrze 
ciąży mogą być biomarkerem predykcyjnym rozwijania 
się GDM pod koniec II trymestru. Innym czynnikiem 
prognostycznym dla rozwoju GDM może być wykazanie 
w płynie dziąsłowym kobiet, u których stwierdzono za-
palenie przyzębia w I trymestrze ciąży, dużego stężenia 
PIGF.41 Wspólnym czynnikiem etiopatologicznym obu 
tych GDM i zapalenia przyzębia może być również ge-
notyp. Jest to najczęściej obciążenie rodzinne cukrzycą. 
Może to tłumaczyć prowadzenie badań nad tym związ-
kiem w grupach o dużych różnicach rasowych i popula-
cyjnych. Dla populacji południowych Indii w przypad-
ku równoczesnego występowania zapalenia przyzębia 
i GDM wykryto wspólny SNP na chromosomie 6p21.3 
G/A loci-308 genu TNFA.53 W populacji polskiej wyka-
zano istotny związek występowania GDM leczonego in-
suliną z nosicielstwem SNP genotypu A/A IL1B rs16944 
(-511).54 Polimorfizm ten jest dobrze znany periodontolo-
gom z powodu wielu sprzecznych badań nad związkiem 
jego nosicielstwa z zapaleniem przyzębia.

Przeprowadzona metaanaliza ma szereg limitacji. Po 
pierwsze jest to ograniczona liczba dobrych jakościowo 
i odpowiednio liczebnych badań kliniczno-kontrol nych 
i kohortowych oraz brak kontrolowanych badań rando-
mizowanych. Początek badań nad związkiem zapalenia 
przyzębia z GDM miał miejsce w 2006 r., od 2013 r. nie 
przeprowadzono dobrego jakościowo badania kliniczno-
-kontrolnego, a pierwsze badanie kohortowe jest z 2018 r. 
Brakuje europejskich badań na ten temat (jedyne hisz-
pańskie badanie przekrojowe jest z 2014 r.). Utrudnia to 
w znaczący sposób ostateczne rozstrzyg nięcie istotności 
i kierunku tego związku. Po drugie do metaanalizy włą-
czono badania pochodzące z 3 kontynentów, co bardzo 
utrudnia możliwość kontrolowania czynników zakłóca-
jących związanych ze zróżnicowaniem rasowym, etnicz-
nym, behawioralnym, socjalno-ekonomicznym oraz 
z odmiennymi systemami ochrony zdrowia. Nosicielstwo 
alleli polimorficznych jest zróżnicowane populacyjnie, co 
może mieć znaczący wpływ na niejednorodność badań 
oraz efekt łączny. Po trzecie zauważalny jest brak uni-
fikacji kryteriów definicji zapalenia przyzębia i GDM. 
W wielu badaniach nie ma w ogóle podanej definicji 
zapalenia przyzębia, odnosi się ona tylko do pomiaru 
głębokości kieszonki lub jest związana z oceną CPI, na 
podstawie którego nie można stwierdzić chorobowości 
periodontitis. W badaniach tego typu powinna być za-
stosowana definicja zapalenia przyzębia wg CDC i AAP, 
narzucająca pomiar PD i CAL w 6 punktach pomiaro-
wych wokół zęba.55 W badaniach włączonych do meta-
analizy własnej obowiązywała definicja zapalenia przy-
zębia bazująca na pomiarze PD i CAL, chociaż graniczne 
wartości obu wskaźników były zróżnicowane. Najbar-
dziej optymalna definicja zapalenia przyzębia wg CDC 
i AAP była zastosowana tylko w 1 badaniu włączonym 
do metaanalizy.36 Skriningowa diagnostyka GMD opie-
rała się najczęściej na OGTT, którego definicji od 1964 r. 
funkcjonowało kilka.23 W wielu krajach, np. w Indiach, 
dawki obciążenia doustnego glukozą i przyjmowane war-
tości diagnostycznej glikemii w OGTT były odmienne. 
Najbardziej uznanymi obecnie kryteriami diagnostycz-
nymi GMD są te zaproponowane przez IADPSG, któ-
re od 2013 r. są rekomendowane w Polsce. Czwartym 
ograniczeniem jest charakter przeprowadzonych badań 
obserwacyjnych. Nawet najlepsze jakościowo badania 
kliniczno-kontrolne nie rozstrzygają związku czasowego 
między 2 patologiami, gdyż możliwe jest współoddzia-
ływanie obukierunkowe. W badaniach tych kontrola 
zmiennych zakłócających jest problematyczna i polega 
na uwzględnianiu wyłącznie danych anamnestycznych, 
co może prowadzić do przeszacowania ekspozycji/skut-
ku zdrowotnego. Badania kohortowe tego ograniczenia 
nie mają, jednak w metaanalizie własnej włączono 2 ob-
serwacje z  innymi punktami końcowymi, stąd jakość 
tych badań jest niska. Procentowy udział tych 2 badań 
w metaanalizie własnej wynosił niespełna 12%. Nawet 
w tych badaniach, szczególnie prowadzonych u kobiet 
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niehospitalizowanych, istnieje duża trudność w kontro-
li zmiennych zakłócających, np. wahania BMI i współ-
oddziaływania zmian wpływu tkanki tłuszczowej na 
insulinooporność. Uwagę zwraca również bardzo duża 
rozpiętość CI w 3 badaniach włączonych do metaanalizy, 
co należy wiązać z  ich najmniejszą liczebnością.37,41,42 
I wreszcie – pomimo niestwierdzenia błędu publikacji 
nie można ostatecznie go wykluczyć z powodu małej 
liczby uwzględnionych badań, ograniczeń językowych 
i widocznej w niektórych artykułach tendencji do wy-
promowania wyniku pozytywnego.

Abstrahując od tych ograniczeń, zasadniczo można 
wysunąć ostrożny wniosek wspierający hipotezę badaw-
czą o niezależnym wpływie zapalenia przyzębia u kobiet 
w ciąży na zwiększenie ryzyka GDM. Przemawiają za 
tym wyniki metaanalizy badań kohortowych i wyka-
zanie wzrostu prawdopodobieństwa ponad 5 razy oraz 
wszystkich analizowanych publikacji i wzrost prawdo-
podobieństwa ponad 2 razy z zauważalną i powodują-
cą ostrożność wnioskowania dużą niejednorodnością 
tych badań. Kategoryczność tej rekomendacji mogą 
wzmocnić tylko kolejne, dobrze zaplanowane badania 
kohortowe oraz kontrolowane badania randomizowane. 
Po przedwczesnych porodach, niskiej masie urodze-
niowej i stanach przedrzucawkowych GDM może być 
czwartym APO, którego występowanie będzie się dało 
w jakiejś części ograniczyć (poprzez przyjęcie najbar-
dziej skutecznego protokołu niechirurgicznego leczenia 
zapalenia przyzębia w II trymestrze ciąży). Może mieć 
to duże znaczenie dla publicznych strategii zapobiega-
nia powikłaniom przedwczesnych porodów i obniżania 
kosztów leczenia z nimi związanych. Jest to bardzo in-
spirujące w perspektywie kolejnych badań i współpra-
cy klinicznej pomiędzy lekarzami periodontologami 
a położnikami.
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1. Wstęp

Wada zgryzu nie jest definiowana przez WHO jako cho-
roba, a zbiór nieprawidłowości w ustawieniu zębów i/lub 
wzajemnej relacji łuków zębowych, które niekiedy mogą 
powodować pogorszenie jakości życia i funkcjonowania. 
Od ponad 120 lat ortodonci na całym świecie starają się 
klasyfikować występujące w populacji zaburzenia zgry-
zowe, tworząc nowe systemy. Jak pokazują badania, sama 
ocena jakościowa nieprawidłowości (występuje / nie wys-
tępuje) nie pozwala specjalistom na obiektywne stwier-
dzenie potrzeby leczenia ortodontycznego.1,2

W celu pozyskania obiektywnych informacji na temat 
potrzeb oraz skuteczności leczenia konieczne jest zasto-
sowanie normatywnych wskaźników. Dlatego od połowy 
XX w. opracowuje się metody, za pomocą których można 
ocenić nie tylko nasilenie wad zgryzu, ale także potrzebę 
ich leczenia ortodontycznego.3

Badania prowadzone w Polsce w ostatnich dziesięcio-
leciach pokazują zwiększenie potrzeby leczenia ortodon-
tycznego zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Z per-
spektywy pacjenta najczęściej wynika ona z chęci poprawy 
estetyki uśmiechu, a niekoniecznie samej obecności nie-
prawidłowości zębowo-zgryzowej. Pragnienie osiągnięcia 

Wykaz skrótów i oznaczeń

AC (ang. aesthetic component) – komponent estetyczny wskaźnika potrzeb 
leczenia ortodontycznego

DAI (ang. dental aesthetic index) – stomatologiczny wskaźnik estetyczny
DHC (ang. dental health component) – komponent zdrowotny wskaźnika 

potrzeb leczenia ortodontycznego
IOTN (ang. index of orthodontic treatment need) – wskaźnik potrzeb leczenia 

ortodontycznego
MOCDO (ang. missing teeth, overjet/reverse overjet, crossbite, displacement, 

overbite/openbite) – brakujący ząb, nieprawidłowy/odwrotny nagryz 
poziomy, zaburzenie poprzeczne, przemieszczenie w obrębie punktów 
stycznych zębów sąsiednich, powiększony/pomniejszony nagryz pionowy 
(skrócona skala oceniająca komponent DHC wskaźnika IOTN)

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia

Oznaczenia statystyczne

df – liczba stopni swobody
M – średnia arytmetyczna
Maks. – wartość maksymalna
Min. – wartość minimalna
n – liczebność badanej cechy w próbie
p – poziom istotności statystycznej
SD – odchylenie standardowe
t – wynik testu t Studenta
V – współczynnik zmienności
χ2 – wynik testu niezależności χ2
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fizjologicznej normy czy estetycznego ideału w momencie 
stwierdzenia jakichkolwiek odchyleń w budowie zgryzu 
nie zawsze jest związane z obiektywną potrzebą rozpo-
częcia leczenia.4–6

2. Epidemiologia wad zgryzu

Wady zgryzu to po próchnicy i chorobach przyzębia trze-
cia najczęściej występująca patologia jamy ustnej. We-
dług WHO główne choroby jamy ustnej powinny być 
poddawane okresowym badaniom epidemiologicznym. 
Oceny te są niezbędne do prawidłowego zaplanowania 
wystarczającej liczby ośrodków leczenia i opracowania 
odpowiednich programów szkoleniowych dla specjalistów 
z poszczególnych dziedzin.5

Jako że wady zgryzu nie są uważane za choroby, trudno 
definiować je „w skali zero-jedynkowej”, jak np. próch-
nicę czy choroby przyzębia. Do oceny niektórych aspek-
tów wad zgryzu można używać przeznaczonych do tego 
wskaźników, jednak subiektywna natura estetyki twarzy 
stanowi wyjątkowe wyzwanie w badaniach ortodontycz-
nych. Stosowanie zasad epidemiologii pozwala na prowa-
dzenie rzetelnych, obiektywnych i wiarygodnych badań, 
a także na pomiar wyników leczenia ortodontycznego.7

WHO od lat kieruje określone cele związane ze 
zdrowiem jamy ustnej do poszczególnych grup wieko-
wych, w tym dzieci i młodzieży. Do 2010 r. skupiały się 
one głównie na ograniczaniu występowania ubytków 
próchnicowych oraz liczby zębów usuniętych z powodu 
próchnicy. Aktualnie obowiązujące cele mają być reali-
zowane do 2020 r. i znalazło się wśród nich zwiększe-
nie wczesnej wykrywalności poważnie upośledzających 
wad zgryzu.8

Aby określić potrzebę leczenia, często w pierwszej kolej-
ności definiuje się samo występowanie nieprawidłowości. 
Jedną z klasyfikacji wad zgryzu jest system Ackermana– 
–Proffita, w którym 5 najważniejszych składowych nie-
prawidłowości przedstawionych jest na diagramie Venna.2 
Pod uwagę brane są nie tylko zaburzenia zębowo-zgryzo-
we, ale też zaburzenia kostne oraz profil pacjenta. Mimo 
zmian w rozwoju tej klasyfikacji w ciągu ostatnich 50 lat 
dzisiejsze cele leczenia ortodontycznego – prócz szerego-
wania zębów – skupiają się głównie na działaniach w kie-
runku podniesienia estetyki wyglądu twarzy oraz samych 
zębów. System Ackermana–Proffita wydaje się najpow-
szechniej stosowany na świecie, nawet jeżeli specjaliści 
wykorzystują jedynie jego pojedyncze elementy.3

W Polsce od 1958 r. stosowana jest klasyfikacja Orlik-
-Grzybowskiej, która opiera się na podziale zaburzeń 
w odniesieniu do 3 płaszczyzn: strzałkowej, poziomej 
i czołowej. System ten w sposób opisowy przyporząd-
kowuje nieprawidłowości zębowo-zgryzowe do poszcze-
gólnych grup. Mnogość zaburzeń, często występująca 
u jednego pacjenta, może prowadzić do nieporozumień 
w  ocenie stopnia nasilenia wady oraz pierwszeństwa 

nieprawidłowości, a przez to konieczności podjęcia le-
czenia ortodontycznego.1,5

Na przestrzeni ostatnich 70 lat w Polsce przeprowadzo-
no wiele badań określających częstość występowania wad 
zgryzu, których frekwencję oszacowywano na 21,0–77,5%. 
Najczęściej badane były dzieci w okresie wymiany uzę-
bienia. Metodologia poszczególnych badań znacznie się 
różniła, uwzględniając różne kryteria w grupach badanych: 
obszar pochodzenia (miasto/wieś), wiek, a przede wszyst-
kim liczebność. W żadnej z tych prac nie oceniono jednak 
potrzeby leczenia ortodontycznego w sposób obiektywny 
– poprzez zastosowanie wskaźników. Jeżeli w ogóle była 
ona opisywana, kierowano się subiektywnymi odczuciami 
badaczy. Przez różnorodność metodologiczną wyniki tych 
badań stają się trudne do porównania, zwłaszcza z bada-
niami światowymi, także z powodu różnorakiego cha-
rakteru klasyfikacji stosowanych w kraju i za granicą.5,9,10

3. Sposoby oceny potrzeby 
leczenia ortodontycznego

Od przeszło wieku ortodonci próbują znaleźć idealną me-
todę określenia potrzeby leczenia, tworząc i udoskonalając 
wskaźniki zgryzowe. Wśród nich pojawiły się metody 
określania potrzeb leczenia ortodontycznego, których sto-
sowanie minimalizuje subiektywność związaną z diagno-
zowaniem, oceną wyniku i złożoności terapii.11–13

Na przestrzeni lat w wielu krajach podejmowano próby 
obiektywizacji metod klasyfikacji pacjentów do leczenia 
ortodontycznego. Powstało wiele systemów punktowych 
i wskaźników, których zadaniem była rzetelna ocena po-
trzeby rozpoczęcia terapii. Spośród nich coraz chętniej 
stosowane są IOTN i DAI.14–16

3.1. Wskaźnik potrzeb leczenia 
ortodontycznego (IOTN)

IOTN składa się z 2 komponentów: DHC oraz AC. DHC 
to 5-stopniowa skala oceniająca potrzebę leczenia, w któ-
rej pod uwagę brane są m.in. przemieszczenia w obrę-
bie punktów stycznych, nagryz pionowy oraz poziomy, 
zgryz krzyżowy, braki zębowe, rozszczepy: wargi i pod-
niebienia, zęby zatrzymane lub nadliczbowe. AC składa 
się z 10-stopniowej referencyjnej skali przedstawiającej 
fotografie reprezentujące kolejne poziomy atrakcyjności 
uzębienia. Sama potrzeba leczenia określana jest przez 
3-stopniową skalę:
• stopień 1 – niewielka potrzeba lub brak potrzeby le-

czenia;
• stopień 2 – przypadek graniczny, w którym leczenie 

może, ale nie musi zostać podjęte, zwłaszcza jeżeli wygląd 
uzębienia jest akceptowany przez pacjenta – zalicza się 
tu także przypadki, w których leczenie można odroczyć;

• stopień 3 – bezwzględna potrzeba leczenia ortodon-
tycznego.
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3.2. Stomatologiczny  
wskaźnik estetyczny (DAI)

DAI łączy ze sobą aspekty kliniczne i estetyczne (kom-
ponenty), przypisując im wartości liczbowe (tabela 1). Do 
końcowego wyniku każdorazowo doliczana jest wartość 
stała wynosząca 13. Wskazaniem do podjęcia leczenia 
ortodontycznego wg DAI jest wartość uzyskana poprzez 
zsumowanie poszczególnych komponentów składnika. 
Podobnie jak w przypadku IOTN posługujemy się skalą, 
która w tym przypadku jest 4-stopniowa (tabela 2).

4. Materiał i metody

Materiał badany, zebrany w 2015 r., stanowiły modele 
diag nostyczne oraz fotografie wewnątrz- i zewnątrzustne 
10-letnich uczniów dolnośląskich szkół podstawowych 
oraz 15-letnich gimnazjalistów. Szkoły, w których prze-
prowadzono badanie, zostały wybrane losowo. Łącznie 
zbadano 400 osób, które podzielono na 2 jednakowe pod 
względem liczby grupy: 10-latków i 15-latków mieszka-
jących na terenach wiejskich i miejskich. W grupie dzie-
ci 10-letnich znalazło się 101 dziewcząt i 99 chłopców, 
a w grupie 15-latków – 108 dziewcząt i 92 chłopców. Z ba-
dania wykluczane były osoby w trakcie leczenia ortodon-
tycznego aparatami stałymi.

Metody badania obejmowały ocenę modeli oraz foto-
grafii wewnątrz- i zewnątrzustnych. U każdej z badanych 

osób określono m.in.: wadę zgryzu zgodnie z polską klasy-
fikacją Orlik-Grzybowskiej oraz międzynarodową Acker-
mana–Proffita, nieprawidłowość zgryzową oraz potrzebę 
leczenia wg DHC wskaźnika IOTN, wartość DAI.

Na potrzeby badania DHC wskaźnika IOTN oceniany 
był w wersji skróconej, tzw. skali MOCDO (ryc. 1). Ozna-
cza to, że po rozpoznaniu u pacjenta najbardziej nasilo-
nej składowej spośród wymienionych w skali MOCDO 
podawano wynik oceny. Przykładowo: gdy u pacjenta 
zaobserwowano brak miejsca dla wyrznięcia się zęba sta-
łego, czyli wg wskaźnika przestrzeń mniejszą bądź równą 
4 mm lub hipodoncję minimum 1 zęba przypadającą na 
1 kwadrant, oznaczano grupę wad z pierwszej rubryki 
– missing teeth. W takim przypadku ocena wskaźnika 
uznawana była za zakończoną, ponieważ nie ma możliwo-
ści określenia bardziej nasilonej wady, sugerującej większą 
potrzebę leczenia ortodontycznego. Ocena występującej 
nieprawidłowości przebiegała kolejno według schematu 
przedstawionego na ryc. 1.

W badaniach epidemiologicznych, w celu możliwości 
porównania wyników potrzeb leczenia ortodontycznego 
badanych, określanych przez IOTN i DAI, wartości obu 
wskaźników większe lub równe 31 kwalifikowano do jed-
nej grupy – jako bardzo zalecane leczenie oraz konieczne 
leczenie wg wskaźnika DAI. Nie miało to wpływu na wy-
niki analizy statystycznej.

Do analizy statystycznej wykorzystany został program 
Statistica 12.0. Zmienne jakościowe opisano, podając liczbę 
poszczególnych kategorii zmiennej oraz odpowiadający jej 

Tabela 1. Komponenty DAI i przypisane im wartości punktowe

L.p. Komponent Wartość

1. Liczba brakujących zębów (n) w każdej szczęce, z wyłączeniem trzonowców 6 × n

2. Stłoczenia w obrębie siekaczy (liczba segmentów, których dotyczy zaburzenie – n) 1 × n

3. Szparowatość w obrębie siekaczy (liczba segmentów, których dotyczy zaburzenie – n) 1 × n

4. Szerokość diastemy w milimetrach (n) 3 × n

5. Największe zaburzenie w milimetrach w obrębie szczęki (n) 1 × n

6. Największe zaburzenie w milimetrach w obrębie żuchwy (n) 1 × n

7. Powiększony nagryz poziomy w milimetrach (n) 2 × n

8. Odwrotny nagryz poziomy w milimetrach (n) 4 × n

9. Przedni zgryz otwarty wyrażony w milimetrach (n) 4 × n

10.
Przednio-tylna relacja zębów trzonowych – największa, bez różnicy, czy prawa, czy lewa: 0 = prawidłowe zaguzkowanie, 
1 = klasa guzkowa, 2 = relacja przesunięta o cały guzek

3

11. Stała 13

Ogółem: …………………………………………………………………………………………………………………………… suma DAI: …………

Tabela 2. Skala potrzeb leczenia DAI

Wartość DAI Nasilenie wady zgryzu Potrzeba leczenia ortodontycznego

25 zgryz prawidłowy/niewielka wada brak potrzeby lub niewielka potrzeba

26–30 wada zgryzu opcjonalne

31–35 poważna wada zgryzu bardzo zalecane

36 upośledzająca funkcjonalność wada zgryzu konieczne
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procent. W przypadku zmiennych ilościowych, takich jak 
punktowy DAI, wyliczono podstawowe parametry statysty-
ki opisowej: średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe 
oraz podano wartość minimalną i maksymalną. Do porów-
nań pomiędzy obiema grupami wiekowymi użyto testu 
t Studenta dla zmiennych niezależnych.

Normalność rozkładów zmiennych ilościowych spraw-
dzano testem Shapiro–Wilka. Analizy korelacyjne i po-
równawcze dla zmiennych jakościowych wykonywano za 
pomocą testu niezależności χ2. Założono poziom istotno-
ści α = 0,05. Wyniki uznawano za istotne statystycznie, 
gdy wyliczone p spełniało nierówność p < 0,05.

5. Wyniki

Łącznie zbadano 400 osób, z czego 52,3% stanowiły dziew-
częta (50,5% wśród 10-latków i 54% wśród 15-latków).

Posługując się klasyfikacją Orlik-Grzybowskiej, od-
notowano aż 19 rodzajów nieprawidłowości zębowo-
-zgryzowych. W związku z tym wady zostały zawężone 
do grup przedstawionych w tabeli 3. W przypadku po-
grupowanych wad zgryzu wyraźnie widoczne są różni-
ce w obu grupach wiekowych. Nie dotyczą one jednak 
wszystkich wad zgryzu, a  jedynie tych najliczniej wy-
stępujących, czyli tyłozgryzu (42,5% wśród 10-latków 
oraz 27% wśród 15-latków) oraz wad zębowych (24,5% 
wśród 10-latków oraz 34% wśród 15-latków). Zgryz pra-
widłowy zaobserwowano u 13,5% 10-latków oraz 11,5% 
15-latków.

Według klasyfikacji Ackermana–Proffita zarówno 10-, 
jak i 15-latki najczęściej miały prawidłowy zgryz – od-
powiednio 25,5% oraz 33%. Najbardziej różnorodne pod 
kątem częstości występowania okazały się wady strzał-
kowe (rozpoznano je u 31% 10-latków i 20% 15-latków) 
oraz wady poprzeczno-strzałkowe (miało je 7% zbadanych 
10-latków oraz 2,5% 15-latków). Jednymi z liczniejszych, 
a zarazem najbardziej zbliżonymi do siebie pod względem 
częstości występowania wadami były zaburzenia z grupy 
strzałkowo-pionowych, które wystąpiły u 14,5% 10-latków 
oraz 15,5% 15-latków. Dokładny rozkład nieprawidłowo-
ści znajduje się w tabeli 4.

Jeśli chodzi o  DHC wskaźnika IOTN, najczęściej 
występującą nieprawidłowością był powiększony lub 
odwrotny nagryz poziomy (ang. overjet), który stwier-
dzono u 48% 10-latków i 36% 15-latków. Z podobną czę-
stotliwością obserwowano przesunięcia w obrębie punk-
tów stycznych (ang. displacement) – zaobserwowano je 
u 31,5% 10-latków i 41,1% 15-latków. Warto zauważyć, 
że u 12,5% wszystkich przebadanych odnotowano brak 
zęba lub niewystarczającą ilość miejsca na jego wyrznięcie 
(ang. missing teeth) – tabela 5.

Tabela 3. Liczba i odsetek zbadanych dzieci 10- i 15-letnich z wyszczególnieniem pogrupowanych wad zgryzu wg klasyfikacji Orlik-Grzybowskiej

Wady zgryzu wg klasyfikacji 
Orlik-Grzybowskiej 

10-latki 15-latki Ogółem

n % n % n %

Brak 27 13,5 23 11,5 50 12,5

Laterogenie 2 1,0 4 2,0 6 1,5

Przodozgryzy 6 3,0 12 6,0 18 4,5

Tyłozgryzy 85 42,5 54 27,0 139 34,8

Wady zębowe 49 24,5 68 34,0 117 29,3

Zgryzy przewieszone 1 0,5 6 3,0 7 1,8

Zgryzy głębokie 6 3,0 1 0,5 7 1,8

Zgryzy krzyżowe 16 8,0 17 8,5 33 8,3

Zgryzy otwarte 8 4,0 15 7,5 23 5,8

Ogółem 200 100,0 200 100,0 400 100,0

Wynik testu χ² χ² = 22,29; df = 8; p = 0,0044; V = 0,24

Ryc. 1. Schemat kolejności przypisywania nieprawidłowości w odniesieniu 
do skali MOCDO komponentu DHC wskaźnika IOTN

M  (ang. missing teeth) – brakujący ząb 
lub <4 mm na wyrzynający się ząb

O (ang. overjet/reverse overjet) 
– nieprawidłowy/odwrotny nagryz poziomy

C (ang. crossbite) 
– zaburzenie poprzeczne

D (ang. displacement) – przemieszczenie 
w obrębie punktów stycznych zębów sąsiednich

O (ang. overbite/openbite) 
– powiększony/pomniejszony nagryz pionowy
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Średnie wartości DAI w obu grupach były do siebie 
bardzo zbliżone (25,9 dla 10-latków i 25,1 dla 15-latków), 
podobnie jak wartość minimalna (odpowiednio 15 i 14). 
Różnica zauważalna była jedynie dla maksymalnej war-
tości wskaźnika DAI – 48 dla 10-latków i 54 dla 15-latków 
(tabela 6).

Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic po-
między obiema grupami wiekowymi. Ponad połowa prze-
badanych nie miała wskazań lub wykazywała niewielką 
potrzebę leczenia ortodontycznego zarówno wg IOTN, 
jak i DAI – odpowiednio 54,3% oraz 55%. Bezwzględnego 
leczenia ortodontycznego wymagała ok. jedna czwarta 
zbadanych dzieci i młodzieży (tabela 7).

Tabela 4. Liczba i odsetek zbadanych dzieci 10- i 15-letnich z podziałem na występowanie wad zgryzu wg klasyfikacji Ackermana–Proffita

Wady zgryzu wg klasyfikacji 
Ackermana–Proffita

10-latkowie 15-latkowie Ogółem

n % n % n %

Brak 51 25,5 66 33,0 117 29,3

Pionowe 13 6,5 24 12,0 37 9,3

Pionowo-poprzeczne 3 1,5 6 3,0 9 2,3

Poprzeczne 14 7,0 6 3,0 20 5,0

Poprzeczno-strzałkowe 14 7,0 5 2,5 19 4,8

Strzałkowe 62 31,0 40 20,0 102 25,5

Strzałkowo-pionowe 29 14,5 31 15,5 60 15,0

Strzałkowo-pionowo- 
-poprzeczne

14 7,0 22 11,0 36 9,0

Ogółem 200 100,0 200 100,0 400 100,0

Wynik testu χ² χ² = 20,24; df = 7; p = 0,0051; V = 0,22

Tabela 5. Liczba i odsetek zbadanych dzieci 10- i 15-letnich w odniesieniu do DHC wskaźnika IOTN wg skali MOCDO

DHC wskaźnika IOTN  
wg skali MOCDO

10-latkowie 15-latkowie Ogółem

n % n % n %

Missing teeth 23 11,5 27 13,5 50 12,5

Overjet 96 48,0 72 36,0 168 42,0

Crossbite 13 6,5 16 8,0 29 7,3

Displacement 63 31,5 82 41,0 145 36,3

Overbite/openbite 5 2,5 3 1,5 8 2,0

Ogółem 200 100,0 200 100,0 400 100,0

Wynik testu χ² χ² = 7,05; df = 4; p = 0,1334

Tabela 6. Średnia wartość DAI dla zbadanych dzieci 10- i 15-letnich

Grupa M SD Min. Maks. t df p

10-latki 25,9 7,6 15 48

0,97 398 0,329815-latki 25,1 7,4 14 54

Ogółem 25,5 7,5 14 54

Tabela 7. Porównanie potrzeby leczenia ortodontycznego w obu grupach wiekowych w odniesieniu do IOTN oraz DAI

Potrzeba leczenia ortodontycznego 
10-latki – IOTN 10-latki – DAI 15-latki – IOTN 15-latki – DAI

n % n % n % n %

Brak wskazań lub niewielka potrzeba 105 52,50 105 52,50 112 56,00 115 57,50

Przypadek graniczny 41 20,50 45 22,50 37 18,50 39 19,50

Bezwzględna potrzeba leczenia ortodontycznego 54 27,00 50 25,00 51 25,50 46 23,00

Ogółem 200 100,00 200 100,00 200 100,00 200 100,00

Wynik testu χ² – IOTN χ² = 0,52; df = 2; p = 0,7723

Wynik testu χ² – DAI χ² = 1,05; df = 2; p = 0,5916
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6. Omówienie wyników i dyskusja

Głównym celem przeprowadzonych badań było ustalenie 
obiektywnej potrzeby leczenia ortodontycznego dzieci 
i młodzieży w Polsce. W badaniach przeprowadzonych 
w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważalne są 
rozbieżności w częstotliwości występowania prawidłowe-
go zgryzu u dzieci 10- i 15-letnich.6 W 2005 r. w badaniach 
warszawskich zgryz prawidłowy odnotowano u 27,7% ba-
danych dzieci, a badania monitoringowe z 2015 r. wykazały 
brak nieprawidłowości w obrębie uzębienia jedynie u 3% 
spośród badanych 10-latków i 6% 15-latków.6,17 W naj-
nowszych badaniach z 2017 r. Świrski et al. stwierdzili 
zgryz prawidłowy u 15,3% 10- i 12-latków, co jest wyni-
kiem najbardziej zbliżonym do uzyskanych w badaniach 
własnych.18 W pracy Grodzkiej et al. napisano, że u 33,8% 
spośród badanych 15-latków odnotowano brak nieprawi-
dłowości,19 co było wynikiem ponad 2-krotnie wyższym 
niż w badaniach własnych czy Świrskiego.18 Analizując 
powyższe dane, można zaobserwować, że częstość wy-
stępowania zgryzu prawidłowego w badaniu własnym 
była zazwyczaj niższa niż w dotychczasowych badaniach. 
Różnorodność wyników może wiązać się zarówno z inną 
metodologią poszczególnych analiz, jak i obserwowaną na 
świecie rosnącą tendencją do występowania wad zgryzu 
oraz nieprawidłowości zębowych.

Dotychczasowe badania prowadzone na terenie Polski 
uwzględniające klasyfikacje wad zgryzu wg Ackermana– 
–Proffita nie obejmowały grup wiekowych odpowiadają-
cych tym w badaniach własnych, zatem uzyskane wyniki 
zostały odniesione do pacjentów 18-letnich.5 Porównanie 
to nie wpływa na ocenę częstotliwości występowania wad 
zgryzu, wyłączając wady gnatyczne, które jednak w bada-
niu własnym stanowiły marginalny odsetek. W badaniach 
wrocławskich prowadzonych wśród 18-latków odnotowa-
no występowanie okluzji normalnej u 24,6% pacjentów. Ze 
względu na inną metodologię jest to jedyna wartość, do 
której można referować wyniki niniejszego opracowania. 
W badaniu Kozaneckiej i Kawali odsetek ten jest niższy, co 
może być zaskakujące z uwagi na większą liczbę leczonych 
wcześniej ortodontycznie badanych – 24,6%, podczas gdy 
w badaniu własnym było to 29,3%.5 Kozanecka i Kawala 
zaobserwowały też różnicę pomiędzy częstotliwością wy-
stępowania zgryzu prawidłowego w odniesieniu do obu 
klasyfikacji. Stosując metodę Orlik-Grzybowskiej, zgryz 
prawidłowy stwierdzono u 33% badanych, podczas gdy 
w klasyfikacji Ackermana–Proffita było to 24,6% z nich.5 
Jest to sytuacja odwrotna do zaobserwowanej w badaniach 
własnych.

Wśród badań prowadzonych w Europie na uwagę za-
sługują analizy Camilleriego i Mulligana20 oraz Perillo 
et al.,21 w których badaną grupę stanowiły dzieci 12-letnie, 
a pod uwagę brano jedynie pacjentów ze stwierdzonymi 
wadami zgryzowymi (brak informacji, u ilu osób wystę-
pował zgryz prawidłowy). Jedyną wartością zbliżoną do 
wyników własnych jest częstość występowania zaburzeń 

pionowych: w pracy Camilleriego i Mulligana – 3,26% 
(6,5% w badaniach własnych wśród 10-latków).20 U 57,54% 
spośród zbadanych przez Camilleriego i Mulligana20 oraz 
57,3% biorących udział w badaniu Perillo et al.21 12-latków 
stwierdzono zaburzenia w płaszczyźnie strzałkowej, pod-
czas gdy w opracowaniu własnym było ich 31,5%. Kolejną 
grupę stanowiły zaburzenia poprzeczne, które zostały 
określone na poziomie 40,39% u pierwszych z wymienio-
nych autorów i 14,2% u drugich.

Analiza rezultatów badań zarówno polskich, jak i zagra-
nicznych autorów potwierdza brak jednakowych kryte-
riów oceny rozpoznanych wad zębowo-zgryzowych.

Według IOTN w badaniach własnych u 52,5% 10-lat-
ków i 56% 15-latków nie było potrzeby leczenia lub była 
ona niewielka, natomiast bezwzględnego podjęcia tera-
pii ortodontycznej wymagało 27% 10-latków oraz 25,5% 
15-latków. Polskie badanie z 2011 r. przeprowadzone przez 
Emerich et al. wśród dzieci ze średnią wieku 12,2 roku 
wykazało brak potrzeby lub niewielką potrzebę leczenia aż 
u 75,9% badanych, graniczną potrzebę leczenia u 13,67%, 
a bezwzględną jedynie u 11% dzieci.22 W badaniach wła-
snych graniczną potrzebę leczenia wykazano odpowied-
nio u 20,5%10-latków oraz 18,5% 15-latków.

Podobne wartości uzyskali Niżankowska-Jędrzejczyk 
et al., w badaniach których 57,3% spośród badanych dzieci 
w średnim wieku 11 lat i 7 miesięcy zakwalifikowanych 
zostało do grupy niewymagającej leczenia lub wykazującej 
niewielką potrzebę terapii.23 Przypadki graniczne stano-
wiło 20,6% spośród wszystkich badanych, a dużą potrzebę 
leczenia wykazywało 22% dzieci. W badaniach monitorin-
gowych brak potrzeby leczenia zaobserwowano u 40,8% 
10-latków oraz 44,7% 15-latków. Bezwzględnego rozpo-
częcia terapii wymagało odpowiednio 28,2% i 27,9% ba-
danych, a po uwzględnieniu również granicznych przy-
padków w obu grupach do leczenia kwalifikowało się 
ponad 55% osób. W szczecińskich badaniach Szyszki-
-Sommerfeld et al. przeprowadzonych wśród dzieci w wie-
ku 9–12 lat najbardziej zbliżone do grupy 10-latków są 
wartości dotyczące pacjentów niewymagających podjęcia 
leczenia ortodontycznego – odpowiednio 58% i 52,5%.24 
Największą dysproporcję zaobserwować można w grupie 
osób z bezwzględną potrzebą leczenia: 12,9% w bada-
niach Szyszki-Sommerfeld et al. oraz ponad 2-krotnie 
więcej (27%) w badaniach własnych. Przedstawione war-
tości dotyczące braku lub niewielkiej potrzeby leczenia są 
zbliżone do wyników w badaniach własnych, co pokazuje, 
że w Polsce, mimo częstego występowania wad zgryzu 
i nieprawidłowości zębowych, potrzeba leczenia odnoto-
wywana jest u ok. połowy spośród osób biorących udział 
w badaniach.5,16,17

W badaniach zagranicznych równie często odnotowy-
wano znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi grupa-
mi określającymi potrzebę leczenia wg DHC wskaźnika 
IOTN. W badaniach Camilleriego i Mulligana brak po-
trzeby lub niewielką potrzebę leczenia zaobserwowano 
u 28,5% badanych, graniczną u 28,7%, a dużą czy też 
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bezwzględną u 42,08%.20 Podobne wyniki otrzymali Jo-
sefsson et al. w 2007 r. – w ich badaniach jedną z grup sta-
nowiły dzieci imigrantów z Europy Wschodniej w wieku 
12–13 lat. Niewielka potrzeba leczenia lub jej brak zostały 
zaobserwowane u 28,05% badanych, duża u 21,7%, a bez-
względna u 40%.25 Badania przeprowadzone przez Perillo 
et al. potwierdziły niewielką potrzebę leczenia lub jej brak 
u 35,8% badanych, co daje nam wynik pośredni w sto-
sunku do rezultatów uzyskanych przez Josefssona et al. 
oraz i Mulligana.20,21,25 We włoskich badaniach najczęściej 
obserwowane były przypadki graniczne – 36,7%, najrza-
dziej bezwzględna potrzeba leczenia – 27,3%.20 Wartości 
najbardziej zbliżone do wyników własnych dotyczyły bez-
względnej potrzeby leczenia ortodontycznego – oszaco-
wano je na podstawie badań przeprowadzonych w Serbii 
przez Janoševicia et al. i wynosiły 27,4% – w badaniach 
własnych 24%.26 Wystąpiła jednak duża różnica w grupie 
pacjentów niewymagających leczenia lub wymagających 
go w niewielkim zakresie (31,6%) oraz w przypadkach 
granicznych (41%).

O potrzebie leczenia ortodontycznego wg DAI mówią 
m.in. badania prowadzone przez Emerich et al. wśród 
dzieci. Niewielką potrzebę lub brak potrzeby leczenia od-
notowano w nich u 84,3% badanych osób, co znacząco 
przewyższa wynik uzyskany w badaniach własnych – 55% 
łącznie.22 Znaczące różnice można zaobserwować również 
w grupie określającej leczenie jako opcjonalne: w badaniu 
własnym taką potrzebę zaobserwowano u 21%, podczas 
gdy u Emerich et al. wartość ta wynosiła 10,89%. Jeszcze 
większa dysproporcja dotyczyła grupy z bardzo zalecanym 
lub koniecznym leczeniem, odpowiednio 24% i 3,67%.

Mniejsze rozbieżności obserwowano w badaniach pro-
wadzonych na terenie Europy, w tym w analizie Bacy-Gar-
cii et al., w których wyniki są niemal identyczne z uzys-
kanymi przez autorkę niniejszej pracy wśród młodzieży 
15-letniej.27 Wynoszą one odpowiednio 58,6% oraz 57,5% 
wśród młodzieży z niewielką potrzebą leczenia lub jej 
brakiem, 20,3% i 19,5% u osób, dla których leczenie jest 
opcjonalne oraz 21,1% i 23% wśród pacjentów, u których 
leczenie jest bardzo zalecane lub konieczne. Tak zbliżone 
wartości mogą być dowodem, że po zakończonym roz-
woju zgryzu, bez względu na wiek pacjenta, potrzeba le-
czenia ortodontycznego jest podobna w jednolitej grupie 
etnicznej.

W badaniach Almericha-Silli et al. przeprowadzonych 
wśród 12-latków niewielką potrzebę leczenia lub jej brak 
autorzy zaobserwowali u 51,2% badanych, opcjonalne le-
czenie u 26,2% z nich, a zalecane lub konieczne leczenie 
ortodontyczne u 21,7%.28

Boronat-Catalá et al. w prowadzonych przez siebie ba-
daniach wyodrębnili 3 grupy wiekowe, w tym 12- i 15-lat-
ków, dzieląc potrzebę leczenia ortodontycznego wg DAI 
na 2 grupy: z wartością wskaźnika mniejszą lub równą 31, 
oznaczającą brak potrzeby leczenia i przypadki granicz-
ne, oraz wartością wskaźnika powyżej 31, oznaczającą 
przypadki, w których leczenie było zalecane czy wręcz 

konieczne.29 I tak dla grupy dzieci 12-letnich wartości te 
wynosiły odpowiednio 78,3% oraz 21,3%, a dla młodzie-
ży 15-letniej 85,9% oraz 14,1%. W przypadku połączenia 
odpowiednich grup w badaniach własnych wartości dla 
dzieci 10-letnich wynosiłyby odpowiednio 75% i 25%, 
a dla młodzieży 15-letniej 77% oraz 23%. Analizując wy-
niki w ten sposób, należałoby odnieść grupę 10-latków 
z badań własnych do młodzieży 12-letniej w badaniach 
Boronat-Catali et al.

Również wyniki badań przeprowadzonych w tym sa-
mym roku w obwodzie leningradzkim przez Bagnenkę 
et al. wydają się nieznacznie odbiegać od wyników włas-
nych.30 Autorzy podzielili badane dzieci i młodzież na 
2 grupy wiekowe: 10–12 lat oraz 13–17 lat. W pierwszej 
grupie niewielką potrzebę lub jej brak zaobserwowano 
u 45,7% badanych, opcjonalne leczenie wykazano u 18,6% 
spośród 10- i 12-latków, natomiast do grupy, w której le-
czenie ortodontyczne było zalecane czy też konieczne, za-
kwalifikowano 34,7% badanych dzieci. W drugiej grupie 
wartości te wynosiły odpowiednio 40,6%, 32,2% i 27,3%.

7. Podsumowanie i wnioski

Różnorodność oceny chociażby zgryzu prawidłowego na 
podstawie obu klasyfikacji (wg klasyfikacji Orlik-Grzy-
bowskiej 87,5%, a wg klasyfikacji Ackermana–Proffita 
70,7% osób przejawiało występowanie jakichkolwiek nie-
prawidłowości) nie zawsze oznacza konieczność podjęcia 
leczenia ortodontycznego. Warto również zauważyć, że 
opisowa ocena nieprawidłowości nie określa jej nasile-
nia, w związku z czym nie mówi o potrzebie rozpoczęcia 
terapii. Jeżeli przyjmiemy, że ok. jedna trzecia spośród 
rosnących pacjentów wymaga leczenia ortodontyczne-
go, to podjęcie go w odpowiednim dla rozpoznania wie-
ku przynosi określone korzyści – większe w przypadku 
nasilonych wad zgryzu. Niewielkie wady zębowo-zgry-
zowe mogą nieść za sobą również ryzyko uszkodzeń 
jatrogennych.

Zastanawiający wydaje się również niewielki spadek 
frekwencji wad zębowo-zgryzowych u  osób w  wieku 
10–15 lat. Do jego przyczyn zaliczyć możemy niepodej-
mowanie leczenia ortodontycznego w ramach NFZ lub 
nieskuteczność leczenia aparatami wyjmowanymi, np. 
z powodu dużego nasilenia wady lub braku odpowiedniej 
współpracy ze strony pacjenta i rodziców oraz pogłębianie 
się niektórych wad zgryzu o charakterze progresywnym 
z powodu nieprawidłowego kierunku wzrostu i rotacji 
kości szczęk. Dodatkowo ortodonci mają możliwość wy-
konywania tego typu aparatów jedynie dla pacjentów do 
12 r.ż., mimo że niektóre wady mogą nasilać się nieznacz-
nie później – może to sugerować chociażby niewielka róż-
nica w potrzebie leczenia pomiędzy 10- i 15-latkami.

Podsumowując, należy zwrócić szczególną uwagę na 
liczbę i częstość występowania nieprawidłowości w uzę-
bieniu dzieci i młodzieży dolnośląskiej oraz rozważyć 
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rozszerzenie badań na inne województwa. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje sposób kwalifikowania pacjen-
tów do leczenia ortodontycznego i  jego obiektywizm, 
a w kon sekwencji adaptacja i modyfikacja istniejących 
wskaźników na użytek lekarzy ortodontów w Polsce, 
w szczególności prowadzących terapię w ramach NFZ.
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1. Wstęp

Choroby cywilizacyjne to globalnie i powszechnie wy-
stępujące choroby, których przyczyną rozwoju oraz roz-
przestrzeniania jest postęp współczesnej cywilizacji, 
dlatego też czasem mówi się, że są to „choroby XXI w.”. 
Są również powodem ponad 80% wszystkich zgonów.1 
Polska ze względu na intensywny w ostatnich dekadach 
przebieg przemian społeczno-gospodarczych doświad-
cza korzyści wynikających z rozwoju cywilizacyjnego, 
do których niewątpliwie można zaliczyć wydłużenie 
oczekiwanej długości życia. Analiza danych o długości 
życia i umieralności mieszkańców Polski wskazuje, że 
stan zdrowia ludności stopniowo poprawia się, ale na tle 
ogółu krajów Unii Europejskiej sytuację należy uznać za 
wciąż niezadowalającą.2

Zachodzącym przemianom towarzyszy wzrost zacho-
rowań na niektóre choroby, w tym na nowotwory. WHO 
kwalifikuje je jako choroby cywilizacyjne, czyli takie, któ-
re nasilają się globalnie i są wynikiem zmian stylu życia 
i stanu środowiska. W kraju na przestrzeni 30 lat liczba 
zachorowań na nowotwory złośliwe wzrosła ponad 2-krot-
nie i obecnie są one drugą najczęstszą przyczyną śmierci 
po chorobach układu krążenia, powodując 27% zgonów 
mężczyzn oraz 24% zgonów kobiet.3

W systemie polskiej ochrony zdrowia jest wiele nie-
rozwiązanych problemów dotyczących osób, u których 
stwierdzono choroby onkologiczne. Na tle pozostałych 
krajów Unii Europejskiej zarówno wydatki na ochronę 

zdrowia, jak i na opiekę onkologiczną w Polsce – mierzo-
ne jako wartość PKB oraz w przeliczeniu per capita – są 
wyjątkowo niskie, na co wskazuje NIK w swoim raporcie 
z 2018 r.4

Także pacjenci postrzegają polski system opieki onkolo-
gicznej jako nieprzyjazny i niewystarczająco skupiony na 
ich potrzebach.5 Dotychczasowe niedoskonałości systemu 
powodują, że większość chorób nowotworowych wykry-
wana jest w zaawansowanych stadiach, a brak koordy-
nacji i pomiaru jakości udzielanych świadczeń skutkują 
opóźnieniem procesu diagnostyczno-terapeutycznego, 
ryzykiem nieprawidłowego zakwalifikowania chorego 
do określonej metody leczenia i niewłaściwej sekwencji 
leczenia skojarzonego i w konsekwencji niezadowalający-
mi wynikami leczenia.3 Wydatki na opiekę onkologiczną 
w stosunku do obciążenia chorobą dla 4 głównych typów 
nowotworów są w Polsce zdecydowanie poniżej średniej 
europejskiej, a decyzje związane z opieką onkologiczną 
uwzględniają często jedynie koszty bezpośrednie wyni-
kające z leczenia nowotworów.6

2. Programy zwalczania chorób 
nowotworowych i źródła 
ich finansowania w Polsce

Od 1924 r. do dziś powstało i  zostało przyjętych do 
realizacji 6 narodowych programów zwalczania chorób 
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nowotworowych, w  różnym stopniu akcentujących 
szczegółowość zadań dotyczących organizacji udzie-
lanych świadczeń, poprawy ich dostępności, jakości 
tych świadczeń, badań profilaktycznych czy też źró-
deł finansowania. Ich chronologia przedstawia się 
następująco:
• 1924 r. – Narodowy Program Walki z Rakiem;
• 1952 r. – Narodowy Program Zwalczania Nowotworów;
• 1974 r. – kompleksowy program zwalczania chorób 

nowotworowych w latach 1976–1990 – Narodowy Pro-
gram Walki z Rakiem – Program Rządowy PR-6 „Zwal-
czanie chorób nowotworowych w Polsce”;

• 2005 r. – uchwalenie przez Sejm ustawy o ustanowieniu 
programu wieloletniego – NPZChN na lata 2006–2015. 
Dało to gwarancję stabilnego finansowania NPZChN 
z budżetu państwa w latach 2006–2015 na poziomie nie 
niższym niż 250 mln zł rocznie7;

• 2015 r. – przyjęcie uchwałą Rady Ministrów programu 
wieloletniego NPZChN na lata 2016–2024 z finanso-
waniem z budżetu państwa kwoty nieprzekraczającej 
rocznie 250 mln zł;

• 2020  r. –  przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały 
w sprawie przyjęcia programu wieloletniego NSO na 
lata 2020–2030. Planowane nakłady na realizację za-
dań w latach 2020–2030 wynoszą 5,1 mld zł z budżetu 
państwa.
Przedstawione programy z mniejszym lub większym 

powodzeniem realizowały swoje założenia. Niestety już 
w 2009 r. NIK negatywnie oceniła realizację NPZChN 
w  latach 2006–2008 ze względu na stwierdzone nie-
prawidłowości. W uwagach końcowych i wnioskach 
etapowej kontroli NPZChN w 2009 r. NIK zobowiąza-
ła Ministra Zdrowia do „zweryfikowania działań ad-
ministracyjno-logistycznych NPZChN, gdyż ich do-
tychczasowe rozwiązania okazały się kosztowne, mało 
efektywne, przynoszące korzyści finansowe głównie ich 
organizatorom”.8 NIK po kolejnych 5 latach działania 
NPZChN negatywnie oceniła także skuteczność jego 
realizacji w latach 2009–2013. W raporcie podkreślo-
no, że nie zrealizowano celów programu określonych 
ustawą o jego ustanowieniu. Wśród czynników wpły-
wających na małą skuteczność w osiąganiu celów pro-
gramu wskazano przede wszystkim brak określenia 
wskaźników docelowych, istotnych dla oceny efektów 
realizacji zadań.7

Mimo zagwarantowania poziomu finansowania wydat-
ków do 250 mln rocznie w poszczególnych latach kwota 
ta nie została wykorzystana. Z informacji o wynikach 
kontroli NIK z 2018 r. wynika, że wydatki na NPZChN 
były najniższe w 2014 r. (190,4 mln zł).4

Zgodnie z dokumentem pt. Narodowa Strategia Onkolo
giczna na lata 2020–2030 finansowanie wydatków kształ-
tuje się następująco: 250 mln zł w 2020 r., po 450 mln 
zł rocznie w latach 2021–2023 i po 500 mln zł rocznie 
w latach 2024–2030.3 Ma to zagwarantować osiągnięcie 
celów zakładanych w ramach przyjętej strategii.

3. Finansowanie leczenia 
chorób onkologicznych

Zasady dotyczące trybu finansowania świadczeń opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych w Polsce reguluje 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).9 Określa ona również 
zasady sprawowania nadzoru i kontroli nad finansowa-
niem i realizacją świadczeń, wskazując, że świadczenie 
gwarantowane to świadczenie opieki zdrowotnej finan-
sowane w całości lub współfinansowane ze środków pu-
blicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie.9

Warto przypomnieć, że kwalifikacji świadczenia opieki 
zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego dokonuje 
minister właściwy do spraw zdrowia po uzyskaniu re-
komendacji Prezesa Agencji, biorąc pod uwagę kryteria 
określone w tej ustawie.10

Wspomniany powyżej problem dotyczący wydatków 
na ochronę zdrowia, jak również wydatków na onko-
logię w Polsce ukazuje, że zarówno z punktu widzenia 
zapotrzebowania systemu na środki, jak i  oczekiwań 
jego uczestników pieniędzy jest za mało. W powszechnej 
świadomości pacjentów, świadczeniodawców i opinii pu-
blicznej powstało przekonanie, że system nie jest w stanie 
zapewnić pozyskania i przekazania odpowiedniej wiel-
kości środków.11

Raport udostępniony na stronach NFZ podsumowują-
cy wydatki na onkologię w latach 2013–2018 ujawnia, że 
na leczenie onkologiczne, na które złożyła się refunda-
cja świadczeń i refundacja leków, wydano od 7,1 mld zł 
w 2013 r. do 9,6 mld zł w 2018 r. (ryc. 1).12

W 2015 r. wprowadzono art. 32a ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych prawo do diagnostyki i leczenia onkologicznego, 
czyli tzw. pakiet onkologiczny, który miał zagwarantować 
pacjentom chorującym na nowotwory nielimitowane le-
czenie oraz skrócić czas diagnostyki i wdrażania planu 
leczenia.9 Miał on zapewnić poprawę wyników leczenia. 
Zgodnie z założeniami z początkowego etapu funkcjono-
wania opierał się na karcie DiLO, która uprawnia chorego 
do uzyskania świadczeń w ramach tzw. szybkiej ścieżki 
onkologicznej.13

NIK dokonała oceny wprowadzenia pakietu onkologicz-
nego pod kątem skuteczności leczenia, a także ustaliła, czy 
wprowadzenie go miało wpływ na finanse świadczeniodaw-
ców oraz NFZ.14 Dokonując analizy wyników kontroli wy-
łącznie w aspekcie finansowym, należy wskazać, że w oce-
nie NIK wprowadzenie pakietu onkologicznego i zniesienie 
limitów na te świadczenia nie doprowadziło do istotnego 
zwiększenia nakładów na leczenie onkologiczne. W 2015 r. 
były one jedynie o 3,26% wyższe niż w roku poprzednim, 
w tym środki obejmujące rozpoznania pakietowe były wyż-
sze jedynie o 3,72% co, jak podkreśliła NIK, nastąpiło przy 
dynamice wzrostu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej 
ogółem w wysokości blisko 2-krotnej, tj. 6,97%.14
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Ponadto w 2015 r. jedynie 10,9% wartości świadczeń 
udzielonych pacjentom kwalifikującym się, z uwagi na 
rozpoznanie, do pakietu onkologicznego w ambulatoryjnej 
opiece specjalistycznej zostało rozliczonych w jego ramach, 
zaś 89,1% – na dotychczasowych zasadach, tj. w zakresie 
umów objętych limitami. W okresie od stycznia do sierpnia 
2016 r. wartość świadczeń rozliczanych w ramach pakietu 
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nie zmieniła się 
istotnie i wyniosła 14,0%. W leczeniu szpitalnym udział 
świadczeń udzielonych pacjentom kwalifikującym się do 
pakietu, którzy zostali rozliczeni przez NFZ na nowych za-
sadach, wyniósł 25,3% w 2015 r., a w 2016 r. – 29,0%. Przy-
czyną tego był m.in. fakt, że pakiet nie przewidywał wielu 
sytuacji klinicznych utrudniających rozliczanie świadczeń 
w ramach pakietu (np. w przypadku nowotworów płu-
ca, trzustki czy nerki), a zasady rozliczeń, choć formalnie 
znosiły limity na świadczenia w wybranych typach no-
wotworów, w praktyce spełniały podobną do nich rolę.14

Trend niewielkiej dynamiki wzrostu wydatków z NFZ 
na onkologię w latach 2015 i 2016 potwierdzają dane opra-
cowane na podstawie informacji z NFZ (ryc. 2).

Na podstawie danych NFZ i prognozy na 2020 r. doko-
nano zestawienia wydatków na onkologię i na świadczenia 
opieki zdrowotnej (ryc. 3). Można w nim zauważyć wzrost 
zarówno wydatków na onkologię, jak i na świadczenia 
opieki zdrowotnej.

Dokonując kolejnych analiz trendów i wydatków NFZ 
dotyczących chorób onkologicznych, dostrzega się wzrost 
tych wydatków na przestrzeni ostatnich lat, co jednak nie 
idzie w parze z efektami. Biorąc pod uwagę statystykę zgo-
nów z 2017 r., 25% z nich spowodowanych było chorobami 
nowotworowymi, a ich udział w wydatkach na onkologię 
był niższy o 1% w porównaniu z 2015 r. Można to w pew-
nym zakresie powiązać ze wzrostem nakładów w 2017 r. 
o prawie 13% w porównaniu z 2015 r., niemniej jednak taki 
sam odsetek przyczyn zgonów był w 2010 r. (25% zgonów 
spowodowanych chorobami nowotworowymi), przy czym 
nakłady na onkologię w 2010 r. były co najmniej o 20% niż-
sze. Można przyjąć, że poziom finansowania nie jest jedyną 
determinantą skuteczności walki z chorobą onkologiczną.

Udział wydatków na onkologię (ryc. 4) w latach 2013– 
–2020 w ramach kosztów świadczeń opieki zdrowotnej 

Ryc. 1. Wydatki NFZ na onkologię wg refun-
dacji w latach 2013–2018

Na podstawie: Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Wydatki na onkologię w latach 2013–2018. 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktu-
alnosci-centrali/coraz-wiecej-pieniedzy-
przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-
i-leki-onkologiczne,7590.html. Dostęp 
29.05.2020.

Ryc. 2. Roczny poziom zmian wydatków NFZ 
na onkologię w latach 2013–2018

Na podstawie: Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Wydatki na onkologię w latach 2013–2018. 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktu-
alnosci-centrali/coraz-wiecej-pieniedzy-
przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-
i-leki-onkologiczne,7590.html. Dostęp 
29.05.2020.
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finan sowanych z budżetu NFZ kształtuje się od ponad 
7 lat na bardzo podobnym poziomie, tj. od 11,2% budże-
tu NFZ w 2013 r. do 12% budżetu NFZ przewidzianego 
na 2020 r.

Należy wskazać, że wydatki NFZ na onkologię w 2019 r. 
i 2020 r. mają charakter prognozowany ze względu na 
trwający proces rozliczeniowy 2019 r., co zostało ujęte 
w dokumencie publikowanym przez NFZ.12

4. Podsumowanie

W polskim systemie ochrony zdrowia istnieje wiele nie-
rozwiązanych problemów dotyczących poszczególnych 
chorób, w tym cywilizacyjnych. Dotyczą one m.in. opieki 
przedszpitalnej, diagnostyki, profilaktyki i jakości świad-
czeń oraz ich finansowania. Dodatkową trudnością są 
niedobory finansowe i niewłaściwa alokacja środków, 
np. w rozproszone i niespójne działania. W konsekwencji 

walka ze skutkami chorób cywilizacyjnych, w tym onko-
logicznych, nie daje oczekiwanych rezultatów. Wielu spe-
cjalistów z różnych dziedzin wskazuje na potrzebę kom-
pleksowych zmian w podejściu do organizacji udzielania 
świadczeń na choroby cywilizacyjne.

Dane dotyczące śmiertelności i jej głównych przyczyn 
pokazują, że nie rodzaj schorzenia odgrywa wiodącą 
rolę, ale potrzeba rozwiązania problemów. Specjaliści 
w dziedzinie onkologii widzą konieczność poszukiwania 
kompleksowych rozwiązań w zakresie opieki nad chory-
mi oraz tworzenia i wprowadzania modeli opieki koor-
dynowanej.15 Niepokojące dane wskazują, że konieczne 
jest podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji, 
a celem tych zmian jest zmniejszenie zarówno skutków 
zdrowotnych, jak i ekonomicznych chorób.

Z danych dotyczących zmian w dynamice nakładów 
NFZ na wydatki w ramach leczenia chorób onkologicz-
nych oraz na świadczenia opieki zdrowotnej ogółem w la-
tach 2013–2020 wynika, iż dynamika finansowania chorób 

Ryc. 3. Wydatki NFZ na onkologię i na 
świadczenia opieki zdrowotnej w latach 
2013–2020

Na podstawie: Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Wydatki na onkologię w latach 2013–2018. 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktu-
alnosci-centrali/coraz-wiecej-pieniedzy-
przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-
i-leki-onkologiczne,7590.html. Dostęp 
29.05.2020.

Ryc. 4. Udział wydatków NFZ na onkologię 
w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej 
w latach 2013–2020

Na podstawie: Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Wydatki na onkologię w latach 2013–2018. 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktu-
alnosci-centrali/coraz-wiecej-pieniedzy-
przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-
i-leki-onkologiczne,7590.html. Dostęp 
29.05.2020.
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onkologicznych jest większa niż dynamika finansowania 
świadczeń ogółem, zwłaszcza w roku 2020 (ryc. 5).

Planowany przez NFZ wzrost wydatków za onkologię na 
poziomie 7,7% w porównaniu do prognozowanego wzrostu 
nakładów w 2020 r. tylko na poziomie 2,5% może korzyst-
nie świadczyć o planowanym na ten rok finansowaniu cho-
rób onkologicznych. Istotne może być, czy płatnik w 2020 r. 
– przy dużo niższym niż w poprzednich latach wzroście 
nakładów ogółem – nie będzie musiał dokonywać zmian 
w alokacji środków skutkujących niższym niż planowano 

poziomem finansowania wydatków na onkologię. Jest to 
scenariusz, który może się sprawdzić, zwłaszcza w zbliżają-
cym się spowolnieniu gospodarczym, jakie czeka nas w naj-
bliższych latach w związku z epidemią SARS-CoV-2, a tym 
samym przy zmianie dynamiki wpływów do NFZ przy 
założeniu dotychczasowego poziomu składki zdrowotnej.

Pozytywną perspektywę finansową i  organizacyjną 
w zakresie chorób onkologicznych zakłada harmonogram 
(tabela 1) poszczególnych etapów działań NSO. Ich efekty 
będą możliwe do oceny w następnych latach.

Ryc. 5. Dynamika zmian wydatków NFZ na 
onkologię i wydatków na świadczenia opieki 
zdrowotnej w latach 2013–2020

Na podstawie: Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Wydatki na onkologię w latach 2013–2018. 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/ 
aktualnosci-centrali/coraz-wiecej-pieniedzy-
przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-
i-leki-onkologiczne,7590.html. Dostęp 
29.05.2020.
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Tabela 1. Harmonogram wdrażania NSO na lata 2020–2030

Lp. Działanie Termin realizacji Źródła finansowania

Poprawa sytuacji kadrowej i jakości kształcenia w dziedzinie onkologii

1. Dostosowanie struktury kadry medycznej do lepszego zaspokajania potrzeb pacjentów w obszarze onkologii  
przez zwiększenie zasobów kadrowych oraz jakości kształcenia 

1.2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-
-Dentystycznego Egzaminu Końcowego w celu rozszerzenia zakresu egzaminów 
o tematykę onkologiczną.

2020 r.
budżet Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi

1.9.
Przygotowanie rozwiązań legislacyjnych w sprawie umiejętności lekarskich, które 
pozwolą na certyfikowanie konkretnych czynności profilaktycznych, diagnostycznych 
i terapeutycznych.

2020 r.
budżet Ministra Zdrowia 

(w ramach działań bieżących)

1.11.

Zmiana programu stażu podyplomowego dla lekarzy wprowadzającego obowiązkowe 
szkolenia z profilaktyki onkologicznej, walki z bólem oraz komunikacji pomiędzy 
lekarzem a pacjentem i jego rodziną, w tym zagadnień związanych z trudną diagnozą, 
proponowaniem i omawianiem procesów terapeutycznych, informowaniem o stanie 
zdrowia pacjenta.

2020 r. (planowane 
zakończenie prac 

w 2021 r.)

budżet Ministra Zdrowia 
(w ramach działań bieżących)

Ograniczenie zachorowalności na nowotwory przez redukcję czynników ryzyka, inwestycje w edukację i profilaktykę pierwotną

2. Poprawa świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na choroby nowotworowe 

2.1
Rozszerzenie zakresu prowadzonej powszechnej edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego 
stylu życia przez wprowadzenie zajęć o zdrowiu (np. w ramach godzin z wychowawcą)

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

3. Poprawa świadomości osób dorosłych w zakresie wpływu postaw prozdrowotnych na choroby nowotworowe 

3.1.

Zwiększenie zasięgu kampanii społecznych o 50% przez standaryzację i intensyfikację 
działań mających na celu edukację prozdrowotną i promocję zdrowego stylu życia 
w zakresie:
• promocji aktywności fizycznej i zdrowych wyborów żywieniowych;
• promocji życia wolnego od tytoniu;
• zwiększania świadomości skutków promieniowania UV.

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)
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Lp. Działanie Termin realizacji Źródła finansowania

4. Wprowadzenie refundacji szczepień przeciwko HPV dla chłopców i dziewcząt w wieku dojrzewania 

4.1.
Przygotowanie rozwiązań legislacyjnych celem rozpoczęcia procesu szczepień 
przeciwko HPV.

2020 r.
budżet Ministra Zdrowia 

(w ramach działań bieżących)

5. Wdrożenie regulacji prawnych wspierających zdrowe odżywianie 

5.2.
W 2020 r. wprowadzimy opłatę od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach 
słodzących oraz kofeiny lub tauryny mającą na celu promocję prozdrowotnych wyborów 
konsumentów.

2020 r.
budżet Ministra Zdrowia 

(w ramach działań bieżących)

6. Wdrożenie regulacji prawnych wspierających politykę antytytoniową 

6.1.
Modyfikacja programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc) w celu dostosowania do wyzwań określonych w mapach potrzeb 
zdrowotnych.

2020 r. (planowane 
zakończenie prac 

w 2021 r.)

budżet Ministra Zdrowia 
(w ramach działań bieżących)

Zwiększenie poziomu zgłaszalności na badania przesiewowe oraz poprawa jakości badań

8. Zwiększenie zaangażowania zespołów POZ i medycyny pracy w poprawę zgłaszalności na badania przesiewowe 

8.1.
Opracowywanie rozwiązań mających na celu wdrożenie narzędzi motywacyjnych dla 
zespołów POZ mające na celu objęcie „lokalnych” populacji osób z grup podwyższonego 
ryzyka badaniami przesiewowymi.

2020 r. (planowane 
zakończenie prac 

w 2021 r.)

budżet Ministra Zdrowia 
(w ramach działań bieżących)

10. Wypracowanie efektywnych metod uświadamiania Polakom konieczności i korzyści z realizacji badań przesiewowych 

10.1.
Realizacja pilotażu metod zwiększania udziału w badaniach profilaktycznych 
mammograficznych i cytologicznych (w wybranych województwach/regionach).

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

10.3.
Prowadzenie kampanii społecznych i działalność infolinii (NFZ/ośrodki onkologiczne) 
ukierunkowane na zwiększenie świadomości Polaków w zakresie korzyści 
z przeprowadzania regularnych badań przesiewowych.

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)  
i środki NFZ

11. Rozszerzenie zakresu i wprowadzenie nowych metod badań przesiewowych

11.1. Prowadzenie pilotażu badań HPV-DNA. 2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

11.2.
Prowadzenie pilotażu testu FIT jako testu alternatywnego dla kolonoskopii (drugi wybór 
dla osób niewyrażających zgody na kolonoskopię ad hoc).

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

11.3.
Prowadzenie programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego 
ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe.

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

11.4. Prowadzenie programu badań przesiewowych raka jelita grubego. 2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

12. Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych

12.5.
Prowadzenie programów szkoleniowych (dobrowolna certyfikacja kolposkopistów oraz 
dobrowolna certyfikacja cytodiagnostów realizujących „Program profilaktyki raka szyjki 
macicy”).

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

12.7.
Koordynowanie i monitorowanie jakości profilaktyki, szczególnie w kierunku 
nowotworów: piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego.

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

Zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych w Polsce w celu umożliwienia pacjentom  
korzystania z najskuteczniejszych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych

13. Zwiększenie udziału pacjentów onkologicznych i hematologicznych w badaniach klinicznych

13.1. Opracowywanie i wdrożenie rozwiązań legislacyjnych dotyczących badań klinicznych.
2020 r. (planowane 
zakończenie prac 

w 2021 r.)

budżet Agencji Badań 
Medycznych (w ramach 

działań bieżących)

13.2.
Nowelizacja prawa farmaceutycznego w celu częściowego publicznego udostępnienia 
bazy Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.

2020 r.
budżet Agencji Badań 

Medycznych (w ramach 
działań bieżących)

14. Poprawa organizacji systemu badań naukowych w onkologii

14.1.
Realizacja projektu szkoleniowego pt. „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji 
badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy 
zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”.

2020 r. (planowane 
zakończenie prac 

w 2022 r.)

budżet Agencji Badań 
Medycznych

14.3. Opracowywanie i wdrożenie rozwiązań legislacyjnych o biobankowaniu.
2020 r. (planowane 
zakończenie prac 

w 2021 r.)

budżet Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

(w ramach działań bieżących)

Tabela 1 cd. Harmonogram wdrażania NSO na lata 2020–2030
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Lp. Działanie Termin realizacji Źródła finansowania

16. Zapewnienie dostępu do innowacyjnych terapii w onkologii i hematologii

16.1.
Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych umożliwiających skrócenie czasu dostępu 
chorych do innowacyjnych terapii.

2020 r.
budżet Ministra Zdrowia 

(w ramach działań bieżących)

16.3.
Rozszerzanie wykazu leków refundowanych w terapiach onkologicznych, oferując 
pacjentom sukcesywny wzrost dostępu do najnowszych metod terapeutycznych.

2020 r.

budżet Ministra Zdrowia 
(w ramach działań bieżących) 

oraz środki Narodowego 
Funduszu Zdrowia

Poprawa organizacji systemu opieki onkologicznej przez zapewnienie pacjentom dostępu do najwyższej jakości  
procesów diagnostyczno-terapeutycznych oraz kompleksowej opieki na całej „ścieżce pacjenta”

17. Wdrożenie kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej w Polsce

17.1. Realizacja programu pilotażowego Krajowej Sieci Onkologicznej. 2020 r. budżet NFZ

17.2.
Wdrożenie nowego modelu organizacyjnego opieki nad pacjentami (Cancer Units) 
dla kluczowych nowotworów: płuca, jelita grubego, nowotworów ginekologicznych 
i urologicznych.

2020 r.
budżet Ministra Zdrowia 

(w ramach działań bieżących) 
oraz środki NFZ

18. Wdrożenie kryteriów jakości dla kluczowych funkcji diagnostycznych w systemie opieki onkologicznej

18.1.

Opracowanie standardów akredytacyjnych dla pracowni/zakładów patomorfologii 
w zakresie udzielania świadczeń dla oddziałów onkologicznych, przygotowywanie 
zakładów patomorfologii oraz wizytatorów akredytacyjnych do procesu obowiązkowej 
akredytacji (szkolenia).

2020 r. środki Unii Europejskiej

19. Opracowanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

19.1.
Opracowywanie i wprowadzenie wytycznych postępowania diagnostyczno-
-terapeutycznego i standardów organizacyjnych w kluczowych nowotworach złośliwych.

2020 r. (planowane 
zakończenie prac 

w 2021 r.)
środki Unii Europejskiej

21. Poprawa jakości życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego

21.4.
Realizacja działań na rzecz poprawy wyników leczenia dzieci i młodzieży z wykrytymi 
nowotworami, kontroli jakości opieki onkologicznej.

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

21.5. Finansowanie zakupu endoprotez dla dzieci chorych na nowotwory kości. 2020 r.
budżet NSO 

(wydatki bieżące)

22. Poprawa organizacji monitorowania potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii

22.1.

Utrzymywanie i wspieranie Krajowego Rejestru Nowotworów dla monitorowania 
stanu epidemiologicznego i statusu opieki zdrowotnej chorób nowotworowych 
w Polsce, w tym oceny jakości realizacji procedur w onkologii, a także bazy danych dla 
badań przesiewowych raka jelita grubego oraz bazy obejmującej pełen zakres danych 
dotyczących opieki nad pacjentem z rakiem płuca.

2020 r.

budżet NSO (wydatki 
bieżące)/Narodowy Instytut 

Onkologii – Państwowy 
Instytut Badawczy

22.2.
Tworzenie, utrzymywanie i wspieranie rozwoju rejestrów narządowych oraz rejestrów 
badań przesiewowych.

2020 r.

budżet NSO (wydatki 
bieżące)/Narodowy Instytut 

Onkologii – Państwowy 
Instytut Badawczy

23. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych

23.1.
Realizacja inwestycji infrastrukturalnych oraz modernizacja istniejących podmiotów 
leczniczych w celu skuteczniejszego leczenia pacjentów onkologicznych oraz poprawy 
standardu diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory.

2020 r.

budżet NSO (wydatki 
majątkowe), budżet Ministra 
Zdrowia (dotacje), środki Unii 

Europejskiej

23.2.

Realizacja inwestycji w uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów 
medycznych służących do kształcenia, diagnostyki i leczenia nowotworów w celu 
zagwarantowania wykrywania większej liczby nowotworów we wczesnych stadiach 
zaawansowania choroby, skuteczniejszego leczenia pacjentów onkologicznych oraz 
poprawy jakości życia chorych na nowotwory.

2020 r.
budżet NSO 

(wydatki majątkowe)

Na podstawie: Ministerstwo Zdrowia. Program wieloletni pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030. https://www.gov.pl/web/zdrowie/
narodowa-strategia-onkologiczna. Opublikowano 6.02.2020. Dostęp 27.05.2020.

Tabela 1 cd. Harmonogram wdrażania NSO na lata 2020–2030

http://www.jchc.eu/numery/2014_1/201411.pdf
http://www.jchc.eu/numery/2014_1/201411.pdf
http://www.jchc.eu/numery/2014_1/201411.pdf
https://www.pzh.gov.pl/najnowszy-raport-nizp-pzh-sytuacja-zdrowotna-ludnoscipolski-i-jej-uwarunkowania/
https://www.pzh.gov.pl/najnowszy-raport-nizp-pzh-sytuacja-zdrowotna-ludnoscipolski-i-jej-uwarunkowania/
https://www.pzh.gov.pl/najnowszy-raport-nizp-pzh-sytuacja-zdrowotna-ludnoscipolski-i-jej-uwarunkowania/
https://www.pzh.gov.pl/najnowszy-raport-nizp-pzh-sytuacja-zdrowotna-ludnoscipolski-i-jej-uwarunkowania/
https://www.pzh.gov.pl/najnowszy-raport-nizp-pzh-sytuacja-zdrowotna-ludnoscipolski-i-jej-uwarunkowania/


Mariola Dwornikowska-Dąbrowska56

3. Ministerstwo Zdrowia. Program wieloletni pn. Narodowa Strategia 
Onkologiczna na lata 2020–2030. https://www.gov.pl/web/zdrowie/
narodowa-strategia-onkologiczna. Opublikowano 6.02.2020. Dostęp 
27.05.2020.

4. Najwyższa Izba Kontroli. Dostępność i efekty leczenia nowotworów. 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15932,vp,18449.pdf. Opublikowano 
30.01.2018. Dostęp 29.05.2020.

5. All.Can. Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną? Wyniki mię-
dzynarodowego badania ankietowego All.Can – odpowiedzi respon-
dentów z Polski. http://www.all-can.pl/data/Raport_AllCan_2019_
WWW.pdf. Opublikowano w październiku 2019. Dostęp 27.05.2020.

6. All.Can. Poprawa efektywności i stabilności opieki onkologicznej 
– rekomendacje dla Polski. http://all-can.pl/wp-content/uploads/2017/ 
03/raport-All.Can-Rekomendacje-dla-Polski.pdf. Opublikowano 
w marcu 2017. Dostęp 27.05.2020.

7. Warzocha K. Koncepcje zmian systemowych w opiece onkologicznej 
w Polsce u progu 2015 roku. Hematologia. 2014;5(3):179–192. https://
journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/40224/34368. Dostęp 
28.11.2020.

8. Najwyższa Izba Kontroli. Informacja o wynikach kontroli realizacji 
wybranych zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowo
tworowych” w latach 2006–2008 (I półrocze), KPZ41011/2008, nr ewid. 
147/2009/P/08/098/KPZ. Warszawa, Polska: Najwyższa Izba Kontroli; 
2009. https://www.nik.gov.pl/plik/id,66,vp,66.pdf. Dostęp 9.12.2020.

9. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych. DzU z 2020 r., poz 1398 ze zm.

10. Świderska GK, red. Koszty w opiece zdrowotnej. Warszawa, Polska: 
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej; 2014:198.

11. Włodarczyk C, red. Reformy zdrowotne – uniwersalny kłopot. Kraków, 
Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2003:238.

12. Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydatki na onkologię w latach 2013–2018. 
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/coraz-wiecej- 
pieniedzy-przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-i-leki-onkologiczne, 
7590.html. Dostęp 29.05.2020.

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
wzoru karty diagnostyki i  leczenia onkologicznego. DzU z 2017 r., 
poz 1250.

14. Najwyższa Izba Kontroli. Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkolo
gicznego – informacje o wynikach kontroli, KZD.430.002.2017, nr ewid. 
43/2017/P/16/057/KZD. Warszawa, Polska: Najwyższa Izba Kon troli; 
2017. https://www.nik.gov.pl/plik/id,14278,vp,16729.pdf. Dostęp 
29.05.2020.

15. Maciejczyk A. Od rozpoznania do leczenia. Wygłoszone na: Konfe-
rencja naukowa „Onkologia 2017 – podsumowanie roku” pod patro-
natem Polskiej Unii Onkologii, grudzień 2017, Warszawa, Polska.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna
https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna
https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna
https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowa-strategia-onkologiczna
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15932,vp,18449.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15932,vp,18449.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15932,vp,18449.pdf
http://www.all-can.pl/data/Raport_AllCan_2019_WWW.pdf
http://www.all-can.pl/data/Raport_AllCan_2019_WWW.pdf
http://www.all-can.pl/data/Raport_AllCan_2019_WWW.pdf
http://www.all-can.pl/data/Raport_AllCan_2019_WWW.pdf
http://all-can.pl/wp-content/uploads/2017/03/raport-All.Can-Rekomendacje-dla-Polski.pdf
http://all-can.pl/wp-content/uploads/2017/03/raport-All.Can-Rekomendacje-dla-Polski.pdf
http://all-can.pl/wp-content/uploads/2017/03/raport-All.Can-Rekomendacje-dla-Polski.pdf
http://all-can.pl/wp-content/uploads/2017/03/raport-All.Can-Rekomendacje-dla-Polski.pdf
https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/40224/34368
https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/40224/34368
https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/40224/34368
https://journals.viamedica.pl/hematologia/article/view/40224/34368
https://www.nik.gov.pl/plik/id,66,vp,66.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,66,vp,66.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,66,vp,66.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,66,vp,66.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,66,vp,66.pdf
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/coraz-wiecejpieniedzy-przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-i-leki-onkologiczne,7590.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/coraz-wiecejpieniedzy-przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-i-leki-onkologiczne,7590.html
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/coraz-wiecejpieniedzy-przeznaczamy-na-leczenie-nowotworow-i-leki-onkologiczne,7590.html
https://www.nik.gov.pl/plik/id,14278,vp,16729.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,14278,vp,16729.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,14278,vp,16729.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,14278,vp,16729.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,14278,vp,16729.pdf


1. Wstęp

Cukrzyca to przewlekła choroba, do której dochodzi, kie-
dy trzustka produkuje niewystarczającą ilość hormonu 
insuliny lub gdy organizm nie jest w stanie efektywnie 
spożytkować wydzielonego hormonu. Hiperglikemia 
jest częstym skutkiem niekontrolowanej cukrzycy i jeśli 
jest długotrwała, prowadzi do uszkodzeń wielu narzą-
dów, w szczególności nerwów i naczyń krwionośnych 
(definicja WHO).1

IDF na prelekcji podczas Światowego Dnia Walki z Cu-
krzycą 14.11.2019 r. podała alarmujące dane epidemio-
logiczne o 463 mln dorosłych (osoby w przedziale wie-
kowym 20–79 lat) chorujących na cukrzycę. Około 90% 
z nich cierpi na cukrzycę typu 2, co wskazuje na spo-
łeczny charakter tej choroby. Prognozy na 2030 r. mówią 
o wzroście tej liczby do 579 mln.2 NFZ w raporcie z 2019 r. 
poinformował o 2,86 mln Polaków chorych na cukrzycę, 
wskazując, że liczba ta jest zaniżona, gdyż nie obejmuje 
wszystkich chorych na cukrzycę. W raporcie tym czytamy, 

że w latach 2013–2018 rejestrowana zachorowalność na 
cukrzycę w naszym kraju wzrosła o 13,7% wśród osób 
dorosłych.3

Obowiązująca aktualnie klasyfikacja cukrzycy uwzględ-
nia przede wszystkim czynnik etiologiczny. Wyróżnio-
no 4 główne jej typy: cukrzyca typu 1 – spowodowana 
brakiem insuliny wynikającym z destrukcji komórek β 
trzustki; cukrzyca typu 2 – wynikająca z postępującej in-
sulinooporności; cukrzyca ciążowa, w której dochodzi do 
wydzielania hormonów o działaniu antagonistycznym do 
insuliny (laktogen łożyskowy, estrogeny, progesteron, pro-
laktyna); cukrzyca o znanej etiologii (cukrzyca wtórna).4

Jednym z najważniejszych celów leczenia cukrzycy jest 
wyrównanie glikemii, która jest wyrażona stężeniem 
HbA1c. Pożądane stężenie HbA1c wynosi nie więcej niż 
7% (53 mmol/mol), wartość ta może być modyfikowana 
dla poszczególnych pacjentów o różnych potrzebach.5 
 Pozostałe cele obejmują wyrównanie gospodarki lipido-
wej (stężenie LDL-C) oraz obniżenie ciśnienia tętniczego 
krwi poniżej wartości 130/80 mm Hg.5

Wykaz skrótów i oznaczeń

AIDS (ang. acquired immunodeficiency syndrome) – zespół nabytego niedoboru 
odporności

EBV (ang. Epstein–Barr virus) – wirus Epsteina–Barr
HbA1c – hemoglobina glikowana
HSV (ang. Herpes simplex virus) – wirus opryszczki pospolitej
IDF (International Diabetes Federation) – Międzynarodowa Federacja 

Diabetologiczna
LDL-C (ang. lowdensity lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein 

o małej gęstości
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
OGTT (ang. oral glucose tolerance test) – doustny test tolerancji glukozy
PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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Leczenie cukrzycy ma charakter kompleksowy i wyma-
ga podjęcia wielu działań nie tylko od specjalistycznego 
personelu medycznego, ale także samego pacjenta.5,6

2. Diagnostyka

Objawami, które powinny zaniepokoić pacjenta i mogą 
wskazywać na zaburzenia gospodarki węglowodanowej, 
są m.in.4,5:
• zwiększona diureza (poliuria);
• wzmożone uczucie pragnienia (polidypsja);
• nadmierne łaknienie (polifagia);
• spadek masy ciała niewynikający z celowych działań;
• inne objawy, mniej typowe:

 ■ uczucie osłabienia,
 ■ senność,
 ■ ropne zmiany na skórze,
 ■ stany zapalne narządów moczowo-płciowych.

Powyższe objawy powinny być sygnałem do rozpoczęcia 
diagnostyki w kierunku cukrzycy.

PTD w następujący sposób określa zasady rozpoznawa-
nia zaburzeń gospodarki węglowodanowej5:
• oznaczenie stężenia glukozy w osoczu krwi żylnej (glikemia 

przygodna) w chwili stwierdzenia występowania objawów 
hiperglikemii – jeśli wynosi ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l), 
wynik ten jest podstawą do rozpoznania cukrzycy;

• przy braku występowania objawów lub przy współ-
istnieniu objawów i glikemii przygodnej <200 mg/dl 
(<11,1  mmol/l) należy 2-krotnie oznaczyć glikemię 
na czczo (każde oznaczenie należy wykonać innego 
dnia); jeśli glikemia 2-krotnie wyniesie ≥126 mg/dl 
(≥7,0 mmol/l), rozpoznaje się cukrzycę;

• przy braku występowania objawów hiperglikemii i przy-
godnej glikemii ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l) należy ozna-
czyć glikemię na czczo i jeśli wynosi ona ≥126 mg/dl 
(≥7,0 mmol/l), rozpoznaje się cukrzycę;

• jeśli 1-krotny lub 2-krotny pomiar glikemii na czczo 
wykaże wartość 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l), a tak-
że wówczas, gdy przy glikemii na czczo <100 mg/dl 
(<5,6 mmol/l) istnieje uzasadnione podejrzenie nie-
prawidłowej tolerancji glukozy lub cukrzycy, należy 
wykonać OGTT;

• OGTT należy wykonywać bez wcześniejszego ograni-
czania spożycia węglowodanów, w godzinach poran-
nych, u osoby będącej na czczo, wypoczętej, po przespa-
nej nocy; 2-godzinny okres między wypiciem roztworu 
zawierającego 75 g glukozy a pobraniem próbki krwi 
osoba badana powinna spędzić w miejscu wykonania 
testu, w spoczynku;

• wszystkie oznaczenia stężenia glukozy powinny być 
wykonywane w osoczu krwi żylnej, w laboratorium;

• w przypadku konieczności wykonania OGTT u osoby, 
u której zdiagnozowano nietolerancję glukozy (tj. stan 
przedcukrzycowy), przyjmującej z tego powodu met-
forminę, należy przerwać jej stosowanie na co najmniej 

tydzień przed dniem, w którym przeprowadzony zo-
stanie OGTT;

• preferowaną metodą diagnostyki zaburzeń tolerancji 
węglowodanów jest wykonanie OGTT.5

3. Stany ostre (hipoglikemia)

Hipoglikemia to stan, kiedy stężenie glukozy we krwi 
wynosi ≤70 mg/dl (≤3,9 mmol/l), niezależnie od obja-
wów klinicznych – wartości te są określane jako stężenie 
alertowe, wymagające spożycia węglowodanów w celu 
przeciwdziałania pogłębianiu się tego stanu.5,7 Klinicz-
nie istotna hipoglikemia występuje w przypadku stężenia 
glukozy we krwi <54 mg/dl (<3,0 mmol/l).5,7

Do objawów hipoglikemii zaliczamy7:
• pocenie się;
• drżenie rąk;
• niepokój i kołatanie serca;
• odczucie głodu.

Doraźnym działaniem w przypadku przytomnego pa-
cjenta jest niezwłoczne podanie 15 g glukozy (lub innych 
prostych węglowodanów) doustnie i kontrola glikemii po 
15 minutach. Jeśli stan hipoglikemii się utrzymuje, zaleca 
się powtórzyć tę czynność.5 Nawracające stany hipoglike-
miczne mogą prowadzić do nieświadomości hipoglikemii 
– sytuacji, w której objawy hipoglikemii nie występują 
pomimo niskich wartości glikemii.4,5,7 Nawet łagodna 
hipoglikemia upośledza występowanie obronnych reakcji 
i sygnałów ostrzegawczych w kolejnym epizodzie hipogli-
kemicznym, zwiększając ryzyko ciężkiej hipoglikemii.4,7

W przypadku pacjenta nieprzytomnego lub mającego 
zaburzenia świadomości i problemy z połykaniem w ra-
mach pomocy doraźnej należy podać dożylnie 20-procen-
towy roztwór glukozy w ilości 1 ml na 1 kg masy ciała, 
a następnie wlew 10-procentowego roztworu glukozy, kon-
trolując glikemię. W przypadku utrudnionego dostępu 
do żył trzeba podać domięśniowo lub podskórnie 1 mg 
glukagonu. W obu przypadkach po odzyskaniu świado-
mości przez pacjenta, gdy istnieje ryzyko nawrotu sta-
nu hipoglikemicznego, podajemy mu doustnie 10–20 g 
węglo wodanów. Monitorujemy poziom glikemii.5

Ciężka hipoglikemia może być stanem zagrożenia życia 
chorego, dlatego należy rozważyć hospitalizację pacjenta. 
Ryzyko to istnieje w związku z możliwością rozwoju nie-
odwracalnych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym, 
szczególnie przy nawrocie stanu ciężkiej hipoglikemii.5

4. Zmiany w jamie ustnej

Periodontitis to stan zapalny przyzębia (periodontium) 
– tkanek utrzymujących ząb w kości. Prowadzi do zwięk-
szonej, patologicznej ruchomości zębów, która może 
skutkować nawet utratą zębów; kolejnymi objawami są 
krwawienia dziąseł i zanik kości.
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PTD w odniesieniu do pacjentów chorych na cukrzycę 
zaleca wykonanie raz w roku badania stomatologicznego 
oraz przeprowadzenie wywiadu lekarskiego połączonego 
z badaniem fizykalnym ukierunkowanym na występowa-
nie chorób w obrębie jamy ustnej.5 Jest to o tyle ważne, 
że stany chorobowe przyzębia mają negatywny wpływ na 
prawidłową kontrolę cukrzycy i zwiększają ryzyko po-
wikłań tej jednostki chorobowej.5,8 Badania wskazują na 
komplikacje ze strony nerek, jak również na powiązania 
ze stopą cukrzycową i nowotworem trzustki. Powikłania 
sercowo-naczyniowe istotnie statystycznie wiążą się ze 
stanami zapalnymi przyzębia występującymi u pacjentów 
chorujących na cukrzycę typu 2 – wykazano zależność po-
między stanem chorobowym przyzębia a wyrównaniem 
metabolicznym cukrzycy.5,8 Badania wskazują również 
na większe prawdopodobieństwo rozwinięcia cukrzycy 
typu 2 u pacjentów zmagających się z periodontitis w po-
równaniu z ludźmi wolnymi od tej jednostki chorobowej.8 
Sam proces zapalny tkanek przyzębia często prowadzi 
do utraty zębów, pogarszając jakość życia pacjenta i stan 
jego zdrowia.9

5. Zabiegi chirurgiczne 
(stomatologiczne)

Należy odroczyć zabieg planowy u pacjenta chorego na 
cukrzycę w przypadku niedostatecznej kontroli metabo-
licznej (tzn. jeśli stężenie HbA1c przekracza 8,5%).5

Zabieg chirurgiczny w systemie „jednego dnia” można 
przeprowadzić u diabetyków z dobrym wyrównaniem 
metabolicznym leczonych metodą intensywnej insuli-
noterapii oraz u chorych na cukrzycę typu 2, u których 
w okresie okołooperacyjnym nie ma konieczności okre-
sowego leczenia insuliną, gdyż wstrzymanie na dzień 
zabiegu leku przeciwhiperglikemicznego nie spowoduje 
wzrostu glikemii >180 mg/dl (>10 mmol/l).5

Okresowej insulinoterapii nie wymagają chorzy pod-
dawani tzw. „małemu zabiegowi chirurgicznemu” (eks-
trakcja zęba, nacięcie ropnia), ale tylko w sytuacji, gdy 
przygotowanie do zabiegu nie wiąże się ze zmianą do-
tychczasowego sposobu odżywiania. Przy konieczności 
wstrzymania przyjmowania posiłków powyżej 12 godzin 
zalecany jest dożylny wlew roztworu glukozy z insuliną 
i potasem (500 ml 10-procentowego roztworu glukozy 
z 12 j. preparatu krótkodziałającego [szybkodziałające-
go] insuliny i 10 mmol KCl) z prędkością 100–150 ml 
na godzinę. Dawkę insuliny i potasu należy modyfiko-
wać w zależności od stężenia glukozy i potasu we krwi 
pacjenta.5

Pacjenci z prawidłowo kontrolowaną cukrzycą nie wy-
magają profilaktyki antybiotykowej po zabiegu chirur-
gicznym w obrębie tkanek jamy ustnej.10,11 Ze względu 
na utrudnione procesy gojenia zabieg chirurgiczny po-
winien być przeprowadzony w sposób możliwie najbar-
dziej atrauma tyczny.10 Przed operacją jamę ustną należy 

odkazić preparatem z chlorheksydyną lub oktenidyną.11 
Rany pozabiegowe trzeba opatrzyć zgodnie z ogólnie przy-
jętymi zasadami postępowania chirurgicznego.

W przypadku diabetyków ze złą kontrolą glikemii za-
leca się, po konsultacji z  lekarzem prowadzącym, pro-
filaktykę antybiotykową w modelu oneshot – podanie 
pojedynczej dawki 30–60 min przed zabiegiem. Antybio-
tykiem pierwszego wyboru jest amoksycylina bez kwasu 
klawulanowego, 2000 mg; u pacjentów uczulonych na pe-
nicyliny – cefazolina w dawce 1000 mg lub klinda mycyna 
w dawce 600 mg.11

6. Odtworzenie funkcji żucia

Periodontitis często prowadzi do utraty zębów, co daje 
kumulatywny efekt – najbardziej widoczny u pacjentów 
w starszym wieku, prowadząc nawet do całkowitego bez-
zębia. Jednym ze skutków cukrzycy jest zatem pogorszenie 
zdrowia i jakości życia w związku z brakami zębowymi 
i upośledzoną funkcją narządu żucia. Trudność, a nawet 
niemożliwość spożywania niektórych pokarmów muszą 
być brane pod uwagę przy leczeniu diabetyków. Liczne 
badania wskazują na mniejsze spożycie owoców, warzyw, 
mięsa i pieczywa przez pacjentów bezzębnych.9 Wskutek 
tych nawyków dieta zostaje zubożona o witaminy, mine-
rały, błonnik i białko. Braki kaloryczne pacjenci bezzębni 
uzupełniają dietą bogatszą w tłuszcze i cholesterol. Biorąc 
pod uwagę powyższe czynniki, funkcjonalna odbudowa 
braków zębowych powinna być istotnym etapem leczenia 
stomatologicznego pacjenta.9 Do podobnych wniosków 
doszli Lee et al. w badaniach populacji 8155 Koreańczyków 
w wieku powyżej 50. r.ż. – pacjenci leczeni z zastosowa-
niem protez całkowitych częściej chorowali na cukrzycę 
i mieli gorszą kontrolę glikemii niż grupy leczone prote-
zami częściowymi i stałymi uzupełnieniami protetycz-
nymi.12 Autorzy wywnioskowali, że odbudowy protetycz-
ne stałe, oparte o zęby własne i/lub implanty, są lepszą 
metodą rehabilitacji narządu żucia. W badaniach Muchy 
et al. zaobserwowano, że pacjenci chorujący na cukrzycę 
typu 2 używający całkowitych protez akrylowych wyka-
zali mniejszą produkcję śliny, zarówno spoczynkowej, 
jak i stymulowanej.13 Na stan zdrowia jamy ustnej może 
mieć również wpływ zwiększona zdolność powierzchni 
akrylowych protez zębowych do adhezji grzybów droż-
dżopodobnych przy niższych wartościach pH.14

7. Implantoprotetyka

Braki zębowe wymagają rehabilitacji protetycznej, czyli 
odtworzenia funkcji utraconych zębów. Jedną z form le-
czenia tego typu jest leczenie implantologiczne, polegające 
na wprowadzeniu do kości wszczepu (implantu), który po 
procesie osteointegracji posłuży do odbudowy protetycz-
nej, stałej lub ruchomej.
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Leczenie implantologiczne w  stomatologii staje się 
standardem postępowania, będąc dobrą alternatywą dla 
uzupełnień protetycznych ruchomych. Przez wiele lat 
możliwości te były ograniczone u pacjentów dotknię-
tych zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Liczne 
badania wskazują na duży procent powodzenia leczenia 
implantologicznego u pacjentów z dobrze prowadzoną 
i kontrolowaną chorobą cukrzycową.9,15 Podejmując decy-
zję o leczeniu implantologicznym, lekarz i pacjent powinni 
być świadomi podwyższonego ryzyka utraty implantu 
pomimo dobrej kontroli poziomu glukozy przez pacjen-
ta.15 W takim przypadku należy zaproponować wdrożenie 
leczenia z zastosowaniem protez ruchomych. U pacjentów 
z dobrze kontrolowaną glikemią po zabiegu wszczepienia 
implantu nie zaleca się rutynowej antybiotykoterapii.11

8. Leczenie zachowawcze

Próchnica zębów to bakteryjna choroba zakaźna twardych 
tkanek zębów, która prowadzi do demineralizacji szkliwa 
i rozkładu materii organicznej poprzez działanie kwasów 
wytwarzanych przez bakterie w płytce nazębnej na skutek 
metabolizmu cukrów.16 Diabetycy są bardziej narażeni na 
proces próchnicowy. Większa liczba posiłków przekłada 
się na zwiększone namnażanie patogenów w jamie ust-
nej, jak również niższe wartości pH śliny, które są czyn-
nikami ryzyka próchnicy.10,16 Zmniejszone wydzielanie 
śliny, prowadzące do suchości jamy ustnej, oraz wyższa 
zawartość glukozy w ślinie sprzyjają rozwojowi procesu 
próchnicowego.16

Według metaanalizy przeprowadzonej przez Coel-
ho et al. pacjenci chorujący na cukrzycę typu 1 mają więk-
sze ryzyko wystąpienia próchnicy. Ponadto autorzy wska-
zują, że u pacjentów zmagających się z cukrzycą typu 2 
częściej dochodzi do procesu próchnicowego korzeni 
zębów, co uważają za powiązane z procesami zapalnymi 
toczącymi się w przyzębiu.16

9. Rodzaje zmian w obrębie 
jamy ustnej

9.1. Liszaj płaski

Liszaj płaski to przewlekła choroba zapalna błon ślu-
zowych i skóry, której etiologia nie jest do końca znana 
– przypisuje się mu pochodzenie autoimmunologiczne.17,18 
Występowanie jest szacowane na 0,5–2%, zmianom na 
skórze w 70–77% przypadków towarzyszą też zmiany na 
błonie śluzowej jamy ustnej. U części chorych jama ustna 
jest jedynym miejscem manifestacji liszaja płaskiego.17 
Badania wykazują częstsze występowanie liszaja płaskiego 
u kobiet niż mężczyzn (stosunek ok. 2 : 1).18 Wewnątrz-
ustnie liszaj płaski typowo występuje na błonie śluzowej 
w formie mleczno- lub perłowobiałych grudek o średnicy 

3–4 mm, tworzących siateczkowate, drzewkowate, tarcz-
kowate formy. Zmiany lokalizują się głównie na błonie 
śluzowej policzków, symetrycznie, w tylnej części odpo-
wiadającej umiejscowieniu zębów trzonowych, następnie 
warg, języka i dziąseł. Zmianom na dziąsłach może towa-
rzyszyć złuszczające zapalenie.17,19

Andreasen na podstawie badań z 1968 r. podzielił ust-
ną postać liszaja płaskiego na: siateczkową, grudkową, 
płytkopodobną, zanikową, nadżerkową i pęcherzykową.17

Różni autorzy przypisują możliwości zezłośliwie-
nia zmian, szczególnie formie nadżerkowej, częstość 
0,5–4,5%. Przy utrzymujących się zmianach nadżer-
kowych, które nie mają tendencji do samowyleczenia, 
konieczne jest pobranie materiału do badania histopa-
tologicznego w celu diagnostyki różnicowej z dysplazją 
liszajowatą, która jest uważana za stan przedrakowy. Ob-
jawami w jamie ustnej są m.in.: ból, pieczenie, uczucie 
szczypania, palenia, dyskomfortu, zaburzenia smaku.17,19

Leczenie zmian jest trudne i długotrwałe ze względu 
na uporczywość schorzenia, występujące naprzemien-
nie okresy zaostrzeń i remisji, jak również brak specy-
ficznej terapii. Leczenie obejmuje sanację jamy ustnej, 
zaprzestanie palenia, ograniczenie pokarmów kwaśnych 
i ostrych. Na farmakoterapię składa się m.in: leczenie kor-
tykosteroidami i stosowanie miejscowo leków przeciwza-
palnych, przeciwgrzybiczych, preparatów osłaniających, 
naświetlań falami światła ultrafioletowego bądź terapia 
fotodynamiczna.19

9.2. Zespół Grinspana

W zespole Grinspana występuje triada objawów: cukrzy-
ca, nadciśnienie i liszaj płaski. Powstawanie tego zespołu 
jest wiązane z fenomenem reakcji na leki przeciwcukrzy-
cowe i obniżające ciśnienie tętnicze.19

9.3. Kandydoza

Kandydoza jamy ustnej to oportunistyczna infekcja 
grzybicza wywołana przez szczepy Candida, w szcze-
gólności szczep Candida albicans.18 Grzyby te należą do 
patogenów oportunistycznych, które naturalnie bytują 
w jamie ustnej człowieka. W określonych warunkach 
wywołują zakażenia. Do zakażeń C. albicans może do-
chodzić wskutek używania protez zębowych, szczególnie 
na szczękach.19,20 Czynnikami predysponującymi są rów-
nież m.in.: inhibitory owulacji (ciąża, środki antykon-
cepcyjne), antybiotykoterapia, szczególnie o szerokim 
spektrum, leczenie immunosupresyjne, defekty immu-
nologiczne, AIDS, zakażenie takimi wirusami, jak HSV 
czy EBV, niedobory pokarmowe i choroby metaboliczne, 
np. cukrzyca.19,21

Badania wskazują na większą kolonizację jamy ustnej 
drożdżami Candida u diabetyków w porównaniu z ludź-
mi zdrowymi,21,22 a epizody hiperglikemii promują roz-
mnażanie szczepów Candida nawet przy zachowaniu 
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normalnej f lory bakteryjnej w jamie ustnej.14 Infekcja 
grzybami z rodziny Candida może objawiać się w róż-
nych formach, takich jak: ostra lub przewlekła kandydoza 
rumieniowata, przewlekła kandydoza rozrostowa, ostra 
kandydoza rzekomobłoniasta, kątowe zapalenie warg lub 
stomatopatia protetyczna (łac. stomatitis prothetica).19,21

Stomatopatia protetyczna dotyczy głównie pacjentów 
używających całodobowo ruchomych protez. Klinicznie 
obserwujemy rozlane zaczerwienienie podniebienia od-
powiadające zasięgowi płyty protezy i wygładzenie języ-
ka. Etiologia schorzenia jest wieloczynnikowa, obejmuje 
czynnik drażniący (najczęściej szorstkość wewnętrznej 
strony protezy), zakażenie grzybami drożdżopodobnymi 
i oddziaływanie bakterii obecnych w płytce protez po-
wstałej z niedoczyszczonych resztek pokarmu. Pod płytą 
protezy tworzą się idealne warunki do namnażania mi-
kroorganizmów, takie jak: podwyższona temperatura, 
ograniczone samooczyszczanie tej okolicy za pomocą 
śliny, resztki pokarmowe.19,23

W leczeniu stosuje się leki przeciwgrzybicze (nystatynę, 
natamycynę, imidazole), w przypadku stomatitis prothe
tica należy wymienić uzupełnienie protetyczne na nowe, 
gdyż dochodzi do kolonizacji wewnętrznej strony pro-
tezy. Leczenie należy kontynuować przez 2 tygodnie po 
zniknięciu zmian, ponieważ istnieje możliwość nawrotu 
zakażenia.19

10. Suchość jamy ustnej

Suchość jamy ustnej nie jest jednoznaczna z kserostomią. 
Kserostomia to subiektywne odczucie suchości jamy ust-
nej, może być spowodowane zmniejszeniem funkcji gru-
czołów ślinowych,24,25 która u pacjentów chorujących na 
cukrzycę może wystąpić wskutek poliurii i zmian w ob-
rębie błony podstawnej komórek gruczołów ślinowych.24 
Uczucie suchości w jamie ustnej mogą odczuwać również 
osoby, u których poziom sekrecji śliny jest prawidłowy 
(kserostomia rzekoma).13 Pacjenci zmagający się z cukrzy-
cą typu 2 mają mniejszą sekrecję śliny niestymulowanej 
i częściej odczuwają pieczenie jamy ustnej.24 Przyjmowane 
leki, wiek pacjenta, jak również schorzenia nerek wpły-
wają na zmniejszone wydzielanie śliny.26

Suchości w jamie ustnej początkowo nie muszą towarzy-
szyć zmiany w jej obrębie. Wraz z zaawansowaniem tego 
stanu stają się widoczne takie objawy, jak suchość błon 
śluzowych o gładkiej lub pomarszczonej powierzchni, 
zmiany atroficzne z wygładzeniem brodawek języka oraz 
pieczenie błon śluzowych języka i warg. Błona śluzowa 
może zmieniać swoje zabarwienie – od bladoróżowej do 
ognistoczerwonej. Może dochodzić do trudności w przyj-
mowaniu i przełykaniu pokarmu. Proces próchnicowy 
zębów również jest nasilony.13,16,26 Zmniejszoną sekrecję 
śliny można powiązać z podwyższonymi wartościami 
HbA1c, pacjenci ze źle kontrolowaną glikemią najpraw-
dopodobniej w  wyniku neuropatii lub mikroangio-

patii również wykazują zmniejszone wydzielanie śliny 
stymulowanej.27

Leczenie zaburzeń wydzielania śliny powinno się rozpo-
cząć od wyrównania glikemii. Jeśli pomimo stanu równo-
wagi glikemicznej suchość się utrzymuje, należy próbować 
zmniejszyć jej odczuwalność. W leczeniu przyczynowym 
stosuje się pilokarpinę i neostygminę – leki o działaniu 
ślino- i żółciopędnym. U kobiet w wieku menopauzalnym 
warto rozważyć terapię estrogenową.

W leczeniu objawowym zalecane jest żucie gumy, ssa-
nie pastylek, częste picie małych ilości wody, jak również 
płukanki ziołowe (prawoślaz, siemię lniane). Na rynku 
dostępne są także preparaty „sztucznej śliny”, które mają 
postać żelu, sprayów z metylocelulozą oraz tabletek do 
ssania z mucyną.13
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1. Wstęp

Charakter działań profilaktycznych w dziedzinie gineko-
logii onkologicznej uzależniony jest od wiedzy na temat 
epidemiologii danej choroby nowotworowej. Ideą prze-
wodnią działań profilaktycznych jest zwalczanie czyn-
ników ryzyka schorzenia oraz edukacja onkologiczna 
kobiet podnosząca świadomość istniejących zagrożeń. 
Eliminacja czynników kancerogennych pochodzących 
z otaczającego nas środowiska oraz wzmacnianie natu-
ralnej odporności organizmu (swoista immunoterapia) 
stanowią podstawę pierwotnych działań profilaktycznych. 
Podstawą kolejnej fazy tych działań jest diagnostyka on-
kologiczna, zmierzająca do wykrycia choroby w stadium 
przedinwazyjnym, co jest decydującym czynnikiem 
skutecznego leczenia i rokowania dla pacjentki.1 Celem 
wtórnych działań profilaktycznych jest uzyskanie regresji 
i całkowitego wyleczenia schorzenia onkologicznego. Do 
tej grupy działań zaliczamy przesiewowe badania mam-
mograficzne i cytologiczne.

2. Rak szyjki macicy

Promocja edukacji społeczno-zdrowotnej jest szczególnie 
istotna w przypadku raka szyjki macicy. HPV jest czyn-
nikiem indukcyjnym, zwłaszcza w formie przetrwałej, 
stanów przednowotworowych (CIN) oraz raka szyjki ma-
cicy. Szczególnie groźne są typy wysokoonkogenne HPV 
16 i 18 oraz 6 i 11, przenoszone drogą płciową, występujące 
głównie u kobiet mających licznych partnerów seksual-
nych i wcześnie rozpoczynających współżycie płciowe.2 
Z tego powodu zachodzi konieczność rzetelnej edukacji 
prozdrowotnej młodych kobiet, rozpoczynających aktyw-
ność seksualną, na temat zagrożeń, które niosą podane 
powyżej czynniki ryzyka.3 Dodatkowo stosowanie do-
ustnych środków antykoncepcyjnych, a przede wszystkim 
palenie tytoniu zwiększają ryzyko transformacji infekcji 
HPV do postaci przewlekłej, a następnie do rozwinięcia 
się stanów przednowotworowych oraz raka szyjki macicy. 
Wszelkie przedłużające się infekcje pochwy i sromu rów-
nież są stanem sprzyjającym występowaniu przetrwałej 
postaci zakażenia HPV, dlatego tak ważne jest utrzymy-
wanie prawidłowej biocenozy pochwy i eliminacja stanów 
zapalnych sromu.
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BMI (ang. body mass index) – indeks masy ciała
CA-125 (ang. cancer antigen 125) – antygen nowotworowy 125
CIN (ang. cervical intraepithelial neoplasia) – wewnątrznabłonkowa neoplazja 

szyjki macicy
FIGO (Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique) 

– Międzynarodowa Federacja Ginekologów i Położników
HBOC (ang. hereditary breastovarian cancer) – dziedziczny rak piersi i jajnika
HOC (ang. hereditary ovarian cancer) – zespół dziedzicznego występowania 

raka jajnika
HNPCC (ang. hereditary nonpolyposis colorectal cancer) – dziedziczny rak jelita 

grubego niezwiązany z polipowatością (zespół Lyncha)
HPV (ang. human papilloma virus) – wirus brodawczaka ludzkiego
HTZ – hormonalna terapia zastępcza
LBC (ang. liquidbased cytology) – cytologia na podłożu płynnym
LEEP (ang. loop electrosurgical excision procedure) – konizacja szyjki macicy 

pętlą elektrochirurgiczną
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) – algorytm ROMA do 

różnicowania łagodnych i złośliwych form nowotworów jajnika
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Profilaktyka raka szyjki macicy powinna być realizo-
wana poprzez stosowanie działań immunomodulujących, 
czyli szczepień profilaktycznych. Są to szczepionki po-
liwalentne skierowane przeciwko wysokoonkogennym 
szczepom wirusa HPV typu 6, 11, 16 i 18. Szczepionki 
stosowane są w odpowiednim algorytmie czasowym, co 
wywołuje efekt pamięci immunologicznej. Najczęstszym 
schematem  dawkowania szczepionki jest jej 3-krotne po-
danie (1. dzień, po 2 miesiącach oraz po 6 miesiącach). 
Bardzo ważnym elementem działań immunomodulują-
cych jest profilaktyka poekspozycyjna, czyli szczepienie 
kobiet, u których stwierdzono obecność DNA wirusa HPV, 
szczególnie w początkowej fazie infekcji przy niewykry-
walnym poziomie przeciwciał. Działania profilaktyczne 
związane ze stosowaniem szczepionek powinny dotyczyć 
dziewcząt w wieku 12–14 lat, przed inicjacją seksualną.4

Kolejnym elementem profilaktyki wtórnej raka szyjki 
macicy jest skrining cytologiczny. Podstawową grupą, 
w której realizowana jest diagnostyka cytologiczna, są 
kobiety w przedziale wiekowym 24–60 lat – z częstością 
raz na 3 lata. Dolna granica wieku kobiet, u których należy 
wykonać badanie cytologiczne, naturalnie obniża się ze 
względu na coraz wcześniejszą inicjację seksualną. Sku-
teczność tych działań warunkuje wprowadzenie jednoli-
tych kryteriów oceny cytologicznej wg systemu Bethesda. 
W wybranych przypadkach poza badaniem cytologicz-
nym techniką klasyczną stosuje się LBC oraz skrining im-
munologiczny na podstawie diagnostyki wirusologicznej 
w kierunku HPV oraz diagnostyki kolposkopowej szyjki 
macicy.5 Stosowanie dodatkowych procedur diagnostycz-
nych ma na celu wykrywanie zmian patologicznych szyj-
ki macicy w fazie przedinwazyjnej (CIN), co powoduje 
konieczność zweryfikowania wskazań do profilaktyki 
chirurgicznej. Mnogość metod diagnostycznych umoż-
liwia coraz częściej leczenie oszczędzające szyjkę macicy, 
jak np. laseroterapia czy LEEP w przypadku CIN 2 lub 
CIN 3, co ma ogromne znaczenie dla kobiet chcących za-
chować płodność. W bardziej zaawansowanych stadiach, 
np. CIN 3, jako leczenie oszczędzające jest stosowana także 
konizacja chirurgiczna. U kobiet starszych, nieplanujących 
potomstwa, z nawrotową lub przetrwałą postacią CIN 2 
i CIN 3 można rozważyć profilaktyczną histerektomię.

3. Rak endometrium

Działania profilaktyczne dotyczące raka błony śluzowej 
macicy są ściśle powiązane z czynnikami ryzyka biorący-
mi udział w procesie karcynogenezy. Otyłość, cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze to czynniki ryzyka raka endome-
trium typu 1, czyli estrogenozależnego. Brak ciąż, wczesna 
menarche, późna menopauza oraz estrogenowa terapia 
hormonalna –  to kolejne czynniki ryzyka. Działania 
profilaktyczne powinny zmierzać do eliminacji otyło-
ści poprzez prawidłowo zbilansowaną dietę, szczególnie 
uwzględniającą odpowiednią podaż węglowodanów, oraz 

walkę z nadciśnieniem tętniczym. Wszystkie wymienione 
powyżej czynniki ryzyka mają związek z estrogenozależ-
ną indukcją proliferacji endometrium, stąd konieczność 
stałego monitorowania kobiet, u których stwierdzono roz-
rosty błony śluzowej macicy. Stała kontrola BMI, redukcja 
masy ciała przy BMI powyżej 30 to zmniejszenie ryzyka 
tej choroby, ponieważ główna produkcja estrogenów na 
drodze obwodowej konwersji z androstendionu do estronu 
zachodzi w obrębie tkanki tłuszczowej. Kolejna grupa ry-
zyka to kobiety, u których obserwuje się mutację w genach 
naprawczych (MRG) w powiązaniu z HNPCC, u których 
ryzyko pojawienia się transformacji nowotworowej endo-
metrium wzrasta o ok. 50%.

Reasumując, odpowiednia dieta, aktywność fizycz-
na, redukcja masy ciała, regulacja zaburzeń gospodarki 
węglowodanowej, stabilizacja insulinozależnej cukrzy-
cy, walka z hiperinsulinemią to działania ograniczające 
ryzyko wystąpienia raka błony śluzowej macicy. Bardzo 
ważną rolę w indukcji rozrostu endometrium odgrywa 
również HTZ, zwłaszcza bez wstawki progestagenowej, 
która równoważy działanie estrogenne. Dotyczy to także 
kobiet stosujących leczenie uzupełniające (tamoksyfen) 
po zabiegach chirurgicznych z powodu raka piersi. Regu-
larna ocena ultrasonograficzna metodą przezpochwową 
oraz biopsja aspiracyjna endometrium mogą przyczynić 
się do zminimalizowania zagrożenia rozwoju nowotwo-
ru endometrium. Wykładnikiem klinicznym rozrostów 
błony śluzowej jamy macicy, które mogą prowadzić do 
transformacji nowotworowej, jest przede wszystkim krwa-
wienie z dróg płciowych, wymagające zawsze weryfika-
cji histopatologicznej, umożliwiającej wykrycie procesu 
nowotworowego we wczesnym stadium zaawansowania.

4. Rak jajnika

Odrębny problem w kontekście postępowania profilak-
tycznego stanowi rak jajnika. Nie ma skutecznych i efek-
tywnych metod przesiewowych identyfikujących wczesne 
stadia tej choroby nowotworowej. Większość rozpozna-
nych przypadków raka jajnika dotyczy zaawansowanych 
stadiów choroby, czyli III i  IV stopnia wg klasyfikacji 
FIGO. Podejmowane są próby zastosowania przezpo-
chwowego badania ultrasonograficznego, oceny markerów 
nowotworowych, w tym CA-125, czy skali ROMA jako 
narzędzi do badań przesiewowych w profilaktyce raka 
jajnika. Odrębną kwestię stanowią przypadki raka jaj-
nika związane z obecnością mutacji genów BRCA1 oraz 
BRCA2 oraz HOC, HNPCC i HBOC. Profilaktyczne ba-
dania genetyczne oraz zebranie odpowiednich wywiadów 
onkologicznych pozwoliły wyodrębnić grupy ryzyka tej 
choroby. Proponowanym postępowaniem profilaktycz-
nym w grupie podwyższonego ryzyka raka jajnika jest za-
pobiegawcze usunięcie obustronne przydatków. U nosicie-
lek mutacji BRCA1 i BRCA2 profilaktyczna chirurgiczna 
adneksektomia powinna być sugerowana po zakończeniu 
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rozrodu oraz po 35. r.ż.6 Innymi czynnikami mającymi 
znaczenie w profilaktyce raka jajnika są: liczba przebytych 
ciąż, stosowanie doustnych tabletek antykoncepcyjnych 
– zahamowanie owulacji oraz działanie komponenty pro-
gestagennej, niesteroidowe leki przeciwzapalne, retinoidy 
czy witamina D. Substancje te stanowią przedmiot pro-
wadzenia dalszych badań klinicznych nad rakiem jajnika. 
Profilaktyka w ginekologii onkologicznej jest zagadnie-
niem złożonym, wykorzystującym dane epidemiologiczne, 
wiedzę z dziedziny biologii nowotworów, genetyki mole-
kularnej oraz medycyny klinicznej. Konieczne są dalsze 
badania z tego zakresu, mające fundamentalne znaczenie 
dla nowoczesnej profilaktyki onkologicznej.
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1. Wstęp

Wada wrodzona serca u dziecka, niezależnie od wieku, 
w jakim zostaje rozpoznana, stanowi dla jego rodziców 
źródło niepokoju o zdrowie, rozwój i przyszłość potomka. 
Jak z nim postępować w przedszkolu, szkole, jak będzie 
wyglądała jego aktywność fizyczna, wybór zawodu czy 
praca w przyszłości?

Objawy wad serca, ich ewolucja, leczenie oraz roko-
wanie uzależnione są od rodzaju anomalii oraz czasu jej 
rozpoznania. W przeciwieństwie do złożonych wad serca 
czy np. wysokociśnieniowych przecieków, których objawy 
pojawiają się najczęściej zaraz po urodzeniu lub w pierw-
szych tygodniach, miesiącach życia, w przypadku ASD 
przez wiele lat może utrzymywać się bezobjawowość lub 
dobra tolerancja wady. Konsekwencje tej wady pojawiają 
się niekiedy dopiero w 3.–4. dekadzie życia, kiedy to przy-
padkowo, podczas diagnostyki chorób towarzyszących, 
się ją rozpoznaje. Zdarzają się jednak wyjątki dotyczące 
łagodnego przebiegu wady. U ok. 5% niemowląt obserwuje 
się gorszy rozwój fizyczny lub objawy niewydolności serca, 
które prowadzą do podjęcia decyzji o zamknięciu ubytku.1

2. Charakterystyka i typy wady

ASD to wada wrodzona przeciekowa serca charakteryzu-
jąca się wadliwym połączeniem między lewym a prawym 
jego przedsionkiem. Anomalia ta jest związana z obecno-
ścią otworów w obrębie anatomicznej części przegrody 
oddzielającej oba przedsionki od siebie lub nieszczelności 

w obrębie innych niż przegroda struktur, które są przyczyną 
nieprawidłowego przepływu krwi między przedsionkami 
(np. ubytek zatoki żylnej – górny, dolny lub otwarta zatoka 
wieńcowa).2 Ubytki międzyprzedsionkowe spotyka się we 
wszystkich grupach wiekowych. U dzieci stanowią 4. najlicz-
niejszą grupę wad serca. Według różnych szacunków 3–14% 
tych niesiniczych wad serca rozpoznawanych jest w okresie 
rozwojowym. Często występują również u dorosłych, u któ-
rych obok dwupłatkowej zastawki aorty stanowią najczęściej 
rozpoznawaną wadę wrodzoną serca (22% wad).3,4

Przegroda międzyprzedsionkowa w życiu płodowym 
powstaje z 3 struktur: przegrody pierwotnej, wtórnej oraz 
przedsionkowo-komorowej. Pod względem anatomicznym 
i embriologicznym wyróżnia się więc kilka typów ubyt-
ków, mających znaczenie zarówno dla hemodynamiki, jak 
i chirurgicznej czy interwencyjnej korekcji wady. Najlicz-
niej reprezentowany jest ASD II, stanowiący ok. 70–80% 
wszystkich ubytków, powstały na skutek braku lub nie-
dorozwoju tkanek dołu owalnego i przegrody pierwotnej. 
Najczęściej jest wadą izolowaną, ale może też współistnieć 
z innymi wadami przeciekowymi czy wadami zastawko-
wymi, np. wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej.

ASD I umiejscawia się w dolnej, wiotkiej części prze-
grody. Może być wadą odosobnioną lub wchodzić w skład 
częściowego lub wspólnego kanału przedsionkowo-komo-
rowego. Występuje wtedy w skojarzeniu z rozszczepem 
przedniego płatka zastawki dwudzielnej i/lub rozszcze-
pem przegrodowego płatka zastawki trójdzielnej oraz 
napływowym ubytkiem w przegrodzie międzykomoro-
wej. Drugim co do częstości występowania jest ubytek 
typu żyły głównej górnej (10%), znajdujący się między 
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ASD (ang. atrial septal defect) – ubytki przegrody międzyprzedsionkowej
ASD I (ang. primum atrial septal defect) – ubytek przegrody międzyprzed sionkowej 

typu przegrody pierwszej (ubytek typu kanału przedsionkowo-komorowego)
ASD II (ang. secundum atrial septal defect) – ubytek przegrody międzyprzed-

sionkowej typu otworu wtórnego (ubytek dołu owalnego, ubytek typu 2)
CS-ASD (ang. coronary sinus atrial septal defect) – ubytek typu zatoki 

wieńcowej
PFO (ang. persistent foramen ovale) – drożny otwór owalny
Qp : Qs – stosunek przepływu płucnego do systemowego
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żyłą główną górną a prawym przedsionkiem, najczęściej 
współistniejący z  nieprawidłowym spływem prawych 
żył płucnych. Postać z ubytkiem typu żyły głównej dol-
nej (komunikacja między żyłą główną dolną a prawym 
przedsionkiem) jest obserwowana rzadziej (poniżej 1%). 
Najrzadszą postacią ubytku jest CS-ASD, będący wyni-
kiem niezasklepienia zatoki wieńcowej (poniżej 1%).2–5 
Powierzchnia ubytku może być różna, od szczelinowatego 
do tak dużego, że oba przedsionki właściwie tworzą jedną 
jamę (wspólny przedsionek). Najczęściej występują poje-
dynczo, ale czasem przegroda usiana jest drobnymi mały-
mi otworami (jak sito) lub występują 2–3 większe ubytki 
w różniących się embriologicznie częściach przegrody.

Fizjologicznie najprostszym typem wrodzonej komu-
nikacji między przedsionkami jest PFO, który odgrywa 
istotną rolę w krążeniu płodowym. Występuje u każdego 
płodu i noworodka. Jako pozostałość płodowej komu-
nikacji na poziomie przegrody międzyprzedsionkowej 
obserwowany bywa i w starszych grupach wiekowych. 
Nie jest to prawdziwy ubytek, ponieważ nie polega na 
braku tkanki przegrodowej. Powstaje w miejscu płodo-
wego otworu owalnego i prawdopodobnie spowodowany 
jest niedomykalnością zastawki otworu owalnego. Może 
być drożny u niemowląt mających wady serca, w których 
występuje np. podwyższone ciśnienie w lewym przedsion-
ku, ale najczęściej obserwuje się go u zupełnie zdrowych 
dzieci. Zmniejsza się wraz z wiekiem i zamyka anato-
micznie w pierwszych tygodniach lub miesiącach życia. 
U niektórych pacjentów jego drożność może utrzymywać 
się przez całe życie. Dzięki wykorzystaniu echokardio-
grafii kontrastowej, przezprzełykowej i badań sekcyjnych 
wiadomo, że PFO występuje u 20–30% dorosłych. Nie 
powoduje on zaburzeń hemodynamicznych, może jednak 
być potencjalnie miejscem przejścia materiału zatorowo-
-zakrzepowego do krążenia systemowego w mechanizmie 
zatoru skrzyżowanego.3,6

Zaburzenia hemodynamiczne obserwowane w praw-
dziwym izolowanym ubytku międzyprzedsionkowym 
zależne są od jego wielkości oraz od oporu naczyń płuc-
nych. W przypadku niewielkich ubytków niepowikła-
nych nadciśnieniem płucnym przeciek jest lewo-prawy, 
co generowane jest wyższym fizjologicznie o  ułamek 
milimetra słupa rtęci ciśnieniem w lewym przedsionku 
w porównaniu z przedsionkiem prawym. Nie powoduje 
on zmian znaczących hemodynamicznie. Przy dużych 
ubytkach ciśnienie w obu przedsionkach jest wyrównane, 
stąd kierunek przecieku uzależniony jest od wielkości 
oporów w krążeniu systemowym i płucnym. Normalnie 
naczyniowy opór płucny jest 5-krotnie mniejszy od ob-
wodowego, natomiast podatność prawej komory większa 
niż lewej, stąd zachowany zostaje kierunek lewo-prawy. 
Następstwem tego jest zwiększenie objętości krwi pły-
nącej przez płuca, powiększenie prawych jam serca oraz 
poszerzenie naczyń płucnych. W przypadku dołączenia 
nadciśnienia płucnego dochodzi do odwrócenia kierunku 
przecieku na prawo-lewy (zespół Eisenmengera).1,3

U noworodka, u  którego stwierdzono ASD, nie ma 
gradientu między przedsionkami, dlatego obserwuje się 
niewielki przeciek lewo-prawy i niewielkie zwiększenie 
przepływu przez tętnicę płucną. Sprzyja to fizjologicznej 
inwolucji naczyń płucnych, które dzięki temu zdolne są do 
pomieszczenia większej ilości krwi bez wzrostu ciśnienia. 
Dopiero zwiększony 3–4-krotnie przepływ płucny po-
woduje wzrost ciśnienia (nadciśnienie hiperkinetyczne).1 
Należy jednak mieć na uwadze, że wieloletnie obciąże-
nie łożyska płucnego zwiększoną ilością krwi może być 
powodem progresji zmian patomorfologicznych naczyń 
płucnych i w konsekwencji powodować pojawienie się 
objawów nadciśnienia płucnego u  dorosłych, rzadziej 
u dzieci i młodzieży.1,5

U dzieci tylko ok. 1% ubytków rozpoznawanych jest 
w 1. r.ż. Niekiedy obserwuje się samoistne ich zamknię-
cie, szczególnie małych ubytków. Zwykle ma to miejsce 
w pierwszych 2 latach życia dziecka.4,5 Objawy kliniczne 
u najmłodszych dzieci są z reguły niewielkie, ponieważ 
zwiększony przepływ płucny jest przez długi czas sto-
sunkowo dobrze tolerowany. Jednak u ok. 5% niemowląt, 
u których stwierdzono ASD II, pojawiają się objawy nie-
wydolności serca. Zwykle nie obserwuje się w tej grupie 
wiekowej objawów nadciśnienia płucnego. Charaktery-
styczne w obrazie klinicznym nawracające infekcje dróg 
oddechowych są powodem konsultacji kardiologicznej 
i  przypadkowego rozpoznania tej wady wśród dzie-
ci będących pod opieką poradni pulmonologicznej czy 
alergologicznej.1,3,5

Izolowany ubytek powoduje dolegliwości zwykle dopie-
ro u młodzieży i osób dorosłych. Najczęściej są to: osłabie-
nie, upośledzenie tolerancji wysiłku, duszność wysiłkowa, 
omdlenia, niekiedy niecharakterystyczne bóle w klatce 
piersiowej, obrzęki obwodowe, podatność na infekcje płuc, 
zaburzenia rytmu serca (częstoskurcz nadkomorowy czy 
migotanie przedsionków), a u dorosłych dodatkowo incy-
denty zatorowe. Niewydolność serca rzadko stwierdza się 
u pacjentów w 1. dekadzie życia, zwykle rozpoznaje się ją 
po 40. r.ż., szczególnie u kobiet. Często poprzedzona jest 
migotaniem przedsionków (u 15% pacjentów po 50. r.ż. 
i ok. 50% pacjentów po 60. r.ż.). Uważa się, że nadkomo-
rowe zaburzenia rytmu serca są konsekwencją długotrwa-
łego przeciążenia objętościowego prawego przedsionka 
i prawej komory, a następnie ciśnieniowego komory pra-
wej. Uznaje się, że liczba bezobjawowych chorych powyżej 
40. r.ż. wynosi tylko kilka procent.7,8

3. Leczenie

Postępowanie z pacjentem, u którego stwierdzono ASD, 
uzależnione jest od wieku rozpoznania wady, wielko-
ści ubytku oraz jego lokalizacji i tzw. istotności hemo-
dynamicznej. U małych dzieci, szczególnie niemowląt, 
u których rozpoznano niewielkie ubytki, bez objawów 
klinicznych oraz przy braku cech niewydolności serca, 
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przyjmuje się postawę wyczekującą. Zaleca się okresową 
obserwację w poradni kardiologicznej z oceną stanu kli-
nicznego oraz kontrolą echokardiograficzną (ocena wiel-
kości i funkcji prawej komory, wartości ciśnienia skur-
czowego w tętnicy płucnej oraz Qp : Qs) w celu ustalenia 
wskazań do zamknięcia ubytku. U dorosłych małe ASD 
(poniżej 5 mm), bez cech przeciążenia objętościowego pra-
wej komory w badaniu echokardiograficznym, najczęściej 
nie wymagają zamknięcia, z wyjątkiem pacjentów, u któ-
rych występują zatory paradoksalne. Zaleca się kontrolę 
kardiologiczną z  oceną echokardiograficzną wielkości 
i  funkcji prawej komory oraz przepływu płucnego co 
2–3 lata i dodatkowo kontrolę rytmu serca.8 W przypadku 
ubytków dużych, istotnych hemodynamicznie, w których 
stwierdzamy w badaniu echokardiograficznym powiększe-
nie jam prawego przedsionka i prawej komory, a stosunek 
Qp : Qs wynosi 1,5–1,8 : 1, jeżeli dodatkowo obserwujemy 
upośledzony rozwój fizyczny, zmniejszenie wydolności 
fizycznej dziecka, częste infekcje dróg oddechowych czy 
zaburzenia rytmu serca – kwalifikujemy pacjenta do za-
biegu zamknięcia ubytku natychmiast. Za idealny czas 
korekcji wady u dziecka bez objawów klinicznych uznaje się 
3.–4. r.ż., chociaż w ostatnich latach obserwowana jest ten-
dencja do obniżania wieku, w którym pacjent poddawany 
jest operacji, nawet do okresu niemowlęcego. Odwrócony 
przeciek wewnątrzsercowy (prawo-lewy) z oporami płuc-
nymi powyżej 8–10 jednostek Wooda jest przeciwwska-
zaniem do zamknięcia ubytku. Pozostaje wtedy leczenie 
farmakologiczne objawowe lub przeszczep serca i płuc.4,5

Inaczej podchodzi się do pacjentów dorosłych. W 3.–4. de-
kadzie życia, w związku z ryzykiem rozwoju naczynio-
wej choroby płuc oraz niewydolności prawokomorowej, 
w istotnych hemodynamicznie ASD (nawet bezobjawo-
wych) nakazuje się kwalifikację do zabiegu zamknięcia 
ubytku, o ile tylko opór płucny nie przekracza 6–8 jed-
nostek Wooda. Ma to zapobiec odległym powikłaniom, 
takim jak: nadkomorowe zaburzenia rytmu, powikłania 
zatorowe, rozwój istotnej niedomykalności trójdzielnej 
czy odwrócenie przecieku na prawo-lewy. W obserwacji 
długoterminowej stwierdza się złagodzenie objawów kli-
nicznych lub stabilizację ciśnienia płucnego oraz przeżycie 
podobne jak u osób zdrowych. Wytyczne Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące zamykania 
ASD nie uwzględniają jednak wieku chorego.7–9 Najko-
rzystniejsze wyniki dotyczą chorych do 25. r.ż. Dyskusję 
natomiast wzbudza zamykanie ASD u osób starszych, 
powyżej 40.–60. r.ż., ponieważ w badaniach długotermi-
nowych nie potwierdzono różnic w przeżyciu i progresji 
objawów pacjentów leczonych objawowo i operacyjnie. 
Kluczowym problemem jest występowanie w podeszłym 
wieku chorób towarzyszących, np. choroby niedokrwien-
nej serca, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i in., co może 
maskować objawy przecieku lewo-prawego lub symulo-
wać objawy niewydolności serca. Niemniej dla pacjen-
tów w każdym wieku udowodniono korzystny wpływ 
zamknięcia ASD na jakość życia. Nie jest więc właściwe 

zaniechanie korekcji ASD tylko z uwagi na wiek, a do 
każdego pacjenta należy podejść indywidualnie. Zaleca 
się również rozważenie zamknięcia PFO w przypadku 
powtórnego udaru mózgu w mechanizmie zatoru para-
doksalnego mimo zastosowania optymalnej farmako-
terapii.6–8 Leczenie może polegać na implantacji zesta-
wów zamykających podczas zabiegu przezskórnego lub 
chirurgicznego.

Uznanym sposobem korekcji ASD w każdej grupie wie-
kowej jest zabieg kardiochirurgiczny, obecnie obarczony 
małą śmiertelnością (0–1,3%) oraz dobrym rokowaniem 
odległym, szczególnie jeśli jest przeprowadzany u osoby 
w młodym wieku. Może jednak wiązać się on z ryzykiem 
takich powikłań, jak krwawienie, zespół po perikardioto-
mii czy resztkowy przeciek i wymaga dłuższej rekonwale-
scencji niż metody interwencyjne. Korekcja chirurgiczna 
może ponadto powodować nasilenie nadkomorowych za-
burzeń rytmu serca, szczególnie u pacjentów po 40. r.ż. 
Uważa się, że przyczyną jest rozciągnięcie ścian jam pra-
wego przedsionka w historii naturalnej wady i technika 
operacyjna.5,6,10,11

W  latach 70. ubiegłego wieku King przeprowadził 
pierwszy zabieg przezskórnego zamknięcia ubytku zapin-
ką, co stało się alternatywą dla zabiegów chirurgicznych 
i rozpoczęło erę rozwoju metod interwencyjnych w kar-
diologii.5 Obecnie jest metodą leczenia z wyboru 80% 
ASD II. Nie wszystkie jednak ubytki kwalifikowane są do 
zastosowania tej metody. Ubytki typu zatoki wieńcowej, 
żyły głównej czy ASD I nadal leczone są metodą chirur-
giczną. Dotyczy to również ASD II, np. dużych, z małym 
rąbkiem przegrody, co uniemożliwia wszczepienie zapin-
ki, a także dzieci z małą masą ciała. Wielkość otworu jest 
jednak względna, bowiem u dorosłych duży ubytek to 
ubytek o średnicy powyżej 25 mm, podczas gdy u dzieci 
dużym ubytkiem jest otwór o średnicy 15 mm. Istotną rolę 
odgrywa tu również wielkość ubytku w stosunku do dłu-
gości całej przegrody międzyprzedsionkowej. Zbyt duży 
okluder, który jest implantowany w miejsce ubytku, może 
bowiem uszkadzać otaczające struktury, np. przecierać 
strop przedsionka, uciskać aparat zastawek przedsion-
kowo-komorowych, powodując ich nieszczelność. Może 
się to wydarzyć zarówno po krótszym, jak i dłuższym 
czasie od zabiegu. U niektórych pacjentów we wczesnym 
okresie od zabiegu przezskórnego zamknięcia ASD może 
dochodzić do nasilenia nadkomorowych zaburzeń rytmu 
serca, co tłumaczy się procesami gojenia na obrzeżach 
zapinki. Niemniej zabieg przezskórnego zamknięcia ASD 
jest mniej traumatyczny i pozwala na szybszy powrót do 
zdrowia niż korekcja chirurgiczna.6,7,9,11,12

4. Podsumowanie

Dla każdej osoby, u której stwierdzono ASD, należy indy-
widualnie ustalić optymalny czas zamknięcia ubytku oraz 
metodę zamknięcia w zależności od anatomii ubytku, jego 
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lokalizacji, wieku chorego oraz towarzyszących objawów. 
Pacjenci powinni być informowani o proponowanych meto-
dach leczenia oraz ewentualnych powikłaniach wczesnych 
i późnych. Niezależnie od zastosowanej metody korekcji 
pacjenci nadal muszą pozostawać pod opieką kardiologa.
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1. Wstęp

ECC jest najczęstszym problemem zdrowotnym o zasięgu 
globalnym wśród najmłodszych dzieci. Dotyczy głównie 
krajów o niskich i średnich dochodach.1 Z racji jej często-
ści, nasilenia, a także negatywnych następstw zdrowot-
nych i ekonomicznych zaliczana jest – wraz z chorobami 
niedokrwiennymi serca, nowotworami, cukrzycą typu 2 
i alergią2 – do chorób społeczno-cywilizacyjnych, mocno 
uwarunkowanych stylem życia, czynnikami systemowymi 
i środowiskowymi.3–5 ECC jest globalnym obciążeniem 
dla zdrowia publicznego pod względem medycznym, spo-
łecznym i gospodarczym.1 Aby zmniejszyć powszechność 
występowania jej, a także innych chorób, formułowane są 
Narodowe Programy Zdrowia realizowane w określonym 
czasie. Celem strategicznym aktualnego programu obej-
mującego lata 2016–2020 jest „wydłużenie życia w zdrowiu, 
poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności 
oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu”.6

2. Definicja ECC

ECC definiowana jest jako obecność 1 lub więcej zębów 
mlecznych dotkniętych próchnicą, usuniętych z jej po-
wodu lub wypełnionych u dzieci w wieku 71 miesięcy lub 
młodszych, a zatem dotyczy dzieci przed ukończeniem 
6. r.ż. (tj. do wieku 5  lat i 11 miesięcy). Ponadto może 
wystąpić S-ECC – postać o nietypowym, progresywnym 
i ostrym przebiegu.7 U dzieci w wieku poniżej 3 lat każda 
oznaka próchnicy na powierzchniach gładkich świadczy 
o S-ECC.8 W przeszłości ECC często zwana była również 
próchnicą butelkową lub kwitnącą. ECC pojawia się tuż 
po wyrżnięciu się pierwszych zębów mlecznych (w 1. r.ż.), 
jednak największą częstość występowania obserwuje się 
później – w 19.–31. m.ż. dziecka (średnio w 26. m.ż.). Okres 
ten opisywany jest jako pierwsze okno infekcji.

Wykaz skrótów i oznaczeń

AAPD (American Academy of Pediatric Dentistry) – Amerykańska Akademia 
Stomatologii Dziecięcej

ECC (ang. early childhood caries) – próchnica wczesnego dzieciństwa
S-ECC (ang. severe early childhood caries) – ciężka próchnica wczesnego 

dzieciństwa
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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3. Częstość występowania ECC 
w Polsce i na świecie

ECC występuje 5  razy częściej niż astma oskrzelowa 
i 7 razy częściej niż katar sienny.9 Frekwencja próchnicy 
zębów wśród polskich dzieci jest wyższa w porównaniu 
z większością krajów europejskich. W 2002 r. wśród pol-
skich 3-latków wynosiła ona 56,2%,10 w 2015 r. – 54%, 
a w 2017 r. – 41,1%. Co piąte dziecko w wieku 3 lat w Pol-
sce cierpi na S-ECC.6 W Europie zaś częstość występo-
wania ECC u dzieci 3-letnich w 2017 r. przedstawiała 
się następująco: Łotwa – 36,5%; Walia – 14,5%; Niemcy 
– 13,7%; Anglia – 11,7%; Włochy – 8,7%. Krajowe ba-
dania zdrowia jamy ustnej w Japonii odnotowały 25,0% 
frekwencję próchnicy u 3-latków.11 Opublikowane dane 
pokazują większą częstość występowania próchnicy 
w Azji (36–85%), Afryce (38–45%) i na Bliskim Wscho-
dzie (22–61%).11 Bardzo wysoką frekwencję ECC – aż 90% 
– odnotowano u 3–5-latków w Kambodży i Indonezji. 
W Iranie, Senegalu i Tajlandii w analogicznej grupie wie-
kowej częstość występowania ECC mieściła się w zakre-
sie 50–60%.12 Dane wykazują, że częstość występowania 
ECC zwiększa się wraz z wiekiem. U polskich 6-latków 
w 2013 r. wyniosła ona 86,9% i również była wyższa w po-
równaniu z tą samą grupą wiekową w Europie. Na  Łotwie 
wśród dzieci 6-letnich w 2013  r. wynosiła ona 55,4%, 
w Danii – 25%, a we Francji – 22,2%.3

4. Etiologia

Próchnica zębów wg WHO jest definiowana jako proces 
patologiczny o miejscowym charakterze prowadzący do 
odwapnienia szkliwa i zębiny, rozpadu twardych tkanek 
zęba i w konsekwencji tworzenia ubytku.4 Przyjmuje się, że 
choroba próchnicowa jest rezultatem zakłócenia równo-
wagi między naprzemiennie przebiegającymi procesami 
demineralizacyjnymi i remineralizacyjnymi w interfazie 
szkliwo – płytka nazębna – ślina. Występujące początko-
wo zmiany na poziomie ultrastrukturalnym nie są klinicz-
nie wykrywane, ale ich progresja doprowadza do powsta-
nia dostrzegalnej tzw. plamy próchnicowej, a następnie 
ubytku twardych tkanek zęba. Przewaga demineralizacji 
skutkuje utratą substancji mineralnych, ale początkowe 
stadium próchnicy do momentu powstania ubytku próch-
nicowego może zostać zatrzymane, jeśli wystąpią warun-
ki sprzyjające remineralizacji.6,8 Determinują je proste 
działania zapobiegawcze, takie jak doszczętne usuwanie 
płytki nazębnej, zmniejszenie częstotliwości i ilości spo-
żywanych węglowodanów oraz stosowanie preparatów 
fluorkowych. Etiologia ECC zębów jest wieloczynnikowa. 
Harris et al.13 przedstawili 106 czynników związanych 
z ECC. Leong et al.14 wykazali 28 czynników ryzyka zwią-
zanych z rozwojem ECC w 1. r.ż. Congiu et al.15 na podsta-
wie przeglądu piśmiennictwa wymienili 39 podstawowych 
czynników związanych z występowaniem ECC. Podobnie 

jak w ogólnym rozwoju procesu próchnicowego, na po-
wstawanie i rozwój ECC oddziałują 3 główne czynniki16:
• gospodarz (podatne na uszkodzenia powierzchnie zę-

bów);
• płytka nazębna, na której występują bakterie kwa-

sotwórcze – głównie szczepów Streptococcus mutans 
i Streptococcus sobrinus;

• środowisko (dieta węglowodanowa, głównie sacharoza).
Wczesna infekcja bakteriami z grupy S. mutans jest 

istotnym czynnikiem ryzyka dla przyszłego rozwoju 
próchnicy. Głównym źródłem infekcji u niemowląt są 
ich opiekunowie, przede wszystkim matki. W wyniku 
złych nawyków, takich jak używanie przyborów dziecka 
(oblizywanie smoczka, łyżeczki) czy całowanie w usta, 
następuje wertykalna transmisja bakterii próchnicotwór-
czych z jamy ustnej matki do jamy ustnej dziecka.

5. Zapobieganie ECC

Właściwa profilaktyka i edukacja rodziców może znacz-
nie ograniczyć występowanie próchnicy, a tym samym 
przeciwdziałać jej szkodliwym następstwom.17 Nieleczo-
ne ubytki próchnicowe w zębach mlecznych zwiększają 
ryzyko choroby w zębach stałych. Aby temu zapobiec, 
działania profilaktyczne powinny rozpocząć się jeszcze 
przed urodzeniem dziecka. Dlatego też w zapobieganiu 
ECC wyróżnia się następujące etapy: profilaktykę pier-
wotną, wtórną, trzeciorzędową i pierwotnie pierwotną.18 
Istotą profilaktyki pierwotnie pierwotnej jest opóźnienie 
kolonizacji jamy ustnej dziecka bakteriami kario gennymi. 
Polega ona na edukacji i opiece stomatologicznej nad ko-
bietą ciężarną lub obojgiem rodziców. Stanowi to pierw-
szy i najważniejszy krok w prewencji chorób jamy ustnej 
dziecka.

6. Opieka perinatalna

Jak wynika z  piśmiennictwa, profilaktyka pierwotnie 
pierwotna u kobiet ciężarnych skutkuje wyraźną poprawą 
stanu uzębienia potomstwa.19 Okres, w którym powin-
ne być wykonywane pierwotne działania zapobiegawcze, 
określany jest przez AAPD perinatalnym zdrowiem jamy 
ustnej (ang. perinatal oral health). Stanowi on – łącznie 
z działaniami zapobiegawczymi w okresie niemowlęcym 
– podstawę, na której należy budować dalszą edukację 
i opiekę zdrowotną w celu zwiększenia szans dziecka na 
pozostanie wolnym od próchnicy przez całe życie.7 Okres 
perinatalny jest definiowany jako okres okołourodzenio-
wy, rozpoczynający się w 20.–28. tygodniu ciąży i kończą-
cy się w 1.–4. tygodniu po urodzeniu. Dobry perinatalny 
stan zdrowotny jamy ustnej odgrywa istotną rolę w ogól-
nym stanie zdrowia ciężarnej i jej dobrym samopoczuciu. 
Wiele kobiet nie kontaktuje się ze stomatologiem podczas 
ciąży i nie są one świadome wpływu niezadowalającego 
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stanu jamy ustnej na własny organizm, ciążę i płód.20,21 
Ponadto zły stan zdrowia jamy ustnej i duża liczba bakterii 
kario gennych u matek stanowią wysokie ryzyko wczes-
nego zakażenia jamy ustnej dziecka i w konsekwencji 
rozwoju próchnicy zębów.15 Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standar-
dów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawo-
wanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjolo-
gicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1132) zaleca konsultację stomato-
logiczną połączoną z  badaniem oraz uwzględnieniem 
oceny stanu zdrowia jamy ustnej, okreś leniem potrzeb 
profilaktyczno-leczniczych i ustaleniem planu leczenia.22 
Stanowi zatem podstawę do egzekwowania badania sto-
matologicznego rekomendowanego w 11.–14. tygodniu 
ciąży. Lekarze argentyńscy uważają, że pierwsza wizyta 
w okresie prenatalnym powinna się odbyć ok. 4. miesiąca 
życia płodowego, gdyż kobieta ciężarna jest w tym czasie 
bardziej uwrażliwiona na wszelkie sugestie związane ze 
zdrowiem swoim i jej nienarodzonego jeszcze dziecka.23

Jak wiadomo, podczas ciąży następują zwiększenie stę-
żenia hormonów płciowych we krwi i zmiany w sekrecji 
śliny oraz składzie płynu dziąsłowego. Czynniki te od-
działują na odkładanie bakteryjnej płytki nazębnej i stan 
przyzębia.19 Badania wykazały negatywny wpływ choroby 
przyzębia na przebieg ciąży, prowadzący do przedwcze-
snego urodzenia i małej masy urodzeniowej dziecka oraz 
pojawienia się stanu rzucawkowego.24,25 Ponieważ przyszła 
matka w pierwszej kolejności nie trafia do stomatologa, ale 
do ginekologa, lekarza rodzinnego lub położnej, to właśnie 
w tym momencie oczekuje się od personelu medycznego 
uświadomienia ciężarnej konieczności odbycia wizyty 
stomatologicznej i objęcia jej opieką zawierającą działania 
edukacyjno-leczniczo-profilaktyczne.

Wizyta w gabinecie stomatologicznym w razie braku 
potrzeb leczniczych powinna odbyć się co najmniej 2 razy 
w okresie ciąży – w 11.–14. tygodniu i w 8. miesiącu.19,22

6.1. Edukacja kobiety w ciąży

Podczas wizyty u stomatologa w pierwszej kolejności na-
leży przekazać przyszłej matce, że tylko jej współpraca ze 
stomatologiem polegająca na realizacji działań zapobie-
gawczych uchroni zęby dziecka przed wczesnym rozwo-
jem próchnicy. Następnie należy uświadomić ciężarną, 
że jest głównym rezerwuarem bakterii z grupy S. mutans, 
poinformować ją o drogach przenoszenia kariogennych 
drobnoustrojów (takich jak smoczki, łyżeczki, pocałun-
ki), a także o czynnikach warunkujących ich koloniza-
cję i namnażanie. Ponadto istotne jest przeprowadzenie 
u pacjentki rehabilitacji jamy ustnej, która przyczynia 
się do przerwania łańcucha infekcji, jak również umożli-
wia wdrożenie odpowiednich działań zapobiegawczych. 
Oszacowanie ryzyka infekcji jamy ustnej u dziecka moż-
na przeprowadzić na podstawie oceny stanu zdrowia 

i higieny jamy ustnej przyszłej matki, a także nawyków 
dietetycznych. Do oceny stężenia bakterii próchnicotwór-
czych w jamie ustnej kobiety ciężarnej używa się testów 
ślinowych (Dentocult SM, Dentocult LB, CRT Bacteria, 
Saliva-Check Mutans).26

Poniżej wymieniono pozostałe elementy, które powinna 
obejmować wizyta stomatologiczna ciężarnej pacjentki.

Instruktaż higieny jamy ustnej. Zalecane jest szczotko-
wanie zębów 2 razy dziennie pastą zawierającą 1450 ppm 
fluoru oraz codzienne nitkowanie powierzchni stycznych, 
zwłaszcza przed snem. W przypadku krwawiących dziąseł 
zabiegi higieniczne należy zintensyfikować.

Instruktaż wykonywania zabiegów higienicznych 
w jeszcze bezzębnej jamie ustnej dziecka w celu utrzy-
mania zdrowego uzębienia mlecznego. Oczyszczanie 
bezzębnych wałów dziąsłowych można przeprowadzać 
za pomocą płatka bawełnianego nawiniętego na palec 
i nasączonego przegotowaną wodą. Oczyszczanie jamy 
ustnej powinno odbywać się po każdym posiłku. Oprócz 
usuwania resztek pokarmu z jamy ustnej jest to bardzo 
dobry masaż dla bezzębnych, wrażliwych dziąseł, który 
może złagodzić dyskomfort podczas ząbkowania.27 Gdy 
pojawi się pierwszy ząb, należy wdrożyć szczoteczkę i pa-
stę do zębów o odpowiedniej do wieku zawartości fluoru. 
Szczotkowanie zębów 2 razy dziennie pastą zawierającą 
1000 ppm fluoru w ilości odpowiadającej ziarnu ryżu 
u dzieci do 2. r.ż., a grochu – u dzieci w wieku 3 lat jest 
podstawową metodą zapobiegania próchnicy. W przy-
padku dzieci 6-letnich powinno się stosować pasty o za-
wartości 1450 ppm fluoru.28 Szczególnie ważne jest mycie 
zębów wieczorem, gdyż zmniejszone wydzielanie śliny 
podczas snu powoduje, że nie spełnia ona swoich funkcji 
ochronnych, nie zobojętnia kwasów i nie oczyszcza zę-
bów. W okresie przedszkolnym należy również wdrożyć 
nici lub taśmy dentystyczne do oczyszczania przestrzeni 
między zębami, a od 6. r.ż. można również wprowadzić 
płukanki fluorkowe, gdyż w tym okresie dziecko nabywa 
umiejętność wypluwania płynu bez jego połykania. Po-
czątkowo za higienę jamy ustnej dziecka odpowiedzialny 
jest rodzic. Gdy dziecko dorasta, zabiegi higieniczne po-
winny być wykonywane wspólnie przez dziecko i rodzica. 
Nadzorowanie mycia zębów powinno trwać do 8.–10. r.ż. 
dziecka, a efektywność domowych zabiegów musi być 
monitorowana na każdej wizycie stomatologicznej.6

Przekazanie przyszłej matce informacji o koniecz-
ności wczesnego zgłoszenia się z dzieckiem do stoma-
tologa. Pierwsza wizyta stomatologiczna dziecka po-
winna odbyć się ok. 6. miesiąca życia, kiedy pojawi się 
pierwszy ząb mleczny, i nie później niż ok. 12 miesiąca 
życia. W późniejszym okresie konieczne jest odbywanie 
regularnych wizyt przynajmniej co 3–6 miesięcy w celu 
kontroli i ewentualnej egzogennej profilaktyki fluorkowej 
w postaci aplikacji lakierów fluorkowych na zęby. Jest to 
jedyna bezpieczna forma profilaktyki w gabinecie stoma-
tologicznym.29 Niestety większość matek zgłasza się do 
gabinetu stomatologicznego po raz pierwszy w momencie 
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pojawienia się zmian próchnicowych, a niejednokrotnie 
dopiero wtedy, gdy pojawiają się dolegliwości bólowe. 
Niepokojące jest, że matki nie dostrzegają początkowych 
zmian na szkliwie, myśląc, że jest to nalot. Dostępne wy-
niki badań wykazują, że tylko 4,6% kobiet odbyło wizytę 
stomatologiczną z dziećmi w zalecanym wieku, a ponad 
połowa z nich z dziećmi w wieku do 3. r.ż. (52,4%) nie była 
jeszcze u stomatologa.6

Zalecenia odnośnie do prawidłowej diety zarówno 
matki, jak i dziecka. Dieta jest jednym z elementów pro-
filaktyki przeciwpróchnicowej u ciężarnych. Prawidłowe 
odżywianie przed ciążą i w jej trakcie może wywierać 
wpływ na uzębienie dziecka. Wiadomo, że sięganie po sło-
dycze przez kobiety w pierwszych miesiącach ciąży, kiedy 
kształtują się receptory smaku u płodu, może być przy-
czyną chętnego ich spożywania w przyszłości przez dziec-
ko. Korzystne jest zaś częstsze picie mleka i spożywanie 
produktów mlecznych oraz preparatów witaminowych.29 
Dobrze zbilansowana dieta warunkuje właściwe formo-
wanie i mineralizowanie tkanek zębów, gdyż zawiązki 
zębów zaczynają się formować w okresie zarodkowym, 
a ich dalszy rozwój i początki mineralizacji są kontynu-
owane przez całą ciążę. Prawidłowa budowa zminera-
lizowanych tkanek zęba jest zależna przede wszystkim 
od odpowiedniej podaży soli mineralnych, szczególnie 
wapnia i fosforanów, oraz witamin, zwłaszcza D i A. Nie-
dobór wapnia, fosforanów i witaminy D powoduje hipo-
mineralizację, co może zwiększyć ryzyko rozwoju ECC. 
W przypadku niedoboru witaminy A dochodzi z kolei do 
rozwoju hipoplazji szkliwa i atrofii gruczołów ślinowych, 
które mogą prowadzić do obniżenia pojemności buforo-
wej śliny, co w konsekwencji zwiększa podatność zębów 
na próchnicę.30

Ważnymi czynnikami w etiologii ECC jest także sposób 
żywienia dziecka w okresie niemowlęcym i poniemow-
lęcym. Okres wczesnego niemowlęctwa jest czasem kry-
tycznym, w którym próbowanie przez dziecko różnych 
potraw i smaków ma istotny wpływ na preferencje i zacho-
wania żywieniowe w późniejszym dzieciństwie,31 dlatego 
w pierwszych 2 latach życia nie zaleca się dodawania cukru 
do posiłków i przekąsek. Najlepszy czas na skuteczne dzia-
łanie przeciw ECC to pierwsze 1000 dni – od początku cią-
ży do 2. urodzin dziecka.32 Pierwszym pokarmem dziecka 
jest mleko matki. WHO rekomenduje karmienie piersią 
przez minimum 6 miesięcy i nie dłużej niż 2 lata.1 Do-
broczynny wpływ karmienia piersią na zdrowie dziecka 
i matki nie jest kwestionowany, jednakże w wielu pracach 
wykazano szkodliwość zasypiania dziecka z piersią lub 
butelką z mlekiem, zwłaszcza po ukończeniu 1. r.ż.6,33,34 
i gdy zęby nie są oczyszczane przed snem.

Zaspokajanie głodu w nocy u dzieci powyżej 1. r.ż. jest 
wg zaleceń medycznych błędne i kształtuje nieprawidłowe 
nawyki żywieniowe. Niektóre dane literaturowe wskazują, 
iż karmienie piersią 12 miesięcy albo dłużej istotnie pod-
nosi ryzyko ECC, natomiast karmienie piersią do 6. m.ż. 
zmniejsza je.35 Kontynuacja karmienia piersią po 1. r.ż. 

powinna być skonsultowana ze stomatologiem. Zalecenie 
to rekomendują Branger et al.,36 którzy podkreślają rolę 
innych czynników zwiększających ryzyko ECC, takich 
jak złe nawyki żywieniowo-higieniczne i niedostateczna 
suplementacja fluoru. Praktyki żywieniowe, w tym prze-
dłużona lub częsta konsumpcja przekąsek lub napojów 
(soki) zawierających cukier między posiłkami, powoduje 
wzrost ryzyka próchnicy, a kwasy zawarte w napojach 
– rozwój erozji zębów. Dowiedzionym czynnikiem ryzyka 
ECC jest spożywanie więcej niż 3 przekąsek w ciągu dnia, 
zwłaszcza zawierających cukier i przetworzoną sacharo-
zę.6,37,38 Przy zaspokajaniu pragnienia u dziecka słodkie 
napoje należy zastąpić wodą niskozmineralizowaną bądź 
źród laną. Karmienie z butelki powinno zostać zakończo-
ne w 12.–18. m.ż. Do diety zamiast cukru można wpro-
wadzać jego substytut – ksylitol.38

6.2. Leczenie stomatologiczne kobiety 
w ciąży

Leczenie jamy ustnej kobiety ciężarnej może być prze-
prowadzane podczas całej ciąży, jednakże najlepszy jest 
II trymestr ciąży (14.–20. tydzień ciąży), który jest naj-
bezpieczniejszym okresem rozwoju płodu. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że każdy stan ostry wymaga natychmia-
stowej interwencji, bez względu na trymestr ciąży.18 Cią-
ża jest okresem, który wymusza stosowanie preparatów 
leczniczych bezpiecznych dla płodu. Postępowaniem 
z wyboru w przypadku stresu i bólu u ciężarnych, które 
często towarzyszą leczeniu, jest zastosowanie znieczule-
nia miejscowego ze środkami obkurczającymi naczynia 
krwionośne. Polecana jest artykaina, której przechodzenie 
przez łożysko jest ograniczone.

Rehabilitacja jamy ustnej ciężarnej ma na celu wyelimi-
nowanie czynnych ognisk próchnicowych i – pośrednio 
lub bezpośrednio, z użyciem środków antybakteryjnych 
(preparaty z chlorheksydyną) – zmniejszenie poziomu 
bakterii próchnicotwórczych w jamie ustnej, co przyczy-
nia się do obniżenia późniejszej transmisji tych bakterii 
do jamy ustnej dziecka. W planie leczenia należy również 
uwzględnić leczenie periodontologiczne obejmujące ska-
ling i polerowanie.

6.3. Podtrzymanie efektów leczniczych 
u kobiety w ciąży

Po wykonaniu interwencyjnych zabiegów w jamie ustnej 
kobiety ciężarnej w celu podtrzymania efektów leczni-
czych zalecane jest stosowanie preparatów o działaniu 
remineralizującym (na bazie fluorków) jako profilaktyki 
próchnicy na kolejnych wizytach stomatologicznych. Po-
winny się one odbywać w 8. miesiącu ciąży, a następnie 
w regularnych odstępach czasu (co 6 miesięcy) i obejmo-
wać kontrolę stanu uzębienia, wykrywanie wczesnych 
zmian próchnicowych i ich leczenie oraz realizację działań 
zapobiegawczych.19
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7. Rola personelu medycznego 
w profilaktyce ECC

Ważnym aspektem w opiece kobiety ciężarnej jest kom-
pleksowe podejście do promocji zdrowia oraz edukacja 
matek i ich dzieci przez personel medyczny. Istotne jest, 
aby ginekolog-położnik, lekarz rodzinny, położna i póź-
niej lekarz pediatra byli świadomi infekcyjności choroby 
próchnicowej oraz czynników ryzyka jej rozwoju i udzielali 
stosownych porad na temat zdrowia jamy ustnej. Ponadto 
z uwagi na to, że kontaktują się oni z ciężarną lub matką 
niemowlęcia częściej niż stomatolog, ważne, aby przypomi-
nali o konieczności odbywania wizyt stomatologicznych.

Miejscem promocji zdrowia i edukacji w zakresie zdro-
wia jamy ustnej mogą być również poradnie laktacyjne 
oraz szkoły rodzenia. Od ponad 10 lat w ramach szkół 
rodzenia przy szpitalach klinicznych we Wrocławiu od-
bywają się spotkania ze stomatologami, którzy prowadzą 
prelekcje dotyczące infekcyjności próchnicy oraz wpływu 
stanu zdrowia jamy ustnej przyszłych rodziców na ogólny 
stan zdrowia przyszłego dziecka, a w tym również jego 
jamy ustnej. Podczas jednego ze spotkań przed prezentacją 
przeprowadzono wśród ciężarnych badanie ankietowe. 
Ankieta zawierała pytania dotyczące kompleksowej opieki 
ginekologa i stomatologa nad ciężarną, jak również źró-
deł wiedzy na temat zapobiegania rozwojowi próchnicy 
u dziecka. Po prezentacji oceniono przydatność przepro-
wadzonej prelekcji. Podsumowując uzyskane odpowiedzi, 
stwierdzono, że jedynie 30,2% ginekologów-położników 
przypominało kobietom o konieczności odbywania wi-
zyt stomatologicznych w różnych okresach ciąży i jedynie 
5,6% informowało o wpływie stanu jamy ustnej ciężarnej 
na rozwój dziecka. Przeważająca większość ankietowa-
nych (90,6%) deklarowała korzystanie z opieki stomato-
logicznej w czasie ciąży. Podczas wizyt stomatologicznych 
tylko 13,2% stomatologów udzielało porad dotyczących 
utrzymania stanu zdrowia jamy ustnej dziecka i 11,3% in-
formowało o terminie pierwszej wizyty stomatologicznej 
dziecka. Najczęstszymi źródłami wiedzy (18,9%) w za-
kresie profilaktyki próchnicy u małego dziecka dla przy-
szłych matek były media (prasa, radio, telewizja i Internet), 
a w mniejszym stopniu położne (5,6%), znajome mające 
dzieci (4,5%), ginekolodzy (3,8%) i stomatolodzy (1,9%).

Zarówno kobiety ciężarne, jak i partnerzy towarzyszący 
im podczas zajęć w szkole rodzenia ocenili bardzo pozy-
tywnie (98,5%) przedstawioną w prezentacji wiedzę do-
tyczącą pierwotnego zapobiegania próchnicy, uznając, iż 
była ona potrzebna, a zawarte w niej informacje stanowiły 
dla nich nowość (75,7%).39

8. Podsumowanie

Choroba próchnicowa jest współczesną chorobą cywiliza-
cyjną, za którą odpowiedzialne są głównie styl życia (80%) 
oraz warunki socjoekonomiczne – nawyki żywieniowe 

i higieniczne.4 Kompleksowa opieka nad ciężarną świadczo-
na przez personel służby zdrowia, w szczególności położ-
ne, lekarzy ginekologów-położników, lekarzy rodzinnych, 
a następnie – po urodzeniu dziecka – pediatrów, powinna 
polegać na przekazaniu podstawowej wiedzy na temat ECC 
jako jednym z najczęstszych schorzeń wieku dziecięcego. 
Wzrost świadomości społecznej oraz wczesne wdrożenie 
działań profilaktycznych pozwolą skutecznie przeciwdzia-
łać tej chorobie. Dane epidemiologiczne dotyczące ECC 
u polskich dzieci podkreślają konieczność zaangażowania 
się w działania profilaktyczne nie tylko stomatologów, lecz 
także niestomatologicznego personelu medycznego.40
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1. Wstęp

W  dzisiejszych czasach żyjemy bardzo dynamicznie. 
Każda sfera życia, prywatna czy zawodowa, stawia przed 
ludźmi nowe wyzwania, zmusza do nieustannych zmian, 
przyczynia się do ciągłego nabywania nowych umiejęt-
ności. Daje też możliwość silnego i szerokiego rozwoju. 
Okazuje się, że nie wszyscy są w stanie temu sprostać, 
a natłok obowiązków, krótkie terminy realizacji zadań czy 
chęć pogodzenia życia zawodowego z prywatnym i jed-
nocześnie dbaniem o własne zdrowie mogą być przytła-
czające. Wpływa to negatywnie na samopoczucie oraz 
kondycję psychofizyczną człowieka. To właśnie szybkie 
tempo życia, natłok obowiązków, ale też wygoda i chęć 
osiągnięcia celu szybciej niż to możliwe, często za wszelką 
cenę, wywołują w organizmie wiele negatywnych reakcji 
zaburzających wewnętrzną równowagę.

2. Stres jako choroba cywilizacyjna

Nieodłącznym elementem ciągłych zmagań jest stres. 
Wyróżnia się stres o podłożu psychicznym, będący kon-
sekwencją zbyt wielu obowiązków, lęku przed oceną przez 
innych, zbyt dużej liczby zadań do wykonania w zbyt 
krótkim czasie, złej organizacji działań w realizowaniu 
swoich celów, oraz o podłożu somatycznym, powodowany 
m.in. przez ogólne zmęczenie czy stany przeciążeniowe wy-
nikające z wypracowanych, przetrwałych, błędnych stereo-
typów ruchu. Prowadzą one do stanów przeciążeniowych 

tkanek miękkich, a następnie przyspieszają zmiany zwy-
rodnieniowo-zniekształcające tkanek chrzęstnej i kostnej. 
Zależności pomiędzy sferą psychiczną a somatyczną są 
bardzo wyraźne, przeplatają się wzajemnie, mając na siebie 
znamienny wpływ. Wszystkie etapy choroby, od pojawienia 
się pierwszych objawów, poprzez przebieg, po rokowanie, 
mogą być ściśle związane ze stanem psychicznym pacjenta. 
Dlatego tak ważna jest równowaga między tymi sferami, 
która pozwala sprostać trudom życia codziennego.1

3. Stres w ujęciu fizjologicznym

Z fizjologicznego punktu widzenia poznany już został 
wzajemny wpływ układu immunologicznego i nerwowego 
w odpowiedzi na stres. Zależności te tłumaczy koncepcja 
Seylego, która definiuje stres jako reakcję organizmu na 
zaistniałe bodźce, czyli stresory.2 Organizm reaguje na 
bodźce nie tylko w sposób charakterystyczny (specyficz-
ny), lecz także w sposób podobny (niespecyficzny), bez 
względu na rodzaj bodźca. Reakcja niespecyficzna została 
nazwana stresem. Siła i rodzaj stresora mają wpływ na 
powstawanie różnorodnych zmian patologicznych orga-
nizmu, takich jak wytwarzanie cukru, hamowanie reakcji 
zapalnych czy owrzodzenia układu pokarmowego. Zmia-
ny według Seylego można podzielić na 2 grupy2:
• lokalny zespół adaptacyjny (np. okolica oparzenia skóry 

jako zmiany specyficzne);
• ogólny zespół adaptacyjny (np. uogólnione objawy po 

oparzeniu skóry jako zmiany niespecyficzne).
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Ogólny zespół adaptacyjny jest źródłem stresu. Au-
tor teorii stwierdził również występowanie ogólnego 
syndromu przystosowania podzielonego na 3 etapy: 
alarmowy, odporności i wyczerpania.2 Przekazywanie 
informacji odbywa się na osi układ współczulny – rdzeń 
nadnerczy i osi podwzgórze – przysadka – kora nad-
nerczy. Duże znaczenie ma czas i poziom stresu. Silny 
i długotrwały stres powoduje zahamowanie odpowiedzi 
układu odpornościowego, krótki i delikatny pobudza 
go.3 Stan alarmowy to inaczej reakcja „walcz i uciekaj”, 
czyli pierwsza odpowiedź organizmu na zaistniały stre-
sor. Hormonami pełniącymi rolę przekaźników między 
układem współczulnym a immunologicznym, produko-
wanymi przez nadnercza, są adrenalina i noradrenali-
na (hormony walki i ucieczki) oraz kortyzol (hormon 
stresu). Rola adrenaliny polega na uaktywnieniu fizjo-
logicznych reakcji organizmu, takich jak przyspiesze-
nie akcji serca, oddechu i tętna, silne ukrwienie mięśni, 
krótkotrwałe zwiększenie pojemności płuc poprzez 
rozszerzenie oskrzeli. Występują one w odpowiedzi na 
nagły, chwilowy, silny czynnik zewnętrzny, np. ciepło lub 
zimno. W sytuacji przedłużającego się oddziaływania 
stresogennego czynnika zewnętrznego kora nadnerczy 
zaczyna produkować kortyzol.4 Hormon ten, należący 
do grupy glukokortykosteroidów, produkowany w nad-
miarze prowadzi do osłabienia, a w konsekwencji upo-
śledzenia układu odpornościowego. Reakcja alarmowa 
dzieli się na 2 fazy:
• faza szoku – bezpośrednia odpowiedź na stresor wska-

zująca na pobudzenie lub uszkodzenie organizmu;
• faza przeciwdziałania szokowi, czyli reakcje obronne 

organizmu na szok.
Etap odporności następuje, kiedy organizm wykazuje 

zdolność adaptacji do wciąż działającego stresora. Może 
to trwać różnie długo w zależności od odporności orga-
nizmu i czynników zewnętrznych generujących stresor. 
Etap wyczerpania to etap, w którym organizm nie jest 
już w stanie adaptować się do zaistniałych warunków. 
Długotrwałe wzmożone wydzielanie glukokortykoste-
roidów, zazwyczaj wskutek chronicznego, przedłuża-
jącego się czynnika stresogennego, może tym samym 
powodować zapoczątkowanie choroby lub zaostrzenie 
schorzeń wcześniej występujących. Krótkotrwałe streso-
ry, jeśli nie są efektem patologii tkanki, mogą wspomagać 
pracę układu odpornościowego, znacznie go stymulując 
i w kontrolowanych warunkach przywracać homeosta-
zę i prawidłowy potencjał czynnościowy komórek ciała 
człowieka.5

Należy w tym miejscu przytoczyć podział na eustres 
(dobry stres) i dystres (zły stres). Eustres jest pozytyw-
ny, motywujący i prozdrowotny. Dystres natomiast jest 
postrzegany negatywnie, trudny do opanowania, często 
prowadzi do uszkodzenia tkanek.5 Relacje stresu pozy-
tywnego czy negatywnego ze stanem psychicznym i ogól-
nym nastawieniem często są wiązane z bodźcami środo-
wiskowymi, np. niską temperaturą.6

4. Krioterapia – leczenie zimnem

Krioterapia jest zabiegiem z zakresu termoterapii. Pole-
ga na obniżeniu temperatury tkanek wskutek szybkiego 
i znacznego ich oziębiania. Najczęściej stosowanym chło-
dziwem są opary ciekłego azotu. Zakres ich temperatur 
waha się w przedziale od –100°C do –160°C.

Termoregulacja jest odpowiedzią organizmu na zmien-
ną temperaturę zewnętrzną. Definiuje je prawo Dastre’a– 
–Morata opisujące zachowanie się naczyń krwionośnych 
pod wpływem różnych temperatur: „Bodźce termiczne 
(ciepło lub zimno) działające na duże powierzchnie skó-
ry powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się 
dużych naczyń klatki piersiowej i  jamy brzusznej. Na-
czynia nerek, śledziony i mózgu mają taki sam odczyn, 
jak skóra”.7

W związku z tym bodziec termiczny, w tym przypadku 
opary ciekłego azotu, prowokuje naczynia włosowate oraz 
naczynia krwionośne powierzchniowe do obkurczenia 
się. Wtórnym efektem tego rodzaju zabiegu jest jednak 
rozgrzanie tkanek głębiej położonych, co pozwala silnie 
bodźcująco wpłynąć na stawy, ścięgna i więzadła. Po za-
kończeniu etapu schładzania krew z warstw głębokich 
wraca z powrotem do obwodu, dając efekt rozgrzewający 
i silnie pobudzający.8 Przekrwienie tkanki utrzymuje się 
znacznie dłużej niż po zabiegach ciepłoleczniczych (do 
6 godzin po zabiegu) i dlatego też efekt przeciwbólowy 
trwa znacznie dłużej. Działanie przeciwbólowe krioterapii 
jest następstwem zwolnienia przewodnictwa w nerwach 
obwodowych oraz zwiększenia wytwarzania endogennych 
(wewnętrznych) opioidów.9 Zahamowanie przewodnictwa 
nerwowo-mięśniowego prowadzi zaś do zmniejszenia na-
pięcia mięśniowego i działa przeciwskurczowo. Zabiegi 
te mają charakter wspomagający rehabilitację ruchową, 
ponieważ zmniejszając tymczasowo doznania bólowe, 
pozwalają pacjentowi efektywniej ćwiczyć.10,11

5. Kriokomora – krótki opis 
i metodyka zabiegu

Krioterapia ogólna ma za zadanie ochłodzenie całego or-
ganizmu. Wywołuje tym samym pozytywne reakcje, takie 
jak: wzrost odporności ustroju (hartowanie), korzystny 
wpływ na psychikę (poprawa nastroju), zmniejszenie zmę-
czenia organizmu, uczucie gorąca i zaróżowienie skó-
ry (spowodowane obfitym przepływem krwi w głębiej 
położonych strukturach organizmu), efekt przeciwbó-
lowy, wzmożenie ukrwienia mięśni, ścięgien i więzadeł. 
Pobudzenie hormonalne oraz inne reakcje organizmu 
obserwowane wskutek chwilowej ekspozycji na skrajnie 
niskie temperatury zdają się pasować do opisu reakcji na 
krótkotrwałe działanie stresu, czyli eustres.

Krioterapia ogólnoustrojowa to zabieg ogólny zbioro-
wy. Źródłem niskiej temperatury są opary ciekłego azotu 
wtłaczane do pomieszczenia podczas zabiegu. Komora 
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kriogeniczna składa się z przedsionka (ok. –60°C) oraz 
komory właściwej (ok. –150°C). Oba pomieszczenia 
oddzielone są od siebie drzwiami.11 Na zabiegi pacjent 
kierowany jest przez lekarza specjalistę po wykluczeniu 
przeciwwskazań bezwzględnych oraz względnych.10,11 

Przeciwwskazania bezwzględne to: nietolerancja zimna, 
choroba Raynauda, ropno-zgorzelinowe zmiany skórne, 
neuropatie układu współczulnego, niedoczynność tar-
czycy, miejscowe zaburzenia ukrwienia, znaczna nie-
dokrwistość obwodowa, działanie leków czy alkoholu, 
wyniszczenie i wychłodzenie organizmu, klaustrofobia. 
Do przeciwwskazań bezwzględnych ze strony układu krą-
żenia i układu oddechowego zalicza się: wady aparatu 
zastawkowego serca w postaci zwężenia zastawek pół-
księżycowatych aorty czy zwężenie zastawki dwudzielnej, 
schorzenia mięśnia sercowego lub aparatu zastawkowego 
serca w okresie niewydolności krążenia, ciężkie postaci 
dusznicy bolesnej wysiłkowej i dusznicy bolesnej sponta-
nicznej, zaburzenia rytmu serca przy jego częstości wyż-
szej od 100/min, przecieki żylno-tętnicze w płucach, ostre 
schorzenia dróg oddechowych różnego pochodzenia. 
Przeciwwskazania względne to natomiast: wiek powyżej 
65 lat, przebyte zakrzepy żylne i zatory tętnic obwodo-
wych, nadmierna labilność emocjonalna wyrażająca się 
m.in. nadmierną potliwością skóry.

Metodyka zabiegu11:
• obowiązkowy pomiar ciśnienia krwi oraz tętna;
• odpowiedni strój (chodaki, wełniane podkolanówki, 

krótkie spodenki, koszulka, rękawiczki, czapka wełnia-
na oraz maseczka ochronna na nos i usta);

• pacjenci wchodzą grupami;
• w celu adaptacji do zimna przechodzi się przez przed-

sionek komory do komory właściwej;
• w komorze właściwej należy się ciągle poruszać;
• czas zabiegu – 3 min;
• po wyjściu z kriokomory obowiązkowa gimnastyka na 

rowerach oraz bieżniach stacjonarnych.

6. Znaczenie krioterapii  
w leczeniu stresu

Krioterapia dzięki krótkiej ekspozycji na skrajnie niską 
temperaturę prowokuje organizm do pozytywnych reakcji, 
hartuje go i przywraca homeostazę. Należy zwrócić uwagę, 
iż krótkotrwały okołozabiegowy stres psychiczny, związany 
z ekscytacją przed zabiegiem, jak i wyzwaniem, jakie stawia 
ekstremalne środowisko, oraz odpowiedź organizmu na 
ekspozycję na zimno dają pozytywne wyniki w obniżaniu 
poziomu stresu.12 Wydzielanie adrenaliny pobudza układ 
odpornościowy do działania, a poprawiające samopoczucie 

endorfiny sprawiają, że pacjent chętnie korzysta z zabie-
gów, traktując je jako wyzwanie, a nie przykry obowiązek. 
Wiadomo, że pozytywne nastawienie chorego do zaleconej 
terapii to często połowa sukcesu terapeutycznego.13 Według 
niektórych źródeł leczenie zimnem pozwala walczyć ze 
stanami depresyjnymi i bezsennością, przyczyniając się do 
poprawy jakości życia.14,15 Kolejne źródła zaznaczają uni-
wersalność zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej w cho-
robach przewlekłych, np. neurologicznych, ortopedycznych 
czy reumatologicznych.11,14 Krioterapia ogólnoustrojowa 
może wspomagać leczenie zarówno stresu somatycznego, 
jak i psychicznego, przywracając równowagę między tymi 
sferami, która pozwala w sposób niezakłócony sprostać 
trudom codziennych obowiązków.
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1. Wstęp

Dzięki dobrej opiece medycznej i społecznej znacząco 
wzrosła średnia długość życia. Jednocześnie systema-
tycznie zwiększa się liczba osób, u których diagnozuje 
się choroby neurodegeneracyjne. Choroby neurodegene-
racyjne to grupa wrodzonych lub nabytych chorób układu 
nerwowego, w których dochodzi do uszkodzenia neuro-
nów. Postępujący proces neuropatologiczny bardzo często 
prowadzi do znacznego obniżenia sprawności umysłowej 
– demencji, otępienia. Postępująca demencja jest głównym 
objawem klinicznym CHA i DCL oraz rozwija się u czę-
ści pacjentów, u których rozpoznano CHP. Mechanizm 
degeneracji neuronów jest złożony, mają na niego wpływ 
czynniki genetyczne (m.in. dziedziczone mutacje) oraz 
czynniki środowiskowe (m.in. infekcje układu nerwowe-
go, substancje toksyczne, np. leki i alkohol), urazy głowy 
oraz epizody niedokrwienia mózgu.1

Według WHO na demencję cierpi ok. 50 mln osób na 
świecie, z czego 60–70% wszystkich przypadków stanowią 
osoby zmagające się z CHA. Każdego roku pojawia się 

blisko 10 mln nowych przypadków. Demencja jest jedną 
z głównych przyczyn niepełnosprawności i uzależnienia 
od pomocy innych wśród osób starszych na całym świecie. 
To wyzwanie nie tylko dla samych chorych, ich opiekunów 
i rodzin, ale także dla systemu opieki zdrowotnej. Brak jest 
zrozumienia i świadomości społeczeństwa w stosunku do 
zaburzeń funkcji poznawczych, co powoduje stygmatyza-
cję oraz bariery w diagnozowaniu i opiece. Wpływ demen-
cji na opiekunów, rodzinę i społeczeństwo jest duży i ma 
aspekt fizyczny, psychologiczny i ekonomiczny. Przewi-
duje się, że całkowita liczba osób cierpiących na demencję 
osiągnie 82 mln w 2030 r. i 152 mln w 2050 r. Ta różnica 
w dużej mierze obejmuje osoby żyjące w krajach o niskim 
i średnim dochodzie.2

Z powodu stałego wzrostu liczby osób cierpiących na de-
mencję WHO powołało GDO, platformę wymiany danych 
i wiedzy, która pomaga także państwom członkowskim we 
wzmacnianiu polityki, planowaniu usług oraz systemów 
opieki zdrowotnej i społecznej w przypadku demencji.3 
Ponadto WHO opracowało Globalny Plan Działania na 
rzecz Walki z Demencją (2017–2025), który ma na celu 

Wykaz skrótów i oznaczeń
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poprawę życia osób cierpiących na demencję, ich opieku-
nów i rodzin przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu 
demencji na społeczności i państwa.4

2. Choroba Alzheimera (CHA)

Najczęściej otępienie związane z  CHA rozpoznaje się 
u osób powyżej 65. r.ż. Wczesne objawy otępienia, takie 
jak problemy z pamięcią i częściowa utrata niektórych 
zdolności poznawczych, mogą początkowo pozostać nie-
zauważone, zarówno przez osoby chore, jak i ich bliskich. 
W miarę postępu choroby objawy stają się bardziej wy-
raźne i zaczynają zakłócać codzienne życie. Praktyczne 
trudności z codziennymi zadaniami, np. ubieraniem się, 
myciem się i  jedzeniem, robią się coraz poważniejsze. 
Ostatecznie osoby zmagające się z demencją spowodowaną 
CHA potrzebują pomocy i wsparcia innych.5

2.1. Objawy

W przebiegu CHA dochodzi do zaburzenia funkcji po-
znawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga oraz 
spostrzeganie. Zaburzeniu ulega również proces uczenia 
się, myślenia i oceny sytuacji. Ubożeje mowa i pogarsza 
się orientacja w przestrzeni. Skutkiem tego jest zmiana 
zachowania osoby chorej w reakcji na sytuacje dla niej 
niezrozumiałe. CHA powoduje ogólne pogorszenie stanu 
zdrowia i prowadzi do śmierci.1

2.2. Etiologia

Do zaburzenia funkcji poznawczych dochodzi w wyniku 
niszczenia neuronów w hipokampie oraz płatach skronio-
wych kory mózgowej.6 Zostaje także upośledzona sekrecja 
acetylocholiny, która jest neuroprzekaźnikiem odgrywa-
jącym kluczową rolę w procesach pamięci i uczenia się.7 
Degeneracja neuronów wywołana jest powstawaniem i gro-
madzeniem się toksycznych blaszek amyloidowych oraz 
neurofibryli. Blaszki amyloidowe (blaszki starcze) tworzą 
się na skutek agregacji peptydów Aβ, m.in. Aβ40 i Aβ42. Pep-
tydy Aβ powstają w szlaku patologicznym amyloidogennym 
z białka prekursorowego APP w wyniku enzymatycznego 
cięcia przez BACE1 i γ-sekretazę. Proces agregacji pep-
tydów Aβ jest kaskadowy – na początku wystarczy kilka 
nieprawidłowych cząsteczek do rekrutacji kolejnych cząste-
czek. Powstają większe struktury, oligomery Aβ, które są 
neurotoksyczne.8 Białko tau jest drugim białkiem zaanga-
żowanym w procesy neurodegeneracyjne w CHA. W pra-
widłowych warunkach w neuronach cząsteczki białka tau 
zawierają 2 ufosforylowane aminokwasy i biorą udział 
w aksonalnym transporcie cytoplazmatycznym,9 natomiast 
w warunkach patologicznych białko tau ulega hiperfoso-
rylacji, przyjmuje zmienioną konformację, która utrudnia 
wiązanie z mikrotubulami i promuje agregację w nieroz-
puszczalne, toksyczne neurofilamenty i neurofibryle.10,11

2.3. Diagnostyka

CHA rozwija się powoli, a typowe objawy mogą pojawiać 
się stopniowo, dlatego ważne jest wczesne i prawidłowe 
rozpoznanie. W Polsce tylko 20% chorych w początko-
wym stadium choroby ma właściwie postawione rozpo-
znanie. Z tego powodu leczenie w większości przypadków 
podejmowane jest późno, co prowadzi do nasilenia obja-
wów choroby. Podstawowym kryterium rozpoznania jest 
postępujący zanik pamięci.12 Pomocniczym czynnikiem 
prognostycznym są zmiany zachodzące w mózgu, które 
można wykryć na długo przed wystąpieniem klinicznych 
objawów CHA. Do obrazowania zmian wykorzystuje się 
najczęściej badania MRI i SPECT. W mózgach osób do-
tkniętych CHA obserwuje się znaczny ubytek struktur 
hipokampa i płatów skroniowych w porównaniu z mózga-
mi osób zdrowych.1 Obecnie coraz częściej w diagnostyce 
CHA stosuje się także badanie PET – do obrazowania 
blaszek amyloidowych i neurofibryli po podaniu radiolo-
gicznych wskaźników.13 Ważnych informacji o trwającym 
procesie neuropatologicznym dostarcza również analiza 
płynu mózgowo-rdzeniowego. W badaniu oznacza się stę-
żenie prawidłowej formy Aβ42, które u pacjentów zmaga-
jących się z CHA jest obniżone, oraz stężenie całkowitego 
p-tau, które jest znacznie podwyższone względem tego 
parametru u osób zdrowych.14

2.4. Leczenie

Nie opracowano dotąd skutecznej metody leczenia przy-
czyn CHA. Stosuje się jedynie leczenie objawowe, które 
tylko częściowo poprawia funkcje poznawcze. Najczęściej 
podaje się inhibitory dla acetylocholinoesterazy – enzy-
mu, który rozkłada acetylocholinę. Obecnie inhibitory 
takie jak donepezil, rywastygmina i galantamina stosuje 
się tylko u osób w stadium otępienia od łagodnego do 
umiarkowanego. Leki te nie są skuteczne u wszystkich 
pacjentów i mogą jedynie tymczasowo poprawić pamięć 
lub opóźnić utratę pamięci. W leczeniu stosuje się także 
antagonistę receptora NMDAR – memantynę, która spo-
wolnia postępy objawów u osób, u których stwierdzono 
otępienie o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.15

2.5. Najnowsze terapie

Obecnie prowadzone terapie są skierowane przeciw oli-
gomerom Aβ, p-tau i procesom zapalnym. W tym celu 
stosuje się przeciwciała monoklonalne, inhibitory BACE1, 
inhibitory agregacji oligomerów Aβ i p-tau oraz modulato-
ry procesów neurozapalnych. Pośród leków skierowanych 
przeciw oligomerom Aβ najbardziej obiecujące wyniki 
uzyskało przeciwciało aducanumab. W badaniach kli-
nicznych I fazy wykazano, że aducanumab redukuje od-
kładanie oligomerów Aβ i indukuje ich usuwanie z mózgu 
osób zmagających się z CHA.16 Chociaż w badaniu III fazy 
jednoznacznie nie potwierdzono jego skuteczności, to 
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prawdopodobnie aducanumab w przyszłości będzie mógł 
być używany w leczeniu CHA.17

Wśród inhibitorów BACE1 działanie anty-Aβ potwier-
dzono dla leku elenbecestat (E2609). U pacjentów, u któ-
rych otępienie ma nasilenie łagodne lub umiarkowane, 
zaobserwowano zmniejszenie stężenia Aβ w płynie mó-
zgowo-rdzeniowym zależnie od dawki leku.18 Pomimo 
wstępnego braku efektów terapeutycznych rozpoczęto 
badania III fazy klinicznej.19 W leczeniu CHA podjęto 
również próby wykorzystania aktywnej immunoterapii 
skierowanej przeciw białku tau. Wstępne badania na pa-
cjentach dotkniętych CHA wykazały, że podanie szcze-
pionki indukuje odpowiedź immunologiczną humoralną 
i komórkową.20 Duże nadzieje wiąże się także z lekami 
działającymi neuroprotekcyjnie. Neflamapimod jest wy-
soce specyficznym inhibitorem dla kinazy p38-α – en-
zymu, który jest zaangażowany w proces neurozapalny 
indukowany przez Aβ. Uważa się, że neflamapimod jest 
najbardziej zaawansowanym lekiem klinicznym ukierun-
kowanym na określone mechanizmy molekularne w neu-
ronach, które prowadzą do dysfunkcji synaptycznej. Ten 
proces jest obecnie uważany za główną przyczynę rozwo-
ju niedoborów pamięci i postępu choroby we wczesnych 
stadiach CHA.21 Skuteczność tego leku została potwier-
dzona u pacjentów zmagających się z CHA, u których 
zaobserwowano poprawę pamięci epizodycznej w wyniku 
usprawnienia plastyczności synaptycznej.22

2.6. Opieka nad pacjentem

Kompleksowa opieka nad pacjentami jest bardzo istotna, 
ponieważ z czasem pogłębia się u nich deficyt funkcji po-
znawczych, maleje ich samodzielność, postępuje zniedo-
łężnienie, a w końcowych stadiach choroby osoba chora 
często leży w łóżku. Wraz z rozwojem choroby dochodzi 
także do zaburzeń zachowania, które często są nieprze-
widywalne dla opiekunów. W Polsce organizacja opieki 
dla chorych na CHA jest słabo rozwinięta i głównie na 
rodzinie spoczywa odpowiedzialność za pacjenta. Jest to 
duży obowiązek, ponieważ w zaawansowanej fazie cho-
roby opiekun musi stale nadzorować chorego. Najlicz-
niejszą grupę opiekunów stanowią współmałżonkowie, 
którzy są w podeszłym wieku, często schorowani i sami 
wymagający opieki. Druga grupa opiekunów to dorosłe 
dzieci chorych, które muszą połączyć opiekę z pracą za-
wodową i własnym życiem rodzinnym. Wieloletnia opie-
ka nad osobami chorymi to dla opiekunów duże obcią-
żenie psychiczne, fizyczne, ekonomiczne, a także izolacja 
społeczna. Wśród opiekunów jest duże zapotrzebowanie 
na wiedzę o ich uprawnieniach, przebiegu choroby i moż-
liwościach leczenia, dlatego tak ważne jest stworzenie 
profesjonalnego poradnictwa dla osób opiekujących 
się chorymi. Dużym wsparciem dla opiekunów byłoby 
zwiększenie liczby domów pobytu dziennego i dostępu 
do usług opiekuńczych, a  także stworzenie profesjo-
nalnych placówek prowadzących terapie usprawniające 

funkcje poznawcze i rehabilitację, co umożliwiłoby lep-
szą opiekę nad bliskimi chorymi, a im samym zapewniło 
łagodniejsze przejście części objawów.12 W naszym kraju 
pomoc pacjentom i  ich rodzinom oferują organizacje 
pozarządowe, takie jak Polskie Stowarzyszenie Pomo-
cy Osobom z Chorobą Alzheimera, Alzheimer Polska 
oraz niezrzeszone stowarzyszenia alzheimerowskie. Aby 
zapewnić kompleksową opiekę pacjentom i pomoc ich 
opiekunom, należy podejmować działania na różnych 
płaszczyznach, o co starają się wymienione organizacje. 
Należą one do Światowej Federacji Organizacji Alzhei-
merowskich i do Alzheimer Europe, z którymi aktywnie 
współpracują.23

3. Choroba Parkinsona (CHP)

CHP jest drugą z najczęściej występujących chorób neu-
rodegeneracyjnych. W jej przebiegu dochodzi do postępu-
jącego zmniejszenia sprawności ruchowej. Chociaż osoby 
dotknięte CHP są bardziej narażone na rozwój demencji 
niż osoby zdrowe, to tylko u części z nich (10–30%) się 
ona rozwija. Objawy motoryczne zawsze o kilka lat po-
przedza upośledzenie funkcji poznawczych.24 Pierwsze 
objawy mogą pojawić się już ok. 30. r.ż., ale najczęściej 
obserwuje się je po 55. r.ż. Najwięcej jest chorych w wieku 
60–70 lat.25

3.1. Objawy

Podobnie jak w przypadku innych chorób neurodegene-
racyjnych, objawy CHP pojawiają się stopniowo. Chorobę 
rozpoznaje się, kiedy u pacjenta występują co najmniej 
2 objawy z zespołu parkinsonowskiego: spowolnienie ru-
chowe, zwiększone napięcie mięśniowe, drżenie spoczyn-
kowe lub zaburzenia postawy i równowagi. Dodatkowo 
mogą pojawić się inne objawy, takie jak zaburzenia pamię-
ci i snu, spowolnienie myślenia, depresja, zaburzenia we-
getatywne, spadki ciśnienia tętniczego. W zaawansowa-
nym stadium CHP zaburzenia sprawności ruchowej mogą 
przybrać formę nagłego zastygania w ruchu (ang. freezing) 
– stanu, w którym chory nie jest w stanie się poruszyć. 
Częstym problemem są także upadki, pojawiają się kło-
poty z gryzieniem, żuciem i połykaniem pokarmu. Wraz 
z nasileniem choroby objawy coraz bardziej utrudniają 
codzienne funkcjonowanie, ale w odróżnieniu od CHA 
nie przyczyniają się do skrócenia życia. Duża część cho-
rych może pozostać czynna zawodowo.25

3.2. Etiologia

Zaburzenie ruchu spowodowane jest degeneracją neuro-
nów dopaminergicznych istoty czarnej i spadku stęże-
nia tego neuroprzekaźnika w prążkowiu. Upośledzenie 
funkcji poznawczych jest zwykle spowodowane zmia-
nami zwyrodnieniowymi w strukturach limbicznych 
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lub neokortykalnych.24 Głównym czynnikiem odpo-
wiedzialnym za degenerację neuronów dopaminergicz-
nych jest białko α-syn o nieprawidłowej konformacji, 
które tworzy włókienkowe agregaty nazywane ciałami 
Lewy’ego.26 Podobnie jak w przypadku Aβ, niewielka 
ilość zmienionych cząsteczek α-syn inicjuje kaskadowe 
tworzenie się agregatów, które następnie są wydzielane 
i przekazywane do kolejnych neuronów.27 Prowadzi to do 
postępującej dysfunkcji neuronów dopaminergicznych 
i ich zaniku.28

3.3. Diagnostyka

Diagnostyka opiera się głównie na kryteriach klinicz-
nych.24 W  celu potwierdzenia rozpoznania wykonuje 
się badania neuroobrazowania: SPECT i PET do analizy 
zmian w wychwytywaniu dopaminy w prążkowiu oraz 
MRI do oceny atrofii prążkowia.29

3.4. Leczenie

Leczenie, podobnie jak w przypadku CHA, jest objawowe, 
farmakologiczne. Podstawowym lekiem jest lewodopa, 
która jest prekursorem dopaminy i uzupełnia jej niedobór 
w mózgu. Ze względu na krótki okres półtrwania podaje 
się ją kilkakrotnie w ciągu dnia. Do mniej popularnych le-
ków należą inhibitory enzymów rozkładających dopami-
nę, m.in. inhibitor monoaminooksydazy B (leki selegilina 
oraz rasagilina) oraz inhibitor katecholo-O-metylotrans-
ferazy (lek entakapon).24 Niestety z czasem obserwuje się 
zmniejszenie skuteczności leczenia spowodowane skró-
ceniem lub opóźnieniem czasu działania leku oraz po-
jawienie się powikłań, które utrudniają funkcjonowanie 
chorym, takich jak zespoły przełączenia (ang. onoff ), 
czyli nagłego przejścia ze stanu dobrej sprawności rucho-
wej do bezruchu.30 Dlatego pacjent powinien regularnie 
konsultować swoje objawy z lekarzem w celu modyfikacji 
leczenia. Ponadto kiedy leczenie farmakologiczne przesta-
je być satysfakcjonujące, zaleca się leczenie chirurgiczne. 
Najczęściej stosowanym zabiegiem jest stymulacja struk-
tur głębokich mózgu.25

3.5. Najnowsze terapie

Najnowsze terapie opierają się na redukcji zewnątrzko-
mórkowego białka α-syn, hamowaniu tworzenia jego nie-
prawidłowych form, a także blokowaniu agregacji α-syn. 

W celu redukcji ilości zewnątrzkomórkowego α-syn 
stosuje się bierną lub aktywną immunizację. W immu-
nizacji biernej najbardziej obiecujące wyniki otrzymano 
dla przeciwciał monoklonalnych prasinezumab (PRX002) 
i cinpanemab (BIIB054), które pomyślnie przeszły I fazę 
badań klinicznych.31,32 Obecnie dla obu przeciwciał 
prowadzone są badania II fazy mające potwierdzić ich 
skuteczność w hamowaniu rozprzestrzeniania się agre-
gatów α-syn oraz w  łagodzeniu zaburzeń ruchowych, 

co wcześniej obserwowano na modelu mysim.33,34 Duże 
nadzieje wiąże się również ze szczepieniem osób do-
tkniętych CHP i indukcją w ich organizmie odpowiedzi 
immunologicznej skierowanej przeciw nieprawidłowej 
formie α-syn. Najskuteczniejsza szczepionka zawiera af-
fitop PD01 – syntetyczny peptyd, który „naśladuje” α-syn. 
W badaniach klinicznych potwierdzono, że szczepionka 
jest dobrze tolerowana i indukuje długotrwałą odpowiedź 
humoralną.35 Obecnie jej skuteczność terapeutyczna jest 
oceniana w dalszych badaniach. 

Drugi rodzaj terapii wykorzystuje niskocząsteczkowe 
związki blokujące tworzenie cząsteczek α-syn o niepra-
widłowej konformacji. W modelu mysim CHP wykazano, 
że lek ANLE138B hamuje zaburzenia ruchowe w wyniku 
hamowania tworzenia nieprawidłowych form α-syn.36 
Obecnie jego bezpieczeństwo jest sprawdzane z udzia-
łem zdrowych ochotników.37 Trzecim rodzajem terapii 
jest blokowanie agregacji α-syn, które można uzyskać np. 
z użyciem leku nilotynib, będącym inhibitorem kinazy 
tyrozynowej c-Abl. Wstępne badania kliniczne wykazały, 
że nilotynib zmniejsza ilość α-syn i hamuje proces neu-
rozapalny w mózgu osób dotkniętych CHP.38 Obecnie 
jego skuteczność terapeutyczna jest oceniana w dalszych 
badaniach.39

3.6. Opieka nad pacjentem

Osoby, u których podejrzewa się lub stwierdzono CHP, 
najlepsze porady mogą otrzymać w  poradniach par-
kinsonowskich lub chorób układu pozapiramidowego. 
Obecnie stosuje się zasadę, że rozpoznanie CHP powinno 
być potwierdzone przez specjalistę. Lekarz pierwszego 
kontaktu może prowadzić leczenie w niepowikłanych 
przypadkach pod warunkiem okresowej kontroli u spe-
cjalisty. W celu ustalenia optymalnego leczenia chory 
powinien aktywnie współpracować z lekarzem. Zaleca 
się, aby pacjent prowadził notatki o swoim samopoczuciu 
w różnych porach dnia.

Chorzy i ich opiekunowie bardzo często potrzebują po-
mocy psychologicznej. Szczególnie tuż po rozpoznaniu 
CHP mogą pojawić się u nich lęk, przygnębienie i poczucie 
bezradności. Konsultacje u psychologa pomagają w roz-
wiązywaniu problemów związanych z depresją, zaburze-
niem funkcji poznawczych oraz komunikacją z chorym. 
Ponadto osobom, u których stwierdzono otępienie, zaleca 
się rehabilitację neuropsychologiczną, która ma na celu 
poprawę funkcji poznawczych. Aby zmniejszyć skutki 
CHP, chorzy powinni regularnie brać udział w zajęciach 
rehabilitacji ruchowej, która korzystnie wpływa na stan 
psychiczny, ogranicza bóle towarzyszące chorobie, utrzy-
muje prawidłową sylwetkę ciała oraz opóźnia wystąpienie 
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. W Polsce publiczna 
opieka zdrowotna nie jest w stanie zapewnić wystarcza-
jącej rehabilitacji osobom zmagającym się z CHP, dlate-
go często pacjenci – szczególnie osoby unieruchomione 
w domu – muszą korzystać z wizyt prywatnych.25
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4. Demencja z ciałami 
Lewy’ego (DCL)

DCL jest formą demencji, która łączy cechy charakterystycz-
ne zarówno dla CHA, jak i CHP. Osoby, u których rozpozna-
no DCL, często doświadczają utraty pamięci, dezorientacji 
przestrzennej i trudności komunikacyjnych. Ponadto poja-
wiają się u nich zaburzenia snu i objawy neuropsychiatrycz-
ne, takie jak omamy, urojenia i depresja. Mogą również, po-
dobnie jak w CHP, wystąpić zaburzenia funkcji ruchowych. 
DCL rozwija się szybciej niż CHA i trwa 5–7 lat. Rokowania 
przeżycia są lepsze niż dla CHA, ale gorsze w porównaniu 
z CHP. Uważa się, że DCL jest 2. lub 3. najczęstszą przyczyną 
otępienia, stanowiącą 15–25% przypadków otępienia, któ-
re rozpoczyna się po 65. r.ż. Cechą charakterystyczną tego 
schorzenia są ciała Lewy’ego – kuliste złogi białka α-syn 
znajdujące się w komórkach nerwowych zakłócające dzia-
łanie neuroprzekaźników takich jak acetylocholina i dopa-
mina oraz prowadzące do zaniku synaps.5

Problemem pozostaje właściwe rozpoznanie DCL i jej 
odróżnienie od demencji związanej z CHP. Oba schorzenia 
mają wiele takich samych cech klinicznych, genetycznych, 
patofizjologicznych, obrazowych i morfologicznych. Jak 
dotąd nie ustalono jasnego i obiektywnego rozróżnienia 
między tymi 2 typami otępienia. Na podstawie międzyna-
rodowego konsensusu DCL diagnozuje się, kiedy upośle-
dzenie funkcji poznawczych poprzedza objawy ruchowe 
CHP lub zaczyna się w ciągu 1 roku od jej wystąpienia, 
podczas gdy upośledzenie funkcji poznawczych w CHP 
występuje w warunkach ugruntowanej choroby. Z bie-
giem lat u pacjentów chorych na DCL rozwija się również 
parkinsonizm o zwiększającym się nasileniu. Stwierdzono 
jednak, że u 25% chorych objawy zespołu neurologicznego 
mogą się nigdy nie rozwinąć.29

Obecnie nie ma opracowanych skutecznych terapii dla 
DCL. Próby leczenia DCL z użyciem inhibitorów choli-
noesterazy przyniosły pewne korzystne efekty kliniczne. 
U pacjentów, u których rozpoznano DCL, wykazano, że 
donepezil poprawia funkcje poznawcze, ale nie wpływa 
na objawy neuropsychiatryczne.40 Memantyna stosowana 
w leczeniu CHA jest mało skuteczna w DCL, ale może 
przynosić korzyści jako uzupełnienie terapii z użyciem in-
hibitorów cholinoesterazy.41 Lewodopa jest ogólnie dobrze 
tolerowana, ale powoduje znacznie mniejszą odpowiedź 
ruchową niż w CHP i może być związana ze zwiększonym 
ryzykiem psychozy.42

Obecnie prowadzone są badania kliniczne mające na 
celu ocenę bezpieczeństwa i działania kilku leków u pa-
cjentów dotkniętych DCL. Wśród nich są inhibitory kinaz 
tyrozynowych, na przykład bosutinib i nilotynib, które 
mogą indukować autofagię w neuronach zawierających 
nieprawidłowe Aβ i α-syn.43,44 Badania na zwierzętach 
pokazują, że autofagia jest zaburzona w chorobach neu-
rodegeneracyjnych, co prowadzi do upośledzenia procesu 
degradacji neurotoksycznych białek.45 Badane jest również 
zastosowanie leku neflamapimod, który jest inhibitorem 

prozapalnej kinazy p38-α. Ponieważ u pacjentów zma-
gających się z CHA zaobserwowano, że neflamapimod 
poprawia pamięć epizodyczną poprzez usprawnienie 
plastyczności synaptycznej, podobnego efektu oczekuje 
się w leczeniu pacjentów dotkniętych DCL, ponieważ to 
schorzenie ma podobną patofizjologię jak CHA.21,46
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1. Wstęp

W swojej praktyce fizjoterapeuta często spotyka się z ne-
gatywnymi konsekwencjami postępu technologicznego, 
objawiającymi się różnymi schorzeniami i dysfunkcjami 
określanymi jako choroby cywilizacyjne. Ich występo-
wanie związane jest m.in. z małą aktywnością ruchową, 
szybkim tempem życia i częstym doświadczaniem stresu, 
a także z niekorzystnym wpływem środowiska.1,2

O ile nikt nie kwestionuje wpływu ograniczonej aktyw-
ności ruchowej na zdrowie, o tyle stres jest czynnikiem 
często jeszcze pomijanym w analizie stanu zdrowia, mimo 
iż negatywny wpływ stresorów na homeostazę organiz-
mu jest doskonale znany. Przewlekle podniesiony poziom 
kortyzolu skutkuje m.in. demineralizacją tkanki kostnej, 

rozkładem białek mięśniowych oraz zwiększoną pobud-
liwością mięśni.3,4 Efektem jest zaburzenie równowagi 
rozkładu napięć mięśniowych w obrębie układu ruchu, 
w tym także w układzie stomatognatycznym.5 Statystyki 
wskazują, iż 6–12% populacji doświadcza klinicznych ob-
jawów dysfunkcji TMJ, najczęściej w 20.–40. r.ż.6

2. Stresopochodne dolegliwości 
narządu żucia

Związek pomiędzy osobowością pacjenta (rozważając róż-
ne grupy społeczne i wiekowe) i dotykającym go stresem 
a TMJ jest dość dobrze udokumentowany. Przewlekły 
stres wpływa na zaburzenie tonusu mięśniowego układu 
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stomatognatycznego i w rezultacie przyczynia się do po-
wstawania dysfunkcji w obrębie TMJ.7–10

Z jednej strony nadmierne napięcie aparatu mięśniowo-
-powięziowego narządu żucia powoduje zwiększenie 
obciążenia powierzchni stawowych TMJ i  ich szybsze 
zużycie, a  jeśli do tego występuje asymetria zgryzu, to 
jednostronna degeneracja tkanek w obrębie TMJ postę-
puje szybciej, pogłębiając dysfunkcje.5 Z drugiej strony 
podwyższony tonus mięśni żucia powoduje zwiększenie 
ich tkliwości i bolesności, a także powstawanie punktów 
spustowych i nasilanie się manifestacji parafunkcji.6,8–11

Udowodniono, iż stres znacząco wpływa na występowa-
nie towarzyszących wzmożonemu napięciu mięśni obja-
wów, takich jak bóle głowy, zablokowanie żuchwy i trud-
ności w otwieraniu ust, przeskakiwanie podczas ruchu 
czy efekty akustyczne w postaci klikania i szumów.8,10–15 
W niwelowaniu nadmiernych napięć mięśniowych bardzo 
skuteczne są metody fizjoterapeutyczne.

3. Strategia postępowania 
fizjoterapeutycznego

W świetle aktualnych doniesień naukowych ukazujących 
złożoność problemu dolegliwości w obrębie TMJ wska-
zane jest podkreślenie wagi współpracy fizjoterapeuty 
z innymi specjalistami, m.in. ze stomatologami, z otola-
ryngologami, neurologami czy psychiatrami i psychote-
rapeutami. Jedynie interdyscyplinarna współpraca całego 
zespołu profesjonalistów może dać szansę na skuteczną 
terapię eliminującą nie tylko objawy, lecz także przyczy-
ny problemu. Każdy z członków takiego zespołu dyspo-
nuje narzędziami diagnostycznymi i  terapeutycznymi 
właściwymi dla danego zakresu kompetencji. Metody 
fizjoterapii, ich ograniczenia i możliwości determinują 
strategię i główne cele postępowania fizjoterapeutycz-
nego u pacjentów zmagających się z dysfunkcjami TMJ, 
którymi wg autora są:
• zwalczanie bólu (m.in. bólu napięciowego w obszarze 

głowy i karku, bólu stawów skroniowo-żuchwowych, 
bólu spowodowanego zabiegiem);

• normalizacja napięcia mięśniowego;
• przywracanie prawidłowego ruchu w stawach i odtwa-

rzanie prawidłowych stereotypów ruchowych;
• poprawa krążenia krwi oraz likwidacja obrzęków lim-

fatycznych i krwiaków (m.in. po zabiegach chirurgicz-
nych, wypadkach z obrażeniami twarzoczaszki) w ob-
rębie TMJ;

• zwalczanie stanów zapalnych rozwijających się w tkan-
kach okołostawowych;

• ograniczenie farmakoterapii i związanych z nią skutków 
ubocznych stosowania leków.
Kolejność wymienionych punktów strategicznych tera-

pii podyktowana jest gradacją istotności działań w danym 
zakresie. W literaturze brak jest precyzyjnych wytycznych 
dotyczących kolejności etapów postępowania. Oczywiście 

należy zawsze uwzględnić aktualny stan pacjenta oraz 
wyniki diagnozy, od której rozpoczyna się współpracę 
z chorym.

4. Diagnozowanie

4.1. Wywiad

Podstawowym krokiem w diagnozowaniu dysfunkcji TMJ 
jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, który obej-
muje wiele pytań dotyczących m.in.: lokalizacji, rodzaju 
i częstości występowania bólu i efektów akustycznych 
(szumów w uszach, trzasków i trzeszczenia w TMJ), lecze-
nia ortodontycznego i stomatologicznego czy przebytych 
wcześniej urazów w okolicy głowy.12,16,17 Dobrze zebrany 
wywiad ukierunkowuje dalsze działania terapeuty i do-
starcza niezbędnych informacji dotyczących możliwych 
czynników wpływających na obecny stan zdrowia pacjen-
ta. Skorelowany z wynikami reszty badań może wskazać 
na pierwotną przyczynę problemu.

4.2. Ocena ruchomości

W pomiarze zakresu ruchu odwodzenia żuchwy bierze 
się pod uwagę odległość pomiędzy brzegami siecznymi 
siekaczy przyśrodkowych górnych i  dolnych, mierząc 
amplitudę maksymalnego czynnego i biernego rozwar-
cia (otwarcia ust).12,17 W przypadku ruchu wysuwania 
żuchwy określa się odległość między wargową powierzch-
nią zębów siecznych górnych i  językową powierzchnią 
zębów siecznych dolnych.12,17 Oceniając ruchy boczne, 
należy zwrócić uwagę nie tyle na ich obszerność, ile na 
symetrię.12,17

4.3. Badanie osłuchowe

Przydatne w precyzowaniu dysfunkcji TMJ jest badanie 
osłuchowe (przy zastosowaniu stetoskopu) okolicy stawu, 
w którym określa się rodzaj odgłosów (chrzęsty, szmery, 
trzaski, trzeszczenia) oraz częstość i czas ich występowa-
nia w powiązaniu z ruchami żuchwy.17,18

4.4. Badanie palpacyjne 
ruchów głowy żuchwy

Ocena palpacyjna okolicy TMJ przeprowadzona podczas 
wykonywania ruchów w stawie daje informację o prawi-
dłowości gry stawowej. Podczas odwodzenia żuchwy jej 
głowa wędruje ku przodowi i dołowi, a przy maksymal-
nym rozwarciu pojawia się zagłębienie w miejscu dołu 
żuchwowego. Przy ruchu wysuwania głowa żuchwy prze-
suwa się ku przodowi i lekko ku dołowi. Oceniając ruchy 
boczne, należy zwrócić uwagę na ruch w stawie przeciw-
ległym do kierunku, w którym głowa żuchwy przemiesz-
cza się skośnie ku przodowi i dołowi.12,18
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4.5. Badanie palpacyjne mięśni

Podczas badania palpacyjnego mięśni układu stomatogna-
tycznego ocenie podlega ich tonus, zmiany w przebiegu 
i strukturze, obecność miejsc szczególnie tkliwych czy bo-
lesnych.19 Powinno się badać obydwa przyczepy mięśnia 
oddzielnie, a następnie jego przebieg. Ponadto należy zwró-
cić szczególną uwagę na symetrię napięć po obu stronach 
ciała. W niektórych przypadkach konieczne jest badanie 
poprzez jamę ustną.19–21 Podczas podstawowego badania 
ocenić należy mięśnie: żwacz, skroniowy, skrzydłowy 
boczny i przyśrodkowy, mostkowo-obojczykowo-sutkowy, 
dwubrzuścowy oraz czworoboczny. Techniki i metodyka 
wykonywania badania palpacyjnego wspomnianych struk-
tur są szczegółowo opisane w literaturze.12,18,19,21

5. Wybrane metody i techniki 
fizjoterapeutyczne

5.1. Fizykoterapia

Fizjoterapia dysponuje szerokim spektrum zabiegów z za-
stosowaniem bodźców fizykalnych. Należy jednak pamię-
tać, iż w większości przypadków fizykoterapia stanowi 
jedynie terapię wspomagającą i nie należy jej traktować 
jako jedynej formy leczenia.

W terapii dysfunkcji TMJ pomocnym środkiem te-
rapeutycznym jest ciepłolecznictwo, którego zastoso-
wanie daje efekt przeciwbólowy oraz powoduje prze-
krwienie tkanek, rozluźnienie mięśni i uelastycznienie 
tkanki łącznej,  regenerację mazi stawowej, a  także 
zwiększa ruchomość stawu.22–24 Zastosowanie niskiej 
temperatury ma natomiast wpływ na przewodnictwo 
we włóknach nerwowych. Hamuje uwalnianie media-
torów bólu oraz proces zapalny, ma także działanie 
przeciwobrzękowe.22–24

Jonoforeza, czyli zabieg, który umożliwia wprowadzenie 
za pomocą prądu stałego jonów leku, ma zastosowanie 
przy urazach, stanach przeciążeniowych, chorobie zwy-
rodnieniowej TMJ, przewlekłym stanie bólowym, szczę-
kościsku, zbliznowaceniu i zrostach. Najczęściej stosuje 
się jonoforezę z lekami, w których substancją czynną jest 
ibuprofen lub hydrokortyzon.20,22–24

Powszechnie stosowaną metodą fizykoterapii w  te-
rapii TMJ jest technika TENS, w której wykorzystuje 
się prąd impulsowy o małej częstotliwości. Jeśli leczy 
się stan przewlekły, to częstotliwość zabiegową prądu 
ustala się na 1–20 Hz, jeśli ostry – powinna wynosić 
80–120 Hz.20,22–24

Stosowanie zabiegów z użyciem ultradźwięków rów-
nież jest skuteczną metodą łagodzenia dolegliwości TMJ, 
zwłaszcza w połączeniu z ćwiczeniami do samodzielnego 
wykonywania w domu.22–26

Naświetlanie promieniowaniem podczerwonym wy-
wołuje w  organizmie przekrwienie i  przyśpieszenie 

metabolizmu tkanek oraz daje efekt przeciwbólowy. Filtr 
czerwony stosowany jest przy występującym stanie za-
palnym, natomiast filtr niebieski stosuje się w przypadku 
silnych dolegliwości bólowych.22–24

Biostymulacja laserowa ma wpływ na m.in.: poprawę 
krążenia, usprawnienie dysocjacji hemoglobiny, wzrost 
syntezy kolagenu, regenerację tkanek, zmianę wydzielania 
neuroprzekaźników. Zabiegi z zastosowaniem promie-
niowania laserowego przeprowadza się w okolicy stawu 
skroniowo-żuchwowego w punktach bolesnych – naświet-
la się przyczep początkowy mięśnia żwacza, skrzydłowe-
go przyśrodkowego i bocznego oraz wyrostek sutkowy. 
W stanie zapalnym TMJ naświetlać powinno się krótko 
i codziennie, natomiast w stanie przewlekłym zabieg po-
winien być wykonywany dłużej, ale co 2–3 dni. Naświet-
lania wykonuje się przy odwiedzonej żuchwie, gdyż stan 
zapalny bardzo często zlokalizowany jest w tylnej części 
stawu.22–24,27

5.2. Masaż

Masaż w przypadku dolegliwości ze strony TMJ ma na 
celu głównie normalizowanie napięć mięśniowych. Przy-
czynia się także do lepszego ukrwienia i uelastycznienia 
tkanki mięśniowej, przez co okolica poddana zabiegowi 
staje się mniej podatna na przeciążenia i urazy. Taka forma 
fizjoterapii jest niezwykle przydatna w terapii dysfunk-
cji TMJ, działając nie tylko na objawy, ale bardzo często 
również na przyczynę dolegliwości. Jej skuteczność została 
potwierdzona wieloma badaniami.20–22,28

W przypadku masażu mięśni układu stomatognatycz-
nego dominują techniki rozluźniające, takie jak głaskanie 
i rozcieranie, ucisk i wyciskanie. Po odpowiednim przygo-
towaniu tkanki można stosować technikę rolowania. Jest 
ona skuteczna w przypadkach niwelowania nadmierne-
go tonusu mięśniowego, jednak należy przeprowadzać ją 
odpowiednio wolno. Zbyt szybkie rolowanie powoduje 
odczuwanie przez pacjenta dużego bólu.20–22,28

Zabieg wykonywany jest w pozycji dogodnej dla pa-
cjenta i zapewniającej rozluźnienie – najczęściej jest to 
leżenie tyłem. Czynności terapeutyczne wykonywane 
są przy lekko otwartych ustach. Rozpoczynają się od 
głaskania powierzchownego przez głębokie, potem 
przechodzi się do rozcierania, a następnie do bardziej 
intensywnych technik. Taka sekwencja postępowania 
podyktowana jest koniecznością przygotowania tkan-
ki na poszczególne techniki. Część tkanek objętych za-
biegiem wymaga dostępu per oris, w związku z czym 
należy poinformować pacjenta o wykonywaniu masażu 
wewnątrzustnego.20–22,28

Prawidłowo przeprowadzony masaż jest jedną z bardziej 
efektywnych technik zabiegowych stosowanych w dys-
funkcjach TMJ – daje rezultaty utrzymujące się 2–3 dni. 
Istnieją jednak metody, które pozwalają przedłużyć 
i utrwalić pozytywny efekt terapeutyczny. Jedną z nich 
jest kinesiotaping.
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5.3. Kinesiotaping

Metoda kinesiotapingu (nazywanego także kinesiology 
tapingiem lub plastrowaniem dynamicznym) polega na 
naklejaniu na powierzchni ciała, zgodnie z metodyką za-
biegu, plastrów o specyficznej strukturze i bardzo ściśle 
określonych właściwościach rozciągania. W zależności 
od rodzaju i techniki aplikacji można uzyskać działanie 
wspomagające pracę mięśni, rozluźniające, usprawniające 
krążenie krwi i limfy czy stabilizujące dany odcinek ciała. 
Zaletą kinesiotapingu jest to, iż po naklejeniu plastra dzia-
ła on przez 24 godziny na dobę bez przerwy, co wydaje się 
doskonałym rozwiązaniem podtrzymującym osiągnięte 
na sesji terapeutycznej efekty.20,29,30

W dysfunkcjach TMJ zastosowanie mają techniki: limfa-
tyczna, mięśniowa, mięśniowa z aplikacją limfatyczną, ko-
rekcji powięziowej aplikowane na mięśnie i obszary ciała, 
które nie są porośnięte włosami. Oklejeniu mogą być pod-
dane mięśnie: żwacz, skroniowy, mostkowo-obojczykowo- 
sutkowy, czworoboczny oraz cały obszar odcinka szyjnego 
kręgosłupa.20,29,30

6. Podsumowanie

Ciągły stres jest oznaką obecnych czasów, kiedy rozwój cy-
wilizacyjny odpowiedzialny jest za nasilenie tempa życia 
i skrócenie czasu przeznaczanego na aktywność fizyczną. 
Udowodniono, iż stres może nasilać dolegliwości związa-
ne z TMJ, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Tylko interdyscyplinarny zespół terapeutyczny jest 
w stanie zdiagnozować przyczynę dysfunkcji TMJ i dać 
pacjentowi szansę na normalne funkcjonowanie bez ogra-
niczeń. Każdy ze specjalistów, w tym także fizjoterapeu-
ta, posiada specyficzne dla swojej dziedziny narzędzia 
diagnostyczne i terapeutyczne. Dobry terapeuta zaczyna 
pracę od szerokiej diagnostyki w celu zidentyfikowania 
źródła problemu. Właściwe metody rozpoznania pozwa-
lają mu podjąć decyzję o kolejnych krokach terapii, wy-
znaczyć cele i strategię działań.

Fizjoterapia obejmuje wiele metod terapeutycznych 
działających na różne obszary funkcjonowania organizmu 
– od fizykalnych, przez manualne (jak masaż), aż po środ-
ki wspomagające (kinesiotaping). Doniesienia naukowe 
zweryfikowały skuteczność zastosowania każdej z nich 
i dostarczyły dowodów na to, że fizjoterapia w dysfunk-
cjach i dolegliwościach TMJ powinna być stosowana na 
równi z działaniami innych specjalistów zajmujących się 
tematyką schorzeń układu stomatognatycznego.

Nie tylko działania osób trzecich, ale też samych pacjen-
tów są kluczowe w utrzymywaniu efektów terapii. Prawi-
dłowo prowadzona autoterapia umożliwia interwencję już 
w pierwszym momencie nawrotu dolegliwości, jednak 
temat ten ze względu na swoją obszerność wykracza poza 
zakres niniejszego rozdziału.
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1. Udar mózgu  
– ogólna charakterystyka

Choroby, które określamy mianem cywilizacyjnych, częs-
to występowały już w przeszłości, ale nie na taką skalę, 
jak obecnie.1 Główną przyczyną ich rozwoju oraz rozprze-
strzeniania jest postęp współczesnej cywilizacji. Jedną 
z najważniejszych grup tych chorób są choroby naczynio-
we, które stanowią główną przyczynę śmierci w krajach 

rozwiniętych. Mówiąc o schorzeniach neurologicznych, 
najczęściej mamy na myśli właśnie choroby naczyniowe, 
w tym udar mózgu.

Pacjent po udarze mózgu ze względu na bardzo szero-
kie spektrum objawów i następstw wymaga holistycznej 
opieki, m.in. rehabilitacji. Udar mózgu bardzo obciąża 
chorego, który cierpi, staje się niesamodzielny i jest zmu-
szony do zmiany dotychczasowego trybu życia – osobis-
tego i zawodowego. Problem dotyczy także rodzin, które 

Wykaz skrótów i oznaczeń

AFO (ang. anklefoot orthosis) – orteza obejmująca stopę, staw skokowy 
i podudzie

CIMT (ang. constraintinduced movement therapy) – terapia wymuszeniem 
ruchu

DALY (ang. disabilityadjusted life years) – lata życia skorygowane 
niepełnosprawnością (liczba lat utraconych z powodu złego stanu zdrowia)

ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 
– Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

OUN – ośrodkowy układ nerwowy
MVFT (ang. mirror visual feedback training) – trening z lustrzanym 

feedbackiem
NDT (ang. neurodevelopmental treatment) – leczenie neurorozwojowe
NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale) – Skala Udarów 

Narodowych Instytutów Zdrowia
PEG (ang. percutaneous endoscopic gastrostomy) – przezskórna gastrostomia 

endoskopowa
RAT (ang. robotassisted training) – trening z robotem
SSRI (ang. selective serotonin reuptake inhibitors) – selektywne inhibitory 

wychwytu serotoniny
TIA (ang. transient ischemic attack) – przemijający atak niedokrwienny
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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„chorują” razem z pacjentem. Ponad połowa badanych 
opiekunów zażywa środki nasenne, przeciwdepresyjne 
czy uspokajające. Blisko 30% z nich regularnie przyjmuje 
leki psychotropowe.2 Rehabilitacja poudarowa mieści się 
w zakresie działań profilaktyki III fazy, która koncentruje 
się na działaniach leczniczych i rehabilitacyjnych podej-
mowanych w czasie, gdy choroba jest już w pełni rozwi-
nięta. Mają one na celu ograniczanie skutków choroby 
oraz zmniejszanie ryzyka jej nawrotów.3 Jako wczesną 
fazę (okres ostry) udaru mózgu przyjmuje się arbitralnie 
okres między wystąpieniem objawów a zakończeniem 
7. doby choroby. Po upływie tego czasu następuje późna 
faza choroby. Około 22% pacjentów leczonych z powodu 
udaru niedokrwiennego mózgu rozpoczyna rehabilitację 
neurologiczną w ciągu 14 dni od daty wypisu ze szpitala. 
Odsetek ten w przypadku oddziałów udarowych wynosi 
prawie 24%, a w przypadku innych oddziałów – 15%.4

Stan neurologiczny pacjenta w pierwszych godzinach 
lub dniach może się samoistnie poprawić. U 5–10% cho-
rych po przebytym udarze niedokrwiennym we wczesnym 
okresie choroby dochodzi do powtórnego udaru w innym 
lub tym samym obszarze unaczynienia, co w przypad-
ku pierwszego udaru. Po TIA ryzyko wystąpienia udaru 
jest bardzo duże we wczesnym okresie (do 5% w ciągu 
48 godzin i 12% w ciągu 30 dni). W ok. 50% przypadków 
udaru niedokrwiennego (zwłaszcza zatorowego) dochodzi 
do wtórnych zmian krwotocznych o różnym nasileniu. 
Z kolei udar krwotoczny cechuje się zwykle szybszym 
narastaniem objawów neurologicznych; rzadziej w jego 
przebiegu dochodzi do nawrotu.5 W  ostatnim czasie 
obserwuje się także wzrost liczby udarów u młodszych 
osób, również dzieci, co jest przejawem nasilenia zagrożeń 
cywilizacyjnych.6

Rośnie bezwzględna liczba chorych w skali roku oraz 
wskaźnik DALY dla obu typów udarów. Wg WHO udar 
mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności 
u osób dorosłych, a najczęstszą postacią jest udar niedo-
krwienny mózgu (85–90% chorych).7

Działania terapeutyczne muszą obejmować całe spek-
trum postępowania interdyscyplinarnego. Należy więc 
usunąć lub zmniejszyć wpływ czynników ryzyka oraz 
niezwłocznie wdrożyć – oprócz leczenia farmakologicz-
nego – wielokierunkową rehabilitację, dzięki której można 
osiąg nąć cele kompensacyjne i regeneracyjne, zmniejszając 
szanse na powtórny udar, niepełnosprawność oraz zgon.8

2.  Cechy efektywnej rehabilitacji

Rehabilitacja powinna być kompleksowa i obejmować 
wszystkie aspekty życiowe, w tym – oprócz medycznych, 
psychologicznych, logopedycznych – także ekonomiczne, 
mieszkaniowe, zawodowe, edukacyjne, komunikacyjne 
czy nawet wyznaniowe. Równie ważne jest konsekwentne 
jej kontynuowanie, często do końca życia. Niezbędna jest 
także powszechność rehabilitacji. Dzięki spełnieniu tych 

warunków następuje stymulacja kompensacji, pogłębienie 
poprawy, zapobiegnięcie powikłaniom, zmniejszenie lub 
redukcja niepełnosprawności.

Niepełnosprawnością określa się zarówno zaburzenia 
funkcji motorycznych, jak i  wyższych czynności ner-
wowych. Człowiek jest istotą biologiczną – organizmem 
o określonej strukturze z określonymi funkcjami, ale też 
społeczną, bo uczestniczy w życiu grupy ludzi, do której 
przynależy. Pod pojęciem niepełnosprawności kryją się 
następstwa w  funkcjonowaniu człowieka związane ze 
stanem zdrowia (ang. health conditions), spowodowane 
chorobą, zaburzeniami funkcji lub urazem.9

Proces rehabilitacji jest nierozerwalnie związany z 2 me-
chanizmami: kompensacją i adaptacją. Kompensacja to 
uruchomienie możliwości zastępczych uszkodzonych 
funkcji. Wymaga stałego utrwalania, ale po włączeniu 
odpowiednich ćwiczeń nakierowanych na odpowiednie 
zespoły dynamiczne – w innym wypadku dochodzi do 
powstania kompensacji patologicznej albo, przy braku 
stałego treningu, do redukcji efektów rehabilitacji. Na 
każdym etapie ważne jest przeciwdziałanie szkodliwej 
kompensacji. Zespół zaniedbywania połowiczego polega 
na nieużywaniu kończyn mimo zachowania w nich czucia 
i siły. Rehabilitacja ma na celu zwiększenie liczby bodź-
ców po stronie niewładnej, co zmusza ją do aktywności.10 
Adaptacja oznacza umiejętność dostosowywania się do 
określonej sytuacji, zmiany funkcjonalnej czy społecznej 
po chorobie.

3. Typy terapii

3.1. Fizjoterapia

Fizjoterapia stanowi podstawę działań rehabilitacyjnych 
i profilaktyki. Jest nieswoistym leczeniem przy pomocy 
bodźców, mającym na celu przywrócenie stanu równo-
wagi. Wykorzystuje kompleksowo różne formy energii. 
Najważniejsza jest kinezyterapia – wspierają ją fizykote-
rapia i masaż leczniczy.11

Kinezyterapia obejmuje całość zagadnień związanych 
z wykorzystaniem ruchu jako środka leczniczego. Okreś-
lana jest także jako leczenie ruchem, rehabilitacja rucho-
wa, trening leczniczy, ćwiczenia lecznicze, gimnastyka 
lecznicza, usprawnianie oraz fizjoterapia. Do najważniej-
szych zadań kinezyterapii należy ocena stanu funkcjo-
nalnego pacjenta (ustalenie rodzaju i stopnia dysfunk-
cji), wybór optymalnych środków, form, metod i technik 
ćwiczeń w zależności od stanu funkcjonalnego pacjenta, 
zaplanowanie programu ćwiczeń miejscowych i ogólnych, 
wprowadzenie obiektywnych metod kontroli stanu funk-
cjonalnego pacjenta oraz profilaktyka.9 Główne cele kine-
zyterapii to powrót pacjenta do pełnej lub jak największej 
sprawności fizycznej i psychicznej, osiągnięcie prawidło-
wej ruchomości w stawach oraz siły i wytrzymałości mię-
śni, pobudzenie i poprawa czynności OUN, reedukacja 
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nerwowo-mięśniowa, poprawa czynności układu odde-
chowego i krążenia, korygowanie wad postawy ciała (we 
wczesnym okresie bardzo ważne jest odpowiednie ułożenie 
ciała, które chroni przed nieprawidłową pozycją kończyn 
z powodu niekorzystnego napięcia mięśni) i nieprawidło-
wych nawyków ruchowych oraz przystosowanie chorego 
do życia w przypadku pełnej niesprawności.11

Fizykoterapia to zabiegi uzupełniające fizjoterapię, 
w których do leczenia i profilaktyki wykorzystywane są 
różne rodzaje energii naturalnie występującej w przyro-
dzie oraz emitowanej przez różnego rodzaju urządzenia. 
Fizykoterapia ma znaczenie w redukcji bólu, działaniu an-
tyzapalnym, przyspiesza gojenie ran i regenerację tkanek, 
zapobiega zanikom mięśni, działa także rozluźniająco 
(jono foreza), co pomaga wprowadzać leki. Najważniej-
szym działem fizykoterapii jest elektroterapia.

Trzeci element fizjoterapii stanowi najlepiej tolerowany 
masaż leczniczy.5

U dużej części chorych niezbędny jest sprzęt ortope-
dyczny, dla niektórych na krótki czas kompensacji i ada-
ptacji. Sprzęt kwalifikujemy do 3 grup: protezy, które 
zastępują kończynę; ortezy ortopedyczne – przedmioty 
służące do stabilizacji i korekcji; pomocnicze sprzęty, 
takie jak wózki, balkoniki, kule, laski, kijki. Należy pa-
miętać, że sprzęt nieprawidłowo wykorzystywany może 
prowadzić do upadków i niepełnosprawności.12 Moni-
torowanie rehabilitacji jest konieczne w celu oceny sku-
teczności. Podstawowe skale dostępne w piśmiennictwie 
to np. skala NIHSS służąca do oceny uszkodzenia układu 
nerwowego oraz skala Rankina wykorzystywana do oceny 
niepełnosprawności.

3.2. Terapia neuropsychologiczna

Terapia neuropsychologiczna prowadzona we wczesnym 
okresie (średnio w 1. roku) choroby ma na celu odbudowę 
zaburzonych zdolności poznawczych, komunikacyjnych 
oraz umiejętności planowania i kontroli skutecznego za-
chowania celowego.13 W przypadku pacjentów po udarze 
muszą się jej poddać także członkowie ich rodzin. Powin-
na być prowadzona w optymalnym okresie i prowadzić 
do właściwej, specyficznej stymulacji uszkodzonych po-
łączeń neuronowych, tak, by przetrwały i funkcjonalnie 
się przeorganizowały.

Należy w tym miejscu wspomnieć o zjawisku anozo-
gnozji. Jest to objaw braku świadomości własnych deficy-
tów spowodowanych chorobą. Chory mający taki objaw 
nie jest zmotywowany do działania, nie skupia uwagi na 
poprawie funkcji organizmu, nie widzi problemu i po-
trzeby rozwiązywania problemów zdrowotnych, czyli nie 
ma tzw. wglądu.14 Innym problemem przy udarach jest 
– oprócz stymulacji aktywności – także jej hamowanie, 
czyli „optymalna neuromodulacja”. Dotyka to szeroko 
opisywanego problemu nadaktywności półkuli zdrowej. 
W czasie terapii ma miejsce zwiększanie aktywności po-
zostałych po uszkodzeniu obszarów „chorej półkuli” oraz 

tłumienie nadaktywności „zdrowej” półkuli.15 Określony 
bagaż cech osobowościowych, ciężar reakcji adaptacyj-
nych po udarze, zaburzeń lękowych i depresyjnych może 
prowadzić do agresji na przemian z izolowaniem się od 
otoczenia i brakiem zgody na rehabilitację. Potęguje to 
męczliwość, brak elastyczności w zachowaniu, sponta-
niczność, złą kontrolę zachowań popędowych. Terapia 
musi być zawsze prowadzona z uwzględnieniem autono-
mii pacjenta i jego prawa do decydowania o sobie.

Wszystkie te działania pomagają w zapobieganiu i le-
czeniu depresji, która często po udarze występuje razem 
z zaburzeniami lękowymi, co prowadzi do zwiększonej 
śmiertelności i gorszej poprawy funkcjonalnej. Depresja 
po udarze charakteryzuje się częstszym występowaniem 
apatii, labilności emocjonalnej, zmienności nastroju 
w ciągu dnia, obecnością nadmiernych reakcji emocjo-
nalnych w postaci wybuchów gniewu i agresji, lęku, napa-
dów płaczu, odmowy współpracy i myśli rezygnacyjnych. 
W okresie ostrym i podostrym stwierdza się depresję 
u ok. 30–40% chorych. Po 3 miesiącach odsetek osób 
zmagających się z depresją sięga już 50%. U 30% pacjen-
tów nieobjętych leczeniem objawy depresyjne obecne są 
po upływie roku od udaru, a u 20–25% utrzymują się 
jeszcze 2–3 lata. Każdy przypadek depresji poudarowej 
wymaga podjęcia jak najszybszego leczenia w momencie 
rozpoznania pierwszych objawów i na każdym etapie re-
habilitacji. Leki z grupy SSRI są lekami pierwszego rzutu, 
ponieważ nie działają hamująco na układ noradrenergicz-
ny.16 Istnieje dodatkowo cały wachlarz działań niefar-
makologicznych, które mogą pomóc w leczeniu depresji, 
np. fototerapia lub muzykoterapia.16,17

3.3. Terapia zajęciowa

Ten rodzaj terapii musi nauczyć chorego wykorzystywa-
nia osiągnięć fizjoterapii do realizowania umiejętności na 
wszystkich polach funkcjonowania. Najważniejsze z nich 
to czynności higieniczne, jedzenie, szykowanie posiłków, 
ubieranie się, komunikowanie się, przyjmowanie leków bez 
pomocy, właściwe reagowanie na zagrożenia z zewnątrz, 
zarządzanie pieniędzmi, spędzanie wolnego czasu, nauka, 
opieka nad innymi osobami, wykorzystywanie wolnego 
czasu, rozwiązywanie problemów, percepcja wzrokowa, 
kontrola ruchu, utrzymywanie kontaktów międzyludz-
kich. U pacjentów w wieku produkcyjnym celem terapii 
zajęciowej jest powrót do pracy zawodowej na stanowisku 
zajmowanym wcześniej albo przystosowanie do nowego 
zajęcia – możliwego do opanowania przez chorego, a także 
powrót do nauki. Ułatwia to życie społeczne i rodzinne, 
w którym chorzy, zwłaszcza młodsi, pełnią często rolę 
żywicieli rodziny albo opiekunów innych krewnych, nie-
rzadko także niepełnosprawnych. Innymi problemami, 
z jakimi zmagają się pacjenci po udarze, są zespoły ogni-
skowych zaburzeń funkcji poznawczych, takie jak akalku-
lia, agnozja, apraksja, amnezja, afazja, agrafia, zaburzenia 
przestrzenne, które należy poddać terapii.5
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3.4. Terapia neurologopedyczna

Około jedna trzecia chorych po udarze cierpi z powodu 
zaburzeń mowy (afazji). Definicja afazji wg Goodglas-
sa (Bostońskie Centrum Badań nad Afazją) mówi, że 
„afazja odnosi się do grupy zróżnicowanych zaburzeń 
językowych, które są konsekwencją uszkodzenia mózgu, 
szczególnie lewopółkulowych struktur korowych i/lub 
struktur podkorowych, będących z nimi w ścisłym związ-
ku funkcjonalnym”. U ok. 40% pacjentów po roku od 
zachorowania nie występują już objawy afazji. Rokowa-
nie zależy od ciężkości zawału mózgu i nasilenia afazji 
w fazie początkowej (nie ma znaczenia wiek, płeć i typ 
afazji).13 Klinicznie afazja przejawia się jako zaburzenie 
wypowiedzi w języku mówionym, pisanym (ekspresji), 
jak również odbioru i rozumienia (percepcji). Do objawów 
afazji należą takie zaburzenia, jak agrafia (zaburzenia 
pisania) i aleksja bez agrafii (trudności w rozpoznawaniu, 
wypowiadaniu oraz rozumieniu słów pisanych). Wszyst-
kie metody wykorzystują zdolność plastycznej odnowy 
mózgu po uszkodzeniu (ang. lesioninduced neuroplasti
city) oraz funkcjonalnej zmiany organizacji zainicjowanej 
przez proces uczenia się i ćwiczenia (ang. traininginduced 
neuroplasticity).19 Z kolei dyzartria, spowodowana złym 
działaniem struktur anatomicznych, które tworzą aparat 
artykulacyjny mowy, jest tylko dysfunkcją motoryczną 
i dotyczy artykulacji. Pacjent może czytać i pisać.

Innym obszarem działań neurologopedy jest ocena 
i terapia zaburzeń połykania (dysfagia).20 W przypadku 
ostrej postaci udaru różnie nasiloną dysfagię obserwuje 
się u 65–78% pacjentów. Najczęściej występuje po uda-
rach pnia mózgu. Epizody zachłyśnięcia stwierdzono 
u 43–58% chorych. W ciągu 6 miesięcy od udaru ponad 
80% pacjentów, u których występują zaburzenia poły-
kania, wraca do wyjściowej diety, ale kliniczne objawy 
dysfagii nadal są obserwowane u połowy z nich.21 Dysfagia 
kilkakrotnie zwiększa ryzyko zachłystowego zapalenia 
płuc, ciężkiej niepełnosprawności i zgonu (śmiertelność 
w grupie po udarze z dysfagią wynosi 30%). Żywienie 
pacjenta po udarze należy wdrażać, ustalając w pierwszej 
kolejności, czy nie ma on zaburzeń połykania. Na stronie 
Polykanie.pl można znaleźć informacje dotyczące testów 
przesiewowych dysfagii.22

3.5. Opieka pielęgniarska

Ważną rolę w opiece nad pacjentem po udarze pełni per-
sonel pielęgniarski. Realizuje zalecenia farmakologiczne, 
opiekuńcze i diagnostyczne, monitoruje czynności ży-
ciowe, umiejętnie reagując w stanach nagłych, edukuje 
i emocjonalnie wspiera, badaniem i wywiadem uzupeł-
nia merytorycznie całościowe badanie lekarskie.23 Jeden 
z  najważniejszych problemów opieki nad pacjentami 
po udarze stanowi zapobieganie odleżynom, które na-
leżą do stanów określanych jako of ageing – to znaczy, 
że szczególnie dotyczą osób starszych. Konsekwencją 

zawału mózgu i następowego niedowładu czy porażenia 
jest unieruchomienie pacjenta, będące głównym czynni-
kiem ryzyka odleżyn. W trakcie przebywania pacjenta na 
oddziale rehabilitacyjnym pomimo uruchomienia należy 
zapobiegać odleżynom, pamiętając, że już ok. 2- godzinny 
ucisk powoduje wstępne uszkodzenie skóry (po udarze 
ten czas może być krótszy). Na stan ogólny składa się 
wiele elementów, które sprzyjają rozwojowi odleżyn, np. 
niedożywienie, także pacjentów otyłych, zwłaszcza od-
białczenie, odwodnienie, dyselektrolitemia, awitaminoza, 
niedokrwistość, nietrzymanie zwieraczy, zaburzenia świa-
domości.24 ESPEN stoi na stanowisku, że interwencję ży-
wieniową powinno się zastosować w każdym przypadku 
braku możliwości włączenia diety doustnej przez ponad 
7 dni, a także obecnego lub zagrażającego niedożywie-
nia u pacjentów, którzy nie mogą utrzymać dziennego 
spożycia pokarmów na poziomie powyżej 60% zalecanej 
normy przez ponad 10 dni. Konieczne wtedy staje się rów-
nież rozważenie wskazań do sondy nosowo-żołądkowej, 
nosowo-jelitowej, włączenia suplementów białkowych, 
żywienia dożylnego, a następnie PEG, która może być 
czasowym rozwiązaniem.

4. Powikłania

4.1. Napady padaczkowe

Wczesne pojedyncze lub nawracające napady padaczkowe 
mogą pojawić się w ciągu pierwszych 2 tygodni po udarze 
mózgu, najczęściej w pierwszej dobie lub jako pierwszy 
objaw udaru. Napady wczesne dotyczą 2–6% chorych po 
przebytym udarze mózgu i są to najczęstsze napady nie-
zależnie od etiologii udaru. Napady późne to napady wy-
stępujące po 2 tygodniach od udaru (również pojedyncze 
lub nawracające). Są one podstawą rozpoznania padaczki 
poudarowej.  U większości (40–60%) chorych po udarze, 
u których dochodzi do napadu padaczkowego, pierwszy 
napad występuje w 1. dobie, a u pozostałych – w ciągu 
12–18 miesięcy od udaru. U ok. jednej trzeciej pacjentów 
napady nawrócą, co znaczy, że u ok. 3% pacjentów po 
udarze zostanie rozpoznana padaczka.25

4.2. Upadki

Upadki są powikłaniem udaru dotyczącym 14–25% pa-
cjentów na oddziale udarowym, 9–39% na oddziałach 
rehabilitacji udarowej i 23–73% osób po udarze przeby-
wających poza szpitalem. Największa liczba upadków ma 
miejsce w ciągu pół roku po udarze i dotyczy co trzeciego 
pacjenta. Jeden upadek zwiększa ryzyko kolejnego. Kon-
sekwencją upadków są urazy, w przypadku udarowców 
najczęściej złamania (ok. 27%) kości udowej lub mied-
nicy. Do upadków przyczyniają się, oprócz niektórych 
leków, np. uspokajajacych i nasennych, zaburzenia czucia, 
wzroku (po zawale naczyniowym), równowagi, chodu, 
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starszy wiek, depresja, nietrzymanie moczu, nietrzymanie 
stolca, zaparcia i oczywiście zaburzenia poznawcze – aż 
po otępienie udarowe. Pacjenci boją się upadku. Nasila 
to znacznie wycofywanie się i powoduje tzw. „ostrożność 
nadmierną”. Zaniechanie właściwej rehabilitacji pogłębia 
niepełnosprawność, która jest najsilniejszym niezależnym 
czynnikiem ryzyka upadków. Kinezyterapia opiera się na 
ćwiczeniach równoważnych, ćwiczeniach siły mięśniowej 
kończyn dolnych, nauce wstawania po upadku. Dodat-
kowo niezbędna jest zmiana warunków miejsca, gdzie 
pacjent przebywa, i zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt.26

4.3. Ból

Ból po udarze mózgu jest spowodowany przez uszko-
dzenie ośrodków czucia zlokalizowanych w OUN. Jest 
odczuwany w okolicy ciała odpowiadającej uszkodzeniu 
w OUN i nie ma cech bólu nocyceptywnego lub obwo-
dowego bólu neuropatycznego. Najczęściej ma charakter 
palący i występuje z allodynią (skrajna postać hiperalgezji, 
czyli odczuwania bólu o nieproporcjonalnym nasileniu 
w stosunku do bodźca, który go wywołał). Częstość bólu 
po udarze waha się w granicach 7–8% i typowo pojawia 
się kilka dni po udarze. Lekami z wyboru są leki przeciw-
depresyjne i przeciwpadaczkowe.

4.4. Podwichnięcie w stawie 
ramienno-łopatkowym

Problemem bólowym związanym z  niedowładem jest 
ból barku jako konsekwencja podwichnięcia w stawie 
ramienno-łopatkowym (występuje u 7–81% pacjentów) 
i osłabienia siły mięśniowej. Należy unikać urazów me-
chanicznych, zwłaszcza w czasie pielęgnowania oraz przy 
biernym, wspomaganym ruchu. Nie wolno zapominać 
o niewładnej kończynie w trakcie codziennych czynno-
ści, trzeba starać się ją podpierać, odpowiednio układać, 
zachowywać pełny zakres ruchu, zaopatrywać pomocni-
czo. Udowodniono szkodliwość ćwiczeń w systemie cię-
żarkowo-bloczkowym, które nasilają ból. Wstrzyknięcia 
neurotoksyny botulinowej do mięśni obręczy barkowej 
mogą w znacznym stopniu redukować ból i spastyczność.5 
Rehabilitacja kończyny górnej po udarze przysparza wielu 
problemów, lecz jest niezwykle ważna, ponieważ funk-
cje kończyny są złożone. Utraty czucia głębokiego i po-
wierzchownego doświadcza ok. 26–54% chorych. Funkcja 
kończyny górnej jest zaburzona u ok. 70–80% pacjentów 
w ostrej fazie oraz 40% pacjentów w fazie przewlekłej.27

4.5. Spastyczność poudarowa

Wśród wielu następstw udaru do najważniejszych – z po-
wodu nasilania niepełnosprawności – należy spastycz-
ność mięśniowa. Częstość jej występowania ocenia się 
na ok. 4–27% we wczesnej fazie, tj. do ok. 4. tygodnia, 
następnie 19–26,7% powyżej 4. tygodnia oraz 17–42,6% 

w fazie przewlekłej, tj. powyżej 3 miesięcy. Jest spowodo-
wana uszkodzeniem układu piramidowego, imituje ruchy 
dystoniczne pod postacią niekontrolowanych skurczów 
mięśniowych oraz niewłaściwego ułożenia. Spastyczność 
dotyka 12 mln ludzi na świecie – poudarowa dotyczy 
17–38% z nich, a wg niektórych źródeł nawet 60%.28 Le-
czenie farmakologiczne jest mało skuteczne. Bardzo dobre 
efekty uzyskuje się, aplikując neurotoksynę botulinową 
w formie iniekcji domięśniowych, zmniejszając tym sa-
mym napięcie mierzone za pomocą skali Ashwortha oraz 
uzyskując niewielką poprawę chodu. Najważniejszą rolę 
pełni fizjoterapia polegająca na działaniach neurostymulu-
jacych i neuromodulujacych, opierających się na zjawisku 
neuroplastyczności i reorganizacji ośrodków kory mózgo-
wej, edukacji nowych i reedukacji utraconych czynności 
ruchowych, ale również czynników warunkujących po-
wrót sprawności.29 Wytyczne podkreślają wagę stosowania 
ortez korygujących ustawienie ręki i nadgarstka razem 
z  regularnym rozciąganiem i  leczeniem spastyczności 
u pacjentów zmagających się z brakiem aktywnych ruchów 
w stawie, dbanie o właściwe ułożenie kończyny niewładnej 
i używanie AFO.5 W leczeniu pacjentów możemy mówić 
o wielu różnych metodach specjalistycznych, takich jak 
chociażby NDT Bobath czy CIMT, treningi RAT, MVFT 
i wiele innych.29

4.6. Nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu jest niekorzystnym czynnikiem ro-
kowniczym. Wiąże się ze zgonem lub ciężką niepełnospraw-
nością po ok. 3 miesiącach od udaru. Występuje u 40–60% 
pacjentów w fazie ostrej, 25% przy wypisie ze szpitala 
i 15% rok po udarze. Ważne jest ocenienie funkcji pęcherza 
moczowego i zakładanie cewnika Foleya tylko w sytuacjach 
bezwzględnie tego wymagających. Zaleca się usunięcie cew-
nika w ciągu 24 godzin lub jak najszybciej w celu uniknięcia 
infekcji dróg moczowych oraz zaplanowanie indywidual-
nego programu treningu pęcherza moczowego. Dodatkowo 
należy wdrożyć kinezyterapię – ćwiczenia wspomagające 
mięśnie miednicy mniejszej.30

4.7. Zaparcia stolca

Zaparcia stolca wiążą się najczęściej z unieruchomieniem, 
odwodnieniem, nieprawidłowym żywieniem oraz niena-
turalnym sposobem defekacji. Pacjenci zgłaszają ból przy 
wypróżnianiu, wzdęcia oraz ogólne objawy, jak bóle głowy 
i pleców, utratę apetytu i zmęczenie. Może dojść okresowo 
do zaburzeń świadomości, nietrzymania moczu, wzrostu 
temperatury, a nawet upadków.31

4.8. Powikłania zakrzepowe

Do powikłań zakrzepowych należą najczęściej zakrzepica 
żył głębokich oraz zatorowość płucna. Ryzyko zakrzepi-
cy jest największe u chorych po udarze niedokrwiennym, 
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szczególnie z porażeniem kończyn dolnych, oraz pacjentów 
w starszym wieku. Średnią częstość występowania powi-
kłań zakrzepowych oszacowano na 11% po ok. 9 dniach 
od udaru. Zatorowość płucna dotyczy ok. 1% chorych po 
udarze, jej konsekwencją w ok. 5–15% przypadków we 
wczesnym okresie jest zgon. Najważniejsze zalecenia to 
jak najwcześniejsze uruchomienie pacjenta i podawanie 
profilaktycznych dawek heparyn drobnocząsteczkowych. 
Nie stosuje się pończoch uciskowych z powodu ryzyka 
odleżyn.5

4.9. Otępienie poudarowe

Otępienie poudarowe należy do grupy zmian naczynio-
pochodnych i jest każdego rodzaju otępieniem ujawnia-
jącym się skokowo po udarze, niezależnie od przyczyny. 
Otępienie po udarze występuje 3,5–5,8 razy częściej niż 
u osób bez udaru w wywiadzie. W ciągu 1. roku po udarze 
występuje u 7% osób; po 3 latach u 10%; po 5 latach u 15%; 
po 10 latach u 23%; po 25 latach u 48%.32

5. Czynniki ryzyka udaru

Czynnikami ryzyka udaru są:
• nadciśnienie tętnicze – obniżenie ciśnienia skurczowego 

o 10–12 mm Hg i rozkurczowego o 5–6 mm Hg powodu-
je zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru o ok. 40%33;

• migotanie przedsionków – w wytycznych kładzie się 
nacisk na czynne poszukiwanie bezobjawowego mi-
gotania;

• cukrzyca;
• zaburzenia lipidowe – jeśli pacjent przed udarem po-

bierał statyny, nie powinniśmy przerywać tego leczenia 
w ostrej fazie choroby ani go zmieniać, jeżeli gospodarka 
lipidowa była dobrze kontrolowana przed udarem34;

• nikotynizm – palenie tytoniu zwiększa 2,6-krotnie ry-
zyko udaru mózgu.35

Zwiększenie aktywności fizycznej może zapobiec rozwo-
jowi następstw zmian niedokrwiennych lub je spowolnić.

6. Podsumowanie

Rehabilitacja i kompleksowa opieka nad pacjentem po 
udarze mózgu jest podstawą terapii, która daje szansę na 
samodzielność i powrót do właściwego funkcjonowania. 
Udar mózgu jest chorobą z pogranicza wielu dyscyplin 
medycznych i tylko uwzględnienie różnorodnego charak-
teru tej choroby, a co za tym idzie – wdrożenie holistycznej 
terapii pozwalają na pomyślne rokowanie.
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1. Wstęp i epidemiologia

Postęp cywilizacyjny związany ze wzrostem uprzemysło-
wienia oraz chemizacją rolnictwa spowodowały zwiększe-
nie ilości trucizn środowiskowych. Dodatkowo dostęp do 
wysoko przetworzonych, tanich produktów spożywczych 
wykształcił w rozwiniętych społeczeństwach nieprawi-
dłowe nawyki żywieniowe skutkujące epidemią otyłości 
i zaburzeniem składu flory bakteryjnej jelit. Wszystkie 
te czynniki stanowią główną przyczynę występowania 
chorób z  autoagresji. Według Vojdani et  al. czynniki 

środowiskowe i infekcje odpowiadają za 70% przypadków 
chorób o podłożu autoimmunologicznym. Zaburzenia 
genetyczne odpowiadają za pozostałe 30%.1

Choroby z autoagresji rozwijają się powoli i maja cha-
rakter przewlekły. Pierwsze objawy są zwykle niespecy-
ficzne, co utrudnia wczesną diagnozę i rozpoznanie czyn-
nika indukującego. Pacjenci zgłaszają złe samopoczucie, 
narastające zmęczenie, zwykle uogólnione dolegliwości 
bólowe oraz incydentalne stany podgorączkowe. 

SLE jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym 
o wyjątkowo fatalnym przebiegu, skutkującą problemami 

Wykaz skrótów i oznaczeń

ACR (ang. albumin/creatinine ratio) – wskaźnik albumina/kreatynina
ANA (ang. antinuclear antibodies) – przeciwciała przeciwjądrowe
BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
C3/C4 – białka układu dopełniacza
dsDNA (ang. doublestranded DNA) – dwuniciowe (natywne) DNA
ELISA (ang. enzymelinked immunosorbent assay) – test immunoenzymatyczny
ENA (ang. extractable nuclear antigens) – rozpuszczalne antygeny jądra 

komórkowego
FcRn (ang. neonatal Fc receptor) – receptor dla fragmentu Fc immunoglobulin
FPE (ang. foot process effacement) – zatarcie wyrostków stopowych podocytów
FSGS (ang. focal and segmental glomerulosclerosis) – ogniskowe i segmentowe 

stwardnienie kłębuszków nerkowych
HEp-2 (ang. human epithelial cell) – linia komórkowa wywodząca się 

z ludzkiego nowotworu nabłonkowego krtani
IC (ang. immune complexes) – kompleksy immunologiczne
IF (ang. immunofluorescence) – immunofluorescencja
IL – interleukina
ISN (International Society of Nephrology) – Międzynarodowe Towarzystwo 

Nefrologiczne
LN (ang. lupus nephritis) – toczniowe zapalenie nerek
LM (ang. light microscopy) – mikroskop świetlny
NIH (National Institutes of Health) – Narodowe Instytuty Zdrowia
PCR (ang. protein/creatinine ratio) – wskaźnik białko/kreatynina w moczu
RPS – Renal Pathology Society
SS-A/Ro – kompleks małocząsteczkowego RNA i dwóch białek o ciężarze 

cząsteczkowym 52 i 60 kDa
SS-B/La – fosfoproteina jądrowa o masie cząsteczkowej 48 kDa
ssDNA (ang. singlestranded DNA) – jednoniciowe DNA
SLE (ang. systemic lupus erythematosus) – toczeń rumieniowaty układowy
Sm – antygen Smith RNA jąderkowego
sTfR (ang. soluble transferrin receptor) – rozpuszczalny receptor dla transferyny
TNF-α (ang. tumor necrosis factor α) – czynnik martwicy nowotworów

Systemowa opieka nad pacjentami 
z toczniem rumieniowatym układowym 

i współistniejącą chorobą nerek
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w kontekście zdrowotnym i socjoekonomicznym. Jest 
przewlekłym zaburzeniem z uogólnionym stanem za-
palnym, który z czasem prowadzi do dysfunkcji wielu 
układów i narządów, w tym: nerek, ośrodkowego ukła-
du nerwowego, układu krwiotwórczego, stawów i skó-
ry. SLE cechuje się różnorodnym obrazem klinicznym 
i zmiennym przebiegiem, z okresami zaostrzeń i remi-
sji, a  także obecnością specyficznych autoprzeciwciał 
w surowicy. Częstość występowania SLE w populacji 
europejskiej ocenia się na 25–39 na 100 tys., a w popu-
lacji Ameryki Północnej na 40–51 na 100 tys. U ponad 
połowy chorych pierwsze objawy manifestują się w wieku 
reprodukcyjnym, w 16.–55. r.ż. Zdecydowanie częściej 
chorują kobiety.2 Znana jest również postać tocznia 
noworodkowego, gdyż autoprzeciwciała chorej matki 
mogą przechodzić przez łożysko do krwi pępowinowej.3 
SLE u mężczyzn ma bardziej agresywny przebieg i zwy-
kle prowadzi do powikłań ze strony nerek oraz chorób 
sercowo-naczyniowych.4

Udowodniono, że istnieje związek między ekspozycją na 
pewne czynniki zewnętrzne i ryzykiem zachorowania na 
SLE.5 Do tych czynników należą: promieniowanie ultra-
fioletowe, hormony płciowe, infekcje oraz trucizny środo-
wiskowe. Promieniowanie ultrafioletowe typu B wzbudza 
w komórkach reakcje wolnorodnikowe skutkujące uszko-
dzeniem DNA, wytworzeniem nowych autoantygenów 
i powstaniem autoreaktywnych limfocytów T. Hormony 
płciowe, a szczególnie 17-β-estradiol, testosteron, prolak-
tyna i progesteron, działają immunomodulująco. Przyj-
mowane zewnętrznie w postaci antykoncepcji doustnej 
lub hormonalnej terapii zastępczej mogą zaburzać me-
chanizmy regulujące różnicowanie limfocytów T i syntezę 
cytokin. Ludzkie retrowirusy, wirus Epsteina–Barr oraz 
antygeny bakteryjne, np. bakteryjny DNA, lipopolisa-
charydy, endotoksyny mogą uczestniczyć w patogene-
zie SLE. Do rozwoju reakcji autoimmunologicznych na 
tle infekcyjnym dochodzi m.in. na drodze oddziaływa-
nia superantygenu, poliklonalnej aktywacji limfocytów B 
czy reakcji krzyżowej antygenów wirusowych i ludzkich. 
Substancje chemiczne podejrzewane o indukcję SLE to: 
pył krzemowy towarzyszący produkcji szkła, azbest, pyły 
i związki aromatyczne obecne w spalinach samochodo-
wych, środki ochrony roślin, dioksyny, policykliczne wę-
glowodory stosowane przy produkcji tworzyw sztucznych 
oraz metale ciężkie.5

2. Etiologia

W patogenezie SLE zasadniczą rolę odgrywa nieprawidło-
wa odpowiedź immunologiczna, zarówno humoralna, jak 
i komórkowa. Poszczególne komponenty tych zaburzeń to6:
• utrata autotolerancji na skutek wadliwego usuwania 

autoreaktywnych limfocytów B i T na etapie dojrze-
wania i różnicowania w grasicy, częściowo zależna od 
nadmiernych stężeń cytokin;

• nieefektywne usuwanie ciałek apoptotycznych przez 
komórki żerne i prezentacja antygenów jądrowych auto-
reaktywnym limfocytom T przez komórki prezentujące 
antygen;

• aktywacja limfocytów B i wzbudzenie produkcji auto-
przeciwciał, które tworzą kompleksy z  antygenami 
rozpuszczalnymi lub antygenami różnych struktur 
komórkowych;

• odkładanie się krążących kompleksów immunologicz-
nych w tkankach i wtórnie aktywacja układu dopeł-
niacza;

• nacieczenie miejsca zapalenia przez aktywne makro-
fagi i neutrofile oraz wzbudzenie procesu włóknienia 
zależnego od cytokin.
IC mogą odkładać się w ścianach naczyń krwionośnych, 

skórze, pęcherzykach płucnych i innych tkankach, ale szcze-
gólnie obficie są deponowane w nerkach. Jest to spowodo-
wane obecnością FcRn w komórkach błony podstawnej 
kłębuszków i komórkach mezangium.7 U chorych na SLE 
występują również autoprzeciwciała przeciwko antygenom 
podocytów, np. przeciw aneksynie A1 czy α-enolazie.8 Złogi 
IC wiążą składowe dopełniacza, uruchamiając odpowiedź 
zapalną. W mechanizmie uszkodzenia kłębuszków istotną 
funkcję pełnią cytokiny: IL-6, IL-1β, i TNF-α, wydzielane 
odpowiednio przez komórki mezangium, podocyty i nacie-
kające makrofagi.9 Pod ich wpływem dochodzi do zmian 
morfologii wypustek stopowych podocytu, następstwem 
czego jest utrata łączności podocytu z błoną podstawną na-
czynia włosowatego, zanik ujemnego ładunku powierzch-
niowego bariery filtracyjnej oraz aktywacja enzymów 
proteolitycznych. Rearanżacja cytoszkieletu i uwalnianie 
mediatorów zapalenia daje sygnał sąsiadującym komór-
kom, powodując kaskadowe rozprzestrzenianie się choroby, 
ostatecznie obejmujące kanaliki nerkowe i miąższ nerki.8 
Oznaką patologicznego przesączania białek przez uszko-
dzoną barierę filtracyjną jest nasilony białkomocz (ilość 
wydalanego białka w moczu przekracza 3,5 g na dobę).4

3. Klasyfikacja

LN stwierdza się u ponad połowy chorych i jest ono głów-
ną, lecz nie jedyną przyczyną uszkodzenia nerek w prze-
biegu SLE. Objawia się zazwyczaj w pierwszych 2 latach 
choroby, głównie u osób młodych. LN jest czynnikiem 
niekorzystnym rokowniczo, zwiększa ryzyko zgonu oraz 
schyłkowej niewydolności nerek. Objawy zapalenia nerek 
są obserwowane u ok. 35% dorosłych chorych na SLE już 
w momencie diagnozy, z progresją do ok. 60% w ciągu 
pierwszych 10 lat trwania choroby. Klinicznie LN może 
manifestować się bardzo zmiennie, począwszy od bezob-
jawowych nieprawidłowości w badaniu ogólnym moczu, 
na schyłkowej niewydolności nerek wymagającej leczenia 
nerkozastępczego skończywszy.10 Według kryteriów kla-
syfikacyjnych SLE o zajęciu nerek świadczą utrzymujący 
się białkomocz, szczególnie przy współwystępowaniu 
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patologicznego osadu moczu, oraz wzrost stężenia kreaty-
niny bądź cystatyny C w surowicy.6 Podstawą diagnostyki 
LN i jego zaostrzeń jest biopsja nerki. To badanie dostarcza 
informacji o histologicznym typie zmian, aktywności pro-
cesu zapalnego oraz stopniu zaawansowania uszkodzenia 
nerek i jest niezbędne do zaplanowania postępowania te-
rapeutycznego oraz prognozowania przebiegu choroby.2

Międzynarodowe towarzystwa nefrologiczne ISN i RPS 
opracowały w 2004 r. system klasyfikacji LN w celu ukie-
runkowania postępowania terapeutycznego zgodnie z ob-
razem histopatologicznym nerek.11 Klasyfikacja ISN/RPS 
opiera się głównie na obecności kłębuszkowych zmian 
proliferacyjnych oraz lokalizacji złogów IC. Obecnie NIH 
proponują doprecyzowanie obowiązujących kryteriów 
i rozszerzenie ich o zmiany cewkowo-miąższowe oraz 
wyróżnienie podocytopatii toczniowej (tabela 1).

Podocytopatia toczniowa jest wcześniej nieuwzględ-
nianą w klasyfikacji postacią LN charakteryzującą się 
ogniskowym i segmentowym stwardnieniem kłębusz-
ków nerkowych bez obecności podśródbłonkowych bądź 
podnabłonkowych złogów IC. Typowym objawem podo-
cytopatii jest masywny białkomocz wynikający z morfo-
logicznych zmian podocytów – funkcjonalnych komórek 
bariery filtracyjnej kłębuszków nerkowych. Podstawą 

rozpoznania jest skrócenie i ścieńczenie wyrostków sto-
powych podocytów oraz ich odklejenie się od błony pod-
stawnej obserwowane w mikroskopie elektronowym.12

4. Diagnostyka

Badania podstawowe, które należy zlecić przy podejrze-
niu układowej choroby z autoagresji, to: morfologia krwi 
z  rozmazem, proteinogram, biochemiczne parametry 
oceniające czynność nerek i  wątroby, badanie ogólne 
moczu z oceną osadu moczu, białko C-reaktywne oraz 
badania specyficzne dla zajętych narządów. Badaniem 
uzupełniającym jest oznaczenie autoprzeciwciał w suro-
wicy pacjenta. Obecność autoprzeciwciał nie jest podstawą 
rozpoznania choroby, ale w przypadku niepełnego obrazu 
klinicznego umożliwia diagnostykę i określenie agresyw-
ności choroby. Jest również przydatne do monitorowania 
leczenia i oceny ryzyka powikłań.6,13

Morfologia krwi chorych na SLE często ujawnia nie-
dokrwistość, leukopenię i małopłytkowość. Ważne jest 
różnicowanie niedokrwistości o typie chorób przewle-
kłych od niedokrwistości z niedoboru żelaza. Precyzyj-
nym parametrem służącym do odróżnienia tych dwóch 

Tabela 1. Klasyfikacja histopatologiczna LN wg ISN/RPS z aktualnymi propozycjami zmian

Kategoria ISN/RPS Typ zmian zapalnych Obraz mikroskopowy Badanie moczu Proponowane zmiany

Klasa I
minimalne 

mezangialne
LM: brak zmian w kłębuszkach

IF: złogi IC w mezangium

krew: ujemna
białko: ujemne

PCR: <2,5 mg/mmol (kobiety), 
<3,5 mg/mmol (mężczyźni) 

brak rekomendacji

Klasa II
mezangialne 
rozplemowe

LM: rozplem komórek mezangialnych 
i/lub macierzy

IF: złogi IC w mezangium

krew: ujemna/ślad
białko: ujemne/ślad
PCR: <50 mg/mmol

rozplem: obecność 
≥4 komórek 

w przestrzeniach 
mezangialnych

Podocytopatia 
toczniowa

ogniskowe 
i segmentowe

LM: rozplem komórek mezangium 
i FSGS

IF: możliwe złogi IC w mezangium
mikroskop elektronowy: rozległe FPE

krew: + do ++
białko: +++ do ++++

PCR: często białkomocz 
nerczycowy >300 mg/mmol

nowa klasa

Klasa III
ogniskowe 

rozplemowe

LM: ogniskowe zmiany rozplemowe 
w <50% kłębuszków z nacieczeniem 

leukocytów
IF: ogniskowe podśródbłonkowe złogi IC

krew: + do ++++
białko: + do ++++

PCR: zwykle >50 mg/mmol

półksiężyce 
obejmujące ponad 

10% obwodu torebki 
Bowmana;

obecność zmian 
cewkowo-

śródmiąższowych 
z cechami lub bez cech 

zwłóknienia 

Klasa IV rozlane
LM: rozlane zmiany rozplemowe 

w >50% kłębuszków
IF: podśródbłonkowe złogi IC

krew: + do ++++
białko: + do ++++

PCR: zwykle >50 mg/mmol, 
czasami >300 mg/mmol

Klasa V błoniaste
LM: ścieńczenie ścian włośniczek
IF: uogólnione lub segmentalne 

podnabłonkowe złogi IC

krew: + do ++
białko: +++ do ++++

PCR: często białkomocz 
nerczycowy >300 mg/mmol

brak rekomendacji

Klasa VI
zaawansowane 

stwardnienie 
kłębuszków

≥90% zajętych kłębuszków

krew: + do ++
białko: +++ do ++++

PCR: zwykle białkomocz 
nerczycowy >300 mg/mmol

brak rekomendacji

Na podstawie: Parikh SV, Almaani S, Brodsky S, Rovin BH. Update of lupus nephritis: Core curriculum 2020. Am J Kidney Dis. 2020;76(2):265–281. doi:10.1053/j.
ajkd.2019.10.017; Sakhi H, Moktefi A, Bouachi K, et al. Podocyte injury in lupus nephritis. J Clin Med. 2019;8(9):E1340. doi:10.3390/jcm8091340; Weening JJ, 
D’Agati VD, Schwartz MM, et al. The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited. J Am Soc Nephrol. 2004;15(2):241–250. 
doi:10.1097/01.asn.0000108969.21691.5d
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rodzajów niedokrwistości jest stosunek stężenia sTfR do 
logarytmu stężenia ferrytyny. W niedokrwistości niedo-
borowej parametr ten jest większy od 2, a w niedokrwi-
stości towarzyszącej przewlekłym stanom zapalnym nie 
przekracza 1. Wiedza ta jest kluczowa dla prawidłowego 
postępowania, gdyż w pierwszym przypadku uzupełnia 
się brakujący składnik (żelazo), a w drugim leczy się cho-
robę podstawową.14

Badanie ogólne moczu testem paskowym wykrywa zwy-
kle białko i krew, świadczące o zapaleniu nerek. Należy 
zweryfikować wyniki fałszywie dodatnie, gdy mocz oddany 
do analizy był mocno zagęszczony, i fałszywie ujemne, gdy 
mocz był bardzo rozcieńczony, zestawiając otrzymany wy-
nik z ciężarem właściwym moczu. W pierwszym przypad-
ku ciężar właściwy będzie przekraczał 1,030, a w drugim 
będzie bliski wartości 1,010.4 Taki wynik należy zawsze 
potwierdzić mikroskopowym badaniem osadu moczu oraz 
ilościowym oznaczeniem wydalania białka z moczem. Do 
oceny białkomoczu nie zaleca się prowadzenia dobowej 
zbiórki moczu, która jest często obarczona dużym błędem 
przedlaboratoryjnym. Bardziej dokładne jest oznaczenie 
wskaźników PCR lub ACR w 2. porannej próbce moczu. 
O zwiększonym białkomoczu świadczą wyniki ACR po-
wyżej 30 mg/mmol lub PCR powyżej 50 mg/mmol.15 PCR 
powyżej 100 mg/mmol powinno być wskazaniem do wyko-
nania biopsji nerki, a wynik powyżej 350 mg/mmol świad-
czy o zespole nerczycowym.4

Analiza osadu moczu dostarcza informacji o stopniu 
uszkodzenia i  lokalizacji zmian w nerce, istotnych dla 
dalszego postępowania terapeutycznego, dlatego powin-
na być wykonywana zgodnie z  zaleceniami Polskiego 
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczącymi 
badań upostaciowanych elementów moczu.16 Materiał do 
badań musi być 20-krotnie zagęszczony przez wirowanie 
400 × g przez 5 min. Objętość moczu oglądanego pod 
mikroskopem powinna być ściśle określona, aby ocenić 
ilościowo liczbę erytrocytów i leukocytów w przeliczeniu 
na 1 litr. Komórki nabłonka, wałeczki i kryształy ocenia 
się półilościowo, podając ich liczebność w polu widzenia 
przy powiększeniu 400 razy. Osady moczu od chorych 

z LN cechują się obecnością dysmorficznych erytrocy-
tów (w ponad 80% przypadków), w tym akantocytów. 
Akantocyty to pierścieniowate erytrocyty z 1 lub większą 
ilością pęcherzyków odchodzących z błony. Ich odsetek 
większy lub równy 5% populacji erytrocytów wskazuje na 
hematurię pochodzenia kłębuszkowego. Często współ-
występują z  wałeczkami erytrocytarnymi. Leukocyty 
nie są specyficzne dla LN i najczęściej są obserwowane 
w postaci wałeczków komórkowych. Przy analizie osadu 
moczu należy pamiętać, że wałeczki są nietrwałe w moczu 
o odczynie zasadowym. U chorych z białkomoczem mogą 
się pojawić wałeczki szkliste lub lipidowe, a w zaawanso-
wanej niewydolności nerek obecne są wałeczki wosko-
we. Tak zwany „teleskopowy” osad moczu, zawierający 
krwinki czerwone, leukocyty i wałeczki, jest charakte-
rystyczny dla aktywnego LN i świadczy o uszkodzeniu 
całych nefronów.2,4

Do diagnostyki chorób układowych tkanki łącznej wy-
korzystuje się ANA. Reagują one ze składnikami jądra 
komórkowego, takimi jak: DNA, RNA, histony, kwaśne 
proteiny jądrowe, nukleosomy. Zwyczajowo do grupy ANA 
zalicza się także niektóre przeciwciała przeciwko składni-
kom cytoplazmy. Na pierwszym etapie wykonuje się test IF 
pośredniej, pozwalający na stwierdzenie obecności ANA 
i ich półilościowe oznaczenie w surowicy. W tym celu spo-
rządza się szereg rozcieńczeń surowicy pacjenta i nanosi 
na slajd pokryty komórkami linii HEp-2. Po inkubacji 
i wybarwieniu koniugatem znakowanym fluorescencyjnie 
ocenia się obecność i wzór świecenia pod odpowiednim 
mikroskopem. Miano powyżej 1 : 160 jest wynikiem dodat-
nim i wskazaniem do oznaczenia specyficzności wykrytych 
przeciwciał. Przeciwciała przeciw ENA można oznaczyć te-
stem ELISA, metodą immunoblotu lub Western-blotu, wy-
korzystując określone preparaty jądra komórkowego.12,14,17 
Wzór występowania wybranych anty-ENA w różnych po-
staciach tocznia rumieniowatego przedstawia tabela 2.

Należy pamiętać, że ujemne miano ANA pozwala na 
wykluczenie SLE z dużym prawdopodobieństwem, jed-
nak zaleca się, aby w takiej sytuacji przy jednoczesnym 
potwierdzeniu innych kryteriów klinicznych wykonać 

Tabela 2. Profil autoprzeciwciał w wybranych postaciach tocznia rumieniowatego

Postać choroby
Częstość 

występowania ANA 
[%]

Specyficzność ENA

przeciw 
dsDNA

przeciw 
ssDNA

przeciw 
histonom przeciw Sm przeciw 

SS-A/Ro
przeciw 
SS -B/La

Nieaktywny SLE 95 +++ +++ + +++ + +

Aktywny SLE 95 ++++ ++++ + + ++ ++

SLE z objawami 
mózgowymi

95 ++ ++ brak danych + + ++

Toczeń polekowy 20–60 brak danych + +++ brak danych brak danych brak danych

Skórna postać tocznia 
rumieniowatego

20–40 brak danych brak danych brak danych brak danych ++++ brak danych

Na podstawie: Fischer K, Brzosko M, red. Diagnostyka laboratoryjna chorób reumatycznych – wybrane zagadnienia. Szczecin, Polska: Wydawnictwo 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego; 2015; Böhm BO, Kern P, Neumeister B. Immunodiagnostyka. W: Neumeister B, Besenthal I, Böhm BO, red. 
Diagnostyka laboratoryjna. Wrocław, Polska: Elsevier Urban & Partner; 2013:430–437.
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badanie na obecność przeciwciał przeciw dsDNA. Służy 
temu specyficzny test IF pośredniej z użyciem jako źródła 
antygenu wiciowca Crithidia luciliae.14

IC powstałe w wyniku reakcji autoprzeciwciał z anty-
genami komórkowymi aktywują składowe dopełniacza. 
U chorych z aktywną postacią choroby dochodzi do ob-
niżenia stężenia białek układu dopełniacza na skutek 
zużycia, co wykorzystuje się do oceny zaostrzenia i agre-
sywności choroby. W  praktyce klinicznej oznacza się 
przede wszystkim białka C3, C4 i inhibitor C1-esterazy, 
wykorzystując metody nefelometryczne, immunoenzyma-
tyczne oraz radioimmunologiczne. Testy te są szczególnie 
przydatne do wstępnej diagnostyki SLE i monitorowania 
leczenia. Powrót do wartości referencyjnych w czasie tera-
pii, po zaobserwowanym spadku w fazie ostrej, świadczy 
o poprawie klinicznej.2,14

5. Leczenie i profilaktyka

Algorytm postępowania leczniczego w LN zależy od ak-
tywności choroby i od typu zmian narządowych (ryc. 1).

Najistotniejsze jest działanie nefroprotekcyjne dążące do 
redukcji białkomoczu i nadciśnienia. W tym celu stosuje się 
inhibitory konwertazy angiotensyny lub receptorów dla an-
giotensyny (sartany). Docelowe ciśnienie krwi nie powinno 
przekraczać 125/75 mm Hg. Nierozplemowe postacie LN, 
obejmujące klasy I, II i V z białkomoczem subnerczycowym, 
leczy się dodatkowo środkami przeciwmalarycznymi (immu-
nomodulującymi) i wyjątkowo lekami hamującymi aktyw-
ność układu odpornościowego. W przypadku rozplemowych 

form LN (klasy III, IV i V) konieczne jest stosowanie dużych 
dawek glikokortykosteroidów z lekami immunosupresyj-
nymi. Ponieważ niewydolność nerek związana jest z zabu-
rzeniem syntezy endogennej witaminy D, a dokładnie jej 
postaci aktywnej – 1,25-dichydroksycholekalcyferolu, pa-
cjenci chorzy na LN powinni być suplementowani aktywną 
postacią tej witaminy. Należy pamiętać również o szybkim 
wdrożeniu profilaktyki lub leczenia osteoporozy i zwalczać 
czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Ważny jest odpo-
wiedni styl życia, uwzględniający systematyczną aktywność 
fizyczną i utrzymanie właściwej masy ciała (BMI poniżej 
25 kg/m2). Rozwój przewlekłej choroby nerek opóźnia też 
dieta z ograniczoną zawartością białka (0,8–1,0 g/kg m.c. 
na dobę) i zaprzestanie palenia tytoniu.2,4 Chorzy na toczeń 
rumieniowaty układowy przyjmujący przewlekle leki im-
munosupresyjne są szczególnie narażeni na zakażenia. Dla-
tego ważne jest przestrzeganie zasad higieny i profilaktyka 
przeciwbakteryjna w czasie zabiegów diagnostycznych lub 
leczniczych. Wykazano skuteczność i bezpieczeństwo szcze-
pień przeciw grypie, pneumo kokom, Haemophilus influen
zae (typ B) oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. 
Należy ostrożnie planować szczepienia przeciw odrze, ospie, 
różyczce czy śwince, gdyż wykonane w okresie stłumienia 
układu odpornościowego mogą wywołać infekcję.3

6. Opieka nad pacjentem

U pacjenta zmagającego się z LN powinno się regular-
nie wykonywać badania kontrolne w kierunku cukrzycy 
i nadciśnienia tętniczego oraz monitorować czynność 

Ryc. 1. Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia LN

Pacjent z toczniem i objawami:
1. białkomocz >500 mg na dobę 
2. teleskopowy osad moczu 
3. obniżenie funkcji �ltracyjnej nerek 

biopsja nerki 

nierozplemowe LN rozplemowe LN nierozplemowe LN 

klasa II 
klasa V 

(białkomocz 
subnerczycowy) 

klasa III/IV
(zmiany

przewlekłe)

klasa III/IV 
(zmiany ostre) 

zmiany mieszane 
(klasa III/IV + V) 

klasa V 
z białkomoczem 

nerczycowym 

leki immunosupresyjne do leczenia choroby podstawowej 
leki nefroprotekcyjne 

leki immunosupresyjne do leczenia LN 
leki nefroprotekcyjne 

leczenie zależne od 
pierwotnej przyczyny 

inna choroba nerek (5%) 

podocytopatia toczniowa 
mikroangiopatia 

zakrzepowa 
śródmiąższowe zapalenie 

nerek 
krioglobulemiczne 

kłębuszkowe zapalenie nerek 
ostra nekroza kanalikowa 
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nerek. W tabeli 3 przedstawiono rekomendowany sche-
mat monitorowania choroby z uwzględnieniem maksy-
malnych odstępów czasowych w miesiącach pomiędzy 
kolejnymi badaniami.18

Opieka nad pacjentem chorym na LN wymaga współ-
pracy specjalistów z różnych dziedzin: nefrologa, kardio-
loga, hematologa i reumatologa. U chorych może rozwinąć 
się nadciśnienie tętnicze, choroba zatorowo-zakrzepowa, 
niedokrwistość oraz osteoporoza. Istotą leczenia jest spo-
wolnienie i hamowanie progresji uszkodzenia nerek oraz 
zapobieganie powikłaniom. Utrzymanie czynności wy-
dalniczej i wydzielniczej jest kluczowe dla opóźnienia mo-
mentu konieczności włączenia leczenia nerkozastępczego. 
W tym celu należy dążyć do normalizowania ciśnienia 
tętniczego, zmniejszenia białkomoczu, wyrównania zabu-
rzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, redukcji hiperli-
pidemii i zapobiegania anemii. Powinno się unikać leków 
i substancji nefrotoksycznych oraz zapewnić pacjentowi 
odpowiednią profilaktykę w postaci szczepień ochronnych. 
Niemniej istotna jest edukacja pacjenta w zakresie zmia-
ny stylu życia i nawyków (zaprzestanie palenia tytoniu, 
zwiększenie aktywności fizycznej) oraz właściwej diety.
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1. Wstęp

Alkohol etylowy to legalna, szeroko rozpowszechniona 
substancja psychoaktywna, której spożycie może nieść 
negatywne skutki dla zdrowia człowieka. W ciąży dzia-
łanie to dotyczy zarówno organizmu matki, jak i płodu. 
Alkohol, będący teratogenem, może zaburzać prawidło-
wy rozwój zarodka i płodu, powodując liczne uszkodze-
nia somatyczne, fizjologiczne i poznawcze, co wpływa 
na funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dziecka.1 
Mimo dostępnych od ponad pół wieku rzetelnych donie-
sień naukowych o szkodliwości PAE problem spożywania 
alkoholu w ciąży pozostaje wciąż aktualny.2,3

2. Skala problemu

Nawet 15,8% kobiet w Europie przyznaje się do spożywania 
alkoholu w czasie ciąży po uzyskaniu informacji o jej za-
istnieniu. Badania wykazały duże różnice w piciu w ciąży 
pomiędzy obywatelkami różnych krajów. Wynika z nich, 
że najczęściej w Europie po alkohol w ciąży sięgają Brytyjki 
(28,5%), Rosjanki (26,4%) i Szwajcarki (20,9%), najrzadziej 
natomiast Norweżki (4,1%) i Szwedki (7,2%). Wśród ko-
biet, które zadeklarowały spożycie alkoholu w ciąży, 13,7% 
wypijało co najmniej 1 standardową dawkę alkoholu na 

tydzień (10 g czystego alkoholu etylowego). Wyższe wy-
kształcenie i palenie papierosów przed ciążą stanowiły 
czynniki sprzyjające sięganiu po etanol w ciąży. W Au-
stralii alkohol spożywa nawet 58,7% ciężarnych, a 35,21% 
deklaruje picie pomimo uświadomienia sobie ciąży.4

Obszerna metaanaliza badań naukowych donosi, że 
spożycie alkoholu w Afryce Subsaharyjskiej wśród cię-
żarnych wynosi 20,83%. Ponadto wykazano związek pi-
cia etanolu w ciąży z depresją, spożywaniem alkoholu 
przez partnera, nieplanowaną ciążą oraz brakiem wiedzy 
o szkodliwych skutkach spożywania alkoholu dla płodu.5

W 2017 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowa-
dziła na grupie 3413 położnic badanie pt. „Zachowania 
zdrowotne kobiet w ciąży”. W tym badaniu picie alkoholu 
w okresie ciąży zadeklarowało 4,84% Polek i była to war-
tość o 5,26% niższa niż w analogicznym badaniu z 2013 r. 
Ciężarne najczęściej sięgały po piwo i wino, rzadziej po 
wysokoprocentowe alkohole.6

W Polsce spożywanie alkoholu w 2019 r. zadeklarowało 
79% kobiet ogółem, przy czym najczęściej piły kobiety 
w wieku 25–34 (93%) i 18–24 (89%) lat. Według danych 
WHO roczny wskaźnik spożycia czystego alkoholu 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski powyżej 15. r.ż. 
wynosi 11,6 l.4 Odsetek nieplanowanych ciąż w naszym 
kraju plasuje się na poziomie ok. 20%.7 Ciąża rozpoznawa-
na jest w Polsce najczęściej w 5.–7. tygodniu.7 Warto więc 
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ARND (ang. alcoholrelated neurodevelopmental disorder) – neurorozwojowe 
zaburzenia zależne od alkoholu

AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test – Consumption) – Test 
Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu 
– Konsumpcja

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) – Centra Kontroli 
i Prewencji Chorób

FAS (ang. fetal alcohol syndrome) – alkoholowy zespół płodowy
FASD (ang. fetal alcohol spectrum disorder) – spektrum płodowych zaburzeń 

alkoholowych
GABA (ang. γaminobutyric acid) – kwas γ-aminomasłowy
IOM (Institute of Medicine) – Instytut Medycyny
OUN – ośrodkowy układ nerwowy
NMDA (ang. Nmethyldaspartic acid) – kwas N-metylo-d-asparaginowy
PAE (ang. prenatal alcohol exposure) – narażenie na alkohol w okresie 

płodowym
pFAS (ang. partial fetal alcohol syndrome) – częściowy alkoholowy zespół 

płodowy
QDS – Quick Drinking Screen
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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zwrócić uwagę na to, że prawdopodobieństwo prenatalnej 
ekspozycji na alkohol do momentu uświadomienia sobie 
ciąży jest wysokie.

3. Wzorce spożywania alkoholu

Wyróżniamy 3 podstawowe wzorce spożywania alkoholu8:
• picie ryzykowne to wypijanie nadmiernych ilości al-

koholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie), 
aktualnie niemające konsekwencji, przy czym można 
oczekiwać, że negatywne skutki pojawią się, jeśli obecny 
model picia alkoholu nie zostanie zmieniony;

• picie szkodliwe to wzorzec picia powodujący szkody 
zdrowotne, fizyczne lub psychiczne, ale także psycholo-
giczne i społeczne, podczas gdy nie są spełnione kryteria 
rozpoznania uzależnienia od alkoholu;

• uzależnienie od alkoholu to zespół objawów somatycz-
nych, behawioralnych i poznawczych, w którym picie 
alkoholu staje się priorytetowe w stosunku do innych, 
uprzednio ważniejszych zachowań.
Spożywanie nawet niewielkiej ilości alkoholu przez ko-

biety w ciąży ma charakter picia szkodliwego.9 Im większe 
stężenie etanolu w osoczu matki, tym ryzyko powikłań dla 
płodu jest wyższe. Stwierdza się poważniejsze zaburzenia 
rozwojowe u dzieci matek, u których wystąpiły epizo-
dy upojenia alkoholowego w ciąży (duża ilość alkoholu 
w krótkim czasie), niż w przypadku spożycia tej samej 
dawki w dłuższym czasie.10

4. Łożyskowy i płodowy 
metabolizm alkoholu

Łożysko nie stanowi istotnej bariery dla cząsteczek etano-
lu. Mimo że jest narządem metabolicznie czynnym, jest 
zdolne do eliminacji tylko śladowych ilości tej substancji. 
Wynika to z obecności w łożysku wyłącznie 1 izoenzymu 
dehydrogenazy alkoholowej (enzymu, którego działanie 
stanowi główną ścieżkę eliminacji etanolu), cechującego 
się bardzo małą wydajnością metaboliczną. Tym samym 
czynność łożyska znacząco nie zmienia ilości alkoholu 
docierającej do tkanek płodu. Już w ciągu 1–2 godzin od 
spożycia alkoholu przez matkę jego stężenie we krwi pło-
du jest niemal takie samo, co we krwi matki.11 Również 
możliwości metaboliczne płodu dotyczące eliminacji alko-
holu etylowego z organizmu są niewielkie – stanowią ok. 
5–10% potencjału dorosłego człowieka. Dodatkowo część 
alkoholu etylowego jest wydalana przez płód w formie nie-
zmienionej wraz z moczem i przez płuca do płynu owod-
niowego. Stamtąd podczas połykania płynu owodniowe-
go przez płód i wchłaniania przez błony płodowe pewna 
ilość alkoholu ponownie trafia do płodu.12 Zmniejszona 
aktywność metaboliczna i recyrkulacja szlaków wydalania 
etanolu u płodu sprawiają, że metabolizm alkoholu zależy 
głównie od predyspozycji metabolicznych matki.

5. Wpływ alkoholu na płód

Alkohol wpływa negatywnie na rozwój płodu od poczęcia 
do porodu. Nadużywanie alkoholu w I trymestrze ciąży 
może powodować poronienia i obumarcia zarodka.13 PAE 
może indukować powstawanie wad tworzących się narzą-
dów: serca (od połowy 4. do połowy 7. tygodnia ciąży), 
kończyn (4.–6. tydzień ciąży), nosa (4.–7. tydzień ciąży), 
oczu (4.–8. tydzień ciąży) zębów (7.–8. tydzień ciąży), uszu 
(5.–12. tydzień ciąży), podniebienia twardego i zewnętrz-
nych narządów płciowych (7.–12. tydzień ciąży) oraz OUN 
(3.–16. tydzień ciąży).14,15 Zmiany powstające w wyniku 
PAE do 8. tygodnia ciąży, czyli na etapie organogenezy, 
są zmianami anatomicznymi, a późniejsze mają charakter 
funkcjonalny.

Spożywanie alkoholu w  II trymestrze ciąży może 
prowadzić do poronienia lub porodu przedwczesnego, 
funkcjonalnych zaburzeń OUN, a także uszkodzeń tkanki 
mięśniowej, skóry, gruczołów endokrynnych i kośćca.14–17

Potencjalne działanie teratogenne etanolu na płód 
w III trymestrze ciąży obejmuje wewnątrzmaciczne za-
hamowanie wzrastania płodu, poród przedwczesny, pato-
logie łożyska oraz powstawanie zaburzeń neuropsychoso-
matycznych.16–18 Ryzyko dysfunkcji łożyska zwiększa się 
ponad 2-krotnie u kobiet spożywających w ciąży powyżej 
5 standardowych jednostek alkoholu na tydzień.19

Nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu etylowego 
w ciąży. Nawet niewielkie jego ilości mogą wykazywać 
działanie teratogenne i uszkadzające. Szczególnie wraż-
liwy na działanie alkoholu jest OUN płodu. Uszkodzenia 
w obrębie OUN następują wskutek zaburzenia dojrzewa-
nia, migracji i nasilenia apoptozy neuronów oraz poprzez 
zmiany w powstawaniu połączeń synaptycznych i procesie 
mielinizacji włókien nerwowych.20 Im wcześniej dochodzi 
do PAE, tym bardziej nasilone są defekty strukturalne 
OUN, takie jak zmniejszenie objętości płatów czoło-
wych, skroniowych i ciemieniowych, uszkodzenie jąder 
podstawnych, wzgórza, hipoplazja móżdżku i ciała mig-
dałowatego, a także uszkodzenie ciała modzelowatego 
i hipokampa oraz mikrocefalia.1 Na późniejszym etapie 
ciąży PAE skutkuje subtelniejszymi zmianami w OUN, 
dotyczącymi głównie funkcjonowania mózgu. Mogą one 
obejmować takie objawy, jak opóźnienie rozwoju dziecka, 
zaburzenia motoryki małej i dużej, zaburzenia koncen-
tracji i pamięci czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
psychospołecznym.1 Alkohol może też regulować ekspre-
sję genów w mechanizmie epigenetycznym. Ponadto jako 
agonista receptorów dla GABA oraz NMDA, receptorów 
cholinergicznych, serotoninowych i glicynowych poprzez 
zaburzenie ich stymulacji może pobudzać apoptozę neu-
ronów płodu.20,21

W patomechanizmie defektów wywoływanych przez PAE 
nie bez znaczenia pozostaje zdolność etanolu do hamowania 
katalazy i dysmutazy nadtlenkowej. Są to enzymy biorące 
udział w metabolizmie wolnych rodników, które poprzez 
uszkodzenie błon komórkowych prowadzą do apoptozy 
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komórek trofoblastu, a tym samym do zwiększonego ryzyka 
poronienia i zaburzeń czynnościowych łożyska.14

Udokumentowano też toksyczny wpływ PAE na pneu-
mocyty I i II typu. Skutkuje ono hipoplazją płuc płodu, 
zmniejszeniem zawartości surfaktantu w pęcherzykach 
płucnych płodu oraz pogorszeniem odpowiedzi immu-
nologicznej płodu w wyniku zaburzenia funkcji limfocy-
tów T, B i makrofagów. W konsekwencji u noworodków 
prenatalnie narażanych na działanie alkoholu istnieje 
zwiększone ryzyko poważnych infekcji płuc.22 Ponadto 
badania na modelach zwierzęcych dostarczają nowych 
dowodów potwierdzających, że późna umiarkowana PAE 
zwiększa spożycie etanolu przez 3 pokolenia i może zmie-
niać wrażliwość na wywoływaną przez alkohol sedację 
przez 2 pokolenia.23

Zakres uszkodzeń wynikających z prenatalnego nara-
żenia na alkohol zależy od wielu czynników, m.in. wieku 
matki, wieku ciążowego, stanu odżywienia matki, wzorca 
picia w ciąży, stosowania dodatkowo innych używek, jak 
papierosy czy narkotyki, oraz podatności osobniczej.24,25

6. Spektrum płodowych zaburzeń 
alkoholowych (FASD)

FASD to termin obejmujący grupę zaburzeń fizycznych, 
psychicznych i rozwojowych płodu powstałych w wyniku 
PAE. W ramach FASD możemy wyróżnić 3 podstawowe 
rozpoznania:
• FAS;
• pFAS;
• ARND.

Ponadto w zależności od wyboru stosowanej klasyfi-
kacji do FASD zaliczają się: wady wrodzone zależne od 
alkoholu, alkoholowy efekt płodowy, neurobehawioralne 
zaburzenia zależne od prenatalnej ekspozycji na alkohol 
oraz poalkoholowe zaburzenia rozwoju płuc.

7. Epidemiologia

Według metaanalizy 9,8% kobiet w ciąży sięga po alhohol, 
a szacunkowa częstość występowania FAS i FASD w po-
pulacji świata to odpowiednio 14,6 i 77,3 przypadków na 
10 tys. dzieci. Oszacowano również, że 1 na 67 kobiet, 
które piły alkohol w ciąży, urodzi dziecko obarczone FAS, 
co daje ok. 119 tys. dzieci z rozpoznaniem tego zespołu 
każdego roku. Różnice w częstości występowania FAS 
i FASD w zależności od regionu WHO są duże, przy czym 
najwyższy wskaźnik zapadalności notuje się w Regionie 
Europejskim i Regionie Ameryk.26

W badaniu populacyjnym przeprowadzonym w Pol-
sce na grupie 2500 dzieci w wieku 7–9 lat występowanie 
FASD szacowane było na nie mniej niż 20 przypadków 
na 1000 dzieci, w tym pełnoobjawowego FAS – na nie 
mniej niż 4 przypadki na 1000 dzieci. Rozpowszechnienie 

zarówno pFAS, jak i ARND szacowano na nie mniej niż 
8 przypadków na 1000 dzieci. Warto jednak zaznaczyć, 
że grupę badawczą stanowiły dzieci z tylko 4 województw 
południowo-wschodniej Polski, a odsetek rodzin, które 
zgodziły się wziąć udział w badaniu, był bardzo niski, 
dlatego domniemane wartości mogą być istotnie zaniżo-
ne – należy założyć, że wyznaczają dolną granicę rozpo-
wszechnienia FASD.27

8. Diagnostyka

Trudnością w rozpoznawaniu nieprawidłowości ze spek-
trum płodowych zaburzeń alkoholowych i porównywaniu 
wyników badań z różnych ośrodków jest istnienie kilku 
systemów klasyfikacyjnych FASD. Wśród najczęściej sto-
sowanych kryteriów diagnostycznych znajdują się wy-
tyczne amerykańskie: kryteria IOM, kryteria Hoyme’a, 
4-cyfrowy Kod Diagnostyczny z Uniwersytetu Waszyng-
tońskiego, kryteria CDC; kryteria kanadyjskie oraz kry-
teria australijskie.1,28–31 Każde z nich uwzględniają takie 
czynniki, jak:
• PAE – potwierdzona, niepotwierdzona lub nieznana;
• dysmorfie twarzy – krótkie szpary powiekowe, spły-

cona rynienka podnosowa lub jej brak, zwężona górna 
czerwień wargowa lub jej brak;

• zaburzenia czynnościowe OUN min. w 3 obszarach, 
w tym zmiany strukturalne mózgu i objawy neurolo-
giczne, mikrocefalia w przypadku niemowląt;

• upośledzenie wzrostu – prenatalne i/lub postnatalne 
zahamowanie wzrostu (obecnie kryterium dyskusyjne).
Ponieważ objawy FASD mogą imitować inne zespoły 

chorobowe, m.in. zespół Cornelii de Lange, zespół Bloo-
ma, zespół Williamsa, zespół Noonan, zespół Aarskoga, 
zespół Dubowitza, zespół kruchego chromosomu X, na-
leży podjąć diagnostykę różnicową na podstawie badań 
genetycznych w celu ich wykluczenia.

Badania nad opracowaniem obiektywnych biomarke-
rów PAE m.in. w smółce i łożysku wydają się obiecujące, 
jednak wymagają dalszych prac.32–34

9. Badania przesiewowe 
i krótka interwencja

Udowodniono, że podstawą skutecznych działań minima-
lizujących ryzyko spożywania alkoholu w ciąży jest wczes-
ne rozpoznanie zagrożenia i zmotywowanie pacjentki 
do ograniczenia picia,35,36 a obowiązek zebrania danych 
dotyczących spożywania alkoholu na pierwszej wizycie 
ginekologicznej kobiety w ciąży został ujęty w aktual-
nym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 
2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki oko-
łoporodowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1756).37

Stwierdzono, że nadużywanie alkoholu przed ciążą sta-
nowi istotny czynnik ryzyka picia alkoholu w czasie jej 



Jan Korzeniewski110

trwania,38–40 zatem lekarska ocena spożywania alkoholu 
przez ciężarną powinna dotyczyć zarówno okresu przed 
zapłodnieniem, jak i po nim. Do uzyskania informacji na 
temat rzeczywistego ryzyka picia alkoholu pomocny może 
być akronim CIOS (C – częstość picia, I – ilość spożywana 
jednorazowo, O – ogólna ilość wypitego alkoholu w cza-
sie ciąży, S – styl picia). Rekomendowana jest też ocena 
spożycia alkoholu i związanego z nim ryzyka za pomocą 
testów przesiewowych (mimo że ich psychometryczne 
właściwości nie zostały sprawdzone w warunkach pol-
skich). Należą do nich m.in. QDS oraz AUDIT-C, które na 
podstawie odpowiedzi na kilka krótkich pytań określają 
i interpretują przeciętne spożycie alkoholu.

Badanie przesiewowe i krótki wywiad pozwalają zakwa-
lifikować pacjentki w ciąży do 3 grup ryzyka związanego 
z piciem alkoholu:
• grupa niskiego ryzyka – obejmuje pacjentki, które są 

abstynentkami lub piły umiarkowanie przed ciążą 
i przestały pić, gdy dowiedziały się, że są w ciąży. W tej 
grupie interwencja może ograniczyć się do krótkiej po-
rady i przekazania materiałów informacyjnych na temat 
szkodliwości spożywania alkoholu w ciąży;

• grupa podwyższonego ryzyka –  obejmuje pacjentki 
z ryzykownym wzorcem picia w przeszłości, z proble-
mami alkoholowymi w  wywiadzie, pacjentki, które 
przestały pić dopiero w zaawansowanej ciąży lub piją 
nadal w ograniczonych ilościach. W tej grupie wskaza-
ne są przeprowadzenie krótkiej rozmowy motywującej 
i częste wizyty kontrolne, w czasie których należy pod-
trzymywać motywację do ograniczenia/zaprzestania 
spożywania alkoholu i  systematycznie monitorować 
zmiany w stylu picia;

• grupa wysokiego ryzyka – obejmuje pacjentki speł-
niające kryteria diagnostyczne zaburzeń związanych 
z używaniem substancji psychoaktywnych. Pacjentki 
te należy pokierować do ośrodka terapii uzależnień, 
jednocześnie prowadząc częste wizyty kontrolne.36

10. Podsumowanie

Spożywanie alkoholu w ciąży pozostaje problemem wciąż 
aktualnym i powszechnym, pomimo że jego szkodliwość 
dla matki i płodu była wielokrotnie udowadniana. PAE 
rzutuje zarówno na powodzenie samej ciąży, jak i na zdro-
wie dziecka, a fizyczne, psychiczne, umysłowe i społeczne 
konsekwencje picia w ciąży mogą być ponoszone przez nie 
do końca życia. Mimo to szacuje się, że FASD jest najczęst-
szą niegenetyczną przyczyną zaburzeń neurorozwojowych 
na świecie i dotyczy ok. 1% wszystkich żywych urodzeń.41

Profilaktyka i uświadamianie społeczeństwu szkodli-
wości picia w ciąży jest zadaniem ważnym i potrzebnym.42 
Według badań Państwowej Inspekcji Sanitarnej z 2017 r. 
w Polsce na pytanie o ocenę ryzyka zdrowotnego dla pło-
du wynikającego ze spożycia przez matkę niewielkich 
ilości alkoholu w  ciąży 23,57% ankietowanych kobiet 

odpowiedziało, że nie ma takiego ryzyka w ogóle, a 16,44% 
oceniało je jako niewielkie.6 Tym bardziej niepokojące są 
doniesienia o tym, że w Polsce 53,31% przyszłych matek 
nie uzyskało żadnej porady od lekarza dotyczącej spoży-
wania alkoholu w ciąży, a w przypadku 1,17% z nich lekarz 
dopuszczał lub zalecał picie alkoholu.6

Mimo ograniczeń wynikających z tendencji kobiet do 
zaniżania deklaratywnej ilości spożywanego alkoholu 
w ciąży43 powszechne badania przesiewowe i dostosowane 
krótkie interwencje mogą zmniejszyć odsetek ciężarnych, 
które sięgają po alkohol, oraz zredukować ilość alkoholu 
spożywanego w ciąży. Dotychczas nie ustalono bezpiecz-
nej dawki alkoholu w ciąży. PAE jest czynnikiem, którego 
można w pełni uniknąć. Spożywanie alkoholu w ciąży to 
zjawisko wciąż powszechne, a skutki nadużywania alko-
holu w ciąży ponoszą nie tylko pijące matki i ich dzieci, 
ale też całe społeczeństwa.
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1. Wstęp

Obecnie więcej niż 20% populacji w krajach zindustria-
lizowanych cierpi na alergię IgE-zależną. Obserwuje 
się znaczny wzrost zachorowań na choroby alergiczne. 
EAACI przewiduje, że do 2025 r. prawie 500 mln pacjen-
tów będzie chorowało na alergiczny nieżyt nosa. Głównym 
procesem odpowiedzialnym za rozwój objawów alergii jest 
produkcja przeciwciał IgE. W związku z tym diagnostyka 
pacjentów, u których stwierdza się alergiczny nieżyt nosa, 
opiera się na reakcji IgE-zależnej. Zgodnie z wytycznymi 
EAACI, WHO oraz US Joint Council of Allergy Asthma 
and Immunology złotym standardem diagnostyki alergii 
IgE-zależnej są punktowe testy skórne.1

Alternatywą dla testów punktowych może być ozna-
czenie miana swoistych przeciwciał IgE w surowicy krwi. 
Jest to metoda bezpieczniejsza, ponieważ nie wiąże się 
z ryzykiem uogólnionej reakcji na podanie alergenu, jak 
podczas testów skórnych. Badanie można wykonać u pa-
cjenta w każdym wieku, niezależnie od przyjmowanych 
leków oraz nasilenia objawów choroby alergicznej. Istnieje 
możliwość wykonania badania u osoby przyjmującej leki 
przeciwhistaminowe. Niestety metoda ma też swoje wady, 
m.in. jest droższa i mniej czuła.

Od wielu lat prace w zakresie diagnostyki chorób aler-
gicznych skupiają się na doskonaleniu sprawności diagno-
stycznej poszczególnych metod. Obecnie w standardowej 
praktyce alergologicznej do oznaczeń stężenia sIgE naj-
częściej wykorzystuje się metody immunoenzymatyczne, 
umożliwiające oznaczanie stężenia IgE dla pojedynczych 

alergenów.2 Do niedawna dało się oznaczać sIgE jedy-
nie wobec ekstraktów alergenowych. Dzięki diagnostyce 
molekularnej możliwe jest pozyskiwanie szczegółowych 
informacji na temat uczulenia pacjenta na poszczególne 
komponenty alergenowe, co może stanowić kolejny etap 
diagnostyki chorób alergicznych.

Oznaczenie stężenia sIgE w stosunku do źródła alerge-
nowego wykazuje niekiedy tzw. krzyżową nadwrażliwość 
serologiczną, która może fałszować wyniki pomiarów. 
Możliwość uzyskania takich wyników znacząco zmniej-
sza ocena obecności sIgE dla poszczególnych komponent 
alergenowych wchodzących w skład źródła alergenowego. 
CRD umożliwia ocenę profilu komponentowego pacjenta.3 
Obecnie jest dostępnych ponad 130 molekuł alergenowych 
z ponad 50 źródeł alergenowych do oceny in vitro sIgE.

Według EAACI tradycyjne algorytmy diagnostyczne 
opierają się na strategii topdown, zakładającej w pierwszej 
kolejności wywiad, a następnie przeprowadzenie punk-
towych testów skórnych oraz oceny sIgE z ewentualnym 
poszerzeniem o  CRD. Nowe spojrzenie na diagnosty-
kę chorób alergicznych odwraca kolejność tych działań 
– w strategii bottomup rozpoczyna się od multipleksowego 
(tj. opartego na mikromacierzy) testu IgE oceniającego 
liczne komponenty alergenowe, a następnie analizowana 
jest historia medyczna pacjenta pod kątem zgodności z wy-
nikami CRD. Połączenie obu strategii, topdown i bottom
up, przywodzi na myśl sekwencję w kształcie litery „U” 
(ang. Ushaped). Tradycyjne metody diag nostyczne można 
zatem rozszerzyć o szeroko zakrojone badania przesiewo-
we z użyciem diagnostyki komponentowej, co pozwala 
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ujawnić brakujące szczegóły i stanowi podstawę do zasto-
sowania diagnostyki molekularnej alergii.4

Niektóre scenariusze kliniczne wymagają pełnej diag-
nostyki molekularnej po zapoznaniu się z historią medycz-
ną pacjenta i przeprowadzeniu ukierunkowanych testów 
oceniających nadwrażliwość przy użyciu ekstraktów. Po-
zwala to ocenić stopień i potencjalne znaczenie kliniczne re-
akcji krzyżowych. Testy singleplex gwarantują maksymalną 
czułość, z kolei testy multiplex zapewniają ocenę szerokiego 
panelu pokrewnych, reaktywnych krzyżowo cząsteczek. 
Znaczenie kliniczne wyników musi ustalić lekarz na pod-
stawie historii medycznej pacjenta, a w razie wątpliwości 
– stosując właściwie dobrane próby prowokacyjne.

2. Co to są reakcje krzyżowe?

Dwa alergeny są reaktywne krzyżowo, jeśli istnieją prze-
ciwciała rozpoznające oba te alergeny. Przeciwciało zwykle 
będzie miało wyższe preferencje wobec jednego alergenu 
niż drugiego. Stanowi to wskazówkę do zidentyfikowania 
odpowiedniejszego z 2 alergenów. Pojedyncza cząstecz-
ka alergenu ma kilka regionów wiążących IgE, zwanych 
epitopami. Na przykład wśród przeciwciał IgE przeciwko 
alergenowi brzozy Bet v 1 można wyróżnić 2 typy populacji 
przeciwciał na podstawie ich reaktywności z Mal d 1, czyli 
homologicznym białkiem jabłka. Niektóre przeciwciała 
IgE anty-Bet v 1 nie będą reagować z Mal d 1, ponieważ nie 
są skierowane przeciwko konserwatywnej części Bet v 1. 
Inne przeciwciała IgE będą reagować nie tylko z Bet v 1, ale 
także z Mal d 1. Ta ostatnia reakcja będzie zazwyczaj miała 
mniejsze powinowactwo. Można więc stwierdzić, że Bet v 1 
jest bardziej kompletnym alergenem niż Mal d 1.4 Ekstrakt 
z pyłku traw wcale nie hamuje wiązania między IgE anty-
-Bet v 1 a anty-Mal d 1, ponieważ nie zawiera homologu Bet 
v 1 wywołującego reakcję krzyżową. W ten sposób możliwe 
jest uszeregowanie poszczególnych źródeł alergenu, takich 
jak brzoza, jabłko, seler i orzeszki ziemne, w hierarchii re-
aktywności krzyżowej. Niektóre reakcje krzyżowe mają 
ograniczone znaczenie, np. aktywność krzyżowa między 
trawami; inne są szersze, np. Bet v 1 / Mal d 1, natomiast 
występuje znacznie niższa reaktywność krzyżowa z ho-
mologicznym białkiem w orzeszkach ziemnych, selerze 
i ziemniaku i brak reaktywności krzyżowej z alergenami 
traw. Reakcje krzyżowe mogą również przekraczać szersze 
bariery filogenetyczne (reaktywność krzyżowa między pył-
kami brzozy i traw z powodu profiliny i reaktywność krzy-
żowa między krewetkami i roztoczami kurzu domowego 
z powodu tropomyozyny). Epitopy glikanowe CCD wyka-
zują tendencję do jeszcze większej aktywności krzyżowej 
(reaktywność krzyżowa między jadem pszczelim a ziem-
niakiem). Należy pamiętać, że 2 źródła alergenu mogą mieć 
kilka różnych cząsteczek reagujących krzyżowo. Przykła-
dem jest reaktywność krzyżowa pyłku brzozy, warzyw oraz 
owoców, co do których stwierdzono, że są spowodowane co 
najmniej 3 strukturami reagującymi krzyżowo.5

3. Jakie mamy nowe możliwości 
diagnostyczne?

W alergologii stosuje się 2 podstawowe typy testów ocenia-
jące obecność przeciwciał IgE w surowicy pacjenta. Testy 
singleplex (monoplex) to metody laboratoryjne, w których 
1 rodzaj testu jest stosowany do analizy pojedynczej prób-
ki. Testy multiplex pozwalają na wykrycie i ocenę więcej 
niż 1 typu reagentów w pojedynczej analizie próbki. Test 
multipleksowy pozwala na wykrycie i ocenę półilościo-
wą różnych swoistości przeciwciała IgE w pojedynczej 
analizie.

Testy multiplex mają wiele zalet, np.6:
• krótszy czas realizacji;
• mniejsza objętość próbki przy jednoczesnym testowa-

niu swoistości wielu przeciwciał IgE na małym polu 
powierzchni w fazie stałej;

• prosta konstrukcja testu umożliwiająca zastosowanie 
mniejszej ilości odczynników i krótszy czas pracy, co 
zmniejsza ogólne koszty metody;

• format kasety ręcznej, wygodny w użyciu w punktach 
opieki medycznej.
Korzyści te są równoważone przez potencjalnie niższą 

granicę oznaczalności testu multipleksowego, zmniejszo-
ną zdolność do dostarczania wyników ilościowych dla 
każdej odpowiedniej specyficzności IgE oraz trudności 
w optymalizacji testu obejmującego wiele unieruchomio-
nych alergenów.

Istnieje kilka komercyjnie dostępnych multipleksowych 
metod opartych na fazie stałej: Thermo Fisher Immuno-
CAP ISAC, który zawiera 112 alergenów z 51 źródeł aler-
genów; ALEX zawierający 282 alergeny: 156 ekstraktów 
i 126 komponent.7

W ImmunoCAP ISAC składniki alergenu są immobili-
zowane w 3 egzemplarzach na szklanym szkiełku. Próbka 
(surowica lub osocze) jest pipetowana do każdego miej-
sca reakcji (dostępne są 4 miejsca reakcji na chip), a po 
inkubacji i przemyciu stosuje się znakowane fluorescen-
cyjnie przeciwciało wykrywające ludzkie IgE. Po inku-
bacji, przemyciu i wysuszeniu mikromacierz skanuje się 
za pomocą konfokalnego skanera laserowego. Obraz jest 
przetwarzany za pomocą analizatora MIA, a wyniki te-
stu są podawane w półilościowych jednostkach ISU oraz 
podzielone na 4 różne kategorie.8

Jednym z najnowszych narzędzi znajdujących zasto-
sowanie w diagnostyce molekularnej jest test immunen-
zymatyczny ALEX, zaprezentowany po raz pierwszy na 
Kongresie EAACI w Helsinkach w 2017 r. przez firmę 
Macro Array Diagnostics – w Polsce dostępny od 2018 r. 
Umożliwia ocenę in vitro sIgE przeciwko 156 ekstrak-
tom oraz 126 molekułom alergenowym z 1 próbki krwi. 
Diagnostyka obejmuje zarówno alergie wziewne, jak 
i pokarmowe. W teście oznaczone są również 2 markery 
CCD, wykazujące szczególnie wysoką reaktywność krzy-
żową, a przez to zwiększające liczbę wyników fałszywie 
dodatnich.9
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W tej metodzie różne alergeny i komponenty są sprzę-
żone z nanokulkami z polistyrenu, a następnie kulki aler-
genu są osadzane na membranie nitrocelulozowej. Chip 
ALEX inkubuje się z 0,5 ml rozcieńczonej surowicy i in-
hibitorem CCD. Po inkubacji chipy są dokładnie płukane 
i dodawane jest przeciwciało wykrywające ludzkie IgE 
(znakowane fosfatazą alkaliczną). Po kolejnej inkubacji 
i cyklu intensywnego płukania dodaje się enzym-sub-
strat, a po kilku minutach reakcja jest zakończona. Błony 
suszy się, a  intensywność reakcji barwnej dla każdego 
miejsca zawierającego poszczególne alergeny mierzy się 
za pomocą kamery Charge-Coupled Device. Oprogra-
mowanie Raptor digitalizuje obrazy i przygotowuje ra-
port zawierający listę alergenów i składników oraz ich 
punktację w kUA/l. Zmierzone wartości są podzielone 
na 4 kategorie.10

Na podstawie szeroko zakrojonych badań stwierdzono, 
że ALEX jest metodą porównywalną do innych testów, 
w tym ImmunoCAP i ImmunoCAP ISAC.10,11

Należy również podkreślić, iż diagnostyka komponen-
towa znajduje zastosowanie również w ocenie skuteczno-
ści immunoterapii swoistej oraz kwalifikacji pacjentów do 
poszczególnych sposobów leczenia.12,13

4. Jak interpretować wyniki?

Wykazano, że jednoczesne oznaczanie sIgE wobec eks-
traktów i molekuł alergenowych pozwala skrócić proces 
diagnostyczny alergików14 oraz zmniejsza prawdopodo-
bieństwo pominięcia pacjentów uczulonych na molekuły 
wchodzące w skład ekstraktu, a niedostępne do badania 
jako oddzielne molekuły.15 W surowicy pacjenta mogą nie 
zostać wykryte przeciwciała IgE swoiste dla danej moleku-
ły, ale mogą być obecne immunoglobuliny specyficzne dla 
ekstraktu pochodzącego z tego samego źródła alergeno-
wego. Czasem jednak pacjent ma w surowicy przeciwciała 
IgE swoiste dla molekuły alergenowej, ale wynik uzyskany 
dla całego ekstraktu jest ujemny. Wytłumaczeniem może 
być mała zawartość konkretnej molekuły w ekstrakcie 
alergenowym, brak danej molekuły w ekstrakcie lub jej 

zniszczenie w  trakcie przygotowywania ekstraktu do 
testowania.16

Różne możliwości i  interpretacja wyników diagno-
stycznych oceniających stężenie swoistych przeciwciał 
IgE przy użyciu ekstraktów oraz diagnostyki molekularnej 
wg EAACI4 zostały przedstawione w tabeli 1.

5. Jak przygotować pacjenta?

Przeprowadzenie badania nie wiąże się z dodatkowymi 
zaleceniami, pacjent nie musi być na czczo, próbkę moż-
na pobrać o dowolnej porze dnia. Co ważne, wykonanie 
testu nie wymaga odstawienia leków, również przeciw-
alergicznych. Objętość surowicy, która jest konieczna do 
oznaczenia sIgE za pomocą metod immunoenzymatycz-
nych to 50–100 µl.

6. Podsumowanie

Podczas wyboru terapii w leczeniu chorób alergicznych 
coraz częściej kładzie się nacisk nie tylko na objawy wystę-
pujące u pacjenta, ale także na wyniki badań dodatkowych 
i preferencje chorego, co stanowi element tzw. medycyny 
spersonalizowanej.

Jednoczesne wykrywanie alergenów zarówno przy uży-
ciu ekstraktów, jak i składników molekularnych może 
potencjalnie przezwyciężyć niektóre z głównych ograni-
czeń obecnie stosowanych testów. Zastosowanie testów 
multiparametrowych umożliwia dokładne określenie 
profilu uczulenia konkretnego pacjenta, odróżnienie 
uczulenia pierwotnego od będącego wynikiem reakcji 
krzyżowych, ocenę ryzyka wystąpienia ciężkich alergicz-
nych reakcji ogólnoustrojowych. Na podstawie dokładnej 
analizy wyników i objawów możliwe jest również prze-
widywanie rozwoju alergii czy kwalifikacja do swoistej 
immunoterapii w zależności od indywidualnego profilu 
uczulenia. Jednak zastosowanie ALEX jako metody ru-
tynowej wymaga dalszej analizy, w szczególności jeśli 
chodzi o ekstrakty.17

Tabela 1. Różnice pomiędzy wynikami oceniającymi stężenie sIgE przy użyciu ekstraktów alergenowych oraz diagnostyki molekularnej

Ekstrakt dodatni  
– molekuły ujemne

Ekstrakt ujemny  
– molekuły dodatnie 

Ekstrakt dodatni  
– molekuły główne ujemne

Ekstrakt mniej dodatni 
niż molekuły 

Przeciwciała IgE w surowicy 
mogą rozpoznawać 1 lub 
kilka konkretnych cząsteczek 
w ekstrakcie, które są niedostępne 
w odpowiednich testach 
molekularnych.

Poziomy IgE w surowicy mogą być 
poniżej dolnej granicy oznaczalności 
testu molekularnego, ale powyżej 
granicy oznaczalności testu 
z użyciem ekstraktu.

Surowica może zawierać IgE 
przeciwko komponentom 
alergenowym brakującym lub 
niedostatecznie reprezentowanym 
w odpowiednim wyciągu alergenu.

Test z użyciem ekstraktu jest mniej 
czuły niż test molekularny, a poziom 
swoistych IgE jest niski.

IgE w surowicy może rozpoznać 
tylko niewielkie, wysoce reaktywne 
krzyżowo składniki ekstraktu, ale nie 
jego główne molekuły.

Pacjenci uczuleni na panalergeny 
lub reaktywne krzyżowo CCD.

Suma poziomów IgE uzyskanych 
przez badanie poszczególnych 
cząsteczek jest często wyższa 
niż poziom zmierzony przez 
badanie odpowiedniego wyciągu 
alergennego.

Częściowa reaktywność krzyżowa 
między strukturalnie niezwiązanymi 
alergenami z różnych rodzin białek, 
prowadząca do wysokich wartości 
sumarycznych testu molekularnego.
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Podobnie jak w przypadku ekstraktów alergenowych, 
wykrycie sIgE również wobec poszczególnych kompo-
nent alergenowych świadczy o uczuleniu, a nie o alergii. 
Dlatego wynik testu nie powinien stanowić jedynej pod-
stawy do zdiagnozowania choroby alergicznej, a musi być 
interpretowany z uwzględnieniem objawów klinicznych 
pacjenta.
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1. Wstęp

Pojawienie się w  grudniu 2019  r. w  prowincji Wuhan 
w Chinach nowego szczepu koronawirusa wywołującego 
SARS, nazwanego SARS-CoV-2, oraz jego gwałtowne i nie-
spotykane w nowożytnej historii rozprzestrzenianie się na 
wszystkie kontynenty radykalnie i nieodwracalnie zmie-
niło rzeczywistość dnia codziennego. Odcisnęło również 
piętno na systemach opieki medycznej w każdym kraju, do 
którego dotarł wirus, zaburzając ich dotychczasowe funk-
cjonowanie. Lekarze stanęli do walki z nowym, nieznanym 
przeciwnikiem nieuzbrojeni w skuteczne schematy postę-
powania i leczenia.1 Lawinowy przyrost nowych przypad-
ków zakażeń szybko doprowadził do niedoborów perso-
nelu oraz środków ochronnych i leczniczych. W związku 
z tym głównym celem wprowadzonych w wielu krajach 
dotkniętych pandemią drakońskich obostrzeń społecznych 
i bytowych ludności stało się ograniczenie liczby zaka-
żeń, a przez to zmniejszenie obciążenia systemów opieki 
zdrowotnej i ochrona zasobów ludzkich oraz zapewnienie 
ciągłości opieki nad osobami zakażonymi i pacjentami 

wymagającymi hospitalizacji z innych powodów.2,3 W Pol-
sce na początku marca decyzją Ministerstwa Zdrowia do 
kompleksowego leczenia i hospitalizacji pacjentów, u któ-
rych rozpoznano infekcję koronawirusem, wyznaczono 
21 jednoimiennych szpitali zakaźnych. W miarę rozwoju 
epidemii w społeczeństwie zwiększa się jednak liczba osób, 
w przypadku których infekcja przebiega bezobjawowo lub 
łagodnie, wymagających leczenia chorób przewlekłych, 
zabiegu chirurgicznego lub innej interwencji leczniczej 
w placówkach medycznych.2,3 Z tego powodu każdy lekarz 
– dla dobra pacjentów, swojego, jak również swoich bliskich 
– musi nauczyć się wypełniać powierzone mu obowiązki, 
minimalizując ryzyko zarażenia się czy transmisji wirusa 
na współpracowników i innych pacjentów.

2. Epidemiologia

Na początku 2020 r. epicentrum pandemii COVID-19 (ogło-
szonej przez dyrektora generalnego WHO 11.03.2020 r.) 
przeniosło się na kontynent europejski, w głównej mierze 
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do Włoch.4,5 Do 25.03.2020 r. Włochy stanowiły drugi 
na świecie kraj, w którym stwierdzono największą liczbę 
zakażeń, a pierwszy z największą liczbą zgonów z powodu 
infekcji.5 W Polsce pierwszy przypadek choroby wywoła-
nej przez SARS-CoV-2 odnotowano 4 marca.6 Pod koniec 
maja 2020 r. wg statystyk WHO wirusem SARS-CoV-2 
na całym globie zakażonych było 4 618 821 osób, zmarło 
311 847 chorych i tylko w niektórych regionach świata 
zaobserwowano istotne zmniejszenie liczby nowych przy-
padków zakażeń.7

Ogólnoświatowe statystyki pokazują, że procent pa-
cjentów w  wieku dziecięcym wśród potwierdzonych 
przypadków zakażenia SARS-CoV-2 jest niski i sięga 1% 
w grupie młodszych dzieci oraz 6% w populacji starszych.8 
We Włoszech dzieci poniżej 18. r.ż. stanowiły tylko 1% 
pacjentów, u których potwierdzono zakażenie, z czego 
11% było hospitalizowanych, a żadne dziecko nie umar-
ło.5 Również w badaniach holenderskich potwierdzono 
fakt, iż stosunkowo niewiele dzieci choruje i w niewielkim 
stopniu przyczyniają się one do rozprzestrzeniania nowe-
go koronawirusa.8 Oszacowano, że w Chinach nieletni pa-
cjenci stanowili 2,2% chorych, w Stanach Zjednoczonych 
– 1,7%, a w Hiszpanii 0,8%.6 Przypuszcza się, że w Polsce 
zachorowało ok. 2% dzieci.6

3. Sposób transmisji

SARS-CoV-2 jest wysoce zakaźnym odzwierzęcym wiru-
sem RNA. Stanowi czynnik etiologiczny ostrej zakaźnej 
choroby układu oddechowego – COVID-19, która wy-
stępuje głównie pod postacią obustronnego wirusowego 
zapalenia płuc.3,9

Główny mechanizm transmisji zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 jest związany z  kontaktem z  wydzieliną 
z dróg oddechowych osoby zakażonej lub błoną śluzo-
wą zakażonego osobnika. Najczęściej do przeniesienia 
wirusa dochodzi drogą kropelkową podczas kontaktu 
bezpośredniego lub pośrednio przez kontakt z zakażo-
nymi przedmiotami. Wydzieliny z dróg oddechowych 
występują w formie kropel (średnica powyżej 5–10 µm) lub 
cząsteczek zawieszonych w powietrzu aerozoli (średnica 
poniżej 5 µm). Krople wydzieliny z dróg oddechowych 
są rozpylane w trakcie mówienia, kaszlu lub kichania. Są 
względnie dużymi cząsteczkami i mogą osiąść na ustach, 
błonie śluzowej nosa i śluzówce oka podczas kontaktu 
bezpośredniego oraz na wszystkich powierzchniach w od-
ległości ok. 1–2 metrów od dróg oddechowych pacjenta, 
natomiast aerozol może utrzymywać się w powietrzu przez 
dłuższy czas.3,10–12 Mechanizm transmisji wirusa sprawia, 
że szczególnie narażeni na zakażenie są pracownicy ochro-
ny zdrowia, zwłaszcza w obrębie bloku operacyjnego.2,3,13 
Obecność materiału genetycznego wirusa stwierdza się 
również w przewodzie pokarmowym. W związku z tym 
wszelkie procedury endoskopowe, operacje klasyczne 
oraz laparoskopowe jelita cienkiego i grubego zostały 

zakwalifikowane do grupy zabiegów podwyższonego ry-
zyka.2 Wirus przenosi się głównie między osobami do-
rosłymi, zazwyczaj w zbliżonym wieku, dzieci rzadziej 
zarażają się od dorosłych członków rodziny. Najrzadsze są 
przypadki transmisji wirusa pomiędzy dziećmi lub prze-
niesienia SARS-CoV-2 z dziecka na dorosłego.8

Pomimo że chorują pacjenci w każdym wieku, obraz 
kliniczny zakażenia jest różny w różnych grupach wieko-
wych. Międzynarodowe badania pokazują, że COVID-19 
u dzieci przebiega zdecydowanie łagodniej niż u doros-
łych. Objawy choroby są zbliżone niezależnie od wieku 
pacjenta. U dzieci najczęściej obserwuje się kaszel, ból gar-
dła oraz gorączkę. Co ważne, u dzieci dotkniętych innymi 
schorzeniami układowymi, z wyjątkiem patologicznej 
otyłości oraz cukrzycy, nie występuje zwiększone ryzyko 
ciężkiego przebiegu COVID-19 względem zdrowych dzie-
ci.8 Według analizy przeprowadzonej w Chinach połowa 
populacji dzieci, u których potwierdzono zakażenie, nie 
miała żadnych objawów ogólnych z wyjątkiem łagodnych 
symptomów ze strony górnych dróg oddechowych, ta-
kich jak katar i kaszel. Niektóre dzieci nie doświadczyły 
żadnych objawów infekcji. Ponieważ przebieg COVID-19 
jest nie do odróżnienia od obrazu klinicznego innych wi-
rusowych chorób górnych dróg oddechowych, rozpozna-
nie choroby stanowi nie lada wyzwanie dla pediatrów.9 
Dla COVID-19 nie jest również charakterystyczna żadna 
z patologicznych zmian widocznych w TK płuc, dlatego 
rozróżnienie zakażenia koronawirusem od innych infekcji 
wirusowych lub zakażeń oportunistycznych wyłącznie na 
podstawie tego badania nie jest możliwe.9 Patologiczne 
zmiany uwidaczniane w obrazach TK płuc dzieci chorych 
na COVID-19 w porównaniu ze zmianami u dorosłych 
charakteryzują się mniejszym nasileniem – jest ich mniej 
i zajmują mniejsze obszary tkanki płucnej. Bardzo typowe 
dla populacji dziecięcej w przebiegu zakażenia SARS-
-CoV-2 są jednak okołooskrzelowa lokalizacja patologicz-
nych zmian oraz pogrubienie ścian oskrzeli.9

Niestety ten optymistyczny obraz przebiegu infekcji 
SARS-CoV-2 w populacji dziecięcej został już zaburzo-
ny. Pod koniec kwietnia w prasie naukowej pojawiły się 
ostrzeżenia z Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczo-
nych na temat wieloukładowej choroby zapalnej o bardzo 
ciężkim przebiegu, która może mieć związek z infekcją 
koronawirusem.6,8 PMIS ma charakter uogólnionej re-
akcji zapalnej rozwijającej się na tle immunologicznym. 
Klinicznie przypomina inne choroby zapalne wieku dzie-
cięcego, takie jak choroba Kawasakiego, TSS lub MAS. 
Wspólne dla chorych dzieci objawy zaczerpnięte z opisu 
przypadków są przedstawione na ryc. 1.

W opisywanych przypadkach PMIS charakteryzował 
się również gwałtownym przebiegiem z szybką progresją 
do wstrząsu, który nie reagował na resuscytację płynową, 
a wymagał zastosowania amin presyjnych, oraz cechami 
uszkodzenia jedno- lub wielonarządowego (powikłania ze 
strony serca, układu oddechowego, nerek, przewodu po-
karmowego lub układu nerwowego).6 U części pacjentów 
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doszło do rozwoju tętniaków tętnic wieńcowych.6,8 Co 
ważne, tylko u części dzieci chorych na PMIS ostatecznie 
potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.6,8

Obecnie testem potwierdzającym COVID-19 jest bada-
nie wykrywające materiał genetyczny wirusa w wydzieli-
nie z górnych lub dolnych dróg oddechowych – RT-PCR. 
Testy immunologiczne wykrywające obecność przeciwciał 
pozostają na etapie przygotowań i oceny ich praktycznej 
przydatności.

4. Zalecenia dotyczące 
przeprowadzania zabiegów 
chirurgicznych

Stosunkowo niewielka liczba dzieci leczonych na COVID-19 
powoduje, że aktualnie przestrzegane w pediatrycznej 
praktyce klinicznej wytyczne są ekstrapolowane ze stra-
tegii postępowania przyjętej wobec pacjentów dorosłych.14 
Sposób transmisji wirusa SARS-CoV-2 sprawia, że sala 
operacyjna, w której pracownicy w bezpośredniej bliskości 
pacjenta wykonują procedury medyczne, stanowi obszar 
o bardzo dużym ryzyku transmisji zakażenia.2 Jak pod-
kreślają badacze, epidemia jest szczególnie niebezpieczna 
dla personelu medycznego, a zwłaszcza dla zespołu ane-
stezjologicznego.12 Wszelkie manewry w obszarze dróg 
oddechowych, takie jak ewakuacja wydzieliny przy pomo-
cy ssaka, czynna wentylacja pacjenta przy pomocy worka 
samorozprężalnego lub układu anestetycznego, a także 
instrumentalne zabezpieczanie dróg oddechowych, wiążą 
się z rozpyleniem kropel wydzieliny lub jej aerozolu.1 Jak 
pokazały badania przeprowadzone w Ontario w Kana-
dzie w 2003 r. podczas epidemii SARS, osoby przeprowa-
dzające intubacje dotchawicze miały 13-krotnie większe 
ryzyko zakażenia się wirusem w porównaniu z persone-
lem, który nie uczestniczył w tej procedurze.3,12 Również 
obserwacje chińskich lekarzy pokazują, że istnieje duże 

ryzyko przeniesienia zakażenia z bezobjawowego dziecka 
na członka personelu medycznego.1 Niestety wiele technik 
stosowanych rutynowo w praktyce przez anestezjologów 
pediatrycznych, takich jak wziewne wprowadzenie do 
znieczulenia niespokojnego dziecka, bez dostępu dożyl-
nego, czy też przenoszenie na rękach małego pacjenta od 
rodziców na stanowisko znieczulenia, aby zapewnić mu 
większy komfort, w czasie pandemii stwarza zagrożenie 
dla personelu.1 W obliczu faktu, iż 17% zakażonych Pola-
ków stanowią pracownicy ochrony zdrowia, priorytetem 
jest wychwytywanie osób zakażonych, a co za tym idzie 
– ochrona zasobów ludzkich.2 Przed operacją koniecz-
ne jest więc wykonanie testu na zakażenie SARS-CoV-2 
u dziecka2; wydaje się również zasadne przeprowadzenie 
go u opiekuna. Nieznany status epidemiologiczny opieku-
na sprawia, że mały pacjent powinien trafić na blok ope-
racyjny bez opieki, co potęguje stres. Czas oczekiwania na 
wynik testu musi być jak najkrótszy, a odwlekanie operacji 
nie może zagrażać dziecku. W przypadku braku czasu 
na wykonanie testu wykluczającego lub potwierdzające-
go infekcję SARS-CoV-2 należy założyć, że dziecko jest 
zakażone.2 Przed operacją nieodzowne wydaje się także 
przedyskutowanie z rodzicem i pacjentem, jeśli jego wiek 
i stan na to pozwalają, ryzyka zakażenia koronawirusem 
i konsekwencji tego faktu.2

5. Środki ochrony indywidualnej 
(ŚOI)

Jedną z kluczowych czynności ograniczających trans-
misję wirusa jest prawidłowa higiena rąk. Ręce należy 
dokładnie myć przez 20 s bieżącą wodą z mydłem i/lub 
używać środka dezynfekującego na bazie alkoholu przed 
wykonaniem każdej procedury medycznej i po nim.15 ŚOI 
powinny być stosowane w każdym przypadku bliskiego 
kontaktu. Pod tym pojęciem należy rozumieć zabiegi 
chirurgiczne oraz wszystkie procedury anestezjologiczne: 
zakładanie dostępu dożylnego, znieczulenie regionalne, 
znieczulenie ogólne z instrumentalnym zabezpieczeniem 
dróg oddechowych.2 Dobór ŚOI uzależniony jest od sta-
tusu epidemiologicznego pacjenta oraz rodzaju narażenia 
personelu. 

Ponieważ intubacja i ekstubacja są jednymi z najbar-
dziej ryzykownych epidemiologicznie etapów zabiegu, cały 
personel, który nie bierze aktywnie udziału w tych pro-
cedurach, powinien na ich czas opuścić salę operacyjną.2 
Podczas wykonywania manewrów w obszarze dróg odde-
chowych u pacjenta niemającego objawów chorobowych 
i z negatywnym wywiadem epidemiologicznym APSF 
zaleca zastosowanie rozszerzonych ŚOI w czasie intuba-
cji, czyli: półmaski N95/maski chirurgicznej, osłony oczu 
i twarzy – gogli/okularów/przyłbicy, fartucha barierowego 
i 2 par rękawiczek.15 Podczas leczenia wszystkich pacjen-
tów mających objawy chorobowe poddawanych zabiegom 
chirurgicznym, transportowi, wentylacji nieinwazyjnej lub 

Ryc. 1. Objawy PMIS

Na podstawie: Okarska-Napierała M, Kuchar E. Nowa wieloukładowa  
choroba zapalna u dzieci o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2.  
https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-wytyczne/artykuly-przegladowe/ 
236210,nowa-wieloukladowa-choroba-zapalna-u-dzieci-o-mozliwym-
zwiazku-z-zakazeniem-sars-cov-2. Opublikowano 8.05.2020. Dostęp 7.10.2020.

wysoka gorączka

osutka

zapalenie spojówek

obrzęki obwodowe

silny ból kończyn

biegunka i wymioty



Magdalena Kośmider-Żurawska120

wentylacji mechanicznej obowiązuje zastosowanie maksy-
malnych ŚOI: półmaski N95 FFP3 i maski chirurgicznej, 
jednoczęściowego kombinezonu ochrony biologicznej, 
ochrony oczu (gogli/okularów) i przyłbicy, potrójnych 
rękawiczek.2,15 W przypadku zabiegów nagłych i pilnych, 
niezależnie od tego, czy pacjent ma objawy choroby, czy 
też nie, zaleca się wykonywanie wszelkich procedur na 
drogach oddechowych w półmasce – przynajmniej N95 
FFP3 – i maseczce chirurgicznej wraz z wykorzystaniem 
bezpośredniej ochrony oczu (gogle/okulary) i przyłbicy. 
Takie zestawy ŚOI powinny być stosowane również przez 
personel sprzątający po zakończonym zabiegu.2

Z doświadczenia autorki wynika jednak, że zastoso-
wanie ŚOI przez anestezjologa i pielęgniarkę anestezjo-
logiczną, ze zrozumieniem traktowane przez dorosłych 
pacjentów, w małych pacjentach, a często również w ich 
opiekunach, wzmaga lęk i potęguje stres związany z ko-
niecznością leczenia chirurgicznego. Obraz przebranego 
człowieka z zasłoniętą twarzą i w goglach lub przyłbicy 
budzi u dzieci przerażenie i utrudnia płynne przeprowa-
dzenie indukcji znieczulenia. Niestety zdarza się, że jedy-
nie pokazanie twarzy dziecku i rodzicowi w bezpiecznej 
odległości jest w stanie osłabić lęk i wzbudzić zaufanie 
pacjenta. Zastosowanie ŚOI przez zespół anestezjologicz-
ny w praktyce przedstawiono na ryc. 2.

Dodatkowym elementem ochrony personelu jest 
przewożenie operowanego dziecka na blok operacyjny 
w masce chirurgicznej, która ma za zadanie zmniejszyć 
emisję aerozolu pochodzącego z dróg oddechowych.2 
U  młodszych dzieci procedura ta nie jest stosowana, 
gdyż zasłaniająca twarz maska nie jest akceptowana przez 
pacjentów.

6. Technika znieczulenia

Podczas znieczulenia cierpiącego, chorego, przestraszo-
nego i bardzo zestresowanego sytuacją i rozłąką z opieku-
nem dziecka należy dołożyć wszelkich starań, aby ograni-
czyć traumatyczne doznania małego pacjenta i sprawnie 
wprowadzić je w stan znieczulenia ogólnego. Lęk, strach, 

płacz, jak również pobudzenie uniemożliwiają współpra-
cę z dzieckiem i w znaczący sposób zwiększają ryzyko 
wystąpienia potencjalnie groźnych dla zdrowia i życia 
dziecka powikłań ze strony układu oddechowego, takich 
jak laryngospazm, zaburzenia wentylacji i oksygenacji 
oraz możliwość pojawienia się regurgitacji i wymiotów. 
Poniżej przedstawiono najważniejsze rekomendacje:
• wszystkie leki oraz sprzęt niezbędny podczas znieczule-

nia należy przygotować przed przywiezieniem pacjenta 
na salę operacyjną1;

• należy rutynowo stosować premedykację, aby zmniej-
szyć lęk pacjenta, jak również zminimalizować nie-
przyjemne doznania dziecka i  umożliwić założenie 
obwodowego dostępu dożylnego. Dodatkowo dzięki 
premedykacji mały pacjent będzie spokojniejszy, unik-
niemy nasilonego płaczu i konieczności wziewnej in-
dukcji znieczulenia. Premedykacja drogą donosową nie 
jest zalecana, gdyż może zwiększyć rozsiew wirusa lub 
sprowokować kaszel lub kichanie. Ze względu na ko-
nieczność zastosowania ŚOI przed instrumentalnym 
zabezpieczeniem dróg oddechowych trzeba poprosić 
rodzica o opuszczenie sali1;

• preferowana jest indukcja dożylna znieczulenia. Induk-
cja wziewna niesie za sobą ryzyko zwiększonej produkcji 
kropelek wydzieliny i aerozolu. Należy jednak rozważyć 
tę formę wprowadzenia do znieczulenia, jeżeli uzyska-
nie dostępu dożylnego wiązałoby się z „walką” z dziec-
kiem i nasilonym płaczem, powodując zdecydowanie 
większą produkcję potencjalnie zakaźnych cząstek1;

• należy zastosować technikę RSI, tak aby uniknąć od-
ruchów z dróg oddechowych podczas wprowadzania 
rurki intubacyjnej do tchawicy. Ponieważ technika ta 
u małych dzieci lub pacjentów zmagających się z upo-
śledzeniem wydolności oddechowej może się wiązać 
z głęboką desaturacją, dopuszczalne jest prowadzenie 
czynnej wentylacji workiem anestezjologicznym ze 
szczelnie przyłożoną maską twarzową, małymi obję-
tościami oddechowymi.1 Dodatkową trudność w zasto-
sowaniu tej techniki u małych pacjentów stanowi brak 
możliwości przeprowadzenia skutecznej preoksygenacji, 
ponieważ dziecko często nie akceptuje maski i prote-
stuje przeciwko jej szczelnemu przyłożeniu do twarzy;

• w celu minimalizacji produkcji i rozsiewu aerozolu wy-
dzieliny dróg oddechowych należy unikać wentylacji przy 
użyciu worka anestezjologicznego i maski twarzowej1;

• dopuszczalne jest zastosowanie dobrze dopasowanych 
rozmiarem urządzeń nadkrtaniowych podczas znie-
czulenia1;

• w miarę możliwości do intubacji należy użyć wideola-
ryngoskopu oraz przeprowadzać zabieg, osłaniając gło-
wę i szyję pacjenta1;

• barierę osłaniającą głowę i szyję pacjenta należy utrzy-
mać w miarę możliwości w trakcie zabiegu i podczas 
ekstubacji1;

• należy dokonać wszelkich starań, żeby zminimalizować 
liczbę prób i czas do skutecznej intubacji dziecka1,3;

Ryc. 2. Zastosowanie pełnych środków ochrony indywidualnej wśród perso-
nelu anestezjologicznego do zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym
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• należy unikać stosowania otwartych zestawów do od-
sysania1,3;

• w trakcie zabiegu nie wolno zdejmować ŚOI na wypa-
dek rozłączenia układu anestetycznego, przypadkowego 
rozintubowania się pacjenta, nieprzewidzianej ucieczki 
gazów podczas zabiegów laparoskopowych i endosko-
powych1;

• trzeba zredukować do minimum ryzyko wystąpienia 
pooperacyjnych nudności i wymiotów oraz rozprze-
strzenianie się wirusa tą drogą poprzez zastosowanie 
leków przeciwwymiotnych15;

• aby uniknąć kaszlu podczas rozintubowywania po za-
kończonym zabiegu, należy usunąć rurkę intubacyjną 
jeszcze w trakcie snu pacjenta1;

• należy unikać podawania tlenu w formie tlenoterapii 
biernej1;

• u pacjenta, u którego podejrzewa się lub potwierdzono 
infekcję SARS-CoV-2, cały zabieg oraz znieczulenie, jak 
również opieka po znieczuleniu musi odbyć się w jed-
nym pomieszczeniu.1–3

7. Podsumowanie

Aktualnie perspektywa zakończenia pandemii wydaje się 
odległa. Rzesze naukowców pracują, by wynaleźć skutecz-
ny lek na infekcję wirusem SARS-CoV-2 lub szczepionkę, 
która istotnie ograniczy jego rozprzestrzenianie. Niestety 
każdemu medykowi przyjdzie zmierzyć się z leczeniem 
pacjenta, który potencjalnie może być źródłem zakaże-
nia. W związku z tym podstawowe znaczenie ma iden-
tyfikacja osób zakażonych, które chorują bezobjawowo 
lub są w fazie przedobjawowej zakażenia, tak aby móc 
kontrolować źródła infekcji w populacji i placówkach 
medycznych.10 W dobie pandemii COVID-19 standar-
dem w praktyce anestezjologicznej powinno być zapo-
bieganie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 pacjentów 
i personelu sali operacyjnej i intensywnej terapii. Zasto-
sowanie środków ochrony osobistej musi stać się nową 
„normalnością” w codziennej pracy.2,12 Kluczowe wydaje 
się jednak znalezienie równowagi pomiędzy zapobiega-
niem rozprzestrzeniania się zakażenia a bezpiecznym dla 
małego pacjenta i w miarę możliwości ograniczającym 
negatywne doznania przeprowadzeniem dziecka przez 
operację i okres okołozabiegowy.
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1. Wstęp

Dynamiczny rozwój cywilizacji jest źródłem wielu dobro-
dziejstw dla ludzkości, ale płacimy też za niego niemałą 
cenę. Życie człowieka stało się łatwiejsze i bezpieczniej-
sze. Niestety siedzący tryb pracy, zła dieta, permanentny 
stres, brak odpoczynku i zanieczyszczenie środowiska 
są źródłem wielu patologii. Choroby cywilizacyjne mają 
zakres globalny i dotykają zarówno społeczeństw wysoko 
rozwiniętych, jak i rozwijających się. Nazywane są epide-
mią XXI w., gdyż mimo że niezakaźne, rozprzestrzeniają 
się bardzo szybko.

2. PCOS – najczęstsza kobieca 
endokrynopatia

PCOS to najczęstsze zaburzenie endokrynologiczne 
i metaboliczne dotyczące kobiet w wieku rozrodczym.1,2 
Ma szerokie spektrum objawów klinicznych, wywiera 
znaczny wpływ na funkcje metaboliczne oraz płodność, 
a także skutkuje odległymi powikłaniami zdrowotnymi 
u chorujących kobiet.3 Występuje bez względu na rasę 

i pochodzenie etniczne. Choroba po raz pierwszy została 
opisana w 1935 r. przez Steina i Leventhala.4 Nazwa scho-
rzenia nie oddaje w pełni jego złożoności. Mimo że czę-
stość występowania PCOS wydaje się podobna na całym 
świecie,5 to jednak istnieją różnice między poszczególny-
mi populacjami, co może mieć związek z predyspozycjami 
genetycznymi, ale i stylem życia.6 Odmienne dane epide-
miologiczne wynikają ze stosowanych kryteriów rozpo-
znania, a te zmieniały się na przestrzeni ostatnich 30 lat.2 
Przy zastosowaniu kryteriów NIH częstość występowania 
PCOS szacowano na 5–9,5%7, a przy użyciu kryteriów rot-
terdamskich – 5–20%.1,5 PCOS najczęściej dotyka kobiet 
poniżej 35 r.ż.,8 ale także dziewcząt w okresie dojrzewa-
nia i bardzo młodych kobiet. Określenie skali problemu 
jest trudne, gdyż objawy dojrzewania maskują zaburze-
nia obserwowane we wczesnych fazach rozwoju choroby. 
Rosnący wpływ czynników środowiskowych i globalne 
zwiększenie częstości występowania przypadków nadwagi 
i otyłości sprawiają, że PCOS zaczyna przyjmować skalę 
epidemii.6,9

U podstaw PCOS leży dysfunkcja jajników. Głównymi 
cechami zespołu są nadmiar androgenów oraz wielo-
pęcherzykowa budowa jajników. Klinicznie obserwuje się 

Wykaz skrótów i oznaczeń

AGE (ang. advanced glycation products) – zaawansowane (końcowe) produkty 
glikacji

BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
BPA (ang. bisphenol A) – bisfenol A
CRP (ang. Creactive protein) – białko C-reaktywne
EDC (ang. endocrine disruptors chemicals) – chemiczne modulatory hormonalne
FAI (ang. free androgen index) – indeks wolnych androgenów
FSH (ang. folliclestimulating hormone) – hormon folikulotropowy
GnRH (ang. gonadotropinreleasing hormone) – gonadoliberyna
HAIRAN (ang. hyperandrogenism, insulin resistance, acanthosis nigricans) 

– hiper androgenizm, insulinooporność, rogowacenie ciemne
IGF-1 (ang. insulinlike growth factor 1) – insulinopodobny czynnik wzrostu 1
IGFBP-1 (ang. insulinlike growth factorbinding protein 1)  

– ciałko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu 1
LH (ang. luteinizing hormone) – hormon luteinizujący
NIH (National Institutes of Health) – Narodowe Instytuty Zdrowia
OGTT (ang. oral glucose tolerance test) – doustny test obciążenia glukozą
PCOS (ang. polycystic ovary syndrome) – zespół policystycznych jajników
SHGB (ang. sex hormone binding globulin) – białko wiążące hormony płciowe
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zaburzenia miesiączkowania, owulacji i płodności, objawy 
hiperandrogenizmu (hirsutyzm, łysienie, trądzik) oraz 
otyłość.7 PCOS jest zespołem, co oznacza, że nie ma po-
jedynczego kryterium ani testu służącego do postawienia 
rozpoznania.6,7 Jednocześnie zespół pozostaje diagnozą 
z wykluczenia – przed postawieniem rozpoznania należy 
wykluczyć wszystkie inne schorzenia, których objawy 
mogą przypominać PCOS.1,2,7

3. Etiologia i patogeneza 
– ile wiemy o złożoności 
zespołu?

Etiologia i patogeneza PCOS nie jest w pełni wyjaśniona. 
Obserwuje się 2-krotnie wyższe rodzinne tendencje do 
występowania schorzenia.10 Częściej chorują córki matek 
cierpiących na PCOS. Poznajemy wiele genów mogących 
przyczyniać się do występowania i obrazu fenotypowego 
choroby.11 Ekspresja genów odpowiedzialnych za PCOS 
jest modyfikowana przez czynniki występujące w trakcie 
całego życia, poczynając od okresu prenatalnego (niska 
masa urodzeniowa, wewnątrzmaciczne narażenie na 
wysokie poziomy hormonów męskich), przez dzieciń-
stwo (szybki pourodzeniowy przyrost masy ciała, przed-
wczesne dojrzewanie płciowe), po dorosłość (masa ciała, 
styl życia).1,12 Do rozwoju schorzenia w różnym stopniu 
przyczyniają się: zwiększone wydzielanie hormonów 
męskich przez jajnik, częściowe zablokowanie folikulo-
genezy w jajniku, insulinooporność oraz zaburzenia osi 
neuroendokrynnej.11

Nieprawidłowe wydzielanie GnRH oraz gonadotro-
pin (FSH i LH) jest podstawą zaburzeń występujących 
w PCOS. Brak równowagi hormonalnej powoduje niepra-
widłowe wzrastanie pęcherzyków jajnikowych, zaburzoną 
selekcję pęcherzyka dominującego oraz brak owulacji. 
W jajnikach przybywa pęcherzyków, których dojrzewanie 
zostało zakłócone, a w badaniach obrazowych uwidacznia 
się wielopęcherzykowe jajniki. Klinicznie skutkuje to pro-
blemami z miesiączkowaniem (pierwotny lub wtórny brak 
miesiączki, rzadkie miesiączkowanie). Brak owulacji lub 
rzadsza owulacja pogarsza płodność i zmniejsza szanse 
na zapłodnienie. Nawet jeśli dojdzie do zapłodnienia i im-
plantacji zarodka, ryzyko poronienia i obumarcia ciąży 
jest wyższe.9

Kolejnym zaburzeniem jest nadmierne wydzielanie hor-
monów męskich przez jajniki. Komórki tekalne odgrywają 
kluczową rolę w folikulogenezie – syntetyzują androge-
ny, które są konwertowane do estrogenów przez komórki 
ziarniste, a następnie powodują wzrastanie pęcherzyka 
jajnikowego oraz dojrzewanie oocytu.13 Komórki tekalne 
kobiet, u których rozpoznano PCOS, wykazują zwiększo-
ną wrażliwość na gonadotropiny oraz stymulujący efekt 
insuliny, co prowadzi do nadmiernej steroidogenezy.9 In-
sulina moduluje zależną od LH syntezę androstendionu 

w komórkach tekalnych oraz zależną od FSH syntezę es-
tradiolu w komórkach ziarnistych.14 Hiperinsulinemia 
nasila steroidogenezę w pęcherzykach poprzez stymulację 
receptorów dla insuliny i IGF-112,15 oraz modyfikację re-
ceptorów dla LH. Dodatkowo hamuje syntezę IGFBP-1, 
co skutkuje zwiększeniem stężenia krążącego IGF-1, który 
bezpośrednio łączy się z receptorami w jajniku i stymuluje 
steroidogenezę.14,15 Nadmiar insuliny obniża produkcję 
SHBG w wątrobie, przez co zwiększa się stężenie wolnego 
testosteronu.12,14,15

W PCOS dochodzi do błędnego koła, w którym nad-
miar androgenów powoduje gromadzenie trzewnej tkanki 
tłuszczowej, co stymuluje do hiperinsulinemii i  insuli-
nooporności, a nadmiar insuliny stymuluje wydzielanie 
androgenów w jajniku i nadnerczach.1

4. Czynniki środowiskowe

Czynniki środowiskowe odgrywają ważną rolę w etiologii 
PCOS.

AGE powstają w tkankach naszego organizmu, ale tak-
że podczas obróbki termicznej produktów spożywczych. 
Wysoko przetworzona żywność jest źródłem AGE, które 
kumulują się w tkankach i stymulują insulinooporność, 
adipogenezę oraz syntezę czynników prozapalnych. W su-
rowicy kobiet cierpiących na PCOS stwierdza się pod-
wyższone stężenie AGE bez względu na ich masę ciała.2

Kolejną grupą związków pochodzenia środowiskowego 
mających udział w rozwoju PCOS są EDC, powszechnie 
obecne w otaczających nas plastikowych produktach. Naj-
bardziej rozpowszechniony jest BPA, który prowadzi do 
zaburzeń homeostazy oraz nieprawidłowego funkcjono-
wania gruczołów dokrewnych. Wiele doniesień wskazuje 
na rolę BPA w patofizjologii PCOS polegającą na zaburza-
niu wydzielania GnRH i gonadotropin oraz upośledzaniu 
steroidogenezy w jajniku. Ekspozycja na EDC w okresie 
płodowym może się przyczyniać do rozwoju schorzenia 
w późniejszych latach życia.16

5. Rozpoznanie – czy nadal 
przysparza trudności?

Kryteria diagnostyczne aktualnie rekomendowane przez 
większość towarzystw naukowych to kryteria rotterdam-
skie z 2003 r. Do rozpoznania konieczne jest stwierdzenie 
2 z 3 następujących kryteriów:
• oligoowulacja lub anowulacja;
• hiperandrogenizm kliniczny i/lub biochemiczny;
• obraz policystycznych jajników w USG – obecność po-

nad 12 pęcherzyków o średnicy 2–9 mm w jajniku lub 
objętość jajnika przekraczająca 10 ml.2,7

Przed postawieniem rozpoznania PCOS konieczne 
jest wykluczenie schorzeń o podobnym obrazie klinicz-
nym, m.in. zespołu Cushinga, wrodzonego przerostu 



Zespół policystycznych jajników – nowa choroba cywilizacyjna? 125

nadnerczy, guzów wydzielających androgeny, zespołu 
HAIRAN, zaburzeń funkcjonowania tarczycy, hiper-
prolaktynemii, hipogonadyzmu hipogonadotropowe-
go i przedwczesnej niewydolności jajników.1,7 U kobiet 
cierpiących na PCOS w 75% przypadków obserwuje się 
wyższy poziom LH, a w 95% – wyższy jego stosunek do 
FSH w porównaniu ze zdrowymi kobietami. Wynika to 
ze zwiększonej amplitudy oraz częstości pulsów LH, ale 
nie jest kryterium diagnostycznym.17 Nie rekomenduje się 
rutynowego przeprowadzania testów w kierunku insuli-
nooporności w diagnostyce PCOS, chyba że od tego zależy 
wybór odpowiedniej terapii. Otyłe pacjentki cierpiące na 
PCOS powinny być poddane skriningowi w kierunku 
zespołu metabolicznego (nietolerancja glukozy i OGTT), 
a pacjentki o masie ciała w normie – tylko w przypadku 
rodzinnego występowania cukrzycy.7

6. Heterogenny obraz zespołu 
– fenotypy

Wyróżniamy kilka fenotypów PCOS w zależności od wy-
stępujących objawów (tabela 1).

Fenotyp A i B dotyczą ok. 40–45%, fenotyp C – ok. 35%, 
a fenotyp D – ok. 25% populacji pacjentek.5 Najcięższy 
przebieg i najwięcej powikłań obserwujemy u pacjentek 
z fenotypami A i B, a najłagodniejszy – w fenotypie D.1 
Proponowane podejście fenotypowe pozwala wyodrębnić 
kobiety najbardziej narażone na zaburzenia hormonalne 
i metaboliczne.3,5

7. Obraz kliniczny

Hiperandrogenizm rozwija się stopniowo już od okre-
su pokwitania.1,2 Objawami klinicznymi są hirsutyzm, 
trądzik i  łysienie typu męskiego.2,7 Hirsutyzm doty-
ka 65–75%, a trądzik 15–25% pacjentek cierpiących na 
PCOS.5 Trądzik i łysienie typu męskiego bez biochemicz-
nie potwierdzonego hiperandrogenizmu nie są dobry-
mi markerami nadmiaru androgenów.7 Biochemiczny 
hiperandrogenizm najlepiej potwierdzają podwyższone 
stężenie wolnego testosteronu i FAI. Poziom całkowitego 
testosteronu nie jest rekomendowanym wskaźnikiem hi-
perandrogenizmu. Oznaczenie wolnego testosteronu jest 
technicznie trudne, dlatego w praktyce stosuje się FAI.1

Zaburzenia owulacji często zaczynają się już w okresie 
pokwitania.1 Nieregularne miesiączki występują u 93% 
kobiet, u których stwierdzono PCOS (oligomenorrhea 
– 68%, amenorrhea – 21%, amenorrhea primaria – 4%), 
i wiążą się z brakiem owulacji. Diagnostyka braku owula-
cji u dorosłych kobiet nie przysparza problemów, odwrot-
nie jest w przypadku dziewcząt w okresie dojrzewania, 
gdyż w tej grupie zaburzenia owulacji są przejściowym 
i fizjologicznym objawem dojrzewania osi podwzgórzowo-
-przysadkowej. Nadmiar androgenów oraz nieprawidłowe 
dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych skutkują, obser-
wowaną w USG, zmianą wielkości i struktury jajników.2

Zaburzenia metaboliczne u kobiet, u których rozpozna-
no PCOS – hiperinsulinemia i insulinooporność – wy-
stępują bez względu na BMI.18 Insulinooporność nie jest 
kryterium diagnostycznym, ale bardzo często wpisuje 
się w obraz choroby. Występuje u ok. 10–25% populacji 
ogólnej i 50% kobiet dotkniętych PCOS (łącznie otyłych 
i szczupłych).7,19 Według innych źródeł insulinooporność 
dotyczy 75% szczupłych kobiet, u których rozpoznano 
PCOS, i 95% mających nadwagę i otyłość.20 Częściej wy-
stępuje w przypadku fenotypu A i B niż fenotypu C i D.1 
Insulinooporność upośledza funkcje rozrodcze kobiet 
dotkniętych PCOS7 i zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy 
typu 2. Otyłe pacjentki, u których stwierdzono PCOS, oraz 
szczupłe pacjentki narażone na wysokie ryzyko wystą-
pienia cukrzycy typu 2 powinny być poddawane testowi 
OGTT z oznaczeniem poziomu insuliny co 2 lata.1

Zaburzenia nastroju, głównie o charakterze depresji, 
występują przeważnie u nastolatek i dorosłych kobiet 
dotkniętych PCOS. Powinny być rozpoznawane, a od-
powiednia terapia uwzględniana w przebiegu leczenia.1

8. Otyłość

Otyłość, która w ostatnich latach przyjęła rozmiar epidemii 
i stała się jednym z ważniejszych problemów zdrowotnych 
współczesnej medycyny, nie jest kryterium rozpoznania 
PCOS. Aktualnie na świecie więcej jest ludzi otyłych niż 
z niedowagą. W Polsce otyłych jest 25% dorosłych.21,22 Kon-
sekwencje zdrowotne otyłości obejmują: choroby układu 
krążenia (główna przyczyna śmiertelności człowieka), cu-
krzycę typu 2, choroby degeneracyjne stawów, nowotwory, 
a ryzyko ich wystąpienia zwiększa się wraz ze wzrostem 
BMI.22 Podobne powikłania odległe obserwuje się w PCOS.

Tabela 1. Fenotypy PCOS

Objawy Fenotyp A Fenotyp B Fenotyp C Fenotyp D

Hiperandrogenizm i hirsutyzm + + + –

Zaburzenia jajeczkowania + + – +

Obraz policystycznych jajników + – + +

Na podstawie: Lizneva D, Suturina L, Walker W, Brakta S, Gavrilova-Jordan L, Azziz R. Criteria, prevalence, and phenotypes of polycystic ovary syndrome. 
Fertil Steril. 2016;106(1):6–15. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.05.003 oraz Azziz R, Carmina E, Chen Z, et al. Polycystic ovary syndrome. Nat Rev Dis Primers. 
2016;2:16057. doi:10.1038/nrdp.2016.57
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Częstość występowania i ciężkość przebiegu PCOS są 
znacznie większe u kobiet otyłych. Wzrost BMI o 1 pkt 
zwiększa ryzyko rozwoju PCOS o 9%. Otyłość predyspo-
nuje do hiperinsulinemii i insulinooporności, przez co 
nasila objawy PCOS. Kobiety zmagające się z PCOS mają 
zwiększone ryzyko przyrostu masy ciała w porównaniu 
z kobietami zdrowymi.20 Redukcja masy ciała powyżej 
5% zwiększa natomiast szanse na spontaniczną koncep-
cję oraz urodzenie dziecka, zmniejsza otyłość brzuszną, 
hiperandrogenizm, insulinooporność, poprawia tole-
rancję glukozy, profil lipidowy (zmniejszenie ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych) i jakość życia.20 Tkan-
ka tłuszczowa to również narząd hormonalnie czynny, 
gdzie następuje konwersja estrogenów, prowadząc do 
hiperestrogenizmu. Otyłe kobiety prezentują najcięż-
sze fenotypy PCOS, jednak nie u wszystkich otyłych 
pacjentek zespół się rozwija. Zaburzenia steroidogenezy 
u pacjentek dotkniętych PCOS na przestrzeni lat sty-
mulują insulinooporność, odkładanie trzewnej tkanki 
tłuszczowej i doprowadzają do otyłości. Z  innej stro-
ny niewielkie zaburzenia steroidogenezy są zaostrzane 
przez hiperinsulinemię, otyłość i otyłość trzewną.1

9. Konsekwencje zdrowotne

Konsekwencje zdrowotne PCOS są poważne. Pacjentki 
cierpią na zaburzenia płodności, insulinooporność, mają 
zwiększone ryzyko występowania cukrzycy typu 2, dys-
lipidemii, chorób układu krążenia, udarów, zakrzepicy, 
a także nowotworów jajnika i endometrium.1,3,5,7 Często 
stwierdzane zaburzenia metabolizmu glukozy – niepra-
widłowe stężenie glukozy na czczo oraz nieprawidłowa 
tolerancja glukozy – to poważne w skutkach zaburzenia, 
zwiększające ryzyko cukrzycy typu 2 oraz chorób układu 
krążenia.15 Pacjentki, u których stwierdzono PCOS, mają 
zwiększone ryzyko poronień i obumarć ciąży.9 U ciężar-
nych częściej dochodzi do rozwoju cukrzycy i nadciśnie-
nia ciążowego, preeklampsji oraz zaburzeń wzrastania 
płodów (makrosomii, zahamowania wzrastania płodów). 
Wyższy jest również odsetek hospitalizacji pacjentek cię-
żarnych dotkniętych PCOS i śmiertelność okołoporodowa 
noworodków.3 Kobiety te dużo częściej cierpią na zabu-
rzenia nastroju, depresję i zaburzenia lękowe oraz mają 
problemy z samooceną i samoakceptacją.

10. Strategie terapeutyczne

Terapia PCOS nie jest przyczynowa, a objawowa. Nie ma 
leku na PCOS ani jednego sposobu postępowania, który 
można by było wdrożyć u każdej pacjentki. Przeciwnie, 
leczenie musi być „szyte na miarę” w zależności od ekspre-
sji zespołu.1,2 Ponieważ schorzenie trwa całe życie, terapia 
musi być modyfikowana do aktualnych potrzeb, stanu 
zdrowia i oczekiwań kobiety.

W leczeniu objawów hiperandrogenizmu stosujemy te-
rapię miejscową oraz antyandrogeny. Preparaty zmniej-
szające hiperandrogenizm –  doustna antykoncepcja, 
spironolakton, flutamid, inhibitory 5-alfa reduktazy – po-
prawiają również dystrybucję tkanki tłuszczowej, przez co 
wpływają na funkcje metaboliczne, co jest dodatkowym 
pozytywnym efektem terapii.1 Dodatkowo poprawa wy-
glądu podnosi jakość życia pacjentek.

Podstawowym kierunkiem w leczeniu PCOS jest reduk-
cja, utrzymanie i zapobieganie przyrostowi masy ciała 
poprzez zmianę stylu życia (dieta, aktywność fizyczna).20 
Postępowanie to należy proponować wszystkim kobietom 
dotkniętym PCOS, bez względu na fenotyp, z uwagi na 
ryzyko rozwoju otyłości i powikłań metabolicznych.1,20,24 
Dieta powinna być dobierana do potrzeb konkretnej pa-
cjentki. Aktywność fizyczna powinna być nie mniejsza niż 
150 min umiarkowanego wysiłku fizycznego w tygodniu. 
Leki zwiększające insulinowrażliwość oraz mające na celu 
redukcję masy ciała należy stosować krótkoterminowo 
w połączeniu z dietą i aktywnością fizyczną.6 Zwiększenie 
aktywności fizycznej działa protekcyjnie na układ krąże-
nia poprzez: obniżenie ciśnienia krwi, zwiększenie wydol-
ności fizycznej, wzrost masy mięśniowej, uwrażliwienie 
tkanek na insulinę, poprawę parametrów metabolicznych 
glukozy. Wtórne do aktywności fizycznej obniżenie po-
ziomu insuliny powoduje obniżenie wydzielania androge-
nów przez jajnik. Zmiana stylu życia całościowo prowadzi 
do modyfikacji składu ciała, obniżenia poziomu andro-
genów i zwiększenia insulinowrażliwości, ale także po-
prawia tolerancję glukozy, profil lipidowy, płodność oraz 
nastrój.1,6 Krótkoterminowe spadki masy ciała są dość 
łatwe do osiągnięcia, natomiast długoterminowa kontrola 
wagi wydaje się bardzo trudna.1,20 Mniej niż 10% pacjen-
tek utrzymuje prawidłową masę ciała po jej redukcji.20 
Korzystne efekty zmiany stylu życia obserwujemy, nawet 
jeśli nie towarzyszy im spadek masy ciała.6 Chirurgia ba-
riatryczna przynosi bardzo pozytywne efekty u pacjentek 
zmagających się z zaawansowaną otyłością. Wykazano, że 
redukcja masy ciała po leczeniu chirurgicznym prowadzi 
do obniżenia całkowitego i wolnego testosteronu u 50% 
pacjentek, a u ponad 90% – do zmniejszenia objawów 
hirsutyzmu i powrotu spontanicznych owulacji.1,25,26

Metformina ma ugruntowaną pozycję w leczeniu PCOS. 
Hamuje glukoneogenezę w wątrobie i uwrażliwia tkan-
ki obwodowe na insulinę, zmniejsza odczyn zapalny 
i korzystnie wpływa na mikroflorę jelit. Redukuje ilość 
trzewnej tkanki tłuszczowej, działając kardioprotekcyjnie 
(redukcja ryzyka zawału o 30%) poprzez korzystny wpływ 
na śródbłonek naczyń, regulację parametrów krzepnięcia 
oraz poprawę metabolizmu lipidów. Poprawia płodność, 
reguluje cykle miesiączkowe, redukuje hirsutyzm i może 
prowadzić do obniżenia masy ciała. Ponadto obniża stę-
żenie proinsuliny, androstendionu i CRP oraz poprawia 
profil lipidowy. W połączeniu z cytrynianem klomifenu 
może być stosowana w leczeniu niepłodności. U pacjentek 
dotkniętych PCOS leczonych metforminą przed ciążą i na 
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jej początku stwierdzono mniejszy odsetek poronień, wad 
wrodzonych u płodów oraz powikłań położniczych, m.in. 
cukrzycy ciążowej.15 Innymi substancjami zwiększający-
mi insulinowrażliwość są tiazolidynodiony, berberyna 
oraz inozytole, ale ich skuteczność w leczeniu PCOS wy-
maga dalszych badań.1

W przypadku nadciśnienia i dyslipidemii stosuje się 
standardowe terapie, które należy wprowadzać już przy 
pierwszych objawach.

Oligoowulacje skutkują zaburzeniem rytmu krwawień 
oraz niepłodnością. Antykoncepcja hormonalna jest naj-
lepszą opcją przywracania regularności krwawień mie-
sięcznych. Jednak właściwym celem terapii jest protekcja 
błony śluzowej macicy, gdyż w przypadku rzadkiego mie-
siączkowania znacznie rośnie ryzyko raka endometrium. 
W tym celu zaleca się doustną antykoncepcję hormonalną, 
progestageny w terapii cyklicznej lub ciągłej oraz wkład-
kę wewnątrzmaciczną z lewonorgestrelem. W przypadku 
starań o ciążę redukcja masy ciała o 5–10% u pacjentek 
zmagających się z otyłością i nadwagą znacznie poprawia 
odsetek spontanicznych owulacji. Do stymulacji owulacji 
stosujemy cytrynian klomifenu, letrozol oraz gonado-
tropiny, pamiętając o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
zespołu hiperstymulacji jajników.7 Partnerów warto skie-
rować do ośrodka wspomaganego rozrodu.1

11. Podsumowanie

PCOS stopniowo przybiera skalę epidemii wśród kobiet. 
Występuje bez względu na pochodzenie etniczne i na każ-
dym etapie życia, od okresu dojrzewania po menopauzę. 
Czynniki środowiskowe i styl życia mają ogromny wpływ 
na występowanie i ekspresję zespołu. PCOS jest heteroge-
nicznym schorzeniem nie tylko pod względem patofizjo-
logii, ale także ciężkości powikłań. Obraz kliniczny może 
się różnić u poszczególnych pacjentek, lecz wspólnym 
mianownikiem są zaburzenia płodności. Każde z kryte-
riów rozpoznania ma swoje konsekwencje zdrowotne dla 
pacjentki – hiperandrogenizm skutkuje zmianami skór-
nymi (hirsutyzm, łysienie, trądzik), dysfunkcja jajnika 
i zaburzenia miesiączkowania – zaburzeniami płodno-
ści, hiperplazją lub rakiem endometrium, policystyczna 
budowa jajników – zwiększonym ryzykiem zespołu hi-
perstymulacji w przypadku indukcji owulacji. Im więcej 
kryteriów spełnia pacjentka, tym cięższy w przebiegu 
fenotyp zespołu. Zaburzenia towarzyszące PCOS mają 
również wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu, a także 
wywierają odległe skutki dla potomstwa. Z jednej strony 
pewne patologie cywilizacyjne, jak otyłość, insulinoopor-
ność, cukrzyca, nasilają i komplikują przebieg schorzenia, 
z drugiej – PCOS predysponuje do nadwagi i otyłości, 
zaburzeń gospodarki węglowodanowo-insulinowej, dys-
lipidemii, chorób układu krążenia, chorób nowotworo-
wych oraz zaburzeń depresyjnych. Wszystko to sprawia, 
że zespół jest wyzwaniem dla współczesnej medycyny.

Terapia PCOS opiera się na postępowaniu multidyscy-
plinarnym i obejmuje zmiany stylu życia (dieta, aktywność 
fizyczna), postępowanie farmakologiczne, chirurgiczne, 
ale również psychologiczne. PCOS jest schorzeniem nie-
uleczalnym, jednak przy prawidłowym postępowaniu te-
rapeutycznym, dostosowanym do wieku i dominujących 
objawów, oraz dobrej współpracy pacjentki efekty leczenia 
są bardzo dobre. Dodatkowo krótko- i długoterminowe 
następstwa zespołu mogą zostać zminimalizowane, a to 
ma wpływ zarówno na zdrowie i jakość życia kobiet, jak 
i ich potomstwa.
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1. Profilaktyka chorób  
sercowo-naczyniowych 
u zdrowych dzieci

Choroby sercowo-naczyniowe są obecnie główną przyczyną 
śmierci w krajach wysoko rozwiniętych – w Europie odpo-
wiadają za 4 mln zgonów rocznie.1 Mimo że choroby cywili-
zacyjne układu krążenia rzadko dają objawy w dzieciństwie 
i wczesnej młodości, to proces rozwoju zmian miażdżyco-
wych może zaczynać się już w pierwszych latach życia. Po-
stęp choroby zależy od narażenia na czynniki ryzyka. Liczne 
badania obserwacyjne, w tym długofalowe, ujawniły zwią-
zek określonych czynników ryzyka w okresie rozwojowym 

z obecnością wczesnych zmian miażdżycowych w wieku 
dojrzałym. Do tych czynników zalicza się otyłość, zabu-
rzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, ekspozycję na dym 
tytoniowy i cukrzycę.2–4 Wraz z rozwojem gospodarczym 
i poprawą warunków życia zwiększa się częstość ich wy-
stępowania, głównie otyłości i cukrzycy. Może być ona 
zminimalizowana poprzez prowadzenie zdrowego trybu 
życia. Świadomość czynników ryzyka sercowo-naczynio-
wego, a co za tym idzie – ich unikanie, może przyczynić się 
do wydłużenia życia w dobrym zdrowiu. Analiza danych na 
temat znajomości czynników ryzyka chorób sercowo-naczy-
niowych wśród młodzieży z 2017 r. wykazała, że najbardziej 
rozpowszechniona jest wiedza dotycząca negatywnych skut-
ków palenia tytoniu i niedostatecznej aktywności fizycznej. 

Wykaz skrótów i oznaczeń

ACEI (ang. angiotensinconverting enzyme inhibitors) – inhibitory enzymu kon-
wertującego angiotensynę

AHA (American Heart Association) – Amerykańskie Towarzystwo 
Kardiologiczne

BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
DASH (ang. dietary approaches to stop hypertension) – dosł. zatrzymywanie 

nadciśnienia dietą
ESC (European Society of Cardiology) – Europejskie Towarzystwo 

Kardiologiczne
HbA1c – hemoglobina glikowana
HDL-C (ang. highdensity lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein 

o dużej gęstości
LDL-C (ang. lowdensity lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein 

o małej gęstości
OGTT (ang. oral glucose tolerating test) – doustny test tolerancji glukozy
PDAY – Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth Study
POZ – podstawowa opieka zdrowotna
PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia

Profilaktyka chorób sercowo- 
-naczyniowych w wieku rozwojowym 
oraz opieka nad dziećmi i młodzieżą 

ze zwiększonym ryzykiem chorób 
sercowo-naczyniowych
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Bardzo niewiele młodych osób zdaje sobie sprawę z ryzyka 
związanego z występowaniem cukrzycy i nadciśnienia tęt-
niczego. Edukacja młodzieży dotycząca wagi zdrowego stylu 
życia powinna rozpoczynać się od najmłodszych lat, gdyż 
badania wykazały, że największą świadomość czynników 
ryzyka chorób układu krążenia mają osoby młode, studiu-
jące kierunki medyczne i pochodzące z większych miast. 
Zdrowe zwyczaje żywieniowe powinny być wpajane dzie-
ciom zarówno w ich domach, jak i szkołach. Należy poło-
żyć nacisk na rozszerzenie wiedzy rodziców i młodzieży na 
temat przyczyn i skutków nadciśnienia tętniczego, cukrzy-
cy i zaburzeń lipidowych. Jedynie kompleksowa edukacja 
społeczeństwa może doprowadzić do polepszenia sytuacji 
zdrowotnej populacji oraz zmniejszenia liczby przedwcze-
snych zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.5

Działania profilaktyczne powinny obejmować3,4,6:
• profilaktykę podstawową – promocję zdrowego stylu 

życia w całej populacji;
• profilaktykę pierwotną – identyfikację dzieci ze zwięk-

szonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych 
i wdrożenie u nich odpowiedniego postępowania;

• profilaktykę wtórną – postępowanie zmniejszające ry-
zyko wystąpienia innych chorób u pacjentów ze stwier-
dzonymi patologiami tętnic wieńcowych.

1.1. Profilaktyka podstawowa

Profilaktyka podstawowa powinna obejmować edukację 
zdrowotną skierowaną do całego społeczeństwa. W pro-
mowaniu zdrowego trybu życia muszą uczestniczyć rodzi-
ce, nauczyciele, lekarze i inni pracownicy ochrony zdro-
wia. Zalecenia dla wszystkich dzieci i młodzieży obejmują 
właściwy sposób odżywiania, odpowiednią aktywność 
fizyczną oraz unikanie narażenia na dym tytoniowy.

Prawidłowa dieta. Ważnym elementem profilaktyki 
chorób cywilizacyjnych, w tym chorób sercowo-naczynio-
wych, jest utrzymanie prawidłowej masy ciała.7,8 Właści-
wa dieta to taka, która umożliwia prawidłowe wzrastanie 
i rozwój dziecka oraz osiągnięcie idealnej masy ciała, ale 
też ciśnienia krwi i profilu lipidowego. Podaż kalorii po-
winna równoważyć dzienne zapotrzebowanie i być adek-
watna do aktywności fizycznej dziecka czy nastolatka.

Preferuje się karmienie naturalne niemowląt. Szcze-
gólne znaczenie ma ono w pierwszych 6 miesiącach ży-
cia, ale zaleca się utrzymanie karmienia piersią do końca 
1. r.ż. Karmienie naturalne zdrowych niemowląt, oprócz 
znanych korzyści, zapobiega też rozwojowi otyłości i za-
burzeń lipidowych (głównych czynników ryzyka chorób 
układu krążenia) w przyszłości.3

Dzieciom i młodzieży zaleca się spożywanie regularnych 
posiłków, optymalnie 5 razy dziennie, bez dodatkowych 
przekąsek, szczególnie słodkich czy tłustych. Dieta po-
winna być urozmaicona, oparta na produktach mało prze-
tworzonych ze wszystkich grup składników odżywczych. 
Poleca się stosowanie produktów bogatych w błonnik, 
głównie warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych, 

nabiału, ryb i orzechów, drobiu, chudego mięsa.6,8 Wę-
glowodany, głównie w formie pełnoziarnistej, powinny 
stanowić 50–55% zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze 
– 30%, a białka – 15–20%. Tłuszcze nie powinny być ogra-
niczane dzieciom do wieku 2 lat, ale już od 3. r.ż. zaleca się 
zmniejszenie spożycia pokarmów bogatych w tłuszcze na-
sycone do 7–10% zapotrzebowania kalorycznego na dzień. 
Kwasy tłuszczowe trans powinny być wykluczone z diety 
lub zminimalizowane do 1% dziennego zapotrzebowania 
kalorycznego. Zaleca się także ograniczenie przyjmowania 
cukrów prostych, głównie słodkich przekąsek, napojów 
i soków.3,6,7 Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami dzieci 
w wieku przedszkolnym (4–6 lat) mogą spożywać dziennie 
do 170 ml soku owocowego, a od 7. r.ż. – szklankę dziennie.8 
Dzienne spożycie soli nie powinno przekraczać 6 g.7

Prosto, a zarazem kompleksowo ideę żywienia można 
przedstawić w formie tzw. piramidy zdrowego żywie-
nia. Jest to przygotowany przez specjalistów z Instytutu 
Żywienia i Żywności graficzny opis odpowiednich pro-
porcji niezbędnych w codziennej diecie grup produktów 
spożywczych. Im wyższe piętro piramidy, tym mniejsza 
ilość i częstość spożywanych produktów z danej grupy. 
Aktualna piramida żywienia uwzględnia także, poza 
właściwą dietą, pozostałe elementy zdrowego trybu ży-
cia – aktywność fizyczną, odpowiednią ilość i jakość snu 
oraz ograniczenie korzystania z urządzeń elektronicznych 
(komputera, telefonów komórkowych). Mówimy o pira-
midzie zdrowego żywienia i stylu życia, aby podkreślić to, 
że te aspekty muszą być realizowane łącznie.

Ostania jej wersja z 2019 r. kierowana jest do dzie-
ci i młodzieży w wieku 4–18 lat. Zakłada, że podstawą 
zdrowego żywienia powinny być różnorodne warzywa 
i owoce (z przewagą warzyw), najlepiej mało przetworzo-
ne. Jarzyny i owoce należy spożywać kilka razy dzien-
nie jako posiłki i przekąski. Produkty zbożowe, najlepiej 
pełnoziarniste, należy włączać do większości posiłków. 
Warto wybierać mąkę i pieczywo razowe, graham i tzw. 
grube kasze (np. gryczana, pęczak jęczmienny), ryż brązo-
wy, makarony pełnoziarniste, naturalne płatki zbożowe, 
np. owsiane, jęczmienne, żytnie. Kolejny element zdro-
wego żywienia to produkty mleczne. Zalecana ilość to 
przynajmniej 3–4 szklanki mleka dziennie, które można 
częściowo zastąpić innymi produktami nabiałowymi, ta-
kimi jak jogurt naturalny, kefir, maślanka czy ser. Źródłem 
pełnowartościowego białka są chude mięso, ryby i jaja. 
Zaleca się spożywanie ryb, przede wszystkim morskich, 
przynajmniej 2 razy w tygodniu, a jaj – kilka razy w tygo-
dniu. Dobrym źródłem białka w diecie są nasiona roślin 
strączkowych. Tłuszcze zwierzęce warto zastąpić olejami 
roślinnymi, z wyjątkiem oleju kokosowego i palmowego.

Zdrowe nawyki dietetyczne powinny być powszechnie 
promowane, stosowane przez całą rodzinę i wdrażane od 
najwcześniejszych lat życia dziecka.8

Aktywność ruchowa. Jak dowodzą badania przeprowa-
dzone na dużych grupach osób dorosłych, regularny wysiłek 
fizyczny obniża ryzyko miażdżycy, chociaż nie jest znany 
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optymalny poziom tej aktywności. Rodzice nie powinni 
ograniczać ruchu małym dzieciom i przedszkolakom – na-
leży pozwalać im na pełną, nieograniczoną aktywność, za-
pewniając w tym czasie bezpieczeństwo i właściwą opiekę. 
Dzieciom powyżej 5. r.ż. zaleca się przynajmniej 60 min 
umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej dzien-
nie. Intensywna aktywność fizyczna powinna mieć miejsce 
przynajmniej 3 razy tygodniowo.3 Ważnym elementem po-
magającym promować zdrowy tryb życia i aktywność rucho-
wą jest ograniczenie czasu spędzonego przed ekranem telewi-
zora, komputera czy telefonu komórkowego do co najwyżej 
2 godzin dziennie. Dzieci poniżej 2 lat w ogóle nie powinny 
oglądać obrazów na ekranach urządzeń elektronicznych.3,7

Unikanie palenia i narażenia na dym tytoniowy. Po-
zostawanie dzieci w miejscach wolnych od dymu tyto-
niowego stanowi kolejny element zdrowego stylu życia. 
Zarówno palenie czynne, jak i bierne przyspieszają rozwój 
zmian miażdżycowych.9 Podsumowując, im większa jest 
świadomość zagrożeń, im częściej stosowane są prawi-
dłowe wzorce i im lepsze parametry zdrowia w okresie 
rozwojowym, tym mniejsze ryzyko rozwoju otyłości, za-
burzeń lipidowych, nadciśnienia, a co za tym idzie – cech 
wczesnej miażdżycy w okresie dojrzałości.

1.2. Identyfikacja grup 
zwiększonego ryzyka

Kolejnym etapem działań profilaktycznych jest rozpo-
znawanie podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego 
u dzieci i wdrażanie odpowiedniego postępowania. Służą 
temu badania przesiewowe, które powinny być przeprowa-
dzane przez lekarzy pierwszego kontaktu w ramach profi-
laktycznych świadczeń opieki zdrowotnej w trakcie badań 
okresowych (dawniej tzw. bilansów zdrowia). W Polsce 
prowadzone są one rutynowo przez pediatrów lub lekarzy 
rodzinnych i dotyczą dzieci i młodzieży od urodzenia do 
18. r.ż. Lekarz POZ powinien przeprowadzać badania okre-
sowe, monitorować rozwój dziecka z uwzględnieniem jego 
sytuacji rodzinnej, uaktualniać wywiad, szczególnie biorąc 
pod uwagę narażenia i występowanie chorób cywilizacyj-
nych, jak również przekazywać rodzicom zalecenia. Lekarz 
jest zobowiązany do realizacji poradnictwa czynnego.10,11

Wywiad. Na podstawie wywiadu uzyskuje się informa-
cje na temat przedwczesnego (przed 55. r.ż.) występowania 
u najbliższych krewnych dziecka chorób sercowo-naczy-
niowych, takich jak choroba niedokrwienna, zawał bądź 
udar, lub czynników ryzyka ich rozwoju, czyli ciężkiej 
hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego, zespołu 
metabolicznego czy cukrzycy.7 Ważne jest też uzyskanie 
informacji na temat poważnych chorób, które dziecko 
przebyło, lub schorzeń aktualnie występujących (np. cho-
roby nowotworowej, przewlekłej choroby zapalnej, cu-
krzycy itp.), a także sposobów i skuteczności ich leczenia. 
Oceniany powinien być również styl życia dziecka i jego 
rodziny pod kątem prawidłowej diety i odpowiedniej 
aktywności fizycznej oraz narażenia na dym tytoniowy.

Badanie przedmiotowe. Na podstawie pomiaru masy 
ciała i wzrostu ocenia się BMI z odniesieniem do norm 
dla danego wieku i płci, co pozwala zidentyfikować dzieci 
z nadwagą i otyłością. Pomiar ciśnienia tętniczego powi-
nien być wykonywany każdorazowo na wizytach lekar-
skich u dzieci powyżej 3 lat (przynajmniej raz w roku), 
a także u dzieci poniżej 3 lat przy obciążającym wywiadzie 
chorobowym. Pomiary muszą być wykonywane przy uży-
ciu odpowiednich rozmiarów mankietów.7,12 W praktyce 
pomiar ciśnienia w warunkach spoczynkowych u dzieci 
w wieku przedszkolnym wykazujących duży poziom lęku 
może stwarzać problem. W uzasadnionych przypadkach 
takie sytuacje wymagają współpracy rodziców – dokony-
wania przez nich pomiarów w bezpiecznym dla dziecka 
środowisku domowym.

Badania dodatkowe. Powinno się oznaczać profil lipido-
wy dzieciom powyżej 2 lat z dyslipidemią lub stwierdzonym 
w wywiadzie rodzinnym wczesnym wystąpieniem chorób 
sercowo-naczyniowych oraz dzieciom obciążonym innymi 
czynnikami ryzyka lub w przypadku, gdy przeprowadzenie 
wywiadu nie było możliwe. Jeśli lipidogram jest prawidłowy, 
zaleca się powtarzanie badań co 3–5 lat.7 Według wytycz-
nych amerykańskich3 rutynowe badanie profilu lipidowego 
zaleca się wszystkim dzieciom w wieku 9–11 lat, a następnie 
– 17–21 lat. Unika się rutynowego wykonywania tych badań 
u dzieci bez obciążenia w okresie dojrzewania ze względu 
na mogące pojawiać się fizjologicznie zmiany lipidogramu 
w tym okresie życia (możliwość fałszywie ujemnych wyni-
ków). Zalecenia europejskie z 2019 r. nie przewidują badań 
przesiewowych lipidogramu u dzieci i młodzieży – według 
nich powinno się je rozważyć dopiero u mężczyzn po 40. r.ż. 
i u kobiet po 50. r.ż. lub po menopauzie.13

Do oszacowania stanu zdrowia oraz ryzyka chorób serca 
i naczyń związanych z przedwczesną miażdżycą można 
posłużyć się wskaźnikami zdrowia dzieci i młodzieży, 
które ujęte zostały w tabeli 1.14

2. Czynniki ryzyka  
sercowo-naczyniowego

Profilaktyka pierwotna chorób układu krążenia polega 
na ujawnieniu dzieci i młodzieży narażonych na czynni-
ki, które mogą przyspieszać rozwój miażdżycy, oraz na 
wczesnej interwencji i ewentualnym leczeniu chorób ob-
ciążających. Do klasycznych czynników rozwoju chorób 
sercowo-naczyniowych należą otyłość, zaburzenia lipido-
we, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i ekspozycja na dym 
tytoniowy (palenie czynne i bierne).4,6 Badania Bogalusa 
Heart Study oraz PDAY, oparte na autopsji zmarłych nagle 
dzieci i osób młodych (np. w wyniku urazów, wypadków), 
wykazały zależność obecności zmian miażdżycowych 
w aorcie i tętnicach wieńcowych od występowania kla-
sycznych czynników ryzyka chorób sercowo-naczynio-
wych. Zaobserwowano bezpośrednią korelację wielkości 
zmian w tętnicach (aorcie i tętnicach wieńcowych) z BMI, 
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skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem krwi, paleniem 
papierosów, stężeniem lipidów oraz HbA1c we krwi.2,15 Są 
to dobrze znane czynniki ryzyka u pacjentów w wieku 
dorosłym. Dodatkowo wywnioskowano, że niektóre cho-
roby w okresie dziecięcym mogą w przyszłości podnosić 
ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Należą do 
nich cukrzyca typu 1, przewlekła choroba nerek, przewle-
kłe choroby zapalne (np. młodzieńcze zapalenie stawów), 
a także leczenie przeciwnowotworowe. Pacjenci cierpiący 

na te zaburzenia wymagają stosunkowo agresywnego po-
stępowania, nawet jeśli mają nieznaczne klasyczne ryzyko 
sercowo-naczyniowe. Osobna grupa pacjentów narażo-
nych na przedwczesny rozwój zmian miażdżycowych to 
dzieci i młodzież z niektórymi chorobami serca, zarówno 
strukturalnymi (wady serca, kardiomiopatie), jak i czyn-
nościowymi, po korekcjach chirurgicznych wad serca.4 
W tabeli 2 zestawiono choroby ze współistniejącym ryzy-
kiem sercowo-naczyniowym w zależności od jego stopnia.

Tabela 1. Wskaźniki stanu zdrowia dzieci i młodzieży

Wskaźnik Zły Umiarkowany Idealny

Palenie tytoniu >30 dni temu – nigdy

BMI >95. centyla 85.–95. centyl <85. centyla

Aktywność fizyczna żadna
0–60 min dziennie

– umiarkowana lub intensywna
>60 min dziennie – umiarkowana 

lub intensywna

Wskaźniki zdrowej diety* 0–1 element 2–3 elementy 4–5 elementów

Cholesterol całkowity
≥200 mg%

(≥5,2 mmol/l)
170–199 mg%

(4,4–5,1 mmol/l)
<170 mg%

(<4,4 mmol/l)

Ciśnienie krwi >95. centyla 90–95. centyl <90. centyla

Glukoza na czczo
≥126 mg%

(≥7,0 mmol/l)
100–125 mg%

(5,6–6,9 mmol/l)
<100 mg%

(<5,6 mmol/l)

* Warzywa i owoce: ≥4,5 kubka dziennie; ryba: 2 lub więcej razy w tygodniu – porcja 100 g; sód: <1,5 g dziennie; słodycze/słodzone cukrem 
napoje: ≤450 kcal (1000 g) na tydzień, produkty pełnoziarniste: ≥3 razy dziennie przy dziennej podaży 2000 kcal.

Na podstawie: Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, et al; American Heart Association Strategic Planning Task Force and Statistics Committee. Defining and 
setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: The American Heart Association’s strategic Impact Goal through 2020 
and beyond. Circulation. 2010;121(4):586–613. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.192703

Tabela 2. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży

Czynniki wysokiego ryzyka  
chorób sercowo-naczyniowych

• rodzinna hipercholesterolemia (postać homozygotyczna)
• cukrzyca typu 1 i 2
• schyłkowa niewydolność nerek
• waskulopatia po przeszczepie organów (nerki, serca)
• leczenie chorób nowotworowych w dzieciństwie (przeszczep komórek macierzystych)
• choroba Kawasakiego z przetrwałymi tętniakami

Czynniki umiarkowanego ryzyka 
chorób sercowo-naczyniowych

• ciężka otyłość
• rodzinna hipercholesterolemia (postać heterozygotyczna)
• utrwalone nadciśnienie tętnicze
• koarktacja aorty
• przewlekła choroba nerek niewymagająca dializy
• zwężenie zastawki aortalnej
• leczenie chorób nowotworowych w dzieciństwie (radioterapia klatki piersiowej)

Czynniki niskiego ryzyka  
chorób sercowo-naczyniowych

• otyłość
• insulinoporność z towarzyszącymi zaburzeniami:

 ■ dyslipidemia
 ■ niealkoholowe stłuszczenie wątroby
 ■ zespół policystycznych jajników

• nadciśnienie „białego fartucha”
• kardiomiopatie
• nadciśnienie płucne
• przewlekłe choroby zapalne:

 ■ choroby tkanki łącznej (młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, układowy toczeń trzewny)
 ■ swoiste zapalenia jelit
 ■ zakażenie HIV

• stan po chirurgicznym leczeniu anomalii tętnic wieńcowych lub przełożenia wielkich pni tętniczych
• leczenie chorób nowotworowych w dzieciństwie (selektywna chemioterapia lekami kardiotoksycznymi)
• choroba Kawasakiego po ustąpieniu tętniaków

Na podstawie: Steinberger J, Daniels SR, Hagberg N, et al; American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young Committee 
of the Council on Cardiovascular Disease in the Young; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; Council on Epidemiology and Prevention; Council 
on Functional Genomics and Translational Biology; Stroke Council. Cardiovascular health promotion in children: Challenges and opportunities for 2020 and 
beyond: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2016;134(12):e236–255. doi:10.1161/CIR.0000000000000441
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2.1. Klasyczne czynniki ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych występujące 
w okresie rozwojowym

Rodzinna hipercholesterolemia. Ryzyko wystąpienia 
przedwczesnych zmian miażdżycowych i  związanych 
z tym chorób sercowo-naczyniowych w okresie dzieciń-
stwa i młodości jest największe w grupie dzieci i młodzie-
ży, u których występuje rodzinna hipercholesterolemia.7 
Jest to choroba genetyczna uwarunkowana nieprawidło-
wym metabolizmem cholesterolu. Dziedziczy się autoso-
malnie dominująco i występuje z częstością 1 : 200–250. 
Charakteryzuje się bardzo wysokim stężeniem frakcji 
LDL-C we krwi, co prowadzi do przedwczesnej miażdży-
cy, nawet u pacjentów z heterozygotyczną formą choroby. 
Liczne badania epidemiologiczne wykazały logarytmicz-
no-liniowy związek między bezwzględnymi zmianami 
stężenia LDL-C w osoczu a ryzykiem choroby układu 
sercowo-naczyniowego na podłożu miażdżycy. Wydaje 
się, że wpływ LDL-C na to ryzyko zależy zarówno od bez-
względnego nasilenia, jak i całkowitego czasu ekspozycji 
na LDL-C.4,13 Rodzinna hipercholesterolemia w okresie 
dzieciństwa jest bezobjawowa, dlatego ważne jest, aby 
w rodzinach z przedwczesnym występowaniem chorób 
na podłożu miażdżycy lub znaczącą hipercholesterolemią 
w wywiadzie wykonywać badania profilu lipidowego krwi 
na czczo u dzieci już od 3. r.ż. i powtarzać je co 3–5 lat, na-
wet jeśli poprzednie wypadły prawidłowo.4,7 Podejrzenie 
heterozygotycznej postaci hipercholesterolemii rodzinnej 
wskazuje stężenie LDL-C równe i >160 mg% (>4 mmol/l) 
oraz dodatni wywiad rodzinny u krewnych I lub II stopnia 
w kierunku przedwczesnych chorób sercowo-naczynio-
wych. Jednocześnie należy wykluczyć wtórne przyczyny 
podwyższonego stężenia cholesterolu, takie jak nadczyn-
ność tarczycy, zespół nerczycowy czy choroby wątroby. 
Z kolei w postaci homozygotycznej hipercholesterolemii 
rodzinnej stężenie LDL-C u nieleczonych osiąga wartości 
>400 mg% (>10 mmol/l).4

Postępowanie profilaktyczne i  leczenie u pacjentów 
z rodzinną hipercholesterolemią polega na wprowadze-
niu diety ubogiej w tłuszcze nasycone z dużą zawartością 
błonnika, stosowaniu fitosteroli roślinnych, odpowiedniej 
aktywności fizycznej, jak również unikaniu ekspozycji na 
dym tytoniowy. W leczeniu tych pacjentów stosuje się sta-
tyny. Badania z ostatnich lat udowodniły bezpieczeństwo 
podawania ich dzieciom z rodzinną hipercholesterolemią, 
mimo że wcześniej nie były zalecane przed okresem doj-
rzewania. W randomizowanych próbach klinicznych nie 
wykazano ich ujemnego wpływu na wzrost i dojrzewanie 
ani pracę mięśni czy wątroby.16 W 40-letniej obserwacji 
klinicznej przedstawiono korzyści niskodawkowej terapii 
statynami u dzieci w wieku 8–10 lat w obniżaniu częstości 
występowania chorób sercowo-naczyniowych pochodze-
nia miażdżycowego u heterozygot.17 Wytyczne ESC oraz 
Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego z 2019 r. 13 
wskazują na rozważenie leczenia statynami dzieci już 

w wieku 6–10 lat. Terapię rozpoczyna się od małych da-
wek, które później zostają zwiększone. U dzieci powy-
żej 10. r.ż. docelowe stężenie LDL-C wynosi <135 mg/dl 
(<3,5  mmol/l), a  w  młodszym wieku trzeba dążyć do 
zmniejszenia stężenia LDL-C o co najmniej 50%. U dzieci 
z postacią homozygotyczną zaleca się postępowanie nie-
farmakologiczne równocześnie z leczeniem statynami już 
w momencie rozpoznania (nawet we wczesnym dzieciń-
stwie) oraz terapię dodatkową, umożliwiającą osiągnięcie 
docelowych wartości redukcji LDL-C. Eksperci sugerują, 
aby dążyć do zmniejszenia stężenia LDL-C o co najmniej 
50% lub <100 mg/dl (<2,5 mmol/l). Zaleca się konsul-
tację z ośrodkiem doświadczonym w leczeniu zaburzeń 
lipidowych.4

Otyłość. O  nadwadze w  wieku rozwojowym mówi 
się, gdy BMI osiągnie wartość powyżej 85.–94. centyla 
dla danego wieku i płci dziecka, natomiast otyłość de-
finiowana jest przez BMI powyżej 95. centyla. Nadwaga 
i otyłość w Polsce występują u 7–21% populacji dziecięcej, 
w zależności od regionu i wieku dziecka oraz przyjętych 
kryteriów diagnostycznych.7 Do niedawna w  krajach 
wysoko rozwiniętych najczęstszą przyczyną wysokie-
go stężenia LDL-C była rodzinna hipercholesterolemia. 
Obecnie dominuje hipercholesterolemia spowodowa-
na nieprawidłowym stylem życia i otyłością.18 Otyłość, 
a precyzyjniej tzw. otyłość trzewną (czyli nieprawidło-
we rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, które towarzyszy 
otyłości), uznano za niezależny czynnik ryzyka rozwoju 
zdarzeń sercowo-naczyniowych.19 Typowe dla niej za-
burzenia profilu lipidów dotyczą nie tylko cholesterolu 
(w postaci obniżonego stężenia HDL-C), ale też przeja-
wiają się hipertrójglicerydemią.4

W ostatnich latach wykazano, że w celu zmniejszenia 
wystąpień niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych 
u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka konieczne jest nie 
tylko osiągnięcie docelowego stężenia LDL-C w surowi-
cy, ale też obniżenie stężenia trójglicerydów.20 Kryteria 
diagnostyczne zaburzeń lipidowych przyjęte w Polsce są 
zgodne z zaleceniami AHA – uznają za idealne stężenie 
cholesterolu całkowitego <170 mg% (<4,4 mmol/l).6,18 
W tabeli 3 przedstawiono prawidłowe i patologiczne pa-
rametry lipidogramu u dzieci i młodzieży.

Poza nieprawidłowym profilem lipidowym w przebiegu 
otyłości występują też inne zaburzenia, które wpływa-
ją na funkcje śródbłonka i rozwój przedwczesnej miaż-
dżycy: podwyższone ciśnienie krwi, insulinooporność, 
stan zapalny i stres oksydacyjny.21,22 Otyłość dziecięca 
predysponuje do wystąpienia zaburzeń odżywiania w ży-
ciu dorosłym i utrwalenia się niekorzystnych zaburzeń 
metabolicznych.

Leczenie jest wymagające. Nie istnieje łatwy i efektywny 
sposób redukcji nadmiernej masy ciała. Aby osiągnąć cel, 
potrzebne jest długotrwałe postępowanie, zmiana na stałe 
nawyków żywieniowych oraz stylu życia. Konieczne jest 
stosowanie diety niskokalorycznej z obniżonym indek-
sem glikemicznym, co najmniej umiarkowana regularna 
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aktywność fizyczna, a w razie potrzeby również farmako-
terapia, choć w pediatrii ma ona ograniczone zastosowanie. 
W przypadkach skrajnej nadwagi można nawet rozważyć 
leczenie bariatryczne. Przydatna może być też pomoc die-
tetyka, psychologa (treningi motywacyjne), trenera osobi-
stego oraz treningi dla rodziców. Celem nadrzędnym jest 
zmniejszenie masy ciała. Leczenie innych czynników ry-
zyka czy chorób współistniejących powinno się rozpocząć, 
jeśli nie ustępują one mimo schudnięcia. Postępowaniem 
niefarmakologicznym najlepiej jest objąć całą rodzinę.4

Cukrzyca. Zarówno cukrzyca typu 1 (brak insuliny), 
jak i  typu 2 (zmniejszona insulinowrażliwość tkanek) 
skutkują zwiększonym stężeniem glukozy we krwi, co 
w konsekwencji prowadzi do zmian miażdżycowych. Po-
wikłania cukrzycy występują w postaci mikroangiopatii 
(retinopatia cukrzycowa, nefropatia, neuropatia cukrzy-
cowa) i makroangiopatii (zawał mięśnia sercowego, udar, 
choroby tętnic obwodowych).23

Zmiany naczyniowe rzadko dają objawy w dzieciństwie, 
ale rozpoczynają się już w tym okresie i dotyczą obydwu 
rodzajów cukrzycy. Zarówno typ 1, jak i 2 klasyfikowane 
są jako czynniki wysokiego ryzyka rozwoju powikłań 
sercowo-naczyniowych.4 Cukrzyca typu 1 zwykle rozpo-
znawana jest na podstawie objawów klinicznych, takich 
jak wielomocz, wzmożone pragnienie, męczliwość czy 
nawet ketoza cukrzycowa. Typ 2 cukrzycy zwykle nie po-
woduje dolegliwości, rozpoznawany jest często w trakcie 
badań przesiewowych u otyłych dzieci oraz dzieci z dodat-
nim wywiadem rodzinnym w kierunku tej choroby.23,24 

W przebiegu otyłości może pojawić się nieprawidłowa 
glikemia na czczo lub upośledzona tolerancja glukozy, 
a następnie cukrzyca typu 2. Dlatego u dzieci powyżej 
10. r.ż. (lub wcześniej, jeśli już rozpoczął się okres dojrze-
wania) cechujących się BMI powyżej 95. centyla zaleca się 
wykonywanie OGTT co 2 lata.23 Prawidłowa glikemia na 
czczo wynosi <100 mg% (<5,6 mmol/l). O nieprawidłowej 
tolerancji glukozy mówi się, jeśli stężenie glukozy na czczo 
mieści się przedziale 100–125 mg% (5,6–6,9 mmol/l), 
a cukrzyca rozpoznawana jest przy stężeniu 126 mg% 
(7,0  mmol/l).25 Według WHO prawidłowa glikemia 
w 120. min OGTT wynosi <140 mg/dl (<7,8 mmol/l).23 
Zasady rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowo-
danowej przedstawione są w tabeli 4.

U pacjenta z  rozpoznaną cukrzycą konieczne są też 
badania na obecność innych czynników ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych. Powinny one być powtarzane 
co roku.26 Zaburzenia lipidowe występują częściej w obu 
postaciach cukrzycy w porównaniu z dziećmi bez tej cho-
roby, podobnie nadciśnienie tętnicze i mikroalbuminuria 
(jako skutek nefropatii cukrzycowej). Dodatkowo u dzieci 
i młodzieży z cukrzycą typu 2 powszechna jest otyłość.4 
Głównymi celami leczenia są osiągnięcie prawidłowej 
glikemii oraz zmniejszenie innych czynników ryzyka 
chorób układu krążenia. Uzyskuje się je poprzez zmia-
nę stylu życia (odpowiednia dieta i aktywność fizyczna) 
oraz farmakoterapię. Terapia cukrzycy (insuliną lub do-
ustnymi lekami przeciwcukrzycowymi) jest tu kluczowa 
– u dzieci zalecana docelowa HbA1c wynosi poniżej 6,5% 

Tabela 3. Wartości lipidogramu u dzieci i młodzieży

Parametr Prawidłowe Graniczne Wysokie

Cholesterol całkowity [mg/dl] <170 (<4,4 mmol/l) 170–199 (4,4–5,1 mmol/l) ≥200 (≥5,2 mmol/l)

LDL-C [mg/dl] <110 (<2,8 mmol/l) 110–129 (2,8–3,3 mmol/l) ≥130 (≥3,4 mmol/l)

HDL-C [mg/dl]
<10 lat
10–19 lat

>40 (1,0 mmol/l)
>45 (1,2 mmol/l)

30–40 (0,8–1,0 mmol/l)
35–45 (0,9–1,2 mmol/l)

–
–

Trójglicerydy [mg/dl]
 <10 lat
10–19 lat

<75 (<0,84 mmol/l) 
<90 (<1,00 mmol/l)

75–99 (0,84–1,10 mmol/l)
90–129 (1,00–1,46 mmol/l)

≥100 (≥1,13 mmol/l)
≥130 (≥1,47 mmol/l)

Na podstawie: Zamojska J, Gruca M, Stańczyk J. Profilaktyka chorób układu krążenia na podłożu miażdżycy u dzieci i młodzieży. Stand Med Pediatr. 
2018,15:82–90.

Tabela 4. Zasady rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej

Glikemia przygodna – oznaczona w próbce krwi 
pobranej o dowolnej porze dnia, niezależnie 

od pory ostatnio spożytego posiłku

Glikemia na czczo – oznaczona w próbce 
krwi pobranej 8–14 godzin od ostatniego 

posiłku
Glikemia w 120. min OGTT wg WHO

≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l) – cukrzyca
(gdy występują objawy hiperglikemii: wzmożone 
pragnienie, wielomocz, osłabienie)*

70–99 mg/dl (3,9–5,5 mmol/l)  
– prawidłowa glikemia na czczo

100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l)  
– nieprawidłowa glikemia na czczo

≥126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) – cukrzyca*

<140 mg/dl (<7,8 mmol/l)  
– prawidłowa tolerancja glukozy

140–199 mg/dl (7,8–11,0 mmol/l)  
– nieprawidłowa tolerancja glukozy

≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l) – cukrzyca*

* Do rozpoznania cukrzycy konieczne jest stwierdzenie 1 z nieprawidłowości, z wyjątkiem glikemii na czczo, gdy wymagane jest 2-krotne potwierdzenie 
zaburzeń; przy oznaczaniu glikemii należy uwzględnić ewentualny wpływ czynników niezwiązanych z wykonywaniem badania (pora ostatnio spożytego 
posiłku, wysiłek fizyczny, pora dnia).

Na podstawie: Araszkiewicz A, Bandurska-Stankiewicz E, Budzyński A, et al. 2019 Guidelines on the management of diabetic patients: A position of Diabetes 
Poland. Clin Diabet. 2019;8(1):1–95. doi:10.5603/DK.2019.0001
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przy stabilnej glikemii i  zminimalizowaniu epizodów 
hipo glikemii.23 Zaobserwowano, że redukcja HbA1c do 
7% zmniejsza powikłania w postaci mikroangiopatii.4

Oprócz leczenia choroby podstawowej oraz zmiany stylu 
życia na zdrowszy może być jeszcze potrzebna farmakote-
rapia wspomagająca. Jeśli poprawa trybu życia nie przy-
nosi efektów w postaci obniżenia ciśnienia tętniczego, to 
stosowanie ACEI i blokerów receptora angiotensyny jest 
zalecane jako leczenie pierwszego rzutu u młodych osób 
z cukrzycą. Dodatkową zaletą tych leków jest zmniej-
szanie albuminurii w przebiegu cukrzycy. Przy braku 
zadowalających efektów w normalizacji profilu lipido-
wego poprzez postępowanie niefarmakologiczne eksper-
ci sugerują stosowanie statyn w celu obniżenia stężenia 
LDL-C.4 Optymalizacja leczenia i zmiana stylu życia nie 
tylko poprawiają kontrolę glikemii, ale też redukują inne 
czynniki ryzyka.

Według zaleceń PTD z 2019 r. celami leczenia cukrzycy 
są23:
• uzyskanie i utrzymanie prawidłowego, harmonijnego 

rozwoju fizycznego, a także przebiegu okresu dojrze-
wania;

• prewencja ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy;
• uzyskanie wartości docelowych parametrów dla reduk-

cji ryzyka powikłań naczyniowych:
 ■ HbA1c poniżej lub równa 6,5%, przy stabilnej glikemii 

i zminimalizowaniu epizodów hipoglikemii,
 ■ stężenie LDL-C <100 mg/dl (<2,6 mmol/l), HDL-C 

>40 mg/dl (>1,1 mmol/l), trójglicerydów <100 mg/dl 
(<1,1 mmol/l),

 ■ wartości ciśnienia tętniczego poniżej 90. centyla od-
powiednio do wieku i płci oraz wzrostu (od 16. r.ż. 
poniżej 130/85 mm Hg),

 ■ BMI poniżej 85. centyla dla wieku i płci,
 ■ aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności 

powyżej 1 godziny dziennie,
 ■ spoczynkowa aktywność dzienna poniżej 2 godzin 

dziennie.
Nadciśnienie. Wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest 

kolejnym czynnikiem wpływającym na szybszy rozwój 
chorób serca i naczyń związanych z miażdżycą, niezależ-
nie czy jest ono samoistne (nadciśnienie pierwotne), czy 
też wywołane przez inne choroby (nadciśnienie wtórne). 

Nadciśnienie rozpoczynające się w okresie rozwojowym 
może przetrwać do wieku dorosłego. Szacuje się, że 
nadciśnienie tętnicze w Polsce dotyczy 4,9% populacji 
pediatrycznej.27 Do nadciśnienia wtórnego poza scho-
rzeniami nerek, przyczynami endokrynologicznymi lub 
genetycznymi mogą przyczyniać się również leki i sub-
stancje podnoszące ciśnienie, takie jak kortykosteroidy, 
cyklosporyna, środki zawierające pseudoefedrynę, a także 
używki stosowane przez młodzież (np. nikotyna, kofeina) 
oraz środki odurzające i narkotyki.28 Postać samoistna 
nadciśnienia dominuje u dzieci po 10. r.ż. (aż do ponad 
80% postaci nadciśnienia u młodzieży).

W związku z narastającą falą otyłości należy się spo-
dziewać również wzrostu częstości występowania nadci-
śnienia pierwotnego. Jak wynika z najnowszych danych, 
występuje ono u 27–47% dzieci otyłych lub z nadwagą 
w wieku 6–18 lat.27 Przeprowadzone w Stanach Zjedno-
czonych analizy wykazały, że obecnie w całej populacji 
dziecięcej najczęstszą postacią nadciśnienia jest nad-
ciśnienie samoistne.29 U dzieci nadciśnienie tętnicze 
rozpoznaje się, gdy wartości ciśnienia mierzone w wa-
runkach podstawowych w 3 niezależnych pomiarach 
osiągną lub przekroczą 95. centyl dla wieku/wzrostu 
i płci.28 Według wytycznych ESC u młodzieży powy-
żej 16. r.ż. stosuje się te same kryteria rozpoznania, co 
u dorosłych, tj. wartość 140/90 mm Hg i powyżej.27,30 
Kryteria rozpoznania nadciśnienia u dzieci i młodzieży 
zebrano w tabeli 5.

Nadciśnienie, jeśli to możliwe, powinno być leczone 
przyczynowo, a więc najpierw konieczna jest diagnosty-
ka w kierunku wtórnych jego przyczyn. Wskazaniem do 
rozpoczęcia farmakoterapii nadciśnienia – niezależnie 
od zmiany stylu życia – jest objawowe lub wtórne nadci-
śnienie, uszkodzenia narządowe w przebiegu nadciśnie-
nia (serca, nerek, siatkówki) lub towarzysząca cukrzyca 
albo przewlekła choroba nerek.7 Leczenie nadciśnienia 
samoistnego to przede wszystkim zmiana trybu życia. 
Wskazane jest stosowanie diety DASH, bogatej w warzy-
wa i owoce, produkty pełnoziarniste, niskotłuszczowe, 
chude białko oraz zakładającej spożywanie małej ilości 
soli (niedosalanie potraw, unikanie przekąsek i potraw 
z dużą zawartością soli). Zalecana jest również codzien-
na umiarkowana lub duża aktywność fizyczna. Młodzi 

Tabela 5. Klasyfikacja nadciśnienia u dzieci

Kategoria Dzieci 0–15 lat
– ciśnienie skurczowe/rozkurczowe

Młodzież >16 lat
– ciśnienie skurczowe/rozkurczowe

Prawidłowe <90. centyla <130/85 mm Hg

Prawidłowe wysokie ≥90.–<95. centyla 130–139/85–89 mm Hg

Nadciśnienie ≥95. centyla 140/90 mm Hg

Nadciśnienie I stopnia w granicach 95.–99. centyla + 5 mm Hg 140–159/90–99 mm Hg

Nadciśnienie II stopnia >99. centyla + 5 mm Hg 160–170/100–109 mm Hg

Izolowane nadciśnienie skurczowe ≥95./<90. centyla ≥140/<90 mm Hg

Na podstawie: Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Cruickshank JK, et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure 
in children and adolescents. J Hypertens. 2016;34(10):1887–1920. doi:10.1097/HJH.0000000000001039
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pacjenci z kontrolowanym nadciśnieniem mogą uprawiać 
sport. Jeśli występuje nadwaga czy otyłość, konieczne jest 
też przywrócenie prawidłowej masy ciała (prawidłowe 
dla wieku BMI), jak również unikanie narażenia na dym 
tytoniowy, który dodatkowo obciąża układ krążenia.4 
Takie zmiany stylu życia zaleca się również pacjentom 
z ciśnieniem tzw. prawidłowym wysokim.27

Leczenie farmakologiczne rozpoczyna się, jeśli zmiana 
stylu życia nie przynosi efektów w postaci normalizacji 
ciśnienia krwi w ciągu 4–6 miesięcy. Decyzja o farma-
koterapii musi być podjęta z uwzględnieniem powikłań 
narządowych nadciśnienia, współistniejących zmian 
i czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (do-
datni wywiad rodzinny, dyslipidemia, otyłość, cukrzyca, 
choroby nerek) i oceny globalnego ryzyka sercowo-naczy-
niowego. Celem leczenia jest prewencja zdarzeń sercowo-
-naczyniowych oraz uszkodzenia nerek. Aby go osiągnąć, 
zaleca się obniżenie ciśnienia do prawidłowych wartości, 
czyli poniżej 95. centyla, choć rozsądniejsze i bezpieczniej-
sze dla pacjenta wydaje się osiągnięcie tzw. optymalnych 
wartości ciśnienia, czyli poniżej 90. centyla lub poniżej 
130/80 mm Hg u młodzieży od 16. r.ż. – przy dobrze tole-
rowanych lekach. W przypadku chorób współistniejących, 
które dodatkowo obciążają układ krążenia, wartości te są 
jeszcze niższe,27 co przedstawiono w tabeli 6.

Wybór leku hipotensyjnego zależy od chorób współ-
istniejących. Jeśli leczenie pojedynczym lekiem w mak-
symalnej dawce nie przynosi efektów, stosuje się leczenie 
złożone (wielolekowe).27 Dzieci i młodzież z podwyższo-
nym prawidłowym lub łagodnym nadciśnieniem należy 
kontrolować co 3–6 miesięcy, podobnie pacjentów le-
czonych hipotensyjnie po ustabilizowaniu dawki leków 
i osiągnięciu kontroli ciśnienia.

2.2. Choroby wysokiego ryzyka  
sercowo-naczyniowego

Przewlekła choroba nerek. W przebiegu przewlekłej cho-
roby nerek pojawią się, oprócz tradycyjnych czynników 
ryzyka sercowego, takich jak nadciśnienie, dyslipidemia 

czy otyłość, dodatkowo zaburzenia elektrolitowe, nie-
dokrwistość i przewlekły stan zapalny. Skutkiem tego 
synergistycznego działania jest wczesny rozwój zmian 
naczyniowych (zwiększona sztywność naczyń, zmiany 
w tętnicach wieńcowych) oraz sercowych (przerost i zabu-
rzenia czynności mięśnia sercowego). Są one obserwowane 
u pacjentów w okresie przed dializami, w trakcie dializo-
terapii, a nawet utrzymują się po przeszczepie nerki. Z tego 
względu pacjenci z przewlekłą chorobą nerek wymagają 
zwiększonej kontroli i agresywnej terapii wspomnianych 
wcześniej zaburzeń.4

Przewlekłe choroby zapalne. Zaobserwowano, że u do-
rosłych niektóre przewlekłe choroby zapalne niosą ze sobą 
zwiększone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Do 
chorób tych należą: reumatoidalne zapalenie stawów, łusz-
czyca, układowy toczeń trzewny oraz nieswoiste zapalenia 
jelit. Wiąże się to z towarzyszącym przewlekłemu zapale-
niu zespołem metabolicznym z dyslipidemią i cukrzycą. 
Dodatkowo ponad połowa dzieci z toczniem układowym 
ma zaburzenia lipidowe oraz zapalenie nerek, które może 
prowadzić do nadciśnienia. Młodzi pacjenci z tymi cho-
robami autoimmunologicznymi powinni być okresowo 
kontrolowani pod kątem cukrzycy, otyłości, nadciśnienia 
i zaburzeń gospodarki lipidowej oraz innych czynników 
ryzyka sercowo-naczyniowego.3,4

Choroby nowotworowe leczone w dzieciństwie. W ostat-
nich dekadach obserwuje się narastanie zapadalności na 
choroby nowotworowe. Dzięki zastosowaniu coraz now-
szych metod leczenia wzrasta liczba osób wyleczonych 
i wydłuża się ich życie, dlatego częściej obserwuje się powi-
kłania leczenia onkologicznego. Jednym z najpoważniej-
szych działań niepożądanych terapii przeciwnowotwo-
rowej, w tym późnych powikłań, jest kardiotoksyczność. 
Szkodliwe działanie na układ krążenia wywierają zarów-
no leki cystostatyczne (antracyklinowe, 5-fluorouracyl, 
cyklofosfamid), jak i radioterapia.31 Późna chorobowość 
i śmiertelność pacjentów wyleczonych z chorób nowo-
tworowych w dzieciństwie jest ok. 8-krotnie większa niż 
w populacji ogólnej. Obserwuje się u nich 8–10-krotnie 
więcej zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, takich 

Tabela 6. Docelowe wartości ciśnienia u dzieci leczonych z powodu nadciśnienia

Wiek ≤16 lat >16 lat

Pacjenci z nadciśnieniem (populacja ogólna)
<95. centyla

<90. centyla – powinny być rozważone

<140/90 mm Hg

Pacjenci z nadciśnieniem i cukrzycą (typ 1 i 2)

<90. centyla

<75. centyla – u dzieci z przewlekłą chorobą 
nerek bez proteinurii

<50. centyla – u dzieci z przewlekłą chorobą 
nerek z proteinurią

130/80 mm Hg

125/75 mm Hg – u pacjentów z przewlekłą 
chorobą nerek z proteinurią

Pacjenci z nadciśnieniem i przewlekłą  
chorobą nerek

<75. centyla – u dzieci z przewlekłą chorobą 
nerek bez proteinurii

<50. centyla – u dzieci z przewlekłą chorobą 
nerek z proteinurią

130/80 mm Hg

125/75 mm Hg – u pacjentów z przewlekłą 
chorobą nerek z proteinurią

Na podstawie: Lurbe E, Agabiti-Rosei E, Cruickshank JK, et al. 2016 European Society of Hypertension guidelines for the management of high blood pressure 
in children and adolescents. J Hypertens. 2016;34(10):1887–1920. doi:10.1097/HJH.0000000000001039
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jak zastoinowa niewydolność krążenia, udary mózgu czy 
choroba wieńcowa, niż w porównywalnej grupie wieko-
wej.32 Poza wymienionymi wyżej czynnikami, które dzia-
łają kardiotoksycznie, znaczenie mają też inne przyczyny. 
Leczenie kortykosteroidami czy deficyt hormonu wzrostu 
w przebiegu terapii przeciwnowotworowej przyczyniają 
się do rozwoju otyłości, zespołu metabolicznego i nad-
ciśnienia tętniczego, zwiększając ryzyko sercowo-na-
czyniowe. Mając to na uwadze, wszystkim wyleczonym 
z nowotworu dziecięcego zaleca się badanie rutynowego 
profilu lipidowego i glukozy na czczo lub HbA1c co 2 lata. 
W razie potrzeby należy podjąć odpowiednie leczenie, 
uwzględniające zarówno zmianę trybu życia, jak i typową 
dla klasycznych czynników ryzyka farmakoterapię.4

2.3. Profilaktyka wtórna chorób 
zależnych od miażdżycy u dzieci 
z chorobami serca

Wrodzone wady serca. Wraz z rozwojem kardiochirurgii 
i kardiologicznych procedur interwencyjnych poprawia się 
rokowanie w ciężkich, złożonych wadach serca. Pojawia 
się coraz liczniejsza grupa dzieci i dorosłych, u których te 
wady były leczone. Zawał mięśnia sercowego jest główną 
przyczyną śmierci dorosłych pacjentów po operacji wro-
dzonych niesiniczych wad serca.33 Chorzy mający niektóre 
wady wrodzone są szczególnie narażeni na przedwczesny 
rozwój miażdżycy w zmienionym anatomicznie i czyn-
nościowo układzie krążenia. Należą do nich wady ogra-
niczające wypływ z lewej komory i przepływ w aorcie, 
wady serca prowadzące do zespołu Eisenmengera oraz 
wrodzone anomalie tętnic wieńcowych.34

Przykładem może być koarktacja aorty. Jest to stosun-
kowo częsta wada serca i przebiega z nadciśnieniem tęt-
niczym, które u 10–50% pacjentów może utrzymywać się 
również po korekcji chirurgicznej czy skutecznym lecze-
niu interwencyjnym. Skutkuje to rozwojem przedwcze-
snej choroby wieńcowej oraz powikłaniami naczyniowo- 
-mózgowymi wynikającymi z  nadciśnienia. Obecnie 
koarktację aorty, a nie tylko izolowane zwężenie aorty, 
uznaje się za element uogólnionej arteriopatii. W bada-
niach histologicznych aorty wstępującej i  zstępującej 
wykazano zmiany warstwy mięśniowej aorty z wczesną 
fragmentacją włókien sprężystych i włóknieniem skut-
kującą wzrostem sztywności aorty i  tętnic szyjnych.35 
Wrodzona wada zastawki aortalnej w postaci jej zwę-
żenia prowadzi do przerostu lewej komory i predyspo-
nuje do niedokrwienia mięśnia sercowego oraz innych 
chorób sercowo-naczyniowych. Po operacji przełożenia 
wielkich pni tętniczych oraz nieprawidłowego odejścia 
lewej tętnicy wieńcowej od pnia płucnego (zespół Blan-
da–White’a–Garlanda) może rozwijać się zwężenie ujść 
naczyń wieńcowych i wtórnie przyspieszona miażdżyca. 
U takich pacjentów wymagana jest szczególna dbałość 
o unikanie i wczesne wykrywanie dodatkowych czyn-
ników ryzyka sercowo-naczyniowego.4

Choroba Kawasakiego. Jest to choroba wieku dziecię-
cego o niejasnej etiologii, która objawia się ostrym zapa-
leniem naczyń. U ok. 25% nieleczonych dzieci powstają 
zmiany w tętnicach wieńcowych w postaci tętniaków. Po-
wikłaniem może być pęknięcie tętniaka, zakrzepica w jego 
obrębie lub postępujące zwężenie, co może prowadzić do 
zawału mięśnia sercowego. Pacjenci po przebyciu choroby 
mają zwiększone ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. 
Dzieci z przetrwałymi tętniakami wymagają terapii prze-
ciwpłytkowej, a z dużymi tętniakami – dodatkowo leków 
przeciwzakrzepowych. Ze względu na zmiany w tętnicach 
wieńcowych zaleca się promowanie zdrowego trybu życia, 
aby ograniczyć inne czynniki ryzyka chorób sercowo-na-
czyniowych. Okresowe badania w kierunku nadciśnienia, 
analiza lipidogramu, ocena BMI i obwodu talii powinny być 
wykonywane co pół roku, rok lub co 2 lata, w zależności od 
rozmiaru zmian w tętnicach wieńcowych.4,36

3. Podsumowanie

Polepszenie sytuacji zdrowotnej populacji oraz zmniejsze-
nie liczby przedwczesnych zgonów z przyczyn sercowo- 
-naczyniowych może przynieść przede wszystkim profilak-
tyka, do której dostęp powinni mieć już pacjenci w wieku 
rozwojowym. Należy położyć nacisk na edukację obejmu-
jącą przyczyny i skutki nadciśnienia tętniczego, cukrzycy 
typu 2, zaburzeń lipidowych. Zdrowe zwyczaje żywieniowe 
oraz znaczenie aktywności fizycznej powinny być wpaja-
ne dzieciom zarówno w domach, jak i szkołach. Jedynie 
poszerzanie wiedzy społeczeństwa może doprowadzić do 
zmniejszenia rozpowszechnienia chorób serca i naczyń. 
Kolejnym celem działań prozdrowotnych jest identyfika-
cja grup zwiększonego ryzyka i eliminacja lub redukcja 
rozpoznanych u dzieci i młodzieży czynników ryzyka. 
W działaniach tych konieczna jest ścisła współpraca leka-
rzy z rodzicami oraz ich akceptacja przez dzieci i młodzież.
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1. Wstęp

Intensywne uprzemysłowienie i urbanizacja z jednej stro-
ny przyczyniły się do rozwoju nauki i poprawy warunków 
bytowych, z drugiej zaś zmiana stylu życia i nadmierne 
korzystanie ze zdobyczy współczesności doprowadziły 
do ogromnej liczby pacjentów dotkniętych chorobami 
cywilizacyjnymi.1 Istotnym elementem zwalczania chorób 
towarzyszących pacjentowi przez większość jego życia jest 
włączenie go w proces terapeutyczny i traktowanie przez 
personel medyczny jako świadomego partnera w leczeniu. 
Współczesny rynek usług zdrowotnych jest przekształ-
cony w obszarze mechanizmów podażowo-popytowych, 
skoncentrowany na konkurencji, zdecentralizowany 
i oparty na konsumeryzmie.2 Wzrosło znaczenie efek-
tywności ekonomicznej placówek medycznych i podmio-
towego traktowania pacjenta.

Coraz większy nacisk na upodmiotowienie pacjenta, 
jego partycypację w procesie leczenia oraz wzrost świado-
mości uczestników systemu opieki zdrowotnej w zakresie 
mechanizmów regulujących system wymagają ciągłego 
podnoszenia jakości usług. Największą rolę w usatysfak-
cjonowaniu pacjenta w procesie leczenia, a co za tym idzie 
osiągnięciu zadowalającego efektu zdrowotnego odgrywa 
personel medyczny. Jakość usługi oceniana jest w dużym 
stopniu przez pryzmat empatii personelu, życzliwego trak-
towania pacjenta i jego rodziny, poszanowania godności 
i intymności, a także profesjonalnego podejścia.3

Punktem wyjścia do zrozumienia istoty komunikowa-
nia się w świecie medycznym stanowi definicja zdrowia 
WHO, traktująca je jako pełen dobrostan fizyczny, psy-
chiczny, społeczny i duchowy, a nie jedynie brak choroby 
czy niepełnosprawności. Przywrócenie sprawności fi-
zycznej to główne założenie biologicznego ujęcia medy-
cyny, które pozbawione jest aspektu emocjonalnego i nie 
uwzględnia faktu, że nastawienie psychiczne ma duży 
wpływ na pokonanie choroby. Włączenie pacjenta w pro-
ces leczenia i uaktywnienie jego wewnętrznych zasobów, 
by mógł realnie wpływać na swój stan, to z kolei założenia 
bardziej efektywnej koncepcji holistycznego podejścia do 
terapii.4

2. Relacje lekarza z pacjentem 
w przeszłości

Słowo „pacjent” już na wstępie obwarowane jest skojarze-
niami dotyczącymi podporządkowania się – odwołując się 
do języka angielskiego, patient w dosłownym tłumaczeniu 
oznacza ‘cierpliwy’. Stary paradygmat systemu ochrony 
zdrowia bazował właśnie na tym założeniu – pacjenta 
biernie przyjmującego zalecenia, posłusznego, pokornego, 
nieangażującego się.

Rola medyka pojmowanego jako „ojca” (łac. pater), 
działającego w imię dobra, definiowanego przez niego 
samego, na rzecz „dziecka” – pacjenta, pomijając przy 
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tym jego wolę i ograniczając autonomię, to najstarszy typ 
relacji zwany modelem paternalistycznym.5 Ta niedo-
skonała forma współpracy wywodzi się ze starożytności, 
a jej główne założenia pieczętuje przysięga Hipokratesa, 
mówiąca o pomaganiu pacjentom i unikaniu szkodzenia 
im wedle własnych sił i osądu.4 Lekarz modelu paterna-
listycznego przyjmuje postawę autorytarną – samodziel-
nie podejmuje praktycznie wszystkie decyzje, mocno 
ograniczając świadome uczestnictwo pacjenta w lecze-
niu. Proces terapeutyczny w tym modelu traktowany jest 
jako przywrócenie sprawności zaburzonych funkcji or-
ganizmu przy pominięciu osobistych preferencji chorego. 
Nieuwzględnienie wyobrażeń pacjenta na temat własnej 
choroby stanowi główny zarzut wobec paternalizmu. 
Drugą stroną medalu tej relacji jest z kolei nieobarczanie 
pacjenta odpowiedzialnością za skutki i przebieg leczenia 
przy zapewnieniu lekarzowi pełnej swobody w zastoso-
waniu najlepszej wg niego metody terapeutycznej.6 Profit 
ten jednak nie jest w stanie zrekompensować asymetrii 
wynikającej z faktu, że lekarz jest ekspertem wyposażo-
nym w niezbędne narzędzia i atrybuty, pacjent zaś pozo-
staje bezradny, wystraszony i uzależniony od personelu 
medycznego. Choć lekarz to opiekun/strażnik pacjenta,7 
to jednak komunikacja pomiędzy nimi ma charakter 
jednokierunkowy, z wyraźnie zaznaczonym dystansem 
emocjonalnym.8 W związku z tym, wbrew założeniom 
modelu o upodmiotowieniu chorego, pacjenci uważają, 
że są traktowani instrumentalnie.

3. Nowy model komunikacji

Nowy wymiar komunikowania w ochronie zdrowia to 
prowadzenie otwartego dialogu z pacjentem, który trak-
towany jest nie tylko jako odbiorca poleceń, ale jako rów-
norzędny partner dostarczający informacji zwrotnych 
i zgłaszający swoje potrzeby oraz oczekiwania. Bliski tym 
założeniom jest model partnerski wywodzący się z so-
cjomedycznego paradygmatu, uwzględniającego zarów-
no biologiczny, jak i psychiczny oraz społeczny wymiar. 
Nowa jakość komunikacji w świecie medycznym oparta 
jest na przeobrażeniu pacjenta z posłusznego wykonawcy 
poleceń w świadomego uczestnika procesu leczenia, de-
cydującego wspólnie z lekarzem o jego przebiegu. Part-
nerstwo budowane jest na obustronnym zaangażowaniu 
emocjonalnym w proces leczenia. Pacjent ma możliwość 
samodzielnego decydowania o sobie, jego prawa są respek-
towane, wzrasta też jego autonomia, co zwiększa zaufa-
nie do lekarza.5 Należy zaznaczyć, że wraz z możliwością 
decydowania o przebiegu leczenia i zarządzania choro-
bą wzrasta odpowiedzialność pacjenta za jego wybory. 
Tego elementu był pozbawiony model paternalistyczny, 
w którym chory jedynie odtwarzał zalecenia personelu, 
nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za wynik zdro-
wotny. Nie ulega jednak wątpliwości, że dwukierunkowa 
komunikacja pozwala uzyskać lepszy efekt terapeutyczny 

dzięki dokładności w diagnozie, informacjom zwrotnym 
od pacjenta i wspólnemu doborowi sposobu leczenia. 
Niebagatelną rolę w terapii odgrywa wsparcie rodziny 
chorego, zatem kolejnym ważnym zadaniem lekarza jest 
włączanie bliskich pacjenta w przebieg leczenia.8

Modelem w największym stopniu skupionym na pa-
cjencie i jego rodzinie jest model systemowo-partnerski, 
oparty na paradygmacie socjoekologicznym, definiują-
cym człowieka przez pryzmat czynników biologicznych, 
psychologicznych, społecznych i środowiskowych. Rela-
cja zachodząca między lekarzem a pacjentem obejmuje 
wiele systemów tworzących dynamiczną całość.8 Pacjent 
czerpie korzyści z aktywnego udziału – swojego oraz jego 
najbliższych – w ustalaniu diagnozy, planowaniu leczenia 
i monitorowaniu jego przebiegu. Lekarz z kolei rozkłada 
wysiłek konieczny do osiągnięcia zadowalającego wyniku 
zdrowotnego między chorego a rodzinę pacjenta, która 
zapewnia mu stałe wsparcie, zwiększając prawdopodo-
bieństwo powodzenia leczenia. Model ten jest niezwy-
kle wymagający, gdyż opiera się na ponadprzeciętnych 
umiejętnościach budowania poprawnych relacji interper-
sonalnych zarówno ze strony chorego, jego rodziny, jak 
i samego medyka.

Literatura przedmiotu jest bogata w przykłady nawiązy-
wania zróżnicowanych pod względem różnych kryteriów 
relacji między lekarzem a pacjentem. Zembala, dokonując 
przeglądu modeli komunikacyjnych między tymi pod-
miotami, przywołuje koncepcje różnych autorów.5 Szasz 
i Hollender ze względu na kryterium aktywności pacjenta 
i lekarza w trakcie procesu leczenia wyróżniają modele: 
aktywność – bierność, kierownictwo – współpraca, obu-
stronne uczestnictwo. Kuczyńska bierze pod uwagę obszar 
zainteresowań lekarza, charakteryzując 2 podejścia do 
budowania relacji: somatyczne i ogólne. Pierloot proponu-
je podział ze względu na psychologiczne koncepcje czło-
wieka: komunikacyjny model relacji lekarza z pacjentem, 
społeczno-kulturowy model relacji lekarza z pacjentem, 
model medycznego przenoszenia relacji z pacjentem oraz 
przyjacielski model relacji lekarza z pacjentem.5

Upodmiotowienie pacjenta w systemie ochrony zdro-
wia to nieodwracalny proces, który stanowi dowód prze-
obrażeń zachodzących w polityce zdrowotnej i sposobie 
funkcjonowania placówek medycznych. Na komunika-
cji i więziach łączących pacjenta i lekarza skupia się od 
dawna wdrażany do systemu opieki zdrowotnej marke-
ting relacji. Rudawska podkreśla rolę zaufania w relacji 
lekarz – pacjent.9 Usługa zdrowotna jest specyficznym 
świadczeniem składającym się z aspektu medycznego, 
ale też opieki. Pacjent nie jest w stanie, ze względu na 
brak specjalistycznej wiedzy, w pełni ocenić medycznej 
strony usługi, więc bazuje jedynie na zaufaniu do lekarza. 
Szczerość i zaufanie to kluczowy element dla obu stron 
transakcji. Z punktu widzenia pacjenta stanowi podstawę 
powierzenia własnego życia i zdrowia profesjonaliście, 
z kolei lekarz musi wierzyć choremu, że ten wywiązuje 
się z zaleceń i przestrzega wspólnych ustaleń. Zadaniem 
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świadczeniodawcy jest dostarczenie wszelkich niezbęd-
nych narzędzi pacjentowi, by możliwie szybko wzbudzić 
w nim ufność. W publicznym sektorze opieki zdrowotnej 
wzbudzenie zaufania pacjenta jest utrudnione ze względu 
na deficyt czasowy i infrastrukturalny. Dlatego ważne jest 
długofalowe, stałe budowanie dobrej opinii o placówce 
wśród jej pacjentów. Zasłyszane pozytywne oceny i re-
komendacje innych stanowią solidny fundament więzi 
opartych na zaufaniu. Świadczeniodawcy coraz aktywniej 
implementują w swoich placówkach model partnerskiej 
komunikacji. Menedżerowie ochrony zdrowia mają świa-
domość, że współczesny pacjent, samodzielnie wybiera-
jąc miejsce leczenia, kieruje się podejściem personelu do 
opieki nad chorym – łatwością komunikacji, poziomem 
empatii, życzliwością i otwartością, co jest szczególnie 
ważne dla pacjentów zmagających się z chorobami prze-
wlekłymi. Kształtując więc opinię o instytucji, pacjent 
postrzega ją nie tylko poprzez uzyskanie zamierzonego 
efektu zdrowotnego, co z resztą nie zawsze jest możliwe, 
lecz głównie przez pryzmat personelu medycznego.9

Kierunek działania podmiotów świadczących usługi 
zdrowotne jest zgodny z nową koncepcją marketingo-
wą, która zakłada budowanie satysfakcjonujących relacji 
z klientem. Odchodzi się od marketingu zorientowanego 
na transakcję, koncentrującego się na sprzedaży produk-
tu/usługi. Lekarz powinien zapewnić taki poziom usługi, 
by pacjent po opuszczeniu placówki rekomendował ją in-
nym, a w razie potrzeby wrócił do niej po pomoc. Szpitale, 
które stworzyły zaawansowaną kulturę marketingową, 
zazwyczaj uzyskują lepsze wyniki niż te, które skupiają się 
wyłącznie na liczbie sprzedanych wizyt, usług, zabiegów.10

Dynamicznie zmienia się podejście do pacjenta, któ-
rego oczekiwania i świadomość wciąż rosną, wywołując 
konieczność stałego podnoszenia jakości usług bazują-
cych na sprawnej komunikacji angażującej obie strony 
procesu leczenia. Nowoczesny system opieki zdrowotnej 
odrzuca paternalizm, silnie akcentując rolę pacjenta. Pa-
cjent w starym paradygmacie to bierny odbiorca usług 
obarczający system odpowiedzialnością za stan swojego 
zdrowia. Kreator własnego zdrowia, świadomy uczestnik 
rynku podejmujący zachowania prozdrowotne to nowy 
typ pacjenta w przeobrażonym systemie ochrony zdro-
wia.11 Kluczowym czynnikiem sukcesu placówki medycz-
nej staje się – poza skutecznością kliniczną i kosztową 
– suma czynników postrzeganych przez pacjenta jako 
warunkujące jakość i wartość usługi. Koncepcja rozwoju 
wedle starego sposobu myślenia opierała się na bieżącym 
rozwiązywaniu problemów zdrowotnych pacjentów oraz 
kontroli kosztów. Obecnie rozwój organizacji oferującej 
usługi zdrowotne polega na ciągłym zwiększaniu satysfak-
cji klienta przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami.

Umożliwienie pacjentowi współudziału w procesie le-
czenia spełnia ważną psychologiczną funkcję – daje leczo-
nemu poczucie, że przyczynił się do poprawy własnego 
zdrowia, co znacznie zwiększa jego satysfakcję z usługi. 
Niesie za sobą również skutek ekonomiczny dla sytemu 

– szybszy powrót do zdrowia redukuje przeciętne obło-
żenie łóżka i zmniejsza zużycie leków.12

Promowanie aktywnej postawy pacjenta wprowadziło 
nowe pojęcie patient empowerment. Koncepcja empower
ment (z ang. ‘upoważnienie’, ‘upodmiotowienie’) zakłada 
skuteczność, samodzielność, świadomość, pewność siebie 
i wiedzę pacjenta na temat zdrowia. W myśl tej idei współ-
czesny pacjent podejmuje przemyślane decyzje, zna swoje 
obowiązki, artykułuje potrzeby i świadomie uczestniczy 
w procesie leczenia13 – można by rzec: zarządza własnym 
procesem leczenia. Kampanię propagującą koncepcję pa-
cjenta jako wyedukowanego partnera dialogu prowadzi 
EPF – patronacka organizacja, która zrzesza pacjentów 
wokół zdrowia publicznego i promowania zdrowia w całej 
Europie. Jednym z głównych celów działania organizacji 
zawartym w planie strategicznym jest szerzenie założeń 
koncepcji empowerment patient ujęte jako14: „Promowanie 
rozwoju i wdrażania polityki, strategii i usług zdrowot-
nych opartych na współudziale pacjentów w podejmowa-
niu decyzji i umożliwieniu zarządzania swoim zdrowiem 
zgodnie z własnymi preferencjami przy jednoczesnym 
zwiększaniu świadomości na temat ich praw i obowiąz-
ków”. Projekt EPF nazwany „Patients Prescribe E5 for 
Sustainable Health Systems” propaguje pacjentocentryzm 
oparty na: edukacji, samodzielnym sprawdzaniu stanu 
swojego zdrowia, partnerstwie w kontakcie z profesjonali-
stą medycznym, doświadczeniu zbieranym w środowisku 
pacjenckim oraz zaangażowaniu.13

Obecnie pacjentami najbardziej zaangażowanymi w sta-
ły monitoring swojego stanu zdrowia i zarządzania cho-
robą są osoby obciążone chorobami przewlekłymi, które 
niejako nie mają innego wyboru. Obok tej grupy rośnie 
również liczba młodych, wykształconych i  swobodnie 
korzystających ze zdobyczy technik pacjentów. Raport 
Polskich Badań Internetu Internetowe serwisy o zdrowiu 
podaje, że w 2016 r. już ponad 12,6 mln Polaków poszu-
kiwało online informacji na temat zdrowego stylu życia, 
odżywiania się, chorób i ich leczenia. Jeszcze w 2010 r. 
internetowe serwisy o zdrowiu odwiedzało 8 mln inter-
nautów, a w 2005 r. jedynie 1,8 mln osób.15 Współcześni 
konsumenci rynku usług zdrowotnych przychodzą więc 
na wizytę bogatsi w wiedzę zdobytą w Internecie, co po-
woduje, że podczas badania zadają więcej pytań, dzielą się 
swoimi przemyśleniami i są bardziej krytyczni względem 
informacji przekazywanych przez lekarza, dowodząc, że 
przestali być biernymi uczestnikami systemu ochrony 
zdrowia.

Ciekawy obraz pacjenta rysuje się również w przedsta-
wionym przez Fundację MY Pacjenci raporcie pt. Lekarze 
i pacjenci w Polsce – model relacji w gabinecie lekarskim 
A.D. 2016. Spośród ponad 1000 przebadanych pacjentów 
w celu odnalezienia informacji przed wizytą lekarską 
z Internetu korzystało 78,2%. Wśród powodów poszuki-
wania informacji w sieci wymienianych przez pacjentów 
pojawiły się ciekawość i chęć pogłębienia wiedzy (38,4%), 
ale także brak zaufania do lekarzy (21,7%) czy też chęć 
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przygotowania się do zadawania pytań podczas wizyty 
(15,9%). Według raportu pacjenci sugerowali lekarzom 
zlecenie dodatkowych badań (46,6%) oraz wystawianie 
konkretnych zaświadczeń lub skierowań (35,5%), nie in-
gerowali zaś w sam proces leczenia.16

4. Podsumowanie

Zmiany w  relacjach zachodzące pomiędzy głównymi 
uczestnikami runku usług zdrowotnych są nieodwracalne. 
Nowy typ pacjenta, dostęp do specjalistycznych informa-
cji, mechanizmy rynku opartego na konkurencji między 
podmiotami leczniczymi wprowadzają do systemu pojęcie 
jakości skupionej nie tylko na świadczeniu zdrowotnym, 
ale również na komunikacji oraz współpracy pacjenta 
i personelu medycznego w procesie terapeutycznym.
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1. Wstęp

Depresja to jedna z chorób cywilizacyjnych, która wystę-
puje coraz częściej, zwłaszcza w społeczeństwach krajów 
wysoko rozwiniętych. WHO na podstawie Międzyna
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD10 do zaburzeń depresyjnych włącza 
następujące rozpoznania: F31 – zaburzenia afektywne 
dwubiegunowe, F32 – epizody depresyjne, F33 – zabu-
rzenia depresyjne nawracające oraz F34 – uporczywe 
zaburzenia nastroju (afektywne). Depresja definiowana 
jest jako grupa zaburzeń psychicznych cechujących się 
obniżeniem nastroju, smutkiem, przygnębieniem, ni-
ską samooceną, małą wiarą w siebie, poczuciem winy, 
pesymizmem. U niektórych pacjentów mogą pojawić 
również takie objawy, jak myśli samobójcze, niezdolność 
do przeżywania przyjemności (anhedonia), spowolnienie 
psychoruchowe, zaburzenie rytmu dobowego (bezsen-
ność lub nadmierna senność) lub apetytu, przy czym 
znacznie częściej obserwuje się jego zmniejszenie niż 
wzmożenie.1

Niejednokrotnie ludzie cierpiący na zaburzenia psy-
chiczne z tej grupy zmagają się z chorobami towarzy-
szącymi, do których zaliczyć można cukrzycę, chorobę 
wieńcową, POChP czy różnego rodzaju nowotwory.2,3 
W tym kontekście znacznie mniej uwagi poświęca się 
zdrowiu jamy ustnej, mimo że udowodnione zostało, 
jak wielki ma ono wpływ na zdrowie psychiczne i fizycz-
ne człowieka. Skupianie się na konkretnych chorobach 
poszczególnych układów bez uwzględnienia wzajem-
nych oddziaływań między nimi powoduje, że dbałość 

o prawidłowe funkcjonowanie układu stomatognatycz-
nego przypisuje się jedynie lekarzom stomatologom, co 
przeczy idei holistycznego podejścia do zdrowia. Prawi-
dłowe funkcjonowanie jamy ustnej oraz jej estetyka nie 
tylko mają wpływ na wzrost i rozwój, wygląd, zadowo-
lenie z życia i kontakty społeczne, ale również spełniają 
istotne funkcje życiowe, takie jak mowa, żucie czy odczu-
wanie smaku,4 dlatego tak ważne jest ciągłe podnoszenie 
wiedzy lekarzy psychiatrów na ten temat, w tym na temat 
wpływu leków antydepresyjnych oraz niewłaściwej diety 
na kondycję jamy ustnej.5

Według WHO depresja zajmuje obecnie 3. miejsce 
w rankingu najczęściej diagnozowanych zaburzeń psy-
chicznych w populacji Europy. W Polsce choruje na nią 
ponad 1,5 mln osób powyżej 15. r.ż., co stanowi ok. 5,3% 
populacji. Pełnoobjawowa depresja dotyka również kilku 
procent dzieci. Statystycznie częściej chorują na nią ko-
biety (6,4%), u których rozpoznawana jest prawie 2-krot-
nie częściej w stosunku do populacji męskiej. Około 35% 
częściej choroba ta dotyka mieszkańców dużych miast 
w stosunku do osób mieszkających na wsiach i w małych 
miejscowościach. Liczba cierpiących na tę chorobę rośnie 
wprost proporcjonalnie do stopnia urbanizacji miast.6 Nie-
zwykle często depresję stwierdza się u osób starszych, lecz 
w większości deklarują one zadowolenie z życia mimo pro-
blemów zdrowotnych. Z wiekiem ludzie stawiani są przed 
coraz to nowszymi wyzwaniami i trudnymi sytuacjami, 
którym muszą stawić czoła. Zaliczyć do nich można: utra-
tę partnera, ograniczenie lub brak aktywności zawodowej, 
utrudnienia związane z obniżającą się kondycją fizyczną, 
a także psychiczną, powiązaną często z samotnością czy 
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CAL (ang. clinical attachment level) – kliniczne położenie przyczepu
CPI (ang. community periodontal index) – wskaźnik periodontologiczny po-

trzeb leczniczych
DMFS (ang. number of decayed, missing, or filled surfaces) – liczba powierzchni 

z próchnicą, brakujących lub wypełnionych
DMFT (ang. number of decayed, missing, or filled teeth) – liczba zębów 

z próchnicą, brakujących lub wypełnionych
PD (ang. pocket depth) – głębokość kieszonek
POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
PTSD (ang. posttraumatic stress disorder) – zespół stresu pourazowego
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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rozmyślaniami o ulotności życia. Problemy z bezsenno-
ścią, utratą apetytu czy funkcjonowaniem w społeczeń-
stwie wywierają wpływ na ogólny spadek jakości życia.7

2. Przegląd piśmiennictwa

Metaanaliza przeprowadzona przez naukowców z Austra-
lii i Kanady na 19 artykułach z całego świata dowiodła, 
że do głównych problemów stomatologicznych wśród pa-
cjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi zaliczyć 
można erozje zębowe, próchnicę, choroby periodontolo-
giczne oraz utratę zębów.5

Erozja zębowa to kwasowozależna utrata tkanki zęba 
bez udziału bakterii. Zalicza się ją do grupy ubytków 
niepróchnicowego pochodzenia. Można wyróżnić kil-
ka stadiów powyższego procesu – na początku erozja 
ograniczona jest do szkliwa, lecz w miarę rozwoju może 
sięgać nawet zębiny. Do objawów erozji obserwowanych 
wewnątrzustnie zaliczyć można nadwrażliwość, wytar-
te, nieestetyczne miejsca na koronie i/lub korzeniu zęba, 
a także ograniczenie funkcji żucia spowodowane przez 
powyższe dolegliwości. Erozję zębową należy różnicować 
z abrazją czy atrycją, które mają odmienne przyczyny.8 
Biorąc pod uwagę pochodzenie kwasów, można wyróżnić 
erozję egzogenną i endogenną. Pierwsza z nich wywołu-
je początkowo zmiany na powierzchni wargowej zębów 
przednich, gdy kwasy dostarczane są do organizmu ze 
środowiska zewnętrznego. Drugi typ erozji zajmuje naj-
częściej podniebienne i żujące powierzchnie zębów, co 
wiąże się z endogennym pochodzeniem czynnika. Wy-
gląd zmian uzależniony jest od stadium zaawansowania. 
W fazie początkowej erozja objawia się delikatnym po-
łyskiem we wklęsłościach na powierzchniach gładkich 
oraz szczytach guzków. Ekspozycja na kwasy powoduje 
rozpuszczenie materii nieorganicznej, co wygląda jak po 
wytrawianiu kwasem. W rezultacie dochodzi do stward-
nienia wierzchniej warstwy i utworzenia umocnionej, od-
porniejszej powierzchni. Postęp procesu skutkuje dalszą 
utratą tkanki, a w konsekwencji zainfekowaniem zębiny 
i odsłonięciem materii organicznej.9 Niektórzy pacjenci 
z zaburzeniami depresyjnymi spożywają zbyt wiele alko-
holu, który przyczynia się do rozwoju erozji egzogennej. 
Istnieje też grupa pacjentów, która boryka się z bulimią, 
przyczyniającą się do erozji endogennej.

Jak udowodnili w swoich badaniach Cormac i Jenkis, 
osoby z zaburzeniami depresyjnymi i  lękowymi często 
nadużywają substancji alkoholowych i  tytoniu.10 Obie 
używki mogą powodować występowanie choroby re-
fluksowej, a tym samym przyczyniają się do obecności 
kwasów endogennych, które są bezpośrednio odpowie-
dzialne za erozję szkliwa zębowego. Na tle nerwowym 
rozwijać się mogą także atrycja, inaczej utrata tkanek 
zęba na skutek ścierania ich poprzez regularny kontakt 
między przeciwstawnymi zębami przy użyciu dużej siły, 
np. podczas zgrzytania zębami, oraz abrazja, wywołana 

ścieraniem tkanek własnych zęba różnymi przedmiotami, 
jak np. szczoteczka do mycia. Wówczas dochodzić może 
do chemicznego rozpuszczenia uszkodzonej wcześniej 
tkanki, chociażby poprzez ekspozycję na słodzone napoje 
(egzogenne pochodzenie kwasów).10

Innym objawem w jamie ustnej u pacjentów z zabu-
rzeniami depresyjnymi jest choroba próchnicowa. Roz-
wija się, w przeciwieństwie do erozji, z powodu bakterii. 
Prowadzi do demineralizacji szkliwa, a następnie zębiny, 
tworząc ubytki na powierzchni zęba. Zaawansowanie 
próchnicy oceniane jest za pomocą sumy powierzchni 
zębów z  aktywnym procesem próchnicowym, liczby 
brakujących zębów, a także wypełnionych powierzchni 
zębów. Im wyższy wynik, tym bardziej zaawansowany 
proces próchniczy. U osób chorych na depresję często 
dochodzi do zaniedbania higieny, w tym higieny jamy 
ustnej. Jest to jeden z głównych czynników sprzyjających 
rozwojowi próchnicy. Badane przez Anttilę et al. kobiety 
z depresją częściej niż kobiety nieobciążone tą chorobą 
jadły słodycze, przekąski lub napoje słodzone, wpływające 
kariogennie na zęby.11 Rzadziej odbywały wizyty u denty-
sty, a zachowanie naturalnych zębów było dla nich mniej 
istotne niż dla kobiet bez depresji. Odsetek osób szczot-
kujących zęby co najmniej 2 razy dziennie i chodzących 
na kontrole stomatologiczne był niższy wśród osób z de-
presją niż w grupie kontrolnej. Częstsze szczotkowanie 
zębów i wizyty kontrolne związane były jednakże rów-
nież z płcią żeńską, wyższym wykształceniem i większymi 
dochodami.11

Choroba periodontologiczna polega na zerwaniu po-
łączenia między dziąsłem a zębem w efekcie zapalenia 
dziąseł. Zaawansowanie choroby określa się, wykonując 
2 pomiary, PPD oraz CAL, przy użyciu zgłębnika perio-
dontologicznego. Konsekwencją rozwoju próchnicy zębów 
oraz choroby przyzębia może być utrata uzębienia – czę-
ściowa lub całkowita.

Badanie Muhvić-Urek et al. dotyczące weteranów wo-
jennych dotkniętych PTSD wykazało, że ta grupa pacjen-
tów reprezentowała gorszy status periodontologiczny oraz 
stan higieny jamy ustnej niż pacjenci z grupy kontrolnej, 
nieobciążeni zaburzeniami psychicznymi.12 Badanymi 
parametrami były CPI, płytka nazębna oraz kamień na-
zębny. Ponadto weterani mieli mniejszą liczbę zębów oraz 
problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym. Wnioski 
płynące z pracy są takie, że w grupie pacjentów z PTSD 
kondycja jamy ustnej jest znacząco obniżona.

Badanie z Finlandii donosi, że liczba zębów objętych 
próchnicą u pacjentów z depresją jest związana z wiekiem 
pacjenta. Największe powiązanie wykazuje grupa pacjen-
tów w wieku 35–54 lat.13 U pacjentów z zaburzeniami 
psychicznymi zaobserwowano gorsze wyniki wskaźni-
ków DMFT oraz DMFS oraz wskaźnika periodontolo-
gicznego CPI.

Wpływ depresji na rozwój choroby periodontologicz-
nej badali również naukowcy ze Stanów Zjednoczonych 
w 2002 r. Przeprowadzili badanie na 697 uczestnikach 
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i początkowo uznali, że nie ma bezpośredniego związku 
między chorobą periodontologiczną a depresją. Po roku 
u badanych pojawiły się jednak objawy choroby perio-
dontologicznej.14 Rok później, również w Stanach Zjedno-
czonych, naukowcy dowiedli na podobnie licznej grupie 
701 pacjentów, że depresja nie jest powiązana z chorobą 
periodontologiczną.15 Oba badania różniła średnia wieku, 
która w pierwszym badaniu wynosiła 47 lat, a w drugim 
67,2 roku.

Kolejnym objawem u pacjentów z depresją jest utrata 
uzębienia. Pracą potwierdzającą ten fakt jest badanie an-
kietowe z 2014 r. przeprowadzone na 217 379 pacjentach 
z obecną lub przebytą depresją.16 W innym badaniu an-
kietowano także pacjentów palących, co miało wpływ na 
zaburzenie wyników, gdyż palenie tytoniu przyczynia się 
do utraty uzębienia.17

Wyniki wyżej przytoczonych badań pokazują, że naj-
większym problemem stomatologicznym osób z depresją 
jest próchnica oraz utrata uzębienia. Sprzeczność co do 
wpływu depresji na rozwój choroby periodontologicznej 
ukazały badania na populacji amerykańskiej w 2 róż-
nych ośrodkach badawczych w odstępie roku.14,15 Różnice 
w wynikach argumentowano tym, że w jednym z badań 
nie rozróżniono pacjentów z zaburzeniami lękowymi i de-
presyjnymi. Druga hipoteza sugerowała, że rozbieżność 
wyników była spowodowana paleniem papierosów przez 
osoby z depresją. Mogło to spowodować fałszywy wnio-
sek, w którym nie uwzględniono wpływu palenia tytoniu 
na zdrowie tkanek przyzębia. Badania prowadzone na 
grupie pacjentów z chorobą depresyjną pod kątem odczu-
wania bólu wykazały, że kliniczny ból eksperymentalny 
(krótkotrwały) jest przez pacjentów mniej odczuwalny. 
Ma to związek z częstym występowaniem chronicznego 
bólu u tej grupy pacjentów, który przekazywany jest przez 
ośrodkowy układ nerwowy i może się wiązać z modelo-
waniem neuronów drogi przekaźnictwa. Utrwalona droga 
przewodzenia w konsekwencji powoduje większe odczu-
wanie bólu chronicznego, na którym pacjenci się bardziej 
koncentrują. Ból krótkotrwały ma najprawdopodobniej 
inną drogę przewodzenia i w rezultacie jego odczuwa-
nie jest mniejsze w porównaniu do grupy pacjentów bez 
zdiagnozowanej choroby depresyjnej.18 Międzynarodowe 
badania wśród starszych dorosłych, włączając w to polską 
populację, ukazały korelację między depresją a funkcją 
poznawczą i ciężką niepełnosprawnością towarzyszącą 
wielu ludziom w podeszłym wieku.19

Niezadowalający poziom zdrowia jamy ustnej u pacjen-
tów mających zaburzenia depresyjne wywołany jest przede 
wszystkim złą higieną jamy ustnej, lecz także ubogą dietą 
i paleniem papierosów. Do wysokiego wskaźnika próch-
nicy przyczynia się przede wszystkim niedostateczna hi-
giena jamy ustnej, a także kserostomia.20 Suchość jamy 
ustnej wywołana jest przez leki antydepresyjne blokujące 
gruczoły ślinowe. Dolegliwości związane z obniżoną pro-
dukcją śliny mogą także potęgować przygnębiony nastrój 
u pacjenta. Kserostomia dotyka 1–29% populacji, głównie 

kobiety. Zaburzenie to obserwuje się wśród pacjentów 
w  podeszłym wieku i  osób stosujących niektóre leki 
(w tym między innymi leki antydepresyjne), poddanych 
radioterapii okolicy głowy i szyi lub dotkniętych choroba-
mi autoimmunologicznymi. Główne objawy kserostomii 
to uczucie suchości w ustach, problemy z przyjmowaniem 
pokarmu oraz suchość błony śluzowej jamy ustnej i skóry. 
Rozpoznanie opiera się na ustrukturyzowanych wywia-
dach (test Foxa) i ustaleniach niestymulowanej i stymu-
lowanej objętości śliny. Dolegliwości związane z kserosto-
mią można złagodzić substytutami śliny, cewimeliną lub 
kwasem jabłkowym. Obecnie dostępne jest tylko leczenie 
objawowe tego schorzenia. Nieleczona kserostomia znacz-
nie obniża jakość życia, co może potencjalnie prowadzić 
do depresji.21

3. Podsumowanie

Depresja jest powszechnie znaną i poważną chorobą, która 
negatywnie wpływa na samopoczucie, sposób myślenia 
i zachowanie. Niechęć do dbania o siebie przekłada się 
także na zły stan jamy ustnej. Problem ten niestety często 
jest pomijany. Wyższe ryzyko próchnicy na tle bakteryj-
nym i erozyjnym, rozwój choroby przyzębia oraz utrata 
uzębienia niosą za sobą znaczące konsekwencje dla jakości 
życia człowieka. Ból zębów, ich utrata, a co za tym idzie 
– brak estetyki uśmiechu mogą doprowadzić do izolacji 
społecznej, osamotnienia, obniżenia poczucia własnej 
wartości, a także problemów z jedzeniem i mową. Do-
datkowo doniesienia naukowe na temat związku między 
stanami zapalnymi zębów a chorobą wieńcową, zawałem, 
cukrzycą oraz chorobami płuc świadczą o tym, jak ważne 
jest dbanie o zdrowie jamy ustnej.22

Podsumowując, zasadne jest szerzenie wśród lekarzy 
psychiatrów wiedzy na temat stanu zdrowia jamy ustnej 
pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych. In-
terwencje powinny obejmować zalecenia oraz zachęcać 
pacjentów do prowadzenia zdrowego stylu życia, dbania 
o codzienną higienę jamy ustnej oraz odpowiednio wcze-
śnie kierować pacjentów do lekarzy stomatologów.
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1. Wstęp

Otyłość, czyli stan patologicznego nagromadzenia tkan-
ki tłuszczowej w organizmie,1,2 jest częstym problemem 
spotykanym w populacji dziecięcej, dotyczącym coraz 
młodszych dzieci. Szacuje się, że obecnie co piąte dziec-
ko w Polsce ma nadmierną masę ciała, zaś 30% z nich 
– otyłość.3 W ciągu ostatnich 30 lat zaobserwowano dyna-
miczny wzrost odsetka dzieci z nadmiarem tkanki tłusz-
czowej. Według WHO w Europie otyłość dotyka ok. 30% 
chłopców oraz 20% dziewczynek w 6.–9. r.ż.

Otyłość rozpoznaje się u dzieci, których BMI przekracza 
95. centyl dla danego wieku, natomiast wartości w gra-
nicach 85.–95. centyla oznaczają nadwagę.1,4,5 Wskaźnik 
ten, uznawany za najbardziej miarodajny do oceny stanu 
odżywienia, może być stosowany u dzieci powyżej 2. r.ż. 
U dzieci młodszych oraz pacjentów z chorobami przewle-
kłymi zaleca się zastosowanie wskaźnika Cole’a, którego 
wartość przekraczająca 120% wg klasyfikacji McLarena 

świadczy o otyłości, zaś wartości 110–120% informują 
o nadwadze.5 W celu jeszcze dokładniejszej oceny otyłości 
możemy stosować również wskaźnik FMI, który obrazuje 
proporcję tkanki tłuszczowej do wysokości ciała (w kilo-
gramach na metr kwadratowy).6

Od kilkunastu lat obserwuje się znaczący wzrost często-
ści rozpoznawania nadciśnienia tętniczego samoistnego 
w populacji dziecięcej. Wg Urbiny et al. możemy je roz-
poznać w sytuacji, kiedy wartości ciśnienia skurczowego 
przekraczają 95. centyl dla wieku, płci i wzrostu (średnia 
z 3 niezależnych pomiarów) lub ładunek ciśnienia skur-
czowego w ABPM przekracza 25–50% normy.7 Aż 50% 
pacjentów z rozpoznanym pierwotnym nadciśnieniem 
tętniczym jest otyłych. Towarzyszą temu również typo-
we zaburzenia metaboliczne, takie jak insulinooporność, 
hipercholesterolemia czy hipertriglicerydemia,8 co w dal-
szych latach życia jest czynnikiem ryzyka rozwoju ze-
społu metabolicznego, powikłań sercowo-naczyniowych 
i miażdżycy.

Wykaz skrótów i oznaczeń

ABPM (ang. ambulatory blood pressure monitoring) – całodobowe ambulatoryjne 
monitorowanie ciśnienia tętniczego

BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
FMI (ang. fat mass index) – wskaźnik masy tłuszczu
fT3 (ang. free triiodothyronine) – wolna trijodotyronina
fT4 (ang. free thyroxine) – wolna tyroksyna
HDL-C (ang. highdensity lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein 

o dużej gęstości
HOMA-IR (ang. homeostatic model assessment for insulin resistance) 

– homeostatyczny model oceny insulinooporności
LDL-C (ang. lowdensity lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein 

o małej gęstości
OGTT (ang. oral glucose tolerance test) – doustny test obciążenia glukozą
OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) – baza danych o wszystkich 

opisanych chorobach uwarunkowanych genetycznie występujących 
u człowieka

OUN – ośrodkowy układ nerwowy
ROHHAD (ang. rapidonset obesity, hypothalamic dysfunction, hypoventilation 

and autonomic dysregulation) – zespół szybko narastającej otyłości 
o wczesnym początku z dysfunkcją podwzgórza, hipowentylacją 
i zaburzeniami układu autonomicznego

TSH (ang. thyroidstimulating hormone) – hormon tyreotropowy
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia

Profilaktyka otyłości 
i nadciśnienia tętniczego u dzieci
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2. Przyczyny otyłości

Etiopatogeneza otyłości jest złożona. Składają się na nią 
zarówno uwarunkowania genetyczne, środowiskowe, jak 
i czynniki osobnicze. Znacząca przewaga otyłości prostej 
(ok. 90%), wynikającej z dodatniego bilansu energetyczne-
go, oraz gwałtowny wzrost jej występowania w populacji 
pediatrycznej wskazują jednak na przeważającą rolę czyn-
ników środowiskowych. Według Instytutu Matki i Dziec-
ka zaledwie 45,5% dzieci ma prawidłowe BMI. Analiza 
sposobu żywienia dzieci w 13.–36. m.ż. wykazała liczne 
błędy żywieniowe oraz niewłaściwy profil składników 
odżywczych w diecie.9

Wśród najważniejszych przyczyn długotrwałego dodat-
niego bilansu energetycznego wymienia się:
• niewłaściwe nawyki żywieniowe powielane już od wcze-

snego dzieciństwa, brak odpowiedniej edukacji rodziców 
w zakresie optymalnej diety dziecka do lat 3;

• nadmierna podaż pokarmów wysokotłuszczowych, 
cukrów prostych, dostępność taniej żywności wysoko 
przetworzonej, niezdrowe dodatki do żywności (np. olej 
palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy)10;

• podawanie zbyt małej ilości płynów, brak nawyku pro-
ponowania wody niskozmineralizowanej i niskosodo-
wej do posiłków zamiast soków, słodzonych napojów 
gazowanych, wód smakowych;

• nieregularne spożywanie posiłków, zbyt długie przerwy 
pomiędzy posiłkami (dzieci rzadko spożywają 3 posiłki 
główne oraz 2 uzupełniające), pomijanie śniadań;

• duże spożycie cukru (obserwowane u 80% dzieci) oraz 
soli (u 90%)9;

• mała aktywność na świeżym powietrzu11;
• siedzący tryb życia (uzależnienie od komputera i Inter-

netu – coraz częściej spotykane wśród młodzieży i dzieci 
w wieku szkolnym)12;

• zbyt mała ilość snu13,14;
• traktowanie jedzenia jako nagrody, pocieszenia, zwłasz-

cza w sytuacjach stresowych, prowadzące do uzależnie-
nia od jedzenia.8
Wśród przyczyn otyłości wtórnej wymienia się w pierw-

szej kolejności czynniki genetyczne (np. mutacje genów: 
leptyny czy melanokortyny prowadzące do otyłości ol-
brzymiej już w okresie niemowlęcym), zespoły genetyczne 
przebiegające z otyłością (np. zespoły Pradera–Williego, 
Downa, Cohena, Alströma czy Bardeta–Biedla), zabu-
rzenia hormonalne (niedoczynność tarczycy, zwiększone 
stężenie kortyzolu, niedobór hormonu wzrostu, niedo-
czynność przysadki, zespół policystycznych jajników) 
oraz stosowanie niektórych leków (przede wszystkim le-
ków neuroleptycznych, glikokortykosteroidów, niektórych 
leków antyhistaminowych).1,8,15–18

Szczególną postacią otyłości jest otyłość związana 
z uszkodzeniem podwzgórza, np. z powodu radioterapii, 
guzów OUN, uszkodzeń jatrogennych, urazów czaszko-
wo-mózgowych czy zespołu ROHHAD. W jej przebiegu 
dochodzi do hiperfagii oraz gwałtownego przyrostu masy 

Tabela 1. Powikłania otyłości i nadciśnienia tętniczego

Zaburzenia 
meta-
bolizmu 
glukozy

• hiperinsulinemia
• insulinooporność
• nieprawidłowa glikemia na czczo
• cukrzyca typu 2

Zaburzenia 
meta-
bolizmu 
tłuszczów

• dyslipidemia
• hipertrójglicerydemia
• obniżenie stężenia HDL-C
• wzrost stężenia wolnych kwasów tłuszczowych
• nasilenie syntezy lipoprotein o małej gęstości w wątrobie

Zaburzenia 
hormonalne

• hiperkortyzolemia
• podwyższone stężenie parathormonu, kalcytoniny
• hiperandrogenizm u dziewcząt
• hiperestrogenizm u chłopców
• obniżona rezerwa przysadkowa dla hormonu wzrostu
• zwiększone stężenie testosteronu
• zaburzenia płodności w wieku rozrodczym

Zaburzenia 
dojrzewania

• ginekomastia i rzekome mikroprącie u chłopców
• zespół policystycznych jajników u dziewcząt

Powikłania 
sercowo- 
-naczyniowe

• nadciśnienie tętnicze pierwotne
• miażdżyca (następstwo m.in. wzrostu wolnych kwasów 

tłuszczowych oraz hiperinsulinizmu)
• zwiększenie sztywności tętnic szyjnych
• zwiększenie grubości błony wewnętrznej tętnicy szyjnej
• przerost lewej komory
• zwiększenie agregacji płytek
• istotny wzrost ryzyka zawału serca, choroby niedokrwien-

nej serca, udaru niedokrwiennego w wieku dorosłym

Zaburzenia 
czynności 
układu po-
karmowego 
i wątroby

• refluks żołądkowo-przełykowy
• kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego
• zapalenie trzustki
• stłuszczenie wątroby
• podwyższone stężenie transaminaz

Zaburzenia 
układu 
kostno- 
-stawowego

• nadmierne obciążenie stawów
• wady postawy (skolioza, koślawość kolan, płaskostopie)
• zwiększone ryzyko złuszczenia głowy kości udowej
• zwiększone ryzyko choroby Perthesa

Zaburzenia 
układu 
odde-
chowego

• 6-krotnie większe ryzyko obturacyjnego bezdechu 
sennego

• większe ryzyko nadreaktywności oskrzeli oraz rozwoju 
astmy oskrzelowej

• gorsza tolerancja wysiłku

Zaburzenia 
emocjonalne 
i psycho-
logiczne

• zaburzenia depresyjne
• brak akceptacji własnego ciała
• niska samoocena
• obniżenia nastroju
• zaburzenia lękowe

Inne

• próchnica zębów
• rozstępy i inne zmiany skórne, jak wyprzenia w fałdach 

skóry
• hirsutyzm
• zwiększone ryzyko niektórych nowotworów, np. raka 

jelita grubego, wątroby, endometrium

Na podstawie: Dobrzańska A, Ryżko J, red. Pediatria – podręcznik do Lekarskiego 
Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Wrocław, 
 Polska: Elsevier Urban & Partner; 2015:686–710; Pirogowicz I, Lewandowicz-
-Uszyńska A, Iwańczak B. Dziecko – jego zdrowie i środowisko. Zaburzenia rozwoju 
fizycznego dzieci w różnych aspektach klinicznych. Wrocław, Polska: Wrocławskie 
Wydawnictwo Naukowe Alta 2; 2017; Graef J, Wolfsdorf J, Greenes D. Manual of 
Pediatric Therapeutics. 7 wyd. Filadelphia, USA: Wolters Kluwer; 1997; Albrecht P, 
red. Gastroenterologia dziecięca – poradnik lekarza praktyka. Warszawa, Polska: 
Wydawnictwo Czelej; 2014:7; Kawalec W, Grenda R, Ziółkowska H, red. Pediatria. 
Warszawa, Polska: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2013; Elkins C, Fruh S, 
Jones L, Bydalek K. Clinical practice recommendations for pediatric dyslipid-
emia. J Pediatr Health Care. 2019;33(4):494–504. doi:10.1016/j.pedhc.2019.02.009; 
Fang X, Zuo J, Zhou J, et al. Childhood obesity leads to adult type 2 diabetes 
and coronary artery diseases: A 2-sample Mendelian randomization study. 
Medicine (Baltimore). 2019;98(32):e16825. doi:10.1097/MD.0000000000016825
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ciała.19 Obecnie w bazie OMIM opisano pełną charaktery-
stykę fenotypową 25 zespołów genetycznych przebiegają-
cych z otyłością.18

3. Powikłania otyłości 
i nadciśnienia tętniczego

Najczęstsze następstwa i powikłania otyłości oraz nadci-
śnienia tętniczego przedstawiono w tabeli 1.

4. Opieka nad dzieckiem otyłym

Jednym z najważniejszych zadań lekarza pediatry jest 
sprawowanie wieloletniej i szerokiej opieki nad dziec-
kiem, a także edukacja rodziców na temat profilaktyki 
i zasad zdrowego żywienia, która powinna rozpocząć się 
w okresie wczesnoniemowlęcym. Regularne oraz prawi-
dłowo przeprowadzone badania bilansowe, z dokładną 
oceną pomiarów antropometrycznych, BMI oraz ciśnienia 
tętniczego, a następnie naniesieniem tych pomiarów na 
siatki centylowe, są niezbędne do wczesnej identyfikacji 
dzieci zagrożonych otyłością i nadciśnieniem tętniczym. 
Konieczne jest również weryfikowanie i ewentualna ko-
rekta nawyków żywieniowych u dzieci, zaś w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości – pilne podjęcie odpo-
wiednich interwencji.

W celu prawidłowej klasyfikacji otyłości (prosta czy 
złożona) należy przeprowadzić dokładny i szczegółowy 
wywiad wraz z pełną analizą diety dziecka (zapisy 3-dnio-
we z dokładnym czasem spożycia posiłków i przekąsek), 
sposobu karmienia w wieku niemowlęcym, dotychcza-
sowych przyrostów masy ciała, występowania schorzeń 
i  objawów współistniejących. Konieczna jest również 
ocena ilości i jakości wysiłku fizycznego. Każde dziecko 
z nadwagą, otyłością i/lub towarzyszącym nadciśnieniem 
tętniczym powinno mieć wykonane podstawowe badania 
laboratoryjne (morfologia krwi, transaminazy, TSH, fT3, 
fT4, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, cholesterol cał-
kowity, HDL-C, LDL-C, trójglicerydy, glukoza i insulina 
na czczo, OGTT – 1,75 g/kg m.c., maks. 75 g, wskaźnik 
insulinooporności HOMA-IR).20–22

W czasie każdej wizyty powinno się dokonywać po-
miaru ciśnienia krwi zgodnie z ogólnie przyjętymi zasa-
dami. Dodatkowo w przypadku stwierdzenia ciśnienia 
skurczowego powyżej 95. centyla dla płci, wieku i wzro-
stu diagnostykę należy rozszerzyć o EKG, ABPM, echo 
serca, ocenę dna oka oraz konsultację kardiologiczną.8 
U każdego pacjenta powinno się również wykonać USG 
jamy brzusznej. Potwierdzenie otyłości wymaga podjęcia 
trudnego i długotrwałego leczenia we współpracy z pa-
cjentem, jego opiekunami oraz szeregiem specjalistów. 
Bardzo istotne jest zapewnienie wsparcia2:
• dietetyka – który ułoży zdrową, zbilansowaną i akcep-

towaną przez dziecko i rodziców dietę;

• psychologa/psychiatry dzieci i młodzieży – w celu iden-
tyfikacji ewentualnych zaburzeń emocjonalnych i de-
presyjnych, jak również pomocy w akceptacji sytuacji 
oraz psychoterapii;

• rehabilitanta/trenera personalnego – w celu dobrania 
odpowiednich ćwiczeń fizycznych, ogólnousprawnia-
jących, w zależności od możliwości dziecka oraz istnie-
jących zaburzeń;

• lekarzy specjalistów (endokrynologa, diabetologa, kar-
diologa, specjalisty chorób metabolicznych).
Konieczne są regularne kontrole i wizyty lekarskie, na 

których ocenia się postępy w redukcji masy ciała, wy-
konuje się pomiary antropometryczne, monitoruje się 
ciśnienie tętnicze oraz przeprowadza okresowe badania 
laboratoryjne. W sytuacji gdy nawyki pacjenta i BMI nie 
poprawiają się w ciągu 3–6 miesięcy od rozpoczęcia te-
rapii, należy rozważyć kompleksowe multidyscyplinar-
ne leczenie zespołowe, turnusy rehabilitacyjne dla dzieci 
z otyłością, zaś w ostateczności – leczenie farmakologiczne 
i chirurgiczne pod nadzorem zespołu specjalistów.23

5. Profilaktyka otyłości oraz 
nadciśnienia tętniczego

Wczesna edukacja rodziców oraz szybkie wprowadzenie 
profilaktyki otyłości są szczególnie ważne u dzieci z obcią-
żającym wywiadem rodzinnym i chorobami wrodzonymi, 
jak również pacjentów zagrożonych wystąpieniem otyłości 
wtórnej oraz dzieci, u których BMI mieści się w zakresie 
90.–97. centyla.24

Do działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka 
wystąpienia otyłości i nadciśnienia tętniczego należą:
• promowanie karmienia piersią –  karmienie dziec-

ka mlekiem matki przez 6 pierwszych miesięcy życia 
zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia otyłości 
o 35%25;

• edukacja rodziców w zakresie prawidłowych zasad ży-
wienia dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym 
i szkolnym w czasie wizyt lekarskich oraz badań okre-
sowych – zdrowe nawyki żywieniowe powinny dotyczyć 
całej rodziny;

• utrzymywanie zrównoważonego bilansu energetycz-
nego określonego na podstawie dobowego zapotrzebo-
wania dostosowanego do wieku, płci oraz aktywności 
fizycznej dziecka;

• dążenie do regularnego spożywania posiłków, optymal-
nie 5 razy dziennie, jak również unikanie dodatkowych 
przekąsek i nacisk na jedzenie śniadań1;

• wspólne, rodzinne spożywanie posiłków;
• ograniczenie cukrów prostych w diecie, dieta zawiera-

jąca produkty o niskim indeksie glikemicznym;
• ograniczenie spożycia napojów słodzonych i  soków 

owocowych na korzyść wody;
• zapewnienie prawidłowej higieny snu – wg National 

Sleep Foundation dzieci w wieku 6–13 lat powinny spać 
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9–11 godzin, a nastolatki w wieku 14–17 lat – 8–10 go-
dzin na dobę25;

• promowanie wysiłku fizycznego – zaleca się codziennie 
przynajmniej 60 min aktywności fizycznej dziennie, 
najlepiej na świeżym powietrzu23,24;

• dzieciom z chorobami układu ruchu czy otyłością za-
lecane są ćwiczenia odciążające stawy, np. pływanie, 
jazda na rowerze;

• pokonywanie dziennie 10 tys. kroków w ramach pro-
filaktyki nadmiernej masy ciała (zalecenie WHO)26;

• ograniczeniu czasu spędzanego przed komputerem, 
telewizorem czy smartfonem do 2 godzin dziennie23,24;

• ustalenie realnych celów, zaakceptowanych i rozumia-
nych przez dziecko oraz jego opiekunów;

• pomiary antropometryczne i regularny pomiar BMI 
oraz ciśnienia krwi wraz z naniesieniem na siatki cen-
tylowe, pozwalające na szybką identyfikację pacjentów 
zagrożonych nadmierną masą ciała i/lub nadciśnieniem 
tętniczym;

• empatyczna, ale rzeczowa rozmowa z dzieckiem oraz 
opiekunem na temat zaobserwowanych problemów 
zdrowotnych.

6. Podsumowanie

Otyłość prosta jest coraz częstszym problemem w po-
pulacji dziecięcej. Ze względu na szereg zaburzeń z nią 
związanych oraz ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego 
i jego powikłań u coraz młodszych pacjentów konieczne 
jest wprowadzenie odpowiedniej profilaktyki. Wczesne 
rozpoznanie i  leczenie multidyscyplinarne pozwala na 
uniknięcie otyłości w wieku dorosłym.
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1. Wstęp

Według GINA „astma to heterogenna choroba, która cha-
rakteryzuje się przewlekłym stanem zapalnym dróg od-
dechowych oraz nadreaktywnością oskrzeli, które prowo-
kują występowanie objawów takich jak świsty, duszność, 
ucisk w klatce piersiowej i kaszel. Objawy te są zmienne 
w czasie i mają różne nasilenie, towarzyszy im zmienne 
ograniczenie wydechowego przepływu powietrza, które 
mija samoistnie lub pod wpływem zastosowanego lecze-
nia. Obturacja z czasem może stać się trwała”.1 WHO 
określa liczbę chorych na astmę na ponad 235 mln, rocz-
nie w związku z tą chorobą umiera ok. 400 tys. osób. Są 
to tylko dane szacunkowe, a prognozy przewidują, że 
do 2025 r. liczba cierpiących na astmę osiągnie 400 mln. 
W Polsce objawy astmy mają ponad 4 mln osób. Ostatnie 
szerokie badania epidemiologiczne nad częstością astmy 
w Polsce prowadzone w ramach projektu ECAP wykazały, 
iż choruje ok. 11% dzieci w wieku 6–14 lat i ok. 9–10% po-
pulacji dorosłych.2 We wcześniejszej analizie, PMSEAD, 
zaobserwowano wzrost liczby zachorowań o 28% wśród 
dzieci w wieku do 14 lat i ok. 67% wśród młodzieży i do-
rosłych w ciągu dekady.3 W 1993 r. została powołana 
GINA – międzynarodowa organizacja, która zajmuje się 
opracowywaniem wytycznych dotyczących diagnostyki 

i leczenia astmy oskrzelowej w celu zmniejszenia zapadal-
ności, zachorowalności i śmiertelności z powodu astmy. 
W 2019 r. wprowadzone zostały największe zmiany do-
tyczące leczenia astmy od 30 lat. 

2. Ogólna charakterystyka 
astmy oskrzelowej u dzieci

Astma oskrzelowa może pojawić się w każdym wieku. 
Zdecydowana większość przypadków rozpoczyna się we 
wczesnym dzieciństwie – u blisko 50% chorych dzieci ob-
jawy pojawiają się przed 2. r.ż., u 80% przed 5. r.ż.4 Na pod-
stawie obecności lub braku reakcji alergicznych, leżących 
u podłoża choroby, wyróżnia się astmę alergiczną i astmę 
niealergiczną. Astma alergiczna może być IgE-zależna 
lub IgE-niezależna. Astma IgE-zależna stanowi ponad 
80% przypadków astmy dziecięcej. Zaczyna się w okresie 
wczesnego dzieciństwa i zazwyczaj współistnieje z innymi 
chorobami atopowymi. Astma niealergiczna występuje 
częściej u młodzieży i ma cięższy przebieg niż astma aler-
giczna. W jej patogenezie brak jest dowodów na udział 
mechanizmów immunologicznych.

Obraz kliniczny astmy wieku rozwojowego zależy w du-
żym stopniu od wieku dziecka. Według kryterium wieku 
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API (ang. asthma predictive index) – indeks przewidywania astmy
DPI (ang. dry powder inhaler) – inhalatory proszkowe
ECAP – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce
FeNO (ang. fractional exhaled nitric oxide) – stężenie tlenku azotu w powietrzu 

wydechowym
GINA (Global Initiative for Asthma) – Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy
GSK – glikortykosteroidy
IgE – immunoglobuliny E
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LABA (ang. longacting β2agonists) – długo działające β2-mimetyki
LTRA (ang. leukotriene receptor antagonists) – leki przeciwleukotrienowe
pMDI (ang. pressurized metereddose inhaler) – inhalator ciśnieniowy 

z dozownikiem
PMSEAD – Polish Multicentre Study of Epidemiology of Allergic Diseases
PRACTALL – ang. practical allergy
SABA (ang. shortacting β2agonists) – krótko działające β2-mimetyki
sIgE – swoiste immunoglobuliny E
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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wyróżnia się: astmę wczesnodziecięcą u dzieci poniżej 
5. r.ż. oraz astmę dzieci starszych, powyżej 5. r.ż. Ze wzglę-
du na udział czynników prowokujących objawy wyróż-
niono 4 fenotypy astmy: astmę indukowaną zakażeniem 
wirusowym, astmę indukowaną wysiłkiem fizycznym, 
astmę indukowaną ekspozycją na alergen, astmę o nie-
ustalonej etiologii. Wspólną cechą wszystkich postaci 
jest przewlekły proces zapalny, w którym biorą udział 
liczne komórki oraz uwalniane przez nie cytokiny proza-
palne. Czynniki wyzwalające reakcję zapalną powodują 
skurcz mięśni gładkich oskrzeli, obrzęk błony śluzowej 
oraz nadmierne gromadzenie się gęstego śluzu w oskrze-
lach. W następstwie przewlekłego stymulowania oskrzeli 
dochodzi do przebudowy ich struktury (remodelingu), 
w efekcie czego następuje pogrubienie wszystkich warstw 
ściany dróg oddechowych, zwiększenie liczby i przerost 
miocytów, zwiększenie liczby fibroblastów, włóknienie 
podnabłonkowe, angiogeneza i hiperplazja gruczołów 
śluzowych. Remodeling jest procesem nieodwracalnym 
i rozpoczyna się już we wczesnych stadiach choroby.

Astmatycy skarżą się na okresowe występowanie na-
padów duszności wydechowej, uczucie ścisku w klatce 
piersiowej, świszczący oddech, suchy, napadowy kaszel, 
zmniejszoną tolerancję wysiłku. Objawy te występują pod-
czas zaostrzenia choroby. W okresie między zaostrzenia-
mi pacjenci zwykle ich nie mają.

Podstawowym kryterium rozpoznania astmy są bada-
nia czynnościowe płuc. Standard diagnostyczny obejmuje 
spirometrię, próbę odwracalności obturacji, testy nieswo-
istej prowokacji oskrzeli. W ocenie procesu zapalnego 
w drzewie oskrzelowym pomocne jest badanie FeNO. Ze 
względu na konieczność współpracy z pacjentem badania 
czynnościowe są wykonywane zwykle u dzieci powyżej 
5.–6. r.ż.

Szczególnej uwagi wymaga astma u dzieci do 5.  r.ż. 
Astma wczesnodziecięca pojawia się najczęściej pod po-
stacią nawracających epizodów obturacji towarzyszących 
infekcjom wirusowym. Mały przekrój oskrzeli, mniejsza 
sprężystość płuc, łatwość zaczopowania ich wydzieliną 
śluzową, niewystarczająco rozwinięta wentylacja oboczna 
i mało efektywny odruch kaszlowy powodują, że u ma-
łych dzieci szybko rozwija się skłonność do obturacji, 
niedodmy i hipoksemii. Najczęstszym objawem astmy 
u dzieci poniżej 5. r.ż. są świsty wydechowe o charakterze 
nawrotowym – nasilające się w nocy, występujące pod-
czas zakażenia układu oddechowego, po płaczu, wysiłku, 
u niemowląt po karmieniu. Zmiany są zazwyczaj syme-
tryczne i towarzyszy im wydłużenie fazy wydechowej. 
Należy jednakże pamiętać, że astma wczesnodziecięca 
stanowi w tym wieku jeden z kilku fenotypów obturacji. 
Konsensus leczenia astmy u dzieci PRACTALL wyróżnia 
4 fenotypy świszczącego oddechu u młodszych dzieci5:
• przejściowy – dzieci ze świstami w pierwszych 2–3 la-

tach życia, ustępujący po 3. r.ż.;
• nieatopowy – wywołany infekcjami wirusowymi, naj-

częściej ustępujący w dzieciństwie;

• przewlekły – współistniejące objawy choroby atopowej 
(atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa, alergia 
pokarmowa), obecność sIgE dla alergenów pokarmo-
wych, inhalacyjnych, astma u rodziców;

• okresowy ciężki – napady rzadkie, ale o ciężkim prze-
biegu, fenotyp atopowy.
Pomocne w ustaleniu rozpoznania astmy wczesnodzie-

cięcej pozostają opublikowane przez Castro-Rodrígueza 
w 2000 r. kryteria API,6 zmodyfikowane przez Guilberta 
w 2006 r.7 Brak możliwości wykonania u małych dzieci 
standardowych badań czynnościowych potwierdzających 
diagnozę powoduje, że rozpoznanie astmy oskrzelowej 
jest w tych przypadkach stawiane na podstawie obrazu 
klinicznego i potwierdzane poprawą po zastosowaniu sta-
łego leczenia przeciwastmatycznego i pogorszeniem stanu 
klinicznego dziecka po zaprzestaniu przyjmowania leków.

3. Leczenie astmy oskrzelowej 
u dzieci

Celem leczenia astmy u dzieci, podobnie jak u dorosłych, 
jest utrzymanie kontroli objawów klinicznych, lecz w ast-
mie dziecięcej priorytetem jest bezpieczeństwo i moż-
liwość dostosowania schematu terapii do umiejętności 
wiekowych i  rozwojowych dziecka. Olbrzymią zaletą 
leczenia astmy oskrzelowej jest możliwość podawania le-
ków w drodze inhalacji. W zależności od wieku dziecka 
i umiejętności współpracy zaleca się odpowiedni typ in-
halatorów dla poszczególnych grup wiekowych (tabela 1).

Tabela 1. Wybór techniki inhalacyjnej w zależności od wieku wg GINA

Wiek 
dziecka Preferowany typ inhalatora Urządzenie 

alternatywne

<4 lat MDI z przystawką i maską twarzową
nebulizator z maską 

twarzową

4–6 lat MDI z przystawką i ustnikiem
nebulizator z maską 

twarzową

>6 lat
DPI, MDI aktywowany wdechem, 

MDI z przystawką i ustnikiem
nebulizator 
z ustnikiem

Na podstawie: Tasche MJ, Uijen JH, Bernsen RM, de Jongste JC,  
van der Wouden JC. Inhaled disodium cromoglycate (DSCG) as 
maintenance therapy in children with asthma: A systematic review. 
Thorax. 2000;55(11):913–920. doi:10.1136/thorax.55.11.913

W najmłodszej grupie wiekowej, 0.–4. r.ż., preferowanym 
sposobem podawania leku jest pMDI z użyciem komory 
inhalacyjnej, czyli tzw. spejsera. Dzieci do 4. r.ż. powinny 
używać spejsera z maską twarzową, starsze – z ustnikiem.8 
Aktualnie zaleca się stosowanie komór inhalacyjnych ni-
skoobjętościowych.9 Niektóre dzieci powyżej 6. r.ż. potrafią 
już wykonać skuteczną inhalację z inhalatorów DPI lub 
inhalatorów aktywowanych wdechem. Nebu lizatory są 
urządzeniami do podawania leków w formie rozproszone-
go wodnego aero zolu, znajdują zastosowanie podczas za-
ostrzeń choroby. Inhalatory pneumatyczne charakteryzuje 
duża głośność pracy. Inhalatory ultra dźwiękowe są ciche, 
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zdolne do generowania większej ilości aerozolu w danej 
jednostce czasu, niestety mogą uszkodzić strukturę mole-
kularną leku, co czyni je nieprzydatnymi w nebulizacjach 
wziewnych GSK u dzieci astmatycznych. Inhalatory naj-
nowszej generacji, tzw. inhalatory typu MESH, wytwarzają 
bezgłośnie i bardzo szybko chmurę monodyspersyjnego 
aerozolu, co skraca prawie 2-krotnie czas inhalacji i po-
prawia skuteczność domowej terapii  astmy. Mała wiel-
kość urządzenia i zasilanie akumulatorowe sprawiają, że 
pacjent może korzystać z niego poza domem. Leczenie 
astmy dziecięcej, podobnie jak u dorosłych, opiera się na 
schemacie stosowania leków kontrolujących chorobę prze-
wlekle i leków rozszerzających oskrzela podczas zaostrzeń 
stanu zapalnego. Do leków kontrolujących zalicza się: GKS 
wziewne i systemowe, LTRA, LABA w połączeniu z wziew-
nymi GKS, teofilinę o przedłużonym działaniu, kromony, 
leki biologiczne. W grupie leków rozszerzających oskrze-
la są SABA, wziewne antycholinergiki, krótko działające 
preparaty teofiliny.

Wziewne GKS są lekami pierwszego rzutu w astmie 
przewlekłej. Hamują proces przewlekłego zapalenia, kon-
trolują objawy, poprawiają funkcjonowanie i parametry 
wentylacyjne płuc, zmniejszają nadreaktywność oskrzeli 
oraz stężenie tlenku azotu w powietrzu wydechowym. 
Długofalowo modyfikują przebieg choroby i znamiennie 
poprawiają jakość życia. Mimo tych wszystkich zalet po-
nad połowa opiekunów dzieci z astmą odstawia te leki. 
Obawy rodziców dotyczą głównie ich wpływu na parame-
try wzrostu i masy ciała dzieci. Przyczyną tego zjawiska 
jest strach przed skutkami ubocznymi steroidów, tzw. ste-
rydofobia, oraz błędne utożsamianie efektów ubocznych 
systemowych GKS doustnych z wziewnymi GKS. Badania 
wskazują, że dawki budezonidu poniżej 400 µg/dobę są 
bezpieczne. W grupie dzieci w wieku 1–3 lat nie stwierdzo-
no zaburzeń wzrostu nawet po rocznym ich stosowaniu, 
a wzrost ostateczny nie odbiega od normy populacyjnej.

W większości badań nie stwierdzono zahamowania osi 
podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej podczas prze-
wlekłego stosowania wziewnych GKS u dzieci w dawkach 
budezonidu mniejszych lub równych 400 μg na dobę.10,11 
Niestosowanie się do zaleceń i zaprzestanie leczenia pro-
wadzi w krótkim czasie do zaostrzeń, a w konsekwencji 
nierzadko do konieczności podaży steroidów systemowo. 
Uświadomienie tego faktu rodzicom i wytłumaczenie im 
patomechanizmu choroby jest podstawowym obowiąz-
kiem lekarza sprawującego opiekę nad dzieckiem z astmą.

LTRA działają poprzez hamowanie biosyntezy leukotrie-
nów cysteinylowych lub poprzez blokowanie receptorów 
leukotrienowych w ścianie oskrzeli. Według PRACTALL 
wskazania do leczenia inhibitorami LTRA podkreślają 
korzyści przyjmowania tego leku w przypadku astmy in-
dukowanej zakażeniem wirusowym (fenotyp infekcyjny) 
oraz niewystarczająco kontrolowanej astmy wysiłkowej 
mimo stosowania wziewnych GKS.13 Także LTRA mogą 
być stosowane w monoterapii przewlekłej lekkiej astmy 
dziecięcej już od 6. m.ż. Większość badań wskazuje jednak 

na ich znacznie mniejszą skuteczność niż wziewnych 
GKS.13 Niemniej jednak pozostają bardzo przydatnym 
lekiem alternatywnym, kontrolującym chorobę, w sytu-
acji gdy rodzice dziecka nie zgadzają się na stosowanie 
wziewnych GKS.

Teofilina (nieselektywny inhibitor fosfodiesterazy) bywa 
stosowana u dzieci, u których nie można uzyskać  kontroli 
astmy za pomocą GKS, LTRA  i LABA. Stężenie tera-
peutyczne optymalne do uzyskania efektu rozszerzenia 
oskrzeli wynosi 10–20 μg/ml. Ze względu na szybki meta-
bolizm lek z reguły jest podawany 4 razy na dobę. Teofilina 
ma wąski indeks terapeutyczny, dawkowanie leku powinno 
się ustalać indywidualnie oraz należy monitorować jego 
stężenie w surowicy.

LABA mają długi czas działania rozkurczowego, ponad 
12 godzin. Powinny być dodawane do wziewnych GKS 
w przypadku braku kontroli astmy oskrzelowej. Stosuje się 
je wyłącznie z wziewnymi GKS. Monoterapia tymi lekami 
jest poważnym błędem lekarskim. Zarejestrowane w Pol-
sce są salmeterol dla dzieci powyżej 4. r.ż. i formoterol 
powyżej 6. r.ż. Formoterol działa szybciej niż salmeterol 
i może być stosowany również „na żądanie”.

SABA są najszybciej i najskuteczniej działającymi le-
kami rozkurczającymi oskrzela, dlatego też są prefero-
wane w leczeniu zaostrzeń astmy i przerywaniu napa-
dów astmatycznych (kategoria dowodu naukowego A). 
Najczęściej podaje się je w postaci pMDI ze spejserem, 
a dzieciom niewspółpracującym – w formie nebulizacji. 
Wzrost zapotrzebowania na SABA wskazuje na niedosta-
teczną kontrolę astmy i wymaga intensyfikacji leczenia 
przeciwzapalnego.

Leki antycholinergiczne w połączeniu z SABA są sto-
sowane w zaostrzeniach astmy, zwłaszcza u niemowląt 
i małych dzieci. Nie zaleca się ich w leczeniu przewlekłym. 
Przedawkowanie prowadzi do suchości w jamie ustnej.

Kromony mają już właściwie znaczenie historyczne. 
Metaanaliza Tasche wykazała również, że ich skuteczność 
nie różni się znamiennie od placebo.14 Mimo to przez wiele 
lat kromony uznawane były za podstawę leczenia dzieci 
z astmą oskrzelową.

Omalizumab jest przeciwciałem, które –  wiążąc się 
z fragmentem Fc wolnej IgE – uniemożliwia jego wiązanie 
z receptorem. Jest stosowany w leczeniu astmy ciężkiej, 
o udowodnionym podłożu IgE-zależnym. GINA reko-
menduje stosowanie leku dzieciom od 6. r.ż., w Polsce jest 
on zarejestrowany dla pacjentów od 12. r.ż. w ramach pro-
gramu lekowego.15 Stosowany w iniekcjach podskórnych, 
ma wysoki profil bezpieczeństwa, jest dobrze tolerowany 
i stanowi korzystną alternatywę systemowych GKS.

Mepolizumab to przeciwciało, które zapobiega łącze-
niu się IL-5 z podjednostką α receptora dla IL-5. Jego 
skuteczność wykazano w badaniach (SIRIUS, MENSA, 
DREAM), w których zaobserwowano spadek liczby za-
ostrzeń i zmniejszenie o połowę zużycia systemowych 
GKS.16 GINA rekomenduje jego stosowanie u dzieci po-
wyżej 12. r.ż.
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Immunoterapia alergenowa polega na podawaniu coraz 
większych dawek alergenu w celu wytworzenia toleran-
cji immunologicznej. Może być stosowana w przypadku 
udowodnionej nadwrażliwości na alergeny powietrzno-
pochodne – sezonowe lub całoroczne. Swoista immuno-
terapia alergenowa skutecznie zapobiega występowaniu 
astmy i nadreaktywności oskrzeli u dzieci z alergicznym 
nieżytem nosa.17

Nowością rekomendacji GINA z 2019 r. jest również 
stosowanie doraźne niskiej dawki wziewnych GKS w połą-
czeniu z formoterolem w ramach leczenia astmy 1–5 stop-
nia.18 Leki ratunkowe SABA utraciły swoją pozycję i są 
stosowane tylko w sytuacji, gdy pacjent nie może stosować 
niskiej dawki wziewnych GKS z formoterolem w jednym 
inhalatorze z powodu medycznych przeciwwskazań. Jed-
nak nadal pozostają lekiem ratunkowym dla grupy dzieci 
w wieku 6–11 lat.

Każdy pacjent powinien otrzymać pisemne zalecenia 
dotyczące leczenia przewlekłego i postępowania w przy-
padku zaostrzeń oraz być przeszkolony w zakresie technik 
przyjmowania leków i monitorowania objawów choroby 
na podstawie szczytowego przepływu wydechowego oraz 
oceny objawów klinicznych.19 Powinny one uwzględniać 
stopień zaawansowania klinicznego choroby, możliwości 
współpracy z pacjentem i jego rodziną, zaangażowanie 
w proces terapeutyczny członków rodziny oraz personelu 
opiekuńczo-pedagogicznego w szkole i przedszkolu. Rola 
szkoły i  instytucji oświatowych jest niebagatelna. Aby 
nauczyciele mogli kompetentnie sprawować opiekę nad 
uczniami chorymi na astmę oskrzelową, potrzebne są 
szkolenia dla kadry oraz indywidualna relacja rodziców 
dziecka ze szkolnym opiekunem. Pomaga to w opraco-
waniu zaleceń zapewniających bezpieczeństwo pacjenta 
podczas pobytu w szkole20:
• w salach, gdzie odbywają się lekcje, nie powinno być 

zwierząt futerkowych;
• sale lekcyjne powinny być systematycznie wietrzone;
• należy nadzorować i kontrolować, czy dziecko przyjęło 

lek rozkurczowy przed lekcją wychowania fizycznego;
• trening lub zajęcia sportowe trzeba rozpoczynać od 

rozgrzewki;
• w przypadku wystąpienia duszności konieczne są prze-

rwanie wysiłku i pomoc w zażyciu leku interwencyj-
nego;

• uczniowie chorzy na astmę nie powinni uczestniczyć 
w pracach porządkowych, np. odkurzaniu, grabieniu 
liści;

• dzieci z pyłkowicą nie mogą wykonywać ćwiczeń na 
wolnym powietrzu w okresie pylenia roślin, na które 
są uczulone;

• dzieci z astmą powinny być zwolnione z biegów długo-
dystansowych, np. testu Coopera;

• dzieci uczulone na pewne pokarmy powinny mieć indy-
widualne adnotacje o rodzaju uczulenia w celu wyklu-
czenia poszczególnych składników z posiłków w stołów-
ce szkolnej czy zakupów w szkolnym sklepiku;

• podczas wycieczek szkolnych lub zajęć na basenie dziec-
ko musi być zaopatrzone w leki ratunkowe i pisemne 
zalecenia dotyczące ich stosowania, a także mieć in-
formację o aktualnym stanie choroby i przyjmowanych 
lekach stałych, kontrolujących chorobę.

4. Problemy emocjonalne dziecka 
z astmą oskrzelową

Choroba przewlekła, która często ogranicza naturalną po-
trzebę ruchu i zabawy u dziecka, jest frustrująca i nieakcep-
towana, co może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych 
i nieprawidłowego funkcjonowania dziecka w grupie ró-
wieśniczej. Zależy to od zaawansowania choroby, częstości 
zaostrzeń, psychiki dziecka, sposobu postrzegania choroby 
przez rodzinę i najbliższe otoczenie. Problemy emocjonalne 
miewają postać lęku, rozdrażnienia, uczucia odrzucenia 
czy nawet agresji. Konieczność stałego przyjmowania le-
ków może powodować obniżone poczucie własnej wartości 
lub wywoływać nieprzyjemne reakcje otoczenia – drwiny, 
śmiech, wykluczenie. Ważną rolą lekarza i osób zaangażo-
wanych w terapię jest wzmacnianie kompetencji  psycho-
fizycznych dziecka, budowanie więzi i zaufania do persone-
lu medycznego, oswojenie objawów i dobre przygotowanie 
merytoryczne do opanowania zaostrzeń choroby poprzez 
poznanie jej patomechanizmu i przebiegu. Poczucie bez-
pieczeństwa i świadoma ocena objawów zmniejsza stres 
u dziecka i rodziców, sprzyja stabilizacji choroby, poprawia 
funkcjonowanie pacjenta w społeczeństwie.

5. Podsumowanie

Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą 
układu oddechowego u dzieci. Proces przewlekłego zapa-
lenia zaczyna się często w pierwszych latach życia, a niejed-
norodny obraz dolegliwości (często imitujący nawrotowe 
epizody infekcyjne), heterogenne podłoże oraz trudności 
diagnostyczne, zwłaszcza w najmłodszej grupie wiekowej, 
sprawiają, że podjęcie optymalnego, efektywnego i bez-
piecznego leczenia nastręcza wielu trudności. Opóźnione 
rozpoznanie sprzyja postępowi choroby, dlatego niezwy-
kle ważne w procesie diagnostyczno-terapeutycznym jest 
współdziałanie osób opiekujących się dzieckiem z astmą 
oskrzelową – rodziców, lekarzy pierwszego kontaktu, spe-
cjalistów pediatrów, alergologów, laryngologów, pulmono-
logów oraz nauczycieli i personelu opiekuńczego.
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1. Wstęp

Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem globalnym, 
które dotyczy niemal wszystkich państw świata. W Polsce 
ogólna liczba ludności wynosiła na koniec 2019 r. 38,5 mln, 
z czego osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły ponad 
6,9 mln.1 Wśród przyczyn obserwowanych zmian demo-
graficznych należy wymienić ujemny przyrost naturalny, 
wydłużenie czasu trwania życia oraz migracje. Dynamika 
procesu starzenia się społeczeństwa stawia trudne wyzwa-
nia o wielopłaszczyznowym wymiarze, zarówno w sferze 
ekonomicznej, zdrowotnej, jak i  socjalnej. Dożywanie 
przez społeczeństwo do sędziwego wieku to niewątpliwy 
sukces rozwoju medycyny. Jednocześnie zauważalny jest 
stały wzrost występowania schorzeń charakterystycznych 
dla wieku podeszłego, w tym zespołów otępiennych, z któ-
rych najczęstsza jest AD. W Polsce choruje na nią obecnie 
ok. 350 tys. osób, a prognozy na 2050 r. przewidują, że 
liczba chorych będzie wynosiła ponad milion.2

AD to nieodwracalna zwyrodnieniowa choroba mózgu 
spowodowana odkładaniem się w nim białek o nieprawidło-
wej strukturze powodujących zanik neuronów i ich połą-
czeń. Etiologia schorzenia nie jest w pełni poznana. Choroba 
charakteryzuje się postępującym deficytem funkcji poznaw-
czych, trudnościami w codziennym funkcjonowaniu oraz 
zmianami osobowości, konsekwencją czego jest sukcesywne 
uzależnianie się chorego od opieki osób trzecich.3 W Pol-
sce opiekę nad chorym najczęściej sprawują członkowie 

rodziny. Opieka nad osobą zmagającą się z demencją jest 
procesem długotrwałym i wyczerpującym. Różnorodność 
zadań oraz czas poświęcony na ich wykonanie często przy-
czyniają się do zaniedbania potrzeb własnych opiekuna.

2. Czynniki ryzyka i patogeneza

Pełne zrozumienie czynników ryzyka i patogenezy cho-
roby wymaga prowadzenia dalszych badań. Zapadalność 
wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy szczególnie osób po-
wyżej 65. r.ż. Wśród innych czynników ryzyka wymie-
nia się: płeć żeńską, występowanie choroby w rodzinie, 
niski poziom wykształcenia, brak aktywności umysłowej 
i  fizycznej, urazy głowy, otyłość, cukrzycę.

AD może występować w postaci sporadycznej, jak i ro-
dzinnej. Zdecydowana większość to przypadki postaci 
sporadycznej, w której geny nie są czynnikiem warunku-
jącym, a etiologia choroby pozostaje nieznana. W postaci 
rodzinnej (5–10% wszystkich zachorowań) dochodzi do 
dziedziczenia zmutowanych genów prowadzących do za-
burzeń przemiany białkowej w komórce.4

3. Rozpoznanie

AD jest trudna do rozpoznania na początkowym etapie ze 
względu na znikome bądź niejednoznaczne objawy. Przez 
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wiele lat proces chorobowy przebiega w utajeniu ze stop-
niowo narastającymi symptomami otępienia. Stosowane 
w praktyce kryteria rozpoznania zawarte są w Między
narodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD10,5 klasyfikacji zaburzeń psychicznych 
APA Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 
– DSMV6 oraz kryteriach Narodowego Instytutu Zabu-
rzeń Neurologicznych i Udaru, a także NINCDS-ADRDA.7

Proces diagnostyczny obejmuje wielospecjalistyczne 
konsultacje (neurolog, psychiatra, internista, psycholog) 
oraz analizę wyników przeprowadzonych badań. W celu 
wykluczenia innych chorób ogólnoustrojowych zaleca się 
wykonanie badań laboratoryjnych, takich jak oznaczenie 
stężenia kwasu foliowego, cholesterolu, hormonów tarczycy, 
witaminy B12 oraz badań serologicznych w kierunku neu-
roinfekcji kiłowej i HIV. Konieczne jest przeprowadzenie 
diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego lub 
tomografii komputerowej mózgowia. Uzyskany obraz po-
zwala na określenie lokalizacji i stopnia uszkodzenia tkanki 
mózgowej bądź wykluczenie choroby poprzez wykrycie 
innych zmian patologicznych.8 Rzadziej wykonuje się pozy-
tonową tomografię emisyjną oraz tomografię emisyjną po-
jedynczych fotonów.3 W niektórych państwach, np. Niem-
czech, powszechnie przeprowadza się testy diagnostyczne 
wybranych biomarkerów. W ocenie stopnia zaawansowania 
otępienia wykorzystywane są różnego rodzaju testy i skale.

AD przebiega etapami, charakteryzuje się specyficzny-
mi, postępującymi i nieodwracalnymi zmianami. Jedną 
z pierwszych oznak choroby są zaburzenia pamięci krót-
kotrwałej, np. odkładanie przedmiotów w nietypowych 
miejscach, zapominanie imion, nazw. Ponadto zaobser-
wować można zmienne nastoje, np. stany depresyjne, za-
burzenia orientacji przestrzennej. Początkowo otępienie 
jest niewielkie, a w zaawansowanym stadium – umiarko-
wane. Ujawniają się bądź nasilają zaburzenia koncentracji, 
funkcji językowych oraz orientacji czasowo-przestrzennej. 
Chory traci zdolność myślenia abstrakcyjnego, możliwość 
uczenia się, znacznie pogarsza się pamięć. Pojawiają się 
zmiany osobowości i nieadekwatne do sytuacji zachowania 
oraz, u niektórych chorych, omamy wzrokowe i słuchowe. 
Wzmagają się problemy z utrzymaniem równowagi, ruchy 
są nieprecyzyjne. Trudność sprawiają czynności higienicz-
ne. Ostatnie, głębokie stadium charakteryzuje znaczne 
otępienie, bardzo ciężkie upośledzenie wszelkich funkcji 
poznawczych, a także brak kontroli nad potrzebami fizjo-
logicznymi. Chory spędza czas w łóżku, co wpływa na po-
jawienie się przykurczy i odleżyn.9 Czas trwania choroby 
jest zmienny i waha się od kilku do kilkunastu lat. Bez-
pośrednią przyczyną zgonu są najczęściej pojawiające się 
infekcje, tj. zapalenie płuc, zakażenia dróg moczowych i in.

4. Rodzaje leczenia

Pomimo dokonującego się nieustannie postępu w roz-
poznawaniu przyczyn i rozumieniu przebiegu AD nie 

udało się stworzyć skutecznego leku. Stosowane metody 
leczenia mają charakter objawowy i obejmują działania 
farmakologiczne i pozafarmakologiczne. W celu utrzy-
mania jak najdłużej samodzielności i sprawności pacjenta 
oraz zapewnienia optymalnej jakości życia wykorzystuje 
się połączenie obydwu terapii. Wśród stosowanych leków 
należy wymienić inhibitory cholinesteraz (donepezil, ry-
wastygminę) i antagonistę receptora N-metylo-d-aspa-
raginowego (memantynę). W celu łagodzenia zaburzeń 
zachowania i objawów psychotycznych stosuje się leki 
z  grup przeciwpsychotycznych, przeciwdepresyjnych, 
normotymizujących i nasennych.8 Do metod niefarma-
kologicznych zaliczyć można terapie: kognitywną, remi-
niscencyjną, walidacyjną, zajęciową i środowiskową.10 

Aspektem uzupełniającym leczenie jest indywidualny 
dobór diety oraz zapewnienie możliwej do wykonania 
na danym etapie choroby aktywności fizycznej.11

5. Formy opieki nad chorym

Omawiając formy opieki nad osobami dotkniętymi de-
mencją, należy podkreślić deficyt w jej zabezpieczeniu, 
jak również to, że w Polsce główną rolę w sprawowaniu 
opieki nad chorymi odgrywają najbliżsi. Rozwiązania 
systemowe tworzone i nadzorowane są przede wszyst-
kim przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. Ze względu na rodzaj i czas 
udzielanych świadczeń oraz uwzględniając systemowe 
i pozasystemowe rodzaje opieki, można dokonać podziału 
na opiekę instytucjonalną i pozainstytucjonalną. W ra-
mach opieki instytucjonalnej wyróżnia się placówki sta-
cjonarne, zapewniające całodobową opiekę zdrowotną 
i opiekuńczą. Są to m.in. oddziały psychogeriatryczne, 
domy pomocy społecznej, zakłady opieki długotermino-
wej (opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze), 
hospicja, prywatne domy opieki. Inną formą są jednostki 
dzienne (półstacjonarne). Przykładem są oddziały psy-
chogeriatryczne i gminne ośrodki pomocy społecznej. 
Ostatnim z tej grupy rodzajem jest opieka ambulatoryjna, 
sprawowana m.in. przez poradnie zdrowia psychicznego. 
Do opieki pozainstytucjonalnej zaliczyć można opiekę 
domową/rodzinną pełnioną wyłącznie przez bliskich bez 
wsparcia ze strony instytucji i osób wykwalifikowanych. 
Drugim rodzajem jest opieka środowiskowa sprawowana 
w warunkach domowych przez najbliższych, częściowo 
wspomagana np. przez pielęgniarkę czy opiekuna spo-
łecznego. Brakującym ogniwem są lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej. Przyczyną tego jest brak jednolitych 
przepisów i standardów diagnozowania i leczenia, które 
nakładałyby na lekarzy obowiązek oceny funkcji poznaw-
czych pacjentów z grupy wiekowej 60+.

Do innych form wsparcia osób dotkniętych demencją 
oraz ich opiekunów można zaliczyć przyznanie świadczeń 
finansowych – dodatku pielęgnacyjnego lub zasiłku pielę-
gnacyjnego. Opiekun osoby zmagającej się z AD, która ma 
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orzeczoną niepełnosprawność, może otrzymać specjalny 
zasiłek opiekuńczy. Osobom chorym z orzeczoną niepeł-
nosprawnością, a także tym, którzy je utrzymują, przysłu-
guje ulga rehabilitacyjna (po spełnieniu przez niepełno-
sprawnego kryterium limitu finansowego). Możliwe jest 
także dofinansowanie zakupu sprzętu pielęgnacyjnego lub 
rehabilitacyjnego z Państwowego Funduszu Rehabilita-
cyjnego Osób Niepełnosprawnych. Pomocne są darmowe 
porady prawne dotyczące np. ubezwłasnowolnienia osoby 
chorej.12 Warto wspomnieć o działaniach podejmowanych 
przez stowarzyszenia i fundacje, takich jak prowadzenie 
kampanii informacyjnych dla społeczeństwa, kształcenie 
opiekunów, tworzenie grup wsparcia i wiele innych.

6. Strategia poprawy sytuacji 
osób dotkniętych AD

W lutym 2009 r. Parlament Europejski przyjął powstałą 
z  inicjatywy organizacji Alzheimer Europe Deklarację 
paryską o uczynieniu choroby Alzheimera priorytetem po
lityki zdrowotnej w krajach członkowskich Unii Europej
skiej. Kolejnym etapem było opracowanie rekomendacji 
zawartych w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 
19  stycznia 2011  r. w  sprawie europejskiej inicjatywy 
dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demen-
cji (2010/2084 (INI)) (Dz.Urz. UE C 136 z 11.05.2012).13 
W 2011 r. w Polsce opracowane zostały przez Koalicję 
Alzheimerowską założenia Polskiego Planu Alzheime-
rowskiego. Plan obejmuje działania związane z edukacją 
społeczną, szkoleniem personelu medycznego, rozwojem 
inicjatyw naukowych, w tym dotyczących diagnostyki 
i leczenia. Pomimo upływu czasu zawarte w planie inicja-
tywy dotychczas nie zostały wdrożone w życie. W więk-
szości państw Unii Europejskiej wdrożono narodowe 
polityki alzheimerowskie obejmujące 1–8 zdefiniowa-
nych obszarów aktywności: wczesna diagnoza, ośrodki 
specjalistyczne, placówki dziennego pobytu, oferta dla 
opiekunów, edukacja i profilaktyka, przepisy i standar-
dy, szkolenie kadr, badania naukowe (wszystkie elementy 
wprowadziła Francja i Wielka Brytania).14

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2017 r. 
zawarte w raporcie Opieka nad osobami chorymi na cho
robę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin wskazują 
jednoznacznie, że obecne rozwiązania zarówno z zakresu 
opieki zdrowotnej, jak i zabezpieczenia społecznego są 
niewystarczające. Dane, którymi dysponujemy, są nie-
doszacowane i nie pozwalają na zaplanowanie adekwat-
nych do potrzeb działań zabezpieczających chorych i ich 
rodziny. W systemie opieki zdrowotnej skupiono się na 
ogólnych rozwiązaniach dotyczących opieki nad seniora-
mi, nie uwzględniając specyficznych potrzeb chorych na 
Alzheimera. Podobna sytuacja miała miejsce w zakresie 
zabezpieczenia społecznego. Zainicjowane przez ministra 
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego progra-
my pn. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na 

lata 2014–2020 i Rządowy Program na Rzecz Aktywności 
Osób Starszych na lata 2014–2020 nie zawierały rozwiązań 
odpowiadających na potrzeby osób dotkniętych AD.14 

W ramach rządowego programu Założenia Długofalo-
wej Polityki Senioralnej na lata 2014–2020 realizowane 
były m.in. działania na rzecz utworzenia sieci placówek 
dziennej opieki medycznej dla osób starszych i niesamo-
dzielnych, a także podnoszenia kwalifikacji personelu 
medycznego. Według stanu na 2018 r. dofinansowanie 
otrzymały 53 domy dziennej opieki medycznej. Zgod-
nie z wynikami opisanymi w raporcie Ewaluacja ex post 
projektów dotyczących tworzenia i prowadzenia dziennych 
domów opieki medycznej zaobserwowano poprawę stanu 
zdrowia podopiecznych.15 W 2016 r. Ministerstwo Zdro-
wia wyznaczyło priorytet dla kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z po-
trzebami epidemiologiczno-demograficznymi starzeją-
cego się społeczeństwa.

W chwili przygotowywania niniejszej pracy niedostęp-
ne były kompletne oceny działań podjętych w ramach 
założeń zawartych w Narodowym Programie Zdrowia 
na lata 2016–2020 (cel operacyjny 5 – Promocja zdro-
wego i aktywnego starzenia się). Wśród realizowanych 
projektów znalazło się m.in. prowadzone od 2018 r. przez 
Gdański Uniwersytet Medyczny ogólnopolskie badanie 
PolSenior2 polegające na zebraniu danych pozwalających 
na uzyskanie kompleksowej, interdyscyplinarnej wiedzy 
na temat populacji osób w wieku 60+ w Polsce.16 Innym 
przykładem są badania prowadzone przez Warszaw-
ki Uniwersytet Medyczny dotyczące sposobu żywienia 
i stanu odżywienia osób starszych wraz z identyfikacją 
czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu 
aktywności fizycznej i wiedzy żywieniowej oraz występo-
wania nierówności w zdrowiu.17

Choroby otępienne, a w szczególności AD, należą do 
chorób generujących największe koszty. Zaliczane są do 
nich wydatki związane bezpośrednio z leczeniem i opieką 
nad pacjentem, ale także koniecznością rezygnacji z ak-
tywności zawodowej opiekunów.

Analiza sytuacji oraz przegląd literatury pozwala sfor-
mułować następujące wnioski:
• aktualne rozwiązania w opiece zdrowotnej dla pacjen-

tów dotkniętych AD nie są nastawione na wczesną 
diagnostykę choroby, a także nie uwzględniają badań 
przesiewowych osób z grup ryzyka;

• brak jest jednolitego modelu postępowania obejmujące-
go diagnostykę, leczenie i opiekę, usystematyzowanych 
standardów, co uniemożliwia wdrażanie optymalnych 
rozwiązań;

• w systemie opieki zdrowotnej odczuwalny jest narasta-
jący deficyt wykwalifikowanego personelu medycznego;

• aktualny poziom finansowania diagnostyki, leczenia 
i opieki nad osobami przewlekle chorymi jest niewy-
starczający, nie wprowadzono dodatkowych źródeł fi-
nansowania wspomagających system np. ubezpieczenia 
pielęgnacyjnego;
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• rozwiązania systemowe nie zapewniają także odpowied-
niego wsparcia opiekunom, którzy ponoszą wysokie kosz-
ty finansowe oraz społeczne w związku z koniecznością 
zapewnienia opieki choremu w warunkach domowych;

• deficyt wiedzy i zrozumienia w społeczeństwie prowadzi 
do stygmatyzacji i wykluczenia osób dotkniętych AD, 
co powoduje konieczność popularyzacji tematyki oraz 
działań edukacyjnych.
Niezbędne jest podjęcie działań zapobiegawczych i na-

prawczych zmierzających do poprawy obecnej sytuacji. Ko-
nieczne jest wdrożenie badań przesiewowych. Wczesne roz-
poznanie AD pomaga zaplanować i wdrożyć odpowiednie 
leczenie w celu zachowania sprawności osoby chorej, wy-
dłużenia średniej długości życia, a jednocześnie zmniejsze-
nia kosztów opieki i leczenia w przyszłości. Aby zapewnić 
całościową i skoordynowaną opiekę nad chorym, niezbędne 
jest stworzenie jednolitych, kompleksowych standardów 
postępowania dotyczących diagnostyki, leczenia i opieki. 
Wskazane jest zmniejszenie deficytu wykwalifikowanej 
kadry, a także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
Ważnym elementem jest także prowadzenie badań klinicz-
nych pozwalających na lepsze poznanie przyczyn choroby, 
metod jej diagnostyki oraz nowych sposobów leczenia.

Konieczne jest tworzenie i rozwój form opieki wspo-
magających/wyręczających opiekuna. Rozwój telemedy-
cyny pozwala m.in. na zwiększenie dostępności do po-
rad lekarskich oraz sesji terapeutycznych dla pacjentów 
i ich opiekunów. Ze względu na wysokie koszty leczenia, 
opieki, a także konieczność rezygnacji z pracy zawodowej 
przez opiekunów należy zmodyfikować i dostosować do 
ich potrzeb system wsparcia finansowego.

7. Podsumowanie

Omówione problemy w znaczący sposób przyczyniają się 
do obniżenia jakości życia zarówno pacjentów, jak i osób 
sprawujących nad nimi opiekę. Zapewnienie optymalnej 
opieki choremu wymaga podejścia holistycznego, wielo-
dyscyplinarnego, angażującego w sposób skoordynowany 
przedstawicieli różnych służb i sektorów na wszystkich 
szczeblach. Stale zwiększająca się liczba osób zmagają-
cych się z AD oraz różnorodność problemów związanych 
z wielowymiarową opieką stanowi jedno z priorytetowych 
wyzwań z zakresu zdrowia publicznego.
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1. Wstęp

Terapia przeciwnowotworowa opiera się na leczeniu chi-
rurgicznym, chemioterapii i radioterapii. Wprowadzenie 
chemioterapii i radioterapii było kamieniem milowym 
w leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową. Stosuje 
się je jako leczenie uzupełniające, indukcyjne lub palia-
tywne. Szybko zauważono, że oprócz bezsprzecznego 
wpływu terapeutycznego wywołują one wiele skutków 
ubocznych. Jedne z najczęściej wymienianych powikłań 
to procesy patologiczne w obrębie jamy ustnej, które są 

skutkiem znacznie obniżonej odporności organizmu, 
w wyniku czego dochodzi do pogorszenia komfortu życia 
pacjentów. Leczenie chemioterapeutykami może wywo-
łać bardzo zróżnicowane działania niepożądane, zależne 
od rodzaju przyjmowanego cytostatyku, jego dawki oraz 
indywidualnej odpowiedzi organizmu chorego. Napro-
mienianie głowy i szyi, stanowiące element terapii no-
wotworów tego regionu, również sprzyja powstawaniu 
zmian na błonach śluzowych oraz w tkankach przyzębia. 
Może powodować stany zapalne błony śluzowej jamy 
ustnej, gardła, krwawienia, dolegliwości bólowe i zmianę 
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odczuć smakowych, teleangiektazje, blizny, zwłóknie-
nia i zaniki tkanki gruczołowej, stany zapalne mięśni 
żucia i  ich degenerację, uszkodzenie struktur stawów 
skroniowo-żuchwowych – zesztywnienia, szczękościski 
i dysfunkcje.1 Badania kliniczne wykazują, że 40% osób 
poddawanych chemioterapii i aż 85% leczonych radiote-
rapią cierpi na mniej lub bardziej nasilone objawy zapa-
lenia jamy ustnej.2 Jest to więc bardzo poważny i często 
spotykany problem podczas leczenia onkologicznego.

2. Mechanizm działania radio- 
i chemioterapeutyków

Promieniowanie jonizujące wykorzystywane w radiote-
rapii do miejscowego leczenia nowotworów złośliwych 
działa na komórki w sposób bezpośredni lub pośredni. 
Działanie bezpośrednie polega na tym, że wolne elektrony 
uszkadzają ważne struktury komórkowe (białka, DNA), 
a pośrednie wynika z uszkadzania struktur komórko-
wych przez wolne rodniki powstałe na drodze hydrolizy 
wody. W efekcie zaburzona zostaje synteza DNA, RNA, 
białek oraz procesów reprodukcyjnych i metabolicznych, 
co skutkuje śmiercią komórki. Promieniowanie jonizujące 
wpływa na zmniejszenie liczby komórek i naczyń, co pro-
wadzi do niedotlenienia tkanek, hialinizacji i zakrzepicy 
wewnątrznaczyniowej. Dochodzi także do zmniejszenia 
liczby komórek szpiku oraz osteoblastów, co może prowa-
dzić do zwłóknienia szpiku.1 Uszkodzenia po napromie-
niowaniu w zależności od czasu wystąpienia dzieli się na 
wczesne (do 6 miesięcy) oraz późne (powyżej 6 miesięcy). 
Uwzględniając zasięg, wyróżniamy uszkodzenia3:
• ogólnoustrojowe, związane z  uszkodzeniem szpiku 

kostnego (m.in. jego zwłóknieniem) i redukcją osteobla-
stów – w ich przebiegu występują gorączka, wymioty 
oraz zaburzenia gastryczne;

• miejscowe – zwykle jest to rumień, oparzenie, zapale-
nie lub martwica błon śluzowych, zwłóknienie tkanek 
i upośledzenie funkcji pojedynczych narządów dotknię-
tych promieniowaniem.
Chemioterapia ze względu na działanie ogólnoustro-

jowe wprowadzana jest w celu eliminacji nowotworów 
w stadium rozsianym. Działanie cytostatyków dotyka nie 
tylko komórek nowotworowych, ale i zdrowych, zwłasz-
cza szybko dzielących się, jak komórki szpiku kostnego, 
gonad, nabłonka przewodu pokarmowego. Ma to związek 
z większym natężeniem działań niepożądanych i efektów 
ubocznych. Degeneracja szpiku kostnego powoduje reduk-
cję liczby neutrofili oraz płytek krwi, co skutkuje spadkiem 
odporności, zwiększoną tendencją do krwawień i utrud-
nionym gojeniem. Najbardziej zauważalne jest to w 6.–15. 
dniu od podania cytostatyku. Uszkodzenia błony śluzowej 
przełyku objawiają się zaczerwienieniem, obrzękami, mar-
twicą i owrzodzeniami, m.in. w obrębie jamy ustnej, nosa 
i gardła, co utrudnia odżywianie się i powoduje długotrwa-
łe biegunki. Towarzyszą temu również choroby przyzębia.3,4

3. Objawy uboczne podczas 
leczenia onkologicznego

3.1. Błona śluzowa

Obraz błony śluzowej pomaga w szybkiej diagnostyce cho-
rób ogólnoustrojowych. Często też jako pierwsza reaguje 
ona na silne leczenie onkologiczne – wcześnie mogą poja-
wić się objawy w postaci owrzodzeń czy wrzodziejącego 
zapalenie dziąseł. Jest również miejscem wtórnych nadka-
żeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych. Wielu cho-
rych już kilka dni po rozpoczęciu terapii zaczyna uskarżać 
się na dolegliwości spowodowane stanem zapalnym jamy 
ustnej. Najczęściej manifestuje się on bólem, przekrwie-
niem, pieczeniem, trudnościami w żuciu, mówieniu oraz 
połykaniu. Pojawiają się również rozlane zaczerwienienia, 
obrzęki, pęcherzyki, nadżerki, owrzodzenia, krwawienie 
– podczas szczotkowania zębów lub samoistne.

Kserostomia. Często występującym podczas leczenia 
onkologicznego zjawiskiem jest suchość jamy ustnej, 
czyli kserostomia. Jest ona wynikiem uszkodzenia na-
czyń krwionośnych oraz przewodów ślinowych, co pro-
wadzi do zmniejszenia wydzielania śliny i zmian w jej 
składzie. Zwiększa się jej gęstość oraz lepkość, obniża się 
pH, zmniejsza się zawartość składników organicznych 
i nieorganicznych, w wyniku czego dochodzi do zmian 
mikroflory jamy ustnej. Pacjenci z kserostomią skarżą się 
na utratę smaku (jedzenie wydaje się bardziej słone, gorz-
kie lub metaliczne), pieczenie języka, trudności w żuciu 
pokarmu i połykaniu oraz bolesne zapalenie kątów ust. 
Suchość w jamie ustnej sprzyja rozwojowi infekcji.

Kandydoza. Najczęściej występującym zakażeniem 
u  pacjentów leczonych onkologicznie jest kandydoza, 
objawiająca się pod różnymi postaciami klinicznymi:
• kandydoza rzekomobłoniasta (pleśniawki) jest naj-

częściej zakażeniem ostrym, może jednak przewlekle 
utrzymywać się wiele lat. Manifestuje się jako biało-
-żółty nalot, który można łatwo usunąć szpatułką, uwi-
daczniając bolesną, krwawiącą powierzchnię. Zmiany 
często zlewają się, przybierając obraz zsiadłego mleka. 
Występują najczęściej na powierzchni błony śluzowej 
jamy ustnej i języka;

• ostra kandydoza atroficzna (zanikowo-rumieniowa) jest 
najczęściej widoczna na grzbiecie języka, podniebieniu 
i błonie śluzowej policzków. Obserwuje się czerwoną po-
wierzchnię języka, zanik brodawek, głównie na grzbie-
cie języka, oraz zaburzenia smaku;

• przewlekła kandydoza atroficzna objawia się jasnoczer-
woną powierzchnią języka z widocznymi odciskami 
zębów oraz zapaleniem warg. Jest to najczęstsza postać 
występująca po terapii glikokortykosteroidami i anty-
biotykami o szerokim spektrum działania;

• drożdżakowe rogowacenie białe ma postać białych 
nalotów na języku oraz policzkach, zmian nie da się 
usunąć szpatułką w przeciwieństwie do zmian rzeko-
mobłoniastych;
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• zapalenie kątów ust (zajady, owrzodzenia) mogą wystę-
pować w jednym lub obu kątach ust, zmiany są bolesne, 
zaczerwienione i prowadzą do pękania w ich okolicy.
Zakażenia wirusowe. Zakażenia wirusowe najczęściej 

są wywołane przez ludzkie herpeswirusy, przede wszyst-
kim HSV, VZV, EBV oraz CMV. Zakażenie HSV jest częs-
tym powikłaniem  leczenia onkologicznego, szczególnie 
podczas chemioterapii. Rozpoznanie stawiane jest na 
podstawie obrazu klinicznego. Zmiany manifestują się 
jako żółty nalot dający się łatwo usunąć z błony śluzowej. 
Zauważalna jest również znaczna bolesność chorobowo 
zmienionej okolicy. Może także wystąpić opryszczka na 
wargach, gorączka, ogólne złe samopoczucie oraz brak 
apetytu.

Zakażenia bakteryjne. Zakażenia bakteryjne dotykają 
pacjentów onkologicznych głównie z powodu obniżenia 
odporności. Wywołują je bakterie Gram-ujemne (Escheri
chia coli) oraz streptokoki koagulazododatnie. Klinicznie 
manifestują się w postaci aft i owrzodzeń błony śluzowej 
jamy ustnej.

Zaburzenia smaku. Nieprawidłowe odczuwanie smaku 
jest związane ze stanem zapalnym kubków smakowych 
i dotyczy chorych leczonych zarówno napromienianiem, 
jak i chemioterapią. Jest bardziej nasilone u pacjentów 
poddanych radioterapii z objęciem rejonu jamy ustnej 
i ustępuje w czasie 4–6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Przerosty dziąseł. Przerosty dziąseł są jednym z powi-
kłań u pacjentów po zastosowaniu leczenia ogólnoustrojo-
wego w przebiegu białaczek. Pacjenci poddani radioterapii 
oraz chemioterapii, szczególnie przyjmujący leki z grupy 
cytostatyków oraz immunosupresyjne, często mają nakła-
dające się objawy ze strony błony śluzowej jamy ustnej.5 
Z kolei u pacjentów ze zdiagnozowanym szpiczakiem 
mnogim po wdrożeniu leczenia bisfosfonianami zauwa-
ża się przerosty włókniste w obrębie błony śluzowej wargi 
górnej, wargi dolnej, jak również sklepienia i dna jamy 
ustnej. Niekiedy palpacyjnie są wyczuwalne zgrubienia, 
czyli sklerodermie, w obrębie zmian włóknistych błony 
śluzowej.6 U pacjentów po przeszczepie allogenicznym 
szpiku mogą się pojawić zmiany przypominające liszaj 
płaski, będące objawem cGVHD.7,8

Większość skutków ubocznych chemioterapii jest od-
wracalna i ustępuje po ok. 3 tygodniach od zakończe-
nia leczenia lub nawet w trakcie jego trwania. Następuje 
odnowa nabłonka, stopniowe ustępowanie dolegliwości 
bólowych, poprawa połykania oraz powracanie smaku. 
Bardzo istotna jest profilaktyka oraz przestrzeganie hi-
gieny jamy ustnej i jej prawidłowa pielęgnacja.

3.2. Uszkodzenie mięśni

Naciek nowotworowy na mięśnie, jak i ich zwłóknienia po 
radioterapii mogą być powodem powstania szczękościsku, 
skutkującego utrudnieniem w przyjmowaniu pokarmów 
i komunikacji. Uszkodzenie mięśni zwykle rozwija się po 
3–6 miesiącach od końca terapii promieniami.9,10

3.3. Martwica kości szczęk (BRONJ)

W gabinecie stomatologicznym coraz częściej spotyka 
się pacjentów poddanych terapii bisfosfonianami. Leki te 
stosuje się w leczeniu pierwotnej i wtórnej osteoporozy, 
hiperkalcemii, choroby Pageta, przerzutów nowotworów 
złośliwych, szpiczaka mnogiego oraz osteogenesis imper
fecta u dzieci. Niekiedy używane są w celu zmniejszenia 
utraty kości wyrostka zębodołowego u pacjentów z cho-
robą przyzębia oraz w celu hamowania resorpcji korzeni, 
pojawiającej się niekiedy w czasie leczenia ortodontycz-
nego.11 Objawami mogącymi wystąpić w  jamie ustnej 
przy doustnym podaniu bisfosfonianów są nawracające 
owrzodzenia i pęcherze, jednakże najpoważniejszą kom-
plikacją jest martwica kości, która występuje czasem po 
zabiegach naruszających jej ciągłość, w tym (najczęściej) 
po ekstrakcji zęba. W okolicy obnażonej kości dochodzi 
do uszkodzenia tkanek miękkich, a często również do ich 
nadkażenia. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem 
są uzupełnienia protetyczne stosowane przez pacjentów 
i wywoływany przez nie nacisk na błonę śluzową jamy ust-
nej oraz tkankę kostną. Zmniejszona odporność tkanek na 
uszkodzenia mechaniczne powoduje infekcje bakteryjne 
oraz grzybicze. U pacjentów, którzy wymagają procedur 
chirurgicznych, a są leczeni bisfosfonianami, zaleca się 
ok. miesięczną przerwę w ich przyjmowaniu w celu wy-
gojenia tkanek po inwazyjnych procedurach zabiegowych. 
Istotne są również systematyczne wizyty kontrolne, co 
3–4 miesiące, aby prowadzić leczenie wspomagające zaka-
żeń bakteryjnych i grzybiczych. W przypadku obnażonej 
nekrotycznej tkanki kostnej bez oznak infekcji zalecane 
jest stosowanie doustnych płukanek antybakteryjnych, 
niewskazane natomiast –  leczenie chirurgiczne. Gdy 
mamy do czynienia z obnażoną i nekrotyczną tkanką 
kostną, która jest zainfekowana, konieczne jest włączenie 
antybiotyku – penicyliny lub chinolonów, metronidazolu, 
klindamycyny bądź erytromycyny. Przy objawach bardzo 
zaawansowanych, manifestujących się dodatkowo bólem 
oraz widoczną klinicznie nekrozą tkanki miękkiej i kost-
nej, należy oczyścić chirurgicznie zainfekowane miejsca. 
Wszelkie zabiegi wykonuje się w osłonie antybiotykowej, 
zalecając pacjentowi zachowanie odpowiedniej higieny 
pozabiegowej. Jednym z korzystnych rozwiązań w przy-
padku zaawansowanej martwicy kości jest zastosowanie 
lasera Er:YAG ze względu na jego właściwości biostymu-
lujące, przeciwbakteryjne oraz możliwość wykonania 
zabiegu w sposób atraumatyczny.

Coraz częściej stomatolodzy zwracają uwagę na niedo-
bór witaminy D3 u pacjentów. Z badań przeprowadzonych 
w Polsce wynika, iż może go mieć aż 70% populacji.3,12 

Szczególnie istotne jest to w kontekście planowanych za-
biegów z zakresu periodontologii i chirurgii stomatologicz-
nej. Witamina D, działając na różne populacje komórek 
kostnych, utrzymuje właściwe proporcje między procesa-
mi resorpcji a kościotworzeniem.13 Dobrze poznany jest 
również wpływ witaminy D  na regulację gospodarki 
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wapniowo-fosforanowej oraz komórki kostne – w sposób 
bezpośredni i pośredni. Wiele ostatnich badań wskazuje, 
że niedostateczna podaż witaminy D oddziałuje na wystę-
powanie nie tylko schorzeń nowotworowych, ale również 
nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, reu-
matoidalnego zapalenia stawów oraz cukrzycy typu 1 i 2.12

3.4. Dysfunkcje zgryzu, rehabilitacja

W przypadku sanacji względnych i bezwzględnych przed 
leczeniem onkologicznym bardzo istotne w opiece nad 
pacjentem jest dążenie do powrotu do pełnego funkcjo-
nowania układu stomatognatycznego. Częstym efektem 
wykonywania sanacji bezwzględnych pacjentów przed 
chemio- i radioterapią jest duża utrata zębów w krótkim 
czasie. W takich sytuacjach należy zaplanować nie tylko 
leczenie regeneracyjne utraconych tkanek, ale i stopnio-
wą rehabilitację całego zgryzu. W przypadku pacjentów 
leczonych na nowotwory w obrębie głowy i szyi standar-
dem staje się wybieranie jak najmniej inwazyjnych tech-
nik operacyjnych. Jest to możliwe dzięki coraz lepszej 
diagnostyce i dostępowi do bardzo dokładnych badań 
obrazowych. Dlatego też podczas wykonywania zabiegów 
w obrębie twarzoczaszki można zaplanować jednoczesną 
rekonstrukcję tkanek miękkich oraz kości.

W procesie terapii pacjenta leczonego onkologicznie 
istotna jest rehabilitacja, która pomaga mu wrócić do peł-
nego zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie.

3.5. Uszkodzenia miazgi zęba 
i próchnica zębów

Próchnica tkanek twardych zęba rozwija się bezpośrednio 
i pośrednio – w wyniku samej choroby nowotworowej, 
jak również jej terapii (chemio- i radiochemioterapii). Do 
czynników wpływających na jej rozwój zalicza się:
• spadek pH środowiska jamy ustnej w wyniku wymio-

tów oraz obniżenia wydajności gruczołów ślinowych 
– jest to powikłanie częste przy podawaniu cytostaty-
ków. Ślina wydzielana jest w znacznie mniejszej ilości, 
jest gęsta, galaretowata, czego następstwem jest utrata 
zdolności naturalnego oczyszczania jamy ustnej. Ilość 
elektrolitów powoduje obniżenie zdolności buforowej 
śliny i jej odczynu (obniżenie pH)14;

• zwiększona aktywność i ilość próchnicotwórczej kom-
ponenty bakteryjnej wynikająca z gorszej higieny jamy 
ustnej oraz słabszego mechanizmu samooczyszczania. 
Higienizację utrudnia ból towarzyszący mucositis oraz 
zaburzenia psychoemocjonalne. Dochodzi do obniżenia 
aktywności przeciwbakteryjnej śliny wskutek zaburze-
nia wydzielania i działania m.in. lizozymu, laktofery-
ny, immunoglobulin klasy A, G, M oraz laktoperoksy-
dazy.15 Wzrasta skłonność przylegania drobnoustrojów 
do powierzchni szkliwa, a brak związków mineralnych 
(jonów fluoru i fosforanów wapnia) ogranicza procesy 
remineralizacji tkanek twardych zębów.

Warunki sprzyjające rozwojowi choroby próchnicowej to:
• błędy dietetyczne oraz zwiększona podaż węglowoda-

nów w celu zaspokojenia zapotrzebowania energetycz-
nego oraz poprawienia samopoczucia;

• bezpośrednie działanie promieniowania jonizującego 
na tkanki twarde zęba. Wytrzymałość szkliwa oraz od-
porność na kwasy jest obniżona. Promieniowanie de-
naturuje część białkową zębiny, która staje się przebar-
wiona i gumowata. Miazga zęba może również ulegać 
zmianom zwyrodnieniowym, co prowadzi do martwi-
cy (zmiany w obrębie naczyń miazgi oraz uszkodzenie 
odontoblastów);

• zaburzenia funkcji obronnych miazgi w wyniku przyj-
mowania niektórych cytostatyków. Na stopień uszko-
dzenia mają wpływ czas stosowania oraz rodzaj leku. 
Winkrystyna czasowo zaburza działanie odontoblastów, 
kolchicyna i winblastyna obniżają produkcję zębiny.
Powikłania próchnicowe wynikłe z chemio- i radiotera-

pii mogą mieć poważniejsze skutki niż w przypadku osoby 
zdrowej. Przebieg choroby próchnicowej jest gwałtow-
niejszy i szybciej prowadzi do stanów zapalnych miazgi 
oraz tkanek okołowierzchołkowych, co w skrajnych sy-
tuacjach może prowadzić do sepsy, infekcji ogólnoustro-
jowych w przypadku neutropenii lub osteoradionekrozy. 
Najważniejsze jest prawidłowe przygotowanie pacjenta do 
terapii poprzez sanacje jamy ustnej oraz opieka w trakcie 
leczenia i po nim. Do zadań pacjenta należą zaś precyzyjna 
higiena jamy ustnej, prawidłowa dieta i regularne wizyty 
kontrolne.16

4. Leczenie stomatologiczne 
pacjentów leczonych 
onkologicznie

Dotkliwość powikłań spowodowanych radio- i chemio-
terapią wynika nie tylko z samego mechanizmu ich dzia-
łania, ale w dużej mierze zależy od prawidłowego przy-
gotowania do leczenia, prowadzenia go oraz opieki po 
zakończonej kuracji. Pozornie proste czynności stomatolo-
giczne mogą znacząco zredukować niekorzystne doznania.

4.1. Profilaktyka 
przed radio- i chemioterapią

W celu zapobiegania powikłaniom chemio- i radioterapii, 
które mogą znacznie wydłużyć czas leczenia oraz zwięk-
szyć jego koszty, należy wdrożyć odpowiednią profilak-
tykę. Istotną rolę odgrywa tu sanacja bezwzględna jamy 
ustnej. Zabieg ten polega na zoptymalizowaniu zdrowia 
jamy ustnej i usunięciu wszystkich potencjalnych ognisk 
zapalnych.

Postępowanie lecznicze rozpoczyna dokładne badanie 
podmiotowe z wywiadem dotyczącym stadium choro-
by, dotychczasowego leczenia i dolegliwości. Kluczowe 



Opieka stomatologiczna nad pacjentami leczonymi onkologicznie 165

znaczenie ma badanie przedmiotowe zewnątrzustne 
– wizualne i palpacyjne (symetria, zmiany skórne, węzły 
chłonne, stan ślinianek, staw skroniowo-żuchwowy, na-
pięcie mięśni) oraz wewnątrzustne (błona śluzowa, przy-
zębie, zęby) wraz z oceną radiologiczną uzębienia i tkanek 
przyzębia (RTG panoramiczne, tomografia).2 Ze względu 
na to, że prawdopodobieństwo wystąpienia martwicy po-
promiennej kości jest 3 razy większe u pacjentów z uzębie-
niem niż bezzębnych, należy skrupulatnie zweryfikować 
i przeanalizować wszystkie czynniki predysponujące do 
próchnicy.17 Następnie trzeba poddać pacjenta zabiegom 
usunięcia kamienia nazębnego, wyleczenia zmian próch-
nicowych oraz chorób przyzębia oraz wymienić wadliwe 
wypełnienia, w  tym wypełnienia amalgamatowe oraz 
stalowe uzupełnienia protetyczne, gdyż mogą one sta-
nowić źródło promieniowania wtórnego, prowadzące-
go do martwicy kości i błony śluzowej. Ponadto należy 
tymczasowo usunąć ruchome uzupełnienia protetyczne 
i aparaty ortodontyczne. Zaleca się usunięcie zębów, któ-
rych stan jest niepewny, w tym zębów martwych, zgorze-
linowych, po leczeniu kanałowym, z niejasnym statusem 
periodontologicznym, odsłoniętymi furkacjami, dużymi 
ubytkami próchnicowymi i ryzykiem obumarcia, pozo-
stałości korzeniowe, a także zęby częściowo zatrzyma-
ne, które nie są całkowicie pokryte kością.1,18 Utrwalony 
w przeszłości pogląd, że przed radioterapią należy usunąć 
wszystkie zęby, nie ma uzasadnienia i nie powinien być 
urzeczywistniany.3 Ekstrakcje należy przeprowadzać min. 
14 dni, a najlepiej 21 dni przed rozpoczęciem leczenia, 
żeby umożliwić pełne wygojenie rany. Rany niewygojone 
są przeciwwskazaniem do rozpoczęcia radio- i chemio-
terapii, gdyż istnieje ryzyko infekcji oraz utrudnionego 
gojenia. Nie jest konieczna rutynowa antybiotykoterapia, 
chyba że wymaga tego choroba podstawowa.3

Nie powinno się usuwać zębów z sąsiedztwa lub bez-
pośrednio z nowotworu, aby nie powodować rozsiewu 
komórek nowotworowych. Zabieg ten przeprowadza się 
w trakcie operacyjnego usunięcia nowotworu. Po sanacji 
jamy ustnej należy poinformować pacjenta o bezwzględ-
nej konieczności utrzymywania higieny jamy ustnej oraz 
stosowania wzmożonej profilaktyki fluorkowej.

4.2. Postępowanie 
w trakcie radio- i chemioterapii

Z powodu podrażnienia śluzówki jamy ustnej, bólu, trud-
ności w połykaniu oraz zaburzeń w wydzielaniu śliny pa-
cjenci w czasie chemio- i radioterapii powinni pozostawać 
na diecie płynnej lub półpłynnej. Zalecane są potrawy 
zmiksowane lub przetarte, np. koktajle, purée. Należy 
także zwrócić uwagę na to, aby posiłki były delikatne i ła-
godne – unikać spożywania pokarmów ostrych, słonych, 
kwaśnych, jak również suchych lub twardych, które mogą 
mechanicznie uszkodzić tkanki miękkie jamy ustnej. Nie 
bez znaczenia jest temperatura dania. Potrawy powinny 
być letnie (ok. 28–33°C), żeby dodatkowo nie podrażniać 

błony śluzowej. Dieta powinna się opierać na produktach 
wysokobiałkowych i wysokoenergetycznych i redukcji cu-
krów prostych. Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywa-
nia alkoholu oraz palenia papierosów w trakcie terapii.

Szczególny nacisk kładzie się na utrzymywanie przez 
chorego skrupulatnej higieny jamy ustnej w czasie terapii. 
Pacjentom zaleca się mycie zębów miękką szczoteczką 
i delikatną pastą po każdym posiłku. Ponadto wskazane 
jest stosowanie płynów do płukania jamy ustnej z sodem 
w celu obniżenia dyskomfortu i zapobieganiu stanom za-
palanym i próchnicy. Istotne jest, aby preparaty te nie mia-
ły w swoim składzie alkoholu, który dodatkowo podrażnia 
śluzówkę. Utrzymywanie odpowiedniej higieny jest klu-
czowym czynnikiem zapobiegającym infekcjom bakte-
ryjnym jamy ustnej, a także warunkiem ich efektywnego 
leczenia. W leczeniu miejscowym zakażeń bakteryjnych 
stosuje się płukanki zawierające środki bakteriobójcze, 
np. chlorheksydynę. Kiedy infekcji towarzyszy ból i pie-
czenie, należy dodatkowo stosować płukanki, żele i spreje 
o działaniu przeciwbólowym i znieczulającym, zawierają-
ce np. lidokainę lub ksylokainę. Jednym z innowacyjnych 
polskich produktów opartych na rybim kolagenie i jego 
aktywnych peptydach jest opatrunek o nazwie CollGel. 
Ma on za zadanie tworzyć ochronną błonę, regenerować, 
ochraniać uszkodzoną i bolącą tkankę.19

Jeżeli leczenie miejscowe nie przynosi pożądanych re-
zultatów, wdraża się systemowe podawanie antybioty-
ków. Infekcje wirusowe leczy się zarówno miejscowo, jak 
i systemowo, np. acyklowirem; kandydozy – przy pomocy 
leków imidazolowych stosowanych miejscowo na błony 
śluzowe lub ogólnie. W czasie terapii przeciwinfekcyjnej 
konieczne jest zwrócenie uwagi na odpowiednie nawod-
nienie pacjenta oraz leczenie objawowe dolegliwości zwią-
zanych z zakażeniem: bólu, gorączki, złego samopoczucia, 
braku apetytu. W celu złagodzenia objawów kserostomii 
konieczna jest stymulacja gruczołów ślinowych poprzez 
krótkotrwałe żucie gum zawierających substytuty cukru 
oraz ssanie cukierków. Przed snem zalecane jest zabez-
pieczenie przed przesuszeniem błony śluzowej kremem 
oraz warg pomadką. W ciągu dnia pacjenci muszą pa-
miętać o przyjmowaniu odpowiedniej ilości płynów oraz 
płukaniu jamy ustnej neutralnymi lub słabo alkalizują-
cymi roztworami (woda destylowana, dwuwęglan sodu). 
Alternatywą jest stosowanie substytutów śliny, które 
dają dobre efekty terapeutyczne. W przypadku niezbyt 
silnego uszkodzenia gruczołu można spróbować zwięk-
szyć jego zdolność wydzielniczą farmakologicznie po-
przez stymulację układu przywspółczulnego pilokarpiną 
5–10 mg 3 razy dziennie (po wykluczeniu przez lekarza 
przeciwwskazań) lub też podawanie preparatów na bazie 
karboksymetylocelulozy.20

Pacjentom z własnym uzębieniem zaleca się stosowanie 
preparatów zawierających fluor (pasty do mycia zębów, 
płyny do płukania jamy ustnej). Pacjentom użytkują-
cym ruchome uzupełnienia protetyczne rekomenduje się 
ich jak najrzadsze stosowanie ze względu na urazy oraz 
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potencjalne zakażenia grzybicze. Protezy należy szczot-
kować po każdym posiłku szczotką z szarym mydłem, 
a na noc odłożyć do suchego czystego pojemnika. Nie 
wolno w nich spać, ponieważ zwiększa to ryzyko infekcji 
grzybiczej. W celu zmniejszenia ryzyka zapalenia bło-
ny śluzowej jamy ustnej u chorych otrzymujących bolus 
z 5-fluorouracylu zalecane jest stosowanie doustne kostek 
lodu na 30 min przed podaniem cytostatyku. Ponadto 
chorym leczonym wysokodawkową chemioterapią i na-
promienianiem całego ciała doustną krioterapię zaleca 
się przed planowanym przeszczepieniem macierzystych 
komórek krwiotwórczych.

W trakcie radioterapii nie są wskazane działania chirur-
giczne w obrębie jamy ustnej. Jeżeli istnieje pilna koniecz-
ność, zabieg należy przeprowadzić po konsultacji z leka-
rzem prowadzącym w warunkach szpitalnych. W trakcie 
cyklu chemioterapii ze względu na większe krwawienie 
i gorsze gojenie również nie powinno się przeprowadzać 
zabiegów. W przypadku bezwzględnej konieczności eks-
trakcje należy wykonywać w  osłonie antybiotykowej, 
a w ranie uzyskać maksymalną hemostazę przez zasto-
sowanie szycia chirurgicznego. Najkorzystniejsze jest od-
roczenie zabiegu – w miarę możliwości – do stabilizacji 
parametrów krwi.3

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej powstaje u ponad 
60% pacjentów w trakcie chemioterapii, a przy przewle-
kłym leczeniu nawet u 90%. Zmiany te bardzo boleśnie 
utrudniają funkcjonowanie pacjenta, zwłaszcza przyjmo-
wanie pokarmów, co prowadzi do dodatkowego wynisz-
czenia, a także higienę zębów, skutkując dodatkowymi 
stanami zapalnymi. Redukcja bólu oraz przyspieszenie 
gojenia owrzodzeń poprzez stymulację naprawy uszko-
dzonych komórek ma kluczowe znaczenie. Stosuje się 
w tym celu laseroterapię. Światło lasera o małej mocy 
pobudza system układu odpornościowego i stymuluje 
wiele zmian zachodzących w  komórkach, które mają 
wpływ na regeneracje i odnowę.21 Promieniowanie lase-
rowe pobudza reepitelializację, produkcję nowego kola-
genu oraz angiogenezę. Działanie przeciwbólowe lasera 
jest porównywalne do działania niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych.22

W przypadku zmian typu 3 i 4 wg WHO, czyli rumienia 
ze zlewnymi nadżerkami oraz rozległych owrzodzeń, Bąk 
et al.22 po zakończonej chemioterapii proponują fototerapię 
laserową 2 razy dziennie po zabiegach higienicznych jamy 
ustnej aż do uzyskania stabilizacji parametrów układu 
białokrwinkowego. Zauważają przy okazji, że w dotych-
czasowych danych literaturowych brak jest jednoznacz-
nych informacji dotyczących mechanizmu naświetlań, 
a ponadto w sferze badań wciąż pozostają natężenie i czę-
stotliwość dawek.23 Wielu autorów proponuje zastosowanie 
po chemioterapii lasera diodowego niskiej mocy InGaAIP 
(660 nm, 40 mW) o energii 4 J/cm2 do prewencyjnego na-
świetlania miejsc bardziej narażonych na owrzodzenia, 
a 6 J/cm2 w celu leczenia miejsc z potwierdzonym owrzo-
dzeniem.24 Inni badacze rekomendują laser o długości fali 

650 nm, mocy 40 mW i energii 2 J/cm2 w czasie 2 s na 
miejsce w prewencji mucositis u pacjentów po przeszcze-
pach i radioterapii lub bez radioterapii.24–26 W badaniach 
de Pauli Eduardo et al.27 udowodniono, że profilaktyczne 
naświetlanie laserem znacznie zmniejsza prawdopodo-
bieństwo wystąpienia mucositis. Pacjentom poddawanym 
samej radioterapii głowy proponuje się laser o długości fal 
632,8 nm. Podkreśla się jednocześnie, że nie ma jedno-
znacznych wytycznych i aplikacja promieniowania lase-
rowego wymaga indywidualnego podejścia w zależności 
od terapii podstawowej oraz rodzaju lasera. W licznych 
badaniach wykazano przyspieszenie gojenia stanów zapal-
nych jamy ustnej, poprawę ukrwienia i znaczącą redukcję 
bólu poprzez zastosowanie tej formy terapii.24–27

4.3. Postępowanie  
po radio- i chemioterapii

Część powikłań po radio- oraz chemioterapii pojawia się 
po dłuższym czasie od zakończenia leczenia. Również ten 
etap wymaga specjalnego postępowania w celu zmini-
malizowania niekorzystnego wpływu terapii. Rutynowo, 
przynajmniej co 3 miesiące, należy przeprowadzać dia-
gnostykę jamy ustnej. Szczegółowe badanie błony śluzowej 
oraz diagnostyka radiologiczna mają na celu wyklucze-
nie potencjalnych wznów ognisk nowotworowych, kon-
trolę przyzębia i zidentyfikowanie ewentualnych ognisk 
próchnicowych.

Ze względu na obniżoną odporność oraz ryzyko radio-
nekrozy w przypadku radioterapii nie wolno dopuścić 
do rozwoju zapalenia dziąseł, a potem choroby przyzę-
bia. Zalecane są systematycznie zabiegi higienizacyjne 
oraz profesjonalna fluoryzacja kontaktowa. Istotna jest 
również kontrola wydolności gruczołów ślinowych jamy 
ustnej, a w przypadku ich niewydolności – co objawia się 
suchością – poleca się substytuty śliny. Opieka nad pacjen-
tem onkologicznym musi uwzględniać wiele aspektów, co 
ma przede wszystkim zapobiegać kolejnym zakażeniom 
w obrębie jamy ustnej. Bardzo istotne jest również moni-
torowanie podstawowych parametrów morfologicznych 
pacjenta oraz stężenia witaminy D, która zapewnia pra-
widłowe funkcjonowanie tkanki kostnej.

W przypadku pacjentów po chemioterapii zabiegi chi-
rurgiczne w obrębie jamy ustnej należy przeprowadzać 
3–4 tygodnie po zakończeniu leczenia, ponieważ wtedy 
wskaźniki morfologiczne krwi powinny wrócić do normy 
i ryzyko krwawienia oraz upośledzenia gojenia jest dużo 
mniejsze. Postępowanie chirurgicznie w obrębie tkanek 
napromieniowanych jest bardziej złożone. Na skutek 
zaburzonego metabolizmu kostnego (gorsze ukrwienie, 
zmniejszona liczba komórek) dochodzi do osłabienia ko-
ści, przewlekłego stanu zapalnego, a nawet martwicy ko-
ści. W piśmiennictwie poziom ryzyka osteoradionekrozy 
po usunięciu zęba z napromieniowanych tkanek szacuje 
się na 40%.28 Ekstrakcje powinny być przeprowadzone 
przez doświadczonego chirurga stomatologa lub chirurga 
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szczękowo-twarzowego po konsultacji z lekarzem onko-
logiem prowadzącym. W przypadku ekstrakcji mnogich 
konieczne jest przeprowadzenie zabiegu w warunkach 
szpitalnych. Wymagana jest osłona antybiotykiem o sze-
rokim spektrum działania oraz dokładna miejscowa asep-
tyka jamy ustnej za pomocą roztworu chlorheksydyny. 
Zalecane jest znieczulenie bez wazokonstryktorów, ponie-
waż upośledzają one ukrwienie tkanki i mogą zwiększać 
ryzyko martwicy.29 Zabiegi powinny być przeprowadzo-
ne maksymalnie atraumatycznie, bez uszkadzania błony 
śluzowej i odwarstwiania okostnej. Brzegi kostne należy 
wygładzić, aby nie było elementów drażniących ranę po 
ekstrakcji, oraz w miarę możliwości szczelnie zamknąć, 
unikając nadmiernego napięcia tkanek.3,18

5. Współpraca stomatologa 
z onkologiem

Skuteczna profilaktyka zapaleń jamy ustnej powstałych 
w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego zależy od 
współpracy lekarza prowadzącego z lekarzem stomatolo-
giem, który powinien współdziałać z placówkami onkolo-
gicznymi, udzielając pomocy pacjentom zarówno przed, 
w trakcie, jak i po chemio- i radioterapii. Zadaniem sto-
matologa jest przygotowanie pacjenta do leczenia onko-
logicznego, czyli przeprowadzenie sanacji bezwzględnej 
jamy ustnej. W trakcie terapii lekarz powinien poinstru-
ować chorego, jak dbać o higienę i jakie zabiegi stosować 
w celu ograniczenia powikłań, jak również przeprowadzić 
specjalistyczną diagnostykę i leczenie w przypadku wy-
stąpienia objawów ubocznych. Po przebyciu chemio- i ra-
dioterapii lekarz dentysta powinien przekazać pacjentowi 
instrukcję dotyczącą odpowiedniej higieny jamy ustnej 
oraz ustalić terminy wizyt kontrolnych.

Podsumowując, należy podkreślić, że ścisła współpra-
ca lekarza stomatologa z placówkami onkologicznymi 
umożliwia zminimalizowanie wielu poważnych powikłań 
radio- i chemioterapii oraz oszczędza chorym dodatko-
wych komplikacji związanych z leczeniem. Prowadzi to do 
skrócenia czasu rekonwalescencji, zmniejsza dyskomfort 
towarzyszący chorobie nowotworowej i znacznie poprawia 
jakość życia.
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1. Wstęp

PChN jest polisymptomatycznym zespołem chorobowym 
spowodowanym nieodwracalnym uszkodzeniem bądź 
spadkiem ilości czynnych nefronów w wyniku wielorakich 
procesów patologicznych obejmujących miąższ nerkowy.1 
Obecnie PChN jest zaliczana – obok otyłości, cukrzycy, 
chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia tętnicze-
go – do chorób cywilizacyjnych. Pojęcie PChN zostało 
wprowadzone w 2002 r. przez zespół specjalistów KDOQI, 

a następnie zatwierdzone i upowszechnione przez mię-
dzynarodową komisję KDIGO wyznaczającą standardy 
postępowania w diagnostyce chorób nefrologicznych.2 
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi PChN definiowana 
jest jako nieprawidłowości w budowie i/lub czynności 
nerek trwające powyżej 3 miesięcy i mające wpływ na stan 
zdrowia pacjenta, a do potwierdzenia choroby konieczne 
jest stwierdzenie występowania przynajmniej 1 z objawów 
wymienionych w tabeli 1, przy czym czas trwania danego 
objawu musi wynosić minimum 3 miesiące.2,3

Wykaz skrótów i oznaczeń

ACR (ang. albumin/creatinine ratio) – wskaźnik albumina/kreatynina
AER (ang. albumin excretion ratio) – wskaźnik szybkości wydalania albuminy
ALP (ang. alkaline phosphatase) – fosfataza alkaliczna
ALT (ang. alanine transaminase) – aminotransferaza alaninowa
anty-HBc (ang. antibodies HBc of hepatitis B) – przeciwciała HBc przeciw 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
anty-HBs (ang. antibodies HBs of hepatitis B) – przeciwciała HBs przeciw 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 
anty-HCV (ang. antibodies HCV of hepatitis C) – przeciwciała przeciw 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu C 
anty-HIV (ang. antibodies against the human immunodeficiency virus) 

– przeciwciała przeciwko ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności
APTT (ang. activated partial thromboplastin time) – czas częściowej 

tromboplastyny po aktywacji
AST (ang. aspartate transaminase) – aminotransferaza asparaginianowa
CSN (Canadian Society of Nephrology) – Kanadyjskie Towarzystwo Nefrologiczne
eGFR (ang. estimated glomerular filtration rate) – szacunkowy wskaźnik 

przesączania kłębuszkowego
GFR (ang. glomerular filtration rate) – wskaźnik przesączania kłębuszkowego
HBsAg (ang. hepatitis B surface antigen) – antygen powierzchniowy wirusa 

zapalenia wątroby typu B
HCV-PCR (ang. hepatitis C virus polymerase chain reaction) – wykrywanie 

wirusa zapalenia wątroby typu C łańcuchową reakcją polimeraz
KDIGO – Kidney Disease Improving Global Outcomes
KDOQI – Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
MDRD – Modification of Diet in Renal Diseases
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
nPCR (ang. normalized protein catabolic rate) – znormalizowane tempo 

katabolizmu białkowego
PChN – przewlekła choroba nerek
PTH inact – nietknięta (kompletna) forma parathormonu
SNN – schyłkowa niewydolność nerek
TSAT (ang. transferrin saturation) – wysycenie transferyny żelazem

Opieka nad pacjentem 
w przewlekłej chorobie nerek

dr n. farm. Wiesława Nahaczewska

Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej, Katedra Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny,  
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Spis treści

Wykaz skrótów i oznaczeń . . . . . 169
1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2. Epidemiologia . . . . . . . . . . . . . 170
3. Etiologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4. Ocena stopnia  

zaawansowania . . . . . . . . . . . . 170
5. Objawy i diagnostyka. . . . . . . 171
6. Leczenie nerkozastępcze. . . . 172
6.1. Kryteria rozpoczęcia 

przewlekłej dializoterapii . . 172
6.2. Leczenie nerkozastępcze  

w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
6.3. Monitorowanie pacjenta 

przewlekle dializowanego 
– badania laboratoryjne . . . 173

7. Dieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . 174



Wiesława Nahaczewska170

2. Epidemiologia

Częstość występowania PChN pozwala na klasyfikowa-
nie jej nie tylko w kategorii problemu medycznego, ale 
również społecznego i ekonomicznego. Szacuje się, że 
PChN w różnych stadiach zaawansowania dotyczy ponad 
10–11% populacji, przy czym odsetek ten jest wyraźnie 
wyższy u pacjentów z grupy ryzyka, w której sięga nawet 
30–50%.4 Podanie dokładnej liczby chorych nie jest moż-
liwe z tego względu, że szczegółowej rejestracji podlegają 
głównie pacjenci w schyłkowym stadium schorzenia, któ-
rzy rozpoczynają leczenie nerkozastępcze. Należy zazna-
czyć, że ogromną rolę w badaniach epidemiologicznych 
PChN odegrało wdrożenie nowej klasyfikacji opartej na 
powszechnie dostępnych parametrach. Takie rozwiązanie 
umożliwiło wprowadzenie jednolitego języka kliniczno-
-epidemiologicznego oraz przeprowadzenie rzetelnych 
badań epidemiologicznych na całym świecie.3,4 W Pol-
sce dzięki konsekwentnej realizacji Programu Poprawy 
i Rozwoju Dializoterapii osiągnięto poziom skuteczności 
leczenia pacjentów ze SNN porównywalny z krajami Eu-
ropy Zachodniej. Ponadto terapia nerkozastępcza w Pol-
sce nie jest limitowana przez NFZ, dzięki czemu chorzy 
mają zapewnioną kompleksową opiekę.4 Obserwowany 
w ostatniej dekadzie wzrost liczby pacjentów dializowa-
nych jest podobny do występującego w innych krajach 
europejskich.4–6

3. Etiologia

Istnieje wiele czynników ryzyka mogących inicjować roz-
wój PChN. Należą do nich1:
• cukrzyca;
• nadciśnienie tętnicze;
• choroby układu krążenia;
• choroby strukturalne dróg moczowych;
• zakażenia układu moczowego;
• kamica moczowa;
• regularne stosowanie leków nefrotoksycznych;
• choroby wieloukładowe z potencjalnym zaangażowa-

niem nerek;
• wrodzone choroby nerek;
• oportunistyczny krwinkomocz lub białkomocz.

Zalecane jest, aby osoby szczególnie narażone na rozwój 

PChN poddawane były corocznie badaniom przesiewo-
wym służącym ocenie czynności nerek. Istotną rolę od-
grywa także edukacja pacjentów i rozszerzanie działań 
profilaktycznych, m.in. poprzez propagowanie właściwej 
diety i aktywności fizycznej. Złe nawyki żywieniowe, pale-
nie tytoniu, podeszły wiek i płeć męska także są zaliczane 
do czynników ryzyka. Postępowanie nefroprotekcyjne 
ma na celu zmniejszenie częstości występowania PChN 
poprzez eliminację czynników ryzyka, wczesne wykry-
wanie zmian i wdrożenie postępowania terapeutyczne-
go.1–3 Końcowe, schyłkowe stadium PChN jest najczęściej 
spowodowane przez nefropatię cukrzycową. Duży udział 
w jego rozwoju ma również kłębuszkowe zapalenie nerek 
oraz nefropatia nadciśnieniowa.3 Powolne narastanie ob-
jawów często opóźnia rozpoznanie i wdrożenie odpowied-
niego leczenia. Przez długi czas pacjent może nie odczu-
wać żadnych dolegliwości. Objęcie opieką diagnostyczną 
pacjentów z grup ryzyka jest bardzo istotne, gdyż może 
umożliwić wykrycie PChN we wcześniejszych stadiach 
i zapobiec jej progresji.3,4

4. Ocena stopnia zaawansowania

Współpraca KDOQI oraz KDIGO zaowocowała sprecy-
zowaniem kryteriów klasyfikacji PChN i ustaleniem wy-
tycznych obowiązujących na całym świecie. Współczesna 
diagnostyka, określenie stopnia zaawansowania choroby 
oraz ryzyka progresji PChN ustalane są na podstawie 
2 kryteriów: filtracji kłębuszkowej oraz albuminurii.

Czynność filtracyjną nerek wyraża GFR. Do jego usta-
lenia stosuje się pomiar klirensu określonej substancji. 
Klirens jest zdefiniowany jako objętość osocza, która zo-
staje całkowicie oczyszczona z danej substancji podczas 
przepływu przez nerki w jednostce czasu. Substancja ta nie 
powinna ulegać reabsorpcji ani katabolizmowi w kłębusz-
kach nerkowych, lecz być w nich swobodnie filtrowana. 
Jej klirens odpowiada wówczas wartości GFR. W praktyce 
laboratoryjnej najczęściej posługujemy się klirensem en-
dogennej kreatyniny.2–4 Kreatynina nie jest reabsorbowa-
na ani wydzielana przez kanaliki nerkowe. Jest produktem 
rozpadu kreatyny mięśniowej, dlatego wpływ na jej stęże-
nie mają takie czynniki, jak masa mięśniowa, aktywność 
fizyczna, dieta. Możliwe jest oszacowanie wartości GFR, 
czyli ustalenie tzw. eGFR na podstawie stężenia kreatyniny 

Tabela 1. Kryteria rozpoznawania PChN wg wytycznych KDIGO

Markery uszkodzenia nerek

• albuminuria (AER ≥ 30 mg na dobę; ACR ≥ 30 mg/g [≥ 3 mg/mmol])
• nieprawidłowości osadu moczu
• zaburzenia elektrolitowe lub inne nieprawidłowości związane z chorobą cewek nerkowych
• nieprawidłowości histologiczne
• nieprawidłowości strukturalne wykryte w badaniach obrazowych
• przeszczepienie nerki w historii pacjenta

Zmniejszony GFR • GFR < 60 ml/min/1,73 m2

Na podstawie: Levey AS, Coresh J, Bolton K, et al; National Kidney Foundation. K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, 
classification, and stratification. Am J Kidney Dis. 2002;39(supl 1):1–266.
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w surowicy za pomocą równań. W Polsce, zgodnie z za-
leceniami zespołu konsultanta krajowego w dziedzinie 
nefrologii oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Nefrologicznego, stosowane jest skrócone równanie 
MDRD1,4:

GFR = 186,3 × stężenie kreatyniny–0,14 [mg/dl] × 
× wiek–0,203 [lata] × 0,742 (kobiety) × 

× 1,21 (rasa czarna)

Wskaźnik GFR u młodych, dorosłych, zdrowych osób 
oscyluje wokół wartości 125 ml/min/1,73 m2. GFR należy 
wyrazić jako liczbę całkowitą, stosowaną jednostką po-
winny być ml/min/1,73 m2 (powierzchnia ciała), co po-
zwala skorygować zależność stężenia kreatyniny od masy 
mięśniowej.2,5 GFR odzwierciedla czynność wydalniczą 
nerek i jest uważany za najlepszy wskaźnik w diagnozowa-
niu PChN. Przewlekłą chorobę nerek rozpoznajemy, gdy 
wartość GFR jest niższa niż 60 ml/min/1,73 m2 i utrzy-
muje się przez ponad 3 miesiące.3,5,6 KDOQI posługuje 
się wskaźnikiem GFR w celu klasyfikacji PChN (tabela 2). 
Rozpoznanie PChN w najwcześniejszym stadium wymaga 
wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych i/lub ob-
razowych, ponieważ w tym stadium czynność filtracyjna 
nerek pozostaje zachowana. Klasyfikacja PChN dokonana 
przez KDOQI na podstawie eGFR obejmuje 5 stadiów 
zależnych od stopnia progresji PChN (tabela 2).2,3,6 Z kolei 
albuminuria, która odzwierciedla czynność kłębuszków 
nerkowych (tabela 3), określana jest na podstawie AER 
lub ACR, ewentualnie w przypadku niedostępności po-
wyższych metod dopuszczalna jest jej ocena przy użyciu 
testu paskowego.7

Od początku XXI  w. nefrologia kliniczna traktuje 
PChN w znacznie szerszym kontekście niż pod koniec 
ubiegłego stulecia, kiedy koncentrowano się głównie na 
ostatnim etapie choroby – SNN. Zmieniło się rokowanie 
dla pacjentów cierpiących na PChN, bowiem choroba ta 

dzięki możliwości leczenia nerkozastępczego przestała 
być uważana za śmiertelną, stała się natomiast procesem 
przewlekłym. Wprowadzenie metod leczenia nerkoza-
stępczego miało nieoceniony wpływ na rokowanie, jednak 
wciąż w wielu przypadkach nie daje możliwości pełnego 
wyleczenia, co wynika z niewielkiej liczby przeprowadza-
nych transplantacji nerek, a najczęściej wykonywane cią-
głe hemodializy obarczone są licznymi powikłaniami.7,8

5. Objawy i diagnostyka

Objawy kliniczne PChN narastają powoli i mogą być nie-
dostrzeżone we wczesnych stadiach choroby. Niestety 
dość powszechnym zjawiskiem jest rozpoznanie PChN 
w stadium schyłkowym, które wymaga wdrożenia lecze-
nia nerkozastępczego. Rokowanie w PChN w głównej 
mierze zależy od stopnia uszkodzenia miąższu nerek 
i skuteczności zahamowania postępu choroby. Zaburzenie 
pracy nerek wpływa na funkcjonowanie wszystkich ukła-
dów i rozregulowuje homeostazę ustrojową (tabela 4).8,9

Oprócz wartości GFR i albuminurii w rozpoznawaniu 
PChN znajdują zastosowanie inne badania diagnostyczne:
• badanie ogólne moczu z rozpoznaniem białkomoczu; 

w osadzie moczu mogą pojawić się: zwiększona licz-
ba krwinek białych (leukocyturia) i/lub czerwonych 
(erytro cyturia), bakterie (bakteriuria), wałeczki, a tak-
że nabłonki pochodzące z górnego odcinka dróg mo-
czowych;

• badania obrazowe nerek z  wykorzystaniem technik 
ultrasonografii, tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego, scyntygrafii czy angiografii pozwala-
jące wykryć zaburzenia wielkości nerek, ukrwienia czy 
obecność przeszkód w odpływie moczu; szczególną grupę 
stanowią pacjenci po transplantacji nerki, którzy są trak-
towani jako pacjenci z PChN – u tych chorych pojawiają 

Tabela 2. Stadia PChN na podstawie wartości eGFR

Stadium PChN Wartość eGFR ml/min/1,73 m2 Interpretacja

G1 >90 uszkodzenie nerek z prawidłowym lub wysokim wskaźnikiem GFR

G2 60–89 uszkodzenie nerek z niewielkim obniżeniem GFR

G3a 45–59 uszkodzenie nerek z niewielkim do umiarkowanego obniżeniem GFR

G3b 30–44 uszkodzenie nerek z umiarkowanym do ciężkiego obniżeniem GFR

G4 15–29 uszkodzenie nerek z ciężkim obniżeniem GFR

G5 <15 schyłkowa niewydolność nerek

Tabela 3. Kategoria albuminurii PChN wg KDIGO (2012)

Kategoria AER [mg na dobę] ACR [mg/mmol] Nazwa opisowa

A1 <30 <3 prawidłowa lub nieznacznie zwiększona

A2 30−3000 3−30 umiarkowanie zwiększona

A3 >300 >30 znacznie zwiększona

Na podstawie: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and 
management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013;3:1–150. doi:10.1038/kisup.2012.73
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się często nieprawidłowości w strukturze nerki, nawet 
przy GFR przekraczającym 60 ml/min/1,73 m2 i ACR 
poniżej 30 mg/g;

• badanie histologiczne bioptatu nerki, które umożliwia 
sklasyfikowanie uszkodzenia i określenie jego lokaliza-
cji; biopsja nerki nie jest wykonywana często z uwagi na 
inwazyjność badania.
KDOQI na bieżąco zajmuje się opracowywaniem no-

wych wytycznych dotyczących właściwej diagnostyki 
oraz postępowania terapeutycznego chorych dotknię-
tych PChN. Wdrażanie tych zasad umożliwia osiąganie 
lepszych efektów leczniczych oraz niewątpliwie poprawę 
jakości życia chorych.9,10

6. Leczenie nerkozastępcze

Wraz z progresją PChN pogorsza się czynność wydalni-
cza nerek, czego odzwierciedleniem jest obniżający się 
GFR i kumulowanie się we krwi tzw. toksyn mocznico-
wych, wśród których największe znaczenie w diagnostyce 
ma oznaczanie stężenia: kreatyniny, mocznika i kwasu 
moczowego. Dochodzi również do utraty czynności we-
wnątrzwydzielniczej nerek, czego następstwem jest roz-
wój niedokrwistości, wtórnej nadczynności przytarczyc 
i nadciśnienia tętniczego. Wszystkie powyższe zaburzenia 
uniemożliwiają nerkom utrzymanie homeostazy ustroju, 
a osiągnięcie ostatniego stadium PChN (G5, czyli SNN) 
wymaga włączenia leczenia nerkozastępczego.8,9 Do me-
tod terapii nerkozastępczej należą hemodializa, dializa 
otrzewnowa oraz transplantacja nerki. Dializoterapia 
umożliwia zastąpienie jedynie czynności wydalniczej na-
rządu, dlatego jednocześnie należy stosować u pacjenta 
odpowiednią dietę, leczenie substytucyjne, hormonalne 
i farmakologiczne.9 Jedyną metodą, która oprócz czynno-
ści wydalniczej przywraca również czynność dokrewną, 
jest przeszczepienie nerki, dlatego każdy chory ze SNN 
powinien być rozpatrywany jako kandydat do przeszcze-
pienia po wykluczeniu przeciwwskazań do tego zabiegu. 

Pomimo że transplantacja nerki jest metodą z wyboru w le-
czeniu SNN, to ze względu na małą dostępność narządów, 
rosnące zapotrzebowanie oraz wątpliwości natury etycznej 
jest znacznie rzadziej wykonywana niż dializoterapia.8,9

6.1. Kryteria rozpoczęcia 
przewlekłej dializoterapii

W 2014 r. CSN opublikowało nowe kryteria dotyczące 
czasu rozpoczęcia przewlekłej dializoterapii. Wytyczne te 
kładą szczególny nacisk na rozsądne podejście do czasu 
wdrożenia leczenia metodą dializy, gdyż jest to zabieg 
wiążący się z poważnymi konsekwencjami zarówno dla 
pacjentów, jak i systemów opieki zdrowotnej. Na postawie 
wyników badań wysunięto wniosek, że wczesne rozpoczę-
cie dializoterapii jest nieuzasadnione, gdyż nie przynosi 
pacjentowi dodatkowych korzyści, natomiast odroczenie 
leczenia pozwala na skrócenie czasu obciążenia pacjenta 
oraz obniżenie kosztów terapii. Członkowie CSN zareko-
mendowali opóźnienie dializy u bezobjawowych pacjen-
tów z PChN do momentu, gdy przy wartości eGFR poniżej 
15 ml/min/1,73 m2 wystąpi przynajmniej 1 z objawów 
mocznicy11:
• przewodnienie;
• hiperkaliemia oporna na leczenie;
• kwasica;
• inne stany lub objawy, które mogą być redukowane przez 

dializę.
Czas rozpoczęcia dializoterapii zależy również od: edu-

kacji pacjentów, zaawansowania objawów mocznicowych, 
tempa narastania niewydolności nerek, czasu oczekiwania 
na utworzenie dostępu naczyniowego w danej lokalizacji, 
dostępności aparatury, personelu lub innych zasobów nie-
zbędnych do przeprowadzenia wybranej metody dializy. 
Powyższe zalecenia są kierowane do wszystkich podgrup 
pacjentów z PChN, również osób cierpiących na nefropa-
tię cukrzycową, zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka.11 
Zgodnie z zaleceniami KDIGO wszystkich chorych, u któ-
rych wartość eGFR jest niższa niż 30 ml/min/1,73 m2, 

Tabela 4. Wpływ PChN na organizm człowieka

Zmiany skórne suchość, bladość lub ziemistobrunatny odcień, wybroczyny, świąd, „szron mocznicowy”

Układ krwiotwórczy niedokrwistość, małopłytkowość, zaburzenia funkcji limfocytów (obniżenie odporności 
komórkowej i humoralnej)

Układ krążenia nadciśnienie tętnicze, przerost lewej komory serca, niewydolność lewokomorowa, choroba 
niedokrwienna serca

Układ pokarmowy utrata łaknienia, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki

Układ nerwowy zaburzenia pamięci i koncentracji, neuropatia obwodowa czuciowo-ruchowa, bezsenność

Zaburzenia hormonalne i metaboliczne upośledzona tolerancja glukozy, zaburzenia lipidowe, niedożywienie białkowo-energetyczne, 
obniżona czynność gruczołów płciowych

Zaburzenia gospodarki mineralnej i metabolizmu 
kostnego wtórna nadczynność przytarczyc, niedobór witaminy D, zaburzenia obrotu kostnego

Gospodarka wodno-elektrolitowa obrzęki kostek, stóp, oczu, częste oddawanie moczu, nykturia

Na podstawie: Chen TK, Knicely DH, Grams ME. Chronic kidney disease diagnosis and management: A review. JAMA. 2019;322(13):1294–1304. doi:10.1001/
jama.2019.14745
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należy kierować na konsultację nefrologiczną w celu edu-
kacji oraz zaplanowania optymalnego leczenia. Pacjent 
w 5. stadium choroby powinien być objęty szczególną 
opieką nefrologiczną, aby było możliwe jego dokładne mo-
nitorowanie i rozpoczęcie dializoterapii, gdy tylko pojawią 
się wskazania kliniczne.12 Należy podkreślić, że kluczowe 
jest indywidualne podejście do chorego oraz zachowanie 
równowagi pomiędzy korzyściami a ryzykiem wynikają-
cym z opóźnienia inicjacji dializoterapii.11,12

6.2. Leczenie nerkozastępcze w Polsce

Ze względu na wzrastającą liczbę osób chorujących na 
PChN z roku na rok zwiększa się grupa chorych, u któ-
rych wdrażana jest dializoterapia. Raporty dotyczące 
stanu leczenia nerkozastępczego w Polsce są publikowane 
corocznie przez Polski Rejestr Nefrologiczny. Według 
danych z 2017 r. dializę rozpoczęło ponad 6 tys. pacjen-
tów, wśród których dominującą grupę stanowiły osoby 
powyżej 65. r.ż. Liczba wszystkich dializowanych wynios-
ła 19 578, z czego 18 452 zostało poddanych hemodializie, 
a pozostałych 1126 dializie otrzewnowej.13 Z kolei prze-
szczepieniu nerki w 2017 r. zostało poddanych łącznie 
1060 biorców, z czego 1004 otrzymało narząd pochodzący 
od zmarłych dawców, a pozostałych 56 od osób żyjących. 
Pod koniec 2017 r. na Krajowej Liście Oczekujących na 
Przeszczepienie były 1032 osoby, w 2018 r. liczba osób 
oczekujących wyniosła 1196.13,14 Na podstawie powyż-
szych danych można stwierdzić, iż dominującą metodą 
leczenia nerkozastępczego w Polsce jest zabieg powta-
rzanej hemodializy, który w 2017 r. stanowił ok. 64% 
wszystkich przypadków leczenia, rzadziej wykonywane 
przeszczepienie nerki stanowiło 33%, a najmniej popular-
na była dializa otrzewnowa – zaledwie 3% przypadków.15

6.3. Monitorowanie pacjenta 
przewlekle dializowanego 
– badania laboratoryjne

Każdy pacjent poddawany zabiegowi hemodializy wy-
maga regularnej kontroli parametrów biochemicznych, 
na podstawie których możliwe jest monitorowanie sku-
teczności leczenia oraz rozpoznanie powikłań PChN. Ba-
dania laboratoryjne wykonywane u pacjentów ośrodków 
dializacyjnych służą ocenie narządów/układów, na któ-
rych funkcjonowanie niekorzystnie wpływa upośledzona 
czynność nerek. Przy przyjęciu do ośrodka dializacyjnego 
oznaczana jest grupa krwi pacjenta oraz wykonywane są 
niżej wymienione badania, przy czym część z nich prze-
prowadza się w trakcie 1. miesiąca trwania dializ.1,14,16 
Ze względu na częstość wykonywania oznaczeń można 
wyróżnić 4 grupy badań:
• wykonywane raz w miesiącu:

 ■ parametry morfologii krwi,
 ■ ocena gospodarki wodno-elektrolitowej – stężenie po-

tasu i sodu (przed dializą i po niej) oraz magnezu,

 ■ parametry czynności nerek – stężenie mocznika w su-
rowicy krwi (przed dializą i po niej), kreatyniny i kwa-
su moczowego,

 ■ gospodarka wapniowo-fosforanowa – stężenie wap-
nia całkowitego i fosforanów, wyliczanie wskaźnika 
kalcyfikacji;

• wykonywane raz na 3 miesiące:
 ■ aktywność enzymów wątrobowych – AST, ALT, ALP,
 ■ ocena gospodarki żelazowej – stężenie żelaza, ferry-

tyny, transferyny oraz TSAT,
 ■ badanie układu krzepnięcia – czas częściowej trombo-

plastyny po aktywacji APTT,
 ■ stan odżywienia – stężenie albumin, stężenie białka 

całkowitego i wyliczanie nPCR, oznaczanie stężenia 
glukozy oraz wykonywanie lipidogramu;

• wykonywane raz na 6 miesięcy:
 ■ markery wirusologiczne: HBsAg, anty-HBc, anty-HBs, 

anty-HCV, anty-HIV,
 ■ stężenie PTH intact;

• wykonywane raz na 12 miesięcy: HCV-PCR.

7. Dieta

Pokarmy są źródłem substancji, które stanowią obcią-
żenie dla niesprawnych nerek (jak białko) lub nie mogą 
być skutecznie wydalane z  organizmu (fosfor, potas, 
sód). Nie ma specjalnej „diety nerkowej”. Wszystkie oso-
by z PChN powinny przestrzegać zasad diety przeciw-
miażdżycowej, a z nadciśnieniem – ograniczyć spożycie 
soli. Zawartość energii w pokarmach powinna wynosić 
30–35 kcal/kg m.c. na dobę. Białko powinno być peł-
nowartościowe i spożywane w standardowych ilościach 
(tj. ok. 1 g/kg m.c. na dobę), jeżeli GFR jest większe niż 
ok. 30–40 ml/min. W ciężkiej niewydolności nerek (GFR 
poniżej 30 ml/min) zaleca się ograniczenie spożycia biał-
ka do 0,6–0,8 g/kg m.c. na dobę, jednak taką dietę można 
stosować tylko pod nadzorem lekarza i dietetyka, gdyż 
istnieje ryzyko rozwoju niedożywienia lub niedoborów 
pokarmowych. W miarę postępu niewydolności nerek 
dochodzi do gromadzenia się fosforanów w organizmie 
i  zwiększenia ich stężenia we krwi (hiperfosfatemii). 
Największy problem stanowi to u  chorych leczonych 
dializami, a zwłaszcza hemodializami. Istnieje wtedy 
konieczność znacznego ograniczenia pokarmów boga-
tych w fosfor, takich jak: ryby i konserwy rybne, mleko, 
sery, wędliny, podroby, owoce suszone, jaja kurze, kasze, 
płatki zbożowe, otręby, i przyjmowania leków hamują-
cych wchłanianie fosforu w jelitach. Potas w diecie mu-
szą ograniczać chorzy leczeni hemodializami, a niekiedy 
również niewymagający jeszcze leczenia nerkozastęp-
czego. Do produktów bogatych w potas należą: konser-
wy i przetwory mięsne oraz rybne (produkty wędzone), 
ryby (dorsz, halibut, makrela, pstrąg, szprot), koncentraty 
spożywcze, warzywa (np. pomidor i jego przetwory, so-
czewica, szparagi, brokuły, szpinak, ziemniaki), owoce 
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(banan, granat, grejpfrut, kiwi, mango, melon, morela, 
papaja, pomarańcza, porzeczka, śliwka i wszystkie su-
szone owoce).12,13

Prawidłowa opieka nad pacjentem dializowanym, regu-
larność badań laboratoryjnych oraz dążenie do wartości 
docelowych ustalonych przez ośrodki dializacyjne oraz 
właściwa dieta pozwalają na zmniejszenie tempa rozwoju 
powikłań i skuteczne leczenie SNN.
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1. Wstęp

Rak krtani jest najczęściej występującym nowotworem 
głowy i szyi. Brak objawów patognomonicznych, specy-
ficzna budowa anatomiczna krtani i trudności diagno-
styczne sprawiają, że często jest diagnozowany w wyso-
kim stadium zaawansowania choroby. Mimo potencjału 
leczenia oszczędzającego, jakie niesie za sobą rozwój ra-
dio- i chemioterapii, złotym standardem postępowania 
chirurgicznego nadal pozostaje laryngektomia całkowita. 
Usunięcie krtani jest zazwyczaj zabiegiem bardzo roz-
ległym, obarczonym poważnymi konsekwencjami dla 
chorego, znacznie wpływającymi na jakość jego życia. 
Opiekę nad pacjentem po laryngektomii można podzielić 
na 2 kategorie: okołooperacyjną i długofalową. Pierwsza 
dotyczy trafnego rozpoznania, wyboru sposobu leczenia 
i opieki pooperacyjnej. Druga poza kontrolą onkologiczną 
powinna skupiać się na kompleksowej rehabilitacji i próbie 
przywrócenia pacjentowi życia jak najbardziej zbliżonego 
jakością do tego przed chorobą. Jednym z najważniejszych 
jej elementów jest rehabilitacja głosu.

2. Epidemiologia

Nowotwory krtani są najczęstszymi nowotworami okolicy 
głowy i szyi. Rak krtani występuje w ok. 25% przypadków 

raków głowy i szyi i stanowi 2% wszystkich nowotworów 
złośliwych. Ryzyko zachorowania w populacji męskiej 
jest 8-krotnie wyższe niż w populacji kobiet. W 2016 r. 
nowotwory złośliwe krtani znajdowały się na 7. miejscu na 
liście najczęściej występujących nowotworów złośliwych 
u mężczyzn. W 2010 r. zachorowało w Polsce ponad 2 tys. 
osób, z czego 1,9 tys. stanowili mężczyźni. Rak krtani po-
woduje 83 tys. zgonów rocznie na całym świecie.1,2 Biorąc 
pod uwagę strukturę wieku, dominują osoby po 50. r.ż. 
W grupie poniżej 40. r.ż. odsetek występowania raków 
krtani wynosi poniżej 10%.3,4 Wskaźniki przeżyć 5-letnich 
dla mężczyzn wynoszą 50,6%, dla kobiet – 62,7%. Współ-
czynniki zgonów kształtują się dla płci męskiej i żeńskiej 
na poziomie kolejno 2,6% i 0,4%. Zarówno częstość zacho-
rowań, jak i umieralność z powodu nowotworów krtani 
dla obu płci są wyższe w Polsce niż w pozostałych krajach 
Unii Europejskiej.3

3. Badanie fizykalne 
i badania dodatkowe

W rozpoznawaniu raka krtani kluczowe jest jak najszybsze 
rozpoznanie. Choroby nowotworowe zarówno górnego, 
jak i dolnego odcinka dróg oddechowych bardzo często 
ujawniają się pod postacią ostrych lub przewlekłych in-
fekcji. Te swoiste maski zapalne procesu nowotworowego 
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oraz brak objawów patognomonicznych powodują, że po-
stawienie właściwej diagnozy jest często odroczone na-
wet do 6 miesięcy od pojawienia się pierwszych objawów. 
Krtań jest strukturą o skomplikowanej architektonice, 
zbudowaną z chrząstek połączonych za pomocą szeregu 
błon, więzadeł i mięśni. Lokalizacja pierwotnej zmiany 
i kierunek naciekania guza determinują charakter dole-
gliwości zgłaszanych przez pacjentów.5

Istotnym elementem badania podmiotowego jest 
uwzględnienie występujących w życiu pacjenta czynni-
ków ryzyka, w tym palenia tytoniu,5 przewlekłych infekcji 
wywoływanych przez HPV (HPV 16, 18),6,7 a także kom-
ponenty genetycznej indywidualnego ryzyka wystąpienia 
raka płaskonabłonkowego krtani.8

Badanie laryngologiczne jamy krtani oparte jest na 
laryngoskopii, uzupełniane mikrolaryngoskopią lub wi-
deolaryngoskopią. Pozwalają one na dokładne obejrzenie 
powierzchni guza i precyzyjne pobranie wycinków do 
badania histopatologicznego, badań cytologicznych czy 
immunohistochemicznych. Uzupełnieniem laryngosko-
pii może być stroboskopia, służąca do jakościowej oceny 
drgań fałdów głosowych, oraz jej modyfikacje – laryngo-
mikrostroboskopia i telemikrostroboskopia.5

Kluczowym badaniem dla rozpoznania, a następnie 
wyboru właściwej metody leczenia jest badanie histopa-
tologiczne. Pozwala precyzyjnie określić typ guza pier-
wotnego, jego stopień złośliwości morfologicznej, jak 
również guzy przerzutowe i charakterystyczne dla raka 
krtani stany przedrakowe, takie jak leukoplakia czy zmia-
ny brodawczakowate.

Nowotwory nabłonkowe okolicy głowy i szyi stanowią 
dość jednolitą grupę, a rak płaskonabłonkowy jest rozpo-
znawany w 95% przypadków. Przybiera postać zmian pła-
skich lub egzofitycznych, zajmując najczęściej nadgłośnię 
i jamę pośrednią krtani. O stopniu zróżnicowania guza 
świadczy stopień rogowacenia, obserwowany pod postacią 
pereł rakowych w mikroskopie świetlnym.2

W diagnostyce nowotworów krtani wykorzystuje się 
badania radiologiczne: laryngotomografię fonacyjną 
krtani, tomografię komputerową, tomografię rezonansu 
magnetycznego i PET. Uzupełnieniem badań radiologicz-
nych jest USG szyi, wykorzystywane głównie do oceny 
układu chłonnego szyi, pozwalające ocenić wielkość, 
zmianę kształtu, stan torebki, echostrukturę, zarys wę-
zła, centralny rozpad, stosunek do dużych naczyń, mięśni 
i narządów. Uzupełnieniem badania USG może być biop-
sja aspiracyjna cienkoigłowa i badanie dopplerowskie, 
uwidaczniające zwiększone przepływy w okolicy węzła 
chłonnego.5

4. Leczenie – laryngektomia

Wybór metody leczenia zależy od wielu czynników: pier-
wotnej lokalizacji, stopnia naciekania, złośliwości mor-
fologicznej, występowania regionalnych czy odległych 

przerzutów, wieku chorego, stanu ogólnego, chorób współ-
istniejących. Terapia powinna być dopasowana indywidu-
alnie do pacjenta.9 Najlepszym wyborem dla chorego jest 
radykalne chirurgiczne usunięcie zmian z marginesem 
zdrowych tkanek, co ze względu na architektonikę krtani 
jest trudne i prowadzi do upośledzenia funkcji narządu. 
Inne metody leczenia to np. radio- i chemioterapia, lase-
roterapia, terapia fotodynamiczna.

Klasyczną metodą chirurgiczną polegającą na usunięciu 
całego narządu lub jego części jest laryngektomia.

Laryngektomia częściowa (czynnościowa, funkcjo-
nalna) zawdzięcza swoją nazwę zachowaniu funkcji 
krtani – fonacyjnej, oddechowej – dzięki usunięciu czę-
ści narządu i  jednoczesnej chirurgii rekonstrukcyjnej. 
W zależności od płaszczyzny cięcia narządu laryngek-
tomie częściowe możemy podzielić na pionowe i pozio-
me. Laryngektomie częściowe są rozszerzane o zabiegi 
rekonstrukcyjne polegające na zespoleniach pozostałych 
chrząstek lub fragmentów chrząstek krtani między sobą, 
kością gnykową i nasadą języka. Zespolenia wymagają 
często przeszczepów tkankowych w celu uzupełniania 
powstałych w czasie zabiegu ubytków.5,10,11

Laryngektomia całkowita jest zabiegiem radykalnym. 
Polega na usunięciu całej krtani, w tym głośni – narządu 
głosu. Jej konsekwencją jest całkowite rozdzielenie drogi 
oddechowej i pokarmowej. W czasie zabiegu usuwana jest 
także kość gnykowa z przestrzenią przednagłośniową. 
Zabieg prowadzi do upośledzenia funkcji mowy, wzrostu 
ryzyka infekcji układu oddechowego, zaburzenia węchu 
i smaku, dysfagii i wielu innych objawów utrudniających 
choremu funkcjonowanie.12 Laryngektomia całkowita 
z resekcją węzłów chłonnych w zależności od zaawanso-
wania zmian i rozległości nacieku wymaga często usu-
nięcia tarczycy, częściowej faryngektomii, ezofagektomii, 
usunięcia skóry szyi, co zwiększa rozległość zabiegu i wy-
maga postępowania rekonstrukcyjnego.5

Wybór metody leczenia zależy od umiejscowienia 
zmian.13 Samodzielna radioterapia jest metodą równo-
rzędną z leczeniem chirurgicznym we wczesnych stadiach 
zaawansowania raka krtani (T1–2N0). W zaawansowaniu 
narządowym (T2–4) stosuje się laryngektomię całkowi-
tą. W przypadku zmian bardziej rozległych radioterapia 
powinna być kojarzona z leczeniem chirurgicznym lub 
chemioterapią. U pacjentów z zaawansowanym proce-
sem nowotworowym, niekwalifikujących się do leczenia 
chirurgicznego, stosuje się radykalną radioterapię, che-
mioterapię lub napromienianie paliatywne.9

Z obserwacji Kruk-Zagajewskiej et al. wynika, że 84% 
pacjentów z rakiem krtani wymaga laryngektomii cał-
kowitej z następową limfadenektomią, zależną od zmian 
w układzie chłonnym.5 Przegląd systematyczny dokonany 
przez Badwala pozwala przypuszczać, że laryngektomia 
totalna powinna być nadal złotym standardem w lecze-
niu chorych na zaawansowanego raka krtani, a wybór 
niechirurgicznych metod leczenia może wiązać się z po-
gorszeniem wyników przeżycia pacjentów.14
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5. Tracheostomia

W trakcie laryngektomii kikut tchawicy zostaje wszyty 
w skórę oraz jest wyłaniana stomia, która nie ma ana-
tomicznego połączenia z jamą ustno-gardłową. Istotną 
kwestią po zabiegu jest pielęgnacja stomii i właściwa to-
aleta rurki tracheostomijnej, gwarantująca jej drożność 
i sterylność. Nieprawidłowa higiena może przyczynić się 
do zamknięcia światła rurki przez gromadzące się wy-
dzieliny, resztki pokarmowe, a także ciała obce, co wiąże 
się z koniecznością wizyty pacjenta na SOR. Konieczna 
jest okresowa wymiana rurki wg zaleceń lekarza prowa-
dzącego. Tracheostomia i brak połączenia z jamą nosowo-
-gardłową sprawiają, że drogi oddechowe pacjenta nie są 
ogrzewane, oczyszczane i nawilżane, co może powodo-
wać wysychanie błon śluzowych i być przyczyną infekcji 
dróg oddechowych. Konieczna jest także właściwa higiena 
skóry wokół stomii, tak aby zabezpieczać ją przed podraż-
nieniami, otarciami i odleżynami, które poza dolegliwo-
ściami bólowymi mogą powodować infekcje miejscowe 
skóry, stwarzając ryzyko transmisji zakażenia do wnętrza 
stomii. Usunięcie rurki tracheostomijnej na stałe powinno 
odbywać się stopniowo, pod kontrolą światła stomii i jej 
ewentualnego zarastania.15

W czasie laryngektomii następuje całkowite oddziele-
nie drogi oddechowej i pokarmowej. W okresie poopera-
cyjnym w celu lepszego gojenia ran pacjent pozostaje na 
diecie płynnej podawanej przez sondę, a potem stopnio-
wo przechodzi do diety sprzed zabiegu. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na pokarmy gorące, gdyż chory nie ma 
możliwości dmuchania. Zaburzenia pod postacią dyso-
smii i ageuzji ograniczają przyjemność z  jedzenia. Na 
obniżenie komfortu pacjenta wpływać może także dys-
fagia spowodowana zwężeniami gardła i przełyku, a także 
przetoka gardłowo-skórna będąca wynikiem radio- lub 
chemioterapii okołooperacyjnej lub zbyt wczesnego przej-
ścia pacjenta na dietę doustną.12 Te komplikacje wymagają 
postępowania chirurgicznego.

6. Protezowanie krtani

Pierwszej historycznej laryngektomii dokonał w 1873 r. 
Christian Albert Theodor Billroth, a w 1874 r. asystent 
Billrotha, Carl Gussenbauer, na kongresie Niemieckiego 
Towarzystwa Chirurgicznego przedstawił pierwszą, za-
projektowaną przez siebie, wewnętrzną protezę głosu. Za-
burzenia aparatu głosu są najpoważniejszą konsekwencją 
zabiegów radykalnych w obrębie krtani. Przykład Bilrotha 
i Gussenbauera pokazuje, że próby przywrócenia głosu 
i  jego rehabilitacja były od początku integralną częścią 
leczenia raka krtani.16

Rozwój metod protezowania obserwowany w kolejnych 
latach pozwolił wydłużyć okres funkcjonowania prote-
zy, zapewnił pacjentom większy komfort ich użytkowa-
nia i zagwarantował lepszą jakość dźwięków. W 1910 r. 

Themistokles Gluck zaprojektował pierwszy zewnętrz-
ny laryngofon. Wcześniej we współpracy z Johannesem 
Sørensenem zmodyfikował technikę operacyjną, której 
skutkiem było całkowite rozdzielenie drogi oddechowej 
i pokarmowej, co zmniejszało ryzyko przypadkowej aspi-
racji. Nowoczesne protezowanie zawdzięczamy prof. Erwi-
nowi Mozolewskiemu, który opisał pierwszą wewnętrzną 
protezę głosu, umieszczaną w przetoce tchawiczo-przeły-
kowej. Metodę Mozolewskiego udoskonalili w latach 70. 
Amerykanie, Eric D. Blom i Mark I. Singer. Obecnie na 
rynku dostępne są 2 typy protez głosowych wzorowane 
na protezach Bloma i Singera z 1980 r.16,17

Proteza głosowa typu Provox 2 jest jednokierunko-
wą zastawką powietrzną implantowaną do przetoki 
tchawiczo-przełykowej w trakcie laryngektomii lub po 
zabiegu. Protezę Provox VEGA można zakładać zarów-
no przez stomię, jak i od strony przełyku. Wymiana pro-
tezy przez stomię jest prostym zabiegiem ambulatoryj-
nym. Dodatkowym atutem nowoczesnych systemów 
protezowania jest połączenie ich z zastawkami wymien-
ników ciepła i wilgoci. Ich zadanie polega na ogranicze-
niu powikłań, np. kaszlu, i częściowym przywróceniu 
funkcji powonienia, a co za tym idzie – także smaku. 
Dzięki temu jakość życia pacjentów laryngektomowa-
nych się poprawia.17,18

7. Głos przełykowy

Teoretyczne podwaliny rehabilitacji głosu stworzył Mi-
losz Seeman, twórca pojęcia głosu przełykowego, a także 
pseudogłośni i segmentu P-E, czyli okolicy gardła dolnego 
i ust przełyku. Pseudogłośnia to generator drgań błony 
śluzowej i mięśni zlokalizowany na wysokości zwiera-
cza dolnego gardła. Do prawidłowego funkcjonowania 
pseudo głośni niezbędny jest zastępczy rezerwuar powie-
trza, którego rolę pełni przełyk. Nauka mowy przełyko-
wej polega na przekierowaniu powietrza zgromadzonego 
w przełyku i pobudzeniu do drgań pseudogłośni, co po-
zwala na uzyskanie głosu podstawowego, który następnie 
jest modulowany przez niezmieniony aparat mowy.

Około 70% pacjentów po laryngektomii jest w stanie wy-
dobyć głos przełykowy. Najtrudniejszym elementem nauki 
jest wprowadzanie powietrza do przełyku, aby uzyskać 
dźwięczne odbicie, tzw. ruktus. To także jedna z barier 
psychologicznych, jakie musi pokonać chory, ponieważ 
odbijanie się jest powszechnie nieakceptowalne w kontak-
tach społecznych. Ponadto głos przełykowy charakteryzu-
je się niską częstotliwością i dużymi zakłóceniami genero-
wanymi przez tracheostomię. Pokonanie tych problemów 
wymaga czasu i dobrej współpracy pacjenta z logopedą. 
Czas uzyskania satysfakcjonującego głosu zastępczego 
jest indywidualny i wynosi od 6 tygodni do 6 miesięcy.

Ćwiczenia rozpoczynają się 2–3 tygodnie po laryngekto-
mii i są uzależnione od tempa gojenia ran. Ćwiczenia wstęp-
ne mają wykształcić prawidłowy, żebrowo-przeponowy 
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tor oddechowy i wypracować właściwe napięcie mięśnia 
pierścienno-gardłowego. Jak wspomniano wyżej, faktycz-
na nauka wytwarzania głosu rozpoczyna się od wydobycia 
dźwięcznego odbicia, czyli ruktusu, po wcześniejszym 
wprowadzeniu do przełyku określonej objętości powietrza 
metodą aspiracyjną, iniekcyjną lub połykania. Następnie 
przechodzi się do nauki fonacji samogłosek, spółgłosek 
dźwięcznych zwartych, prostych słów i zdań oraz kształ-
tuje się elementy prozodyczne mowy, tj. akcentowanie, 
łączenie sylab, płynność, rytm, melodie i tempo. Połowa 
pacjentów uzyskuje bardzo dobre i dobre efekty nauki 
mowy przełykowej. Niepowodzenia w  wykształceniu 
mowy przełykowej skutkują posługiwaniem się przez cho-
rych pseudoszeptem ustno-gardłowym. Przyczyny mogą 
być różne i wynikać z rozległości zabiegu chirurgicznego 
i jego następstw, warunkujących anatomię pseudogłośni 
i dolnego zwieracza gardła. Zależą też niekiedy od stanu 
zdrowia pacjenta, wieku, chorób towarzyszących, a także 
czynników psychospołecznych, tj. stanu psychicznego, 
wsparcia społecznego, wykształcenia i rodzaju wykony-
wanej pracy.17,19,20

8. Jakość życia pacjentów 
laryngektomowanych

Według definicji WHO zdrowie jest poczuciem pełnego 
dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Po-
winno być zatem odczuwane przez pacjenta we wszystkich 
sferach jego życia i warunkować prawidłowe funkcjono-
wanie społeczne. Pacjenci po laryngektomii, pozbawieni 
czynnego aparatu głosu, adaptują się do nowych warun-
ków poprzez różne formy rehabilitacji aparatu mowy. 
Zmagania te dla wielu z nich są niezwykle trudne i ob-
ciążające w wymiarze psychicznym. Operacja, towarzy-
sząca jej radio- i/lub chemioterapia z ich następstwami 
oraz badania kontrolne powodują poczucie braku kontroli 
i stałości sytuacji. Satysfakcjonująca rehabilitacja głosowa 
jest jednym z elementów odzyskiwania zdrowia. Oce-
na postępów rehabilitacji głosu jest 2-etapowa. Pierwszy 
etap polega na obiektywnej ocenie dokonywanej przez 
laryngologa/foniatrę na podstawie np. 5-stopniowej skali 
Pruszewicza.17 Drugim istotnym elementem ewaluacji 
jest subiektywna ocena pacjenta, m.in. za pośrednictwem 
kwestionariuszy oceniających jakość życia. Do najczęściej 
wykorzystywanych narzędzi pozwalających ocenić ogól-
ną jakość życia pacjenta z chorobą nowotworową należą 
kwestionariusze EORTC QLQ-C30 i FACT-G. Do oceny 
jakości życia pacjentów z nowotworami okolicy głowy 
i szyi służą EORTC QLQ-H&N-35 i FACT-HN, a także 
UW-QOL.1

Markowski et  al. w  swoich badaniach posłużyli się 
kwestionariuszem oceny jakości życia uwarunkowanej 
głosem V-RQOL, skalą oceny skuteczności rehabilitacji 
głosu dla pacjentów z protezą głosową HRS zapropono-
waną przez Harrison i Robilliard-Shultz w modyfikacji 

Zimmer-Nowickiej et al. i oceną wskaźnika niepełno-
sprawności głosowej VHI.17 Ponad 79% pacjentów z gło-
sem przełykowym oceniło stopień rehabilitacji głosu za 
pomocą skali HRS za zadowalający. W ocenie uwzględ-
niono zdolność posługiwania się mową tchawiczo-prze-
łykową, jakość wytwarzanego głosu oraz samodzielną 
pielęgnację protezy i przetoki. Pacjenci z głosem przeto-
kowym ocenili swoją niepełnosprawność głosową jako 
niewielką, a pacjenci z głosem przełykowym jako średnią. 
Subiektywna ocena pacjentów w skali HRS i VHI była 
spójna z wynikami analizy foniatrycznej.

Souza et al. wykorzystali w swoich badaniach 4. wersję 
UW-QOL.1 W kwestionariuszu znajdują się podzielone 
na 12 kategorii pytania dotyczące funkcji konkretnych 
okolic głowy i szyi, pytania związane z aktywnością, re-
kreacją, bólem, lękiem, które są odpowiednio punktowane 
i 3 pytania otwarte bez określonej punktacji. W badaniu 
wzięli udział głównie mężczyźni o niskim poziomie wy-
kształcenia, z zaawansowanym rakiem krtani (T4), którzy 
przeszli całkowitą laryngektomię z uzupełniającą radio-
terapią, przeważnie rehabilitowani protezą tchawiczo-
-przełykową. W czasie wywiadu u większości pacjentów 
zaobserwowano emisję głosu. Wyniki pokazały, że więk-
szość ankietowanych (ok. 39%) czuje się znacznie lepiej 
niż miesiąc przed diagnozą. Przeważali badani, którzy 
ocenili swoją jakość życia związaną ze zdrowiem jako 
dobrą (43%). Większość uznała, że ma dobrą jakość życia 
(46%), biorąc pod uwagę osobiste samopoczucie. Ogólna 
jakość życia została uznana za dobrą lub doskonałą przez 
83% pacjentów. W grupie kobiet zaobserwowano niższe 
wyniki w dziedzinie nastroju, co może wskazywać na 
większe ryzyko wystąpienia depresji po leczeniu w po-
pulacji kobiet. Pacjenci z protezą tchawiczo-przełykową 
deklarowali lepszą jakość życia w porównaniu z pacjenta-
mi stosującymi laryngofony lub posługującymi się głosem 
przełykowym. Najgorsze oceny jakości życia pacjentów po 
laryngektomii dotyczyły nastroju, aktywności, rehabili-
tacji głosem przełykowym, a brak emisji głosu był jedyną 
zmienną związaną z niższą jakością życia w złożonym 
wyniku wg kwestionariusza UW-QOL.

Badanie van Sluis et al.21 zostało oparte na jakościowej 
analizie opisowej koncentrującej się na doświadczeniach 
kobiet po całkowitej laryngektomii. Rok po całkowitej 
laryngektomii przeprowadzono wywiady z 8 kobietami 
bez nawrotu choroby. Wywiad miał określoną strukturę 
i zawierał pytania dotyczące codziennych doświadczeń, 
koncentrujące się na kwestiach typowych dla kobiet. Py-
tania zostały podzielone na 3 główne grupy zagadnień: 
choroba jako punkt zwrotny, powrót do codziennej 
aktywności i ciągła podatność na zagrożenia. Choroba 
i  leczenie stanowiły punkt zwrotny w życiu badanych. 
Wszystkie ankietowane starały się uczestniczyć w życiu 
codziennym pomimo trudności i ciągłego zmagania się 
z niepełnosprawnością, a także różnych reakcji innych 
ludzi. Ich powrót do aktywności zawodowej był niemoż-
liwy, ale po okresie rekonwalescencji większość z nich 
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chciała być ponownie aktywna zawodowo. Wyzwania, ja-
kie napotykały po zabiegu, często wynikały z niezdolności 
do spełniania określonych ram narzuconych społecznie, 
takich jak atrakcyjny wygląd czy głos. Zmiany jakości 
głosu wydają się z jednym z najważniejszych czynników 
prowadzących do „utraty kobiecości” w ocenie samych 
badanych. Uwidaczniają się one także na poziomie relacji 
z partnerem, zarówno w życiu codziennym (zajmowanie 
się domem, sprawowanie opieki nad dziećmi, wnukami, 
przekazywanie obowiązków innym domownikom), jak 
i stosunków intymnych z partnerami.

9. Podsumowanie

Opieka nad pacjentem po laryngektomii jest wielowy-
miarowa i nie może skupiać się tylko na samym aspek-
cie choroby nowotworowej. Powinna być kompleksowa, 
świadczona przez interdyscyplinarny zespół składający się 
z laryngologa, onkologa, radioterapeuty, foniatry, logope-
dy, psychologa i pracownika społecznego. Duże znaczenie 
ma także zaangażowanie rodziny i przyjaciół pacjenta 
w proces rekonwalescencji, a także odbiór i świadomość 
społeczna problemów, z jakimi się on boryka. Różnorod-
ność zmiennych wymaga koordynowania działań. Rolę 
tę mógłby w polskim systemie opieki zdrowotnej pełnić 
lekarz rodzinny. Poczucie zdrowia jest kombinacją wielu 
czynników fizycznych, psychicznych i społecznych, które 
mogą się zmieniać. Do oswojenia się z chorobą nowotwo-
rową i akceptacji radykalnej metody leczenia i jej konse-
kwencji potrzebny jest czas. Wymagają go także rehabili-
tacja pacjenta, powrót przynajmniej do części aktywności 
sprzed choroby i nauka nowych technik porozumiewania 
się. Badania pokazują, że jednym z najważniejszych aspek-
tów dobrej jakości życia pacjenta po laryngektomii jest 
zakończona sukcesem próba przywrócenia głosu. Ocena 
jakości życia pacjentów po leczeniu raka krtani powinna 
być standardem opieki nad pacjentem onkologicznym.
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1. POChP – częstość występowania, 
zachorowalność, śmiertelność, 
ciężar ekonomiczny i socjalny

Choroby cywilizacyjne są jedną z głównych przyczyn 
przedwczesnych zgonów oraz ogromnym ciężarem so-
cjalnym i ekonomicznym, przez co stanowią globalny 
problem XXI w.1 WHO wyróżnia ich 4 główne grupy: 
choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, cukrzycę oraz 
przewlekłe choroby układu oddechowego.2 Szacuje się, że 
powyższe schorzenia są odpowiedzialne za ponad 32 mln 
zgonów, co stanowi 80% spośród wszystkich chorób cywi-
lizacyjnych.3 Najpowszechniej występującą chorobą ukła-
du oddechowego o długotrwałym przebiegu jest POChP.1 
Według raportu GOLD definiuje się ją jako chorobę cha-
rakteryzującą się przewlekłymi objawami ze strony ukła-
du oddechowego i trwałym ograniczeniem przepływu 
powietrza przez dolne drogi oddechowe. Ich przyczyną 
są nieprawidłowości w obrębie dróg oddechowych i/lub 
płuc, zwykle wywołane przez istotne narażenie na szkod-
liwe cząstki lub gazy – w Polsce przede wszystkim dym 

tytoniowy.4,5 POChP jest obecnie 4. przyczyną zgonów na 
świecie. W związku ze starzeniem się społeczeństwa oraz 
powszechnością palenia tytoniu w krajach rozwijających 
się jej śmiertelność stale rośnie i wyniesie, wg szacunków 
GOLD, 5,4 mln zgonów rocznie do 2060 r. 4

Częstość występowania POChP jest trudna do jedno-
znacznego ustalenia. Biorąc pod uwagę badania przepro-
wadzone w ramach międzynarodowego projektu BOLD 
oraz inne badania epidemiologiczne, jej globalne rozpo-
wszechnienie szacuje się na ok. 11,7%.4,6 W Polsce brak 
jest ujednoliconych danych dla całej populacji, jednakże 
niektóre badania wykazały, że w grupie osób powyżej 
40. r.ż. chorzy na POChP stanowią ok. 10%, a co istot-
ne, są to szacunki zdecydowanie zaniżone.7 Umieralność 
z powodu POChP rośnie wraz w wiekiem – osoby powyżej 
70. r.ż. stanowią 71% zmarłych. Większość przypadków 
śmiertelnych to mężczyźni.8 Obecnie jednak ten trend 
się zmienia – w 2017 r. zapadalność na POChP wśród 
kobiet była wyższa niż w grupie mężczyzn (odpowiednio 
480 i 450 na 100 tys. osób, co niewątpliwie jest związane 
ze wzrostem odsetka kobiet palących tytoń).9 Podobnie 
jak w przypadku umieralności, zauważalna jest korelacja 
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BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
BODE (ang. body mass index, airflow obstruction, dyspnea, exercise capacity) 

– wskaźnik masy ciała, stopień obturacji, duszność, tolerancja wysiłku
BOLD – Burden of Obstructive Lung Diseases
CAT – Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test
DLT – domowe leczenie tlenem
FEV1 (ang. forced expiratory volume in 1 second) – natężona objętość 

wydechowa pierwszosekundowa
FVC (ang. forced vital capacity) – natężona pojemność życiowa
GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) – Światowa 

Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
mMRC Dyspnea Scale – Modified Medical Research Council Dyspnea Scale
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
POZ – podstawowa opieka zdrowotna
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia

Opieka nad chorym na przewlekłą 
obturacyjną chorobę płuc 

– obecna praktyka i aktualne potrzeby
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pomiędzy liczbą nowych zachorowań a wiekiem – szczyt 
zachorowań notuje się w 60.–65. r.ż.8

Obecnie głównym problemem związanym z POChP 
jest nie tyle utrata lat życia, co niesprawność i inwalidz-
two z powodu choroby. Według danych NFZ z 2018 r. 
POChP jest 7. przyczyną utraty lat życia w zdrowiu.9,10 
Postęp choroby upośledza życie nie tylko pacjenta, ale 
również jego najbliższej rodziny. Nie sposób również po-
minąć kwestii finansowego obciążenia dla systemu opieki 
zdrowotnej. Większość kosztów wiąże się z zaostrzeniami 
POChP oraz koniecznością hospitalizacji. W Polsce nie-
stabilna choroba z częstymi zaostrzeniami to wydatki 
wyższe o ok. 1600 zł na rok w porównaniu z kosztami 
leczenia chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji.11 
Ze względu na aspekt ekonomiczny, socjalny oraz kwestie 
zahamowania progresji choroby zapobieganie zaostrze-
niom jest celem nadrzędnym. Aby go osiągnąć, pacjent 
dotknięty POChP, w szczególności zaawansowaną jej po-
stacią, powinien zostać objęty kompleksową opieką, po-
cząwszy od profilaktyki i działań edukacyjnych, poprzez 
opiekę ambulatoryjną i specjalistyczną oraz wsparcie te-
rapii w warunkach domowych, aż do organizacji opieki 
długoterminowej i paliatywnej dla pacjentów, u których 
występuje schyłkowa postać choroby.

2. Czynniki ryzyka 
i działania prewencyjne

Prewencja POChP obejmuje zmniejszanie ryzyka wystą-
pienia choroby, powstrzymywanie jej rozwoju oraz zapo-
bieganie jej powikłaniom i zaostrzeniom (profilaktyka 
pierwotna, wtórna i trzeciorzędowa).12 W kontekście dzia-
łań profilaktycznych znamienne pozostaje stwierdzenie 
z raportu GOLD, że jest to choroba, której można zapo-
biegać i którą można leczyć.4 Etiologia POChP wiąże się 
bowiem nierozerwalnie z narażeniem na dym tytoniowy 
lub inne szkodliwe cząstki (pyły organiczne i nieorganicz-
ne, opary, substancje chemiczne, również w trakcie wyko-
nywania pracy zawodowej),13,14 co skutkuje przewlekłym 
zapaleniem w obrębie dróg oddechowych, miąższu płuc 
i naczyń płucnych, a co za tym idzie – rozwojem rozedmy. 
Na dalszym etapie wskutek zaburzenia równowagi pomię-
dzy naprawą a uszkadzaniem tkanek dochodzi do włók-
nienia w obrębie drobnych dróg oddechowych (włóknienia 
okołooskrzelikowego) oraz utraty sprężystości płuc.5,15

Podstawą prewencji pierwotnej POChP jest przede 
wszystkim próba ograniczenia rozpowszechnienia palenia 
tytoniu oraz działania edukacyjne.12 Założenia te reguluje 
w Polsce akt prawny, jakim jest rozporządzenie Rady Mi-
nistrów dnia z 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1492), które zawiera „Program zwalczania następstw 
zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów 
powiązanych”.16 Dokument ten sankcjonuje wdrażanie 
polityki ograniczania użycia tytoniu oraz inne działania 

informacyjno-edukacyjne (m.in. upowszechnienie informa-
cji dotyczących zagrożeń związanych z paleniem tytoniu, 
działań ograniczających problem używania wyrobów tyto-
niowych w zakładach pracy, szkolenie personelu medyczne-
go, ułatwianie rezyg nacji z nałogu nikotynowego poprzez 
upowszechnianie dostępu do świadczeń specjalistycznych). 
Zadania tego typu powinny być głównym celem zdrowia 
publicznego. Według danych z 2019 r. ponad jedna piąta 
Polaków (21%) w wieku 15 i więcej lat nałogowo pali tytoń. 
Dodatkowo można zauważyć wyraźne zmniejszenie odset-
ka osób podejmujących próbę zerwania z uzależnieniem, 
a 34% Polaków deklaruje, że pali tytoń również w domu.17

Działania zmierzające do zaprzestania palenia tytoniu 
stanowią również element profilaktyki wtórnej. Natural-
ny przebieg POChP polega na stopniowym pogarszaniu 
się czynności płuc, czego wyrazem jest obniżenie FEV1. 
Skutkuje to przedwczesnym zgonem z powodu niewy-
dolności oddychania oraz nadciśnienia płucnego.15,18 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na postęp 
nieodwracalnej bronchoobturacji jest palenie tytoniu.4,5 
Udowodniono, że wyeliminowanie szkodliwego wpływu 
dymu tytoniowego na układ oddechowy spowalnia roczny 
spadek FEV1, nawet u pacjentów, u których występuje 
zaawansowana postać choroby,15 aczkolwiek wydaje się, że 
największe korzyści zdrowotne z tego tytułu mogą odnieść 
pacjenci przed 40. r.ż.12 Jednym z elementów walki z uza-
leżnieniem od tytoniu są porady na temat szkodliwości 
nałogu i jego oddziaływania na zdrowie udzielane przez 
personel medyczny. Szczególnie motywujące jest powią-
zanie obecnego już uszczerbku na zdrowiu, np. wykrytej 
w badaniu spirometrycznym obturacji, ze szkodliwym 
wpływem palenia tytoniu.13 Równie istotna, bo skłania-
jąca do porzucenia nałogu przez nawet 5% pacjentów, jest 
metoda minimalnej interwencji – tzw. 5P (pytaj, poradź, 
planuj, pamiętaj, pomagaj).12 W kontakcie z palącym pa-
cjentem powinien ją stosować każdy lekarz, niezależnie 
od specjalności. Według zasady 5P należy pytać o nałóg 
i udzielać porad w tej sprawie, a ponadto powinno się 
pamiętać o ocenie motywacji do zaprzestania palenia, 
w czym są pomocne powszechnie dostępne test motywacji 
oraz kwestionariusz uzależnienia od nikotyny wg Fager-
ströma. Dalszy etap to pomoc w porzuceniu uzależnie-
nia, również przy zastosowaniu dostępnej farmakoterapii 
(w Polsce obok nikotynowej terapii zastępczej stosuje się 
w tym celu bupropion oraz wareniklinę) oraz monitoro-
wanie i planowanie wizyt kontrolnych w celu osiągnięcia 
abstynencji długoterminowej.5

Kolejnym elementem profilaktyki wtórnej jest dążenie 
do wczesnego wykrycia choroby.18 W Polsce problemem 
jest niska świadomość zdrowotna społeczeństwa, w czego 
konsekwencji POChP rozpoznaje się dopiero w zaawanso-
wanym stadium.19 Maleje wtedy szansa na podjęcie odpo-
wiedniej profilaktyki i skutecznego leczenia, a tym samym 
zahamowanie progresji choroby, która ma charakter prze-
wlekły i postępujący. W ramach programów zdrowotnych 
proponowanych przez państwo funkcjonuje „Program 
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profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc (POChP)”.20 Projekt jest re-
alizowany na 2 etapach – podstawowym i specjalistycz-
nym. Pierwsza jego część jest adresowana do wszystkich 
osób powyżej 18. r.ż. dotkniętych nałogiem tytoniowym 
i obejmuje poradnictwo antytytoniowe, a u osób niezdia-
gnozowanych w wieku 40–60 lat – również badanie spi-
rometryczne. Etap specjalistyczny ma na celu ustalenie 
wskazań i zaplanowanie leczenia uzależnienia od tytoniu 
(terapia farmakologiczna, grupowa lub indywidualna).20,21

Według raportu GOLD rozpoznanie POChP powinno 
być rozważane w każdym przypadku takich dolegliwości, 
jak duszność, przewlekły kaszel z odkrztuszaniem plwoci-
ny (szczególnie w godzinach porannych) i nawracające in-
fekcje dolnych dróg oddechowych oraz w razie potwierdzo-
nego w wywiadzie narażenia na czynniki ryzyka rozwoju 
choroby.4 Ograniczeniem na tym etapie jest dostępność 
badania spirometrycznego oraz doświadczenie osoby, która 
je wykonuje i interpretuje. Spirometria jest bowiem podsta-
wowym badaniem czynnościowym, na podstawie którego 
– poprzez stwierdzenie nieodwracalnej obturacji oskrzeli 
(FEV1/FVC po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela po-
niżej 0,7) – diagnoza zostaje ostatecznie postawiona.4,5 Brak 
współpracy pomiędzy pracownikami podstawowej i spe-
cjalistycznej opieki zdrowotnej bywa przyczyną błędów 
diagnostycznych wynikających z nieprawidłowej inter-
pretacji badania spirometrycznego, co może spowodować 
brak rozpoznania pomimo choroby lub nadrozpoznanie.4

3. Monitorowanie chorego 
na POChP

Stabilizacja przebiegu choroby jest uzależniona od odpo-
wiedniego monitoringu, którego zadaniem jest dążenie do 
efektywnego leczenia farmakologicznego z wysokim stop-
niem adherencji terapeutycznej, zwiększenia sprawności 
chorego oraz skutecznego leczenia chorób współistnieją-
cych.4,5,22 Tym samym zostają osiągnięte 2 nadrzędne cele 
– zapobieganie zaostrzeniom oraz zmniejszenie nasilenia 
objawów. Szczególną rolę odgrywają tu lekarze pierwszego 
kontaktu, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie cią-
głości opieki. Poprzez kierowanie do specjalistów, edu-
kację oraz odpowiedzialność za działania profilaktyczne 
(np. szczepienia, porady antynikotynowe) stają się oni 
koordynatorami holistycznej terapii pacjentów.21

Przypuszcza się, że ok. jedna piąta chorych na POChP 
to pacjenci, u których stwierdzono zaawansowaną po-
stać choroby (FEV1 poniżej 50%).23 Ciężka obturacja ma 
zaś związek z częstszymi zaostrzeniami. Badanie spiro-
metryczne należy więc przeprowadzać przynajmniej raz 
w roku. Co najmniej z podobną częstotliwością powinny 
się odbywać wizyty kontrolne u specjalisty pulmonologa/
alergologa.21 Oprócz oceny stopnia obturacji pacjent chory 
na POChP wymaga regularnego sprawdzania nasilenia 
objawów oraz ryzyka zaostrzeń.4,5 Do określenia nasilenia 

dolegliwości powszechnie używa się ogólnodostępnego 
kwestionariusza CAT lub, rzadziej, skali nasilenia dusz-
ności mMRC. Ryzyko zaostrzeń ocenia się na podstawie 
liczby zaostrzeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zakwa-
lifikowanie chorego do poszczególnych kategorii – A, B, 
C, D – implikuje dalsze decyzje dotyczące postępowania 
z chorym oraz farmakoterapii.24 Do oceny rokowania, ale 
również ryzyka hospitalizacji w przebiegu POChP służy 
wskaźnik BODE, uwzględniający BMI, stopień obturacji 
i duszności oraz tolerancję wysiłku.15,25 Jego zastosowa-
nie jest jednak dużo szersze. Może być wykorzystywany 
w celu kwalifikacji pacjentów do leczenia rehabilitacyj-
nego – jest miernikiem jego skuteczności.26 Ponadto jest 
pomocny w ustalaniu dalszego postępowania terapeu-
tycznego – np. przy wskaźniku BMI poniżej 21 należy 
rozważyć leczenie żywieniowe i konsultacje dietetyka. 
Wskaźnik BODE jest także uwzględniany w trakcie usta-
lania wskazań do przeszczepu płuc.15

4. Choroby współistniejące

Obecność chorób towarzyszących pogarsza przebieg 
POChP oraz może stanowić niezależną przyczynę zgo-
nu, dlatego ich identyfikacja ma kluczowe znaczenie 
dla przebiegu leczenia.22 Należy pamiętać, iż POChP to 
schorzenie, w którym procesy patologiczne mają charak-
ter wielonarządowy.27 Patomechanizm choroby niero-
zerwalnie wiąże się z uogólnioną reakcją zapalną, która 
jest czynnikiem przyspieszającym rozwój miażdżycy.28 
Ponadto zaawansowane stadium POChP dotyczy głównie 
osób starszych, u których występuje szereg innych cho-
rób towarzyszących.27 Dlatego też POChP uważa się za 
schorzenie związane z wielochorobowością. Najczęściej 
u pacjentów cierpiących z powodu POChP współistnieją 
choroby układu sercowo-naczyniowego, niedobór masy 
ciała i kacheksja, osteoporoza, cukrzyca, jak również de-
presja.4,15,27 Istnieje też bardzo wysokie ryzyko innych 
chorób płuc, zwłaszcza nowotworu płuca, który stanowi, 
obok zaostrzeń, jedną z najczęstszych przyczyn śmierci 
pacjentów dotkniętych POChP.22

5. Rehabilitacja oddechowa

Rehabilitacja wciąż pozostaje nie w pełni wykorzystaną 
metodą leczenia chorych na POChP. Zwraca uwagę jej 
bardzo ograniczona dostępność w Polsce. Według danych 
NFZ zarejestrowanych jest 20 ośrodków udzielających 
świadczeń w  zakresie rehabilitacji pulmonologicznej, 
przy czym 4 województwa nie posiadają w ogóle takiej 
placówki.29 Co więcej, nie ma możliwości prowadzenia 
rehabilitacji pulmonologicznej w trybie ambulatoryjnym.

Fundamentalnym zadaniem rehabilitacji w POChP jest 
przywrócenie choremu sprawności, co ma bezpośrednie 
przełożenie na podniesienie jakości życia.4 Pozytywne 
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efekty mają jednak wymiar znacznie szerszy. Rehabili-
tacja jest uważana za jedną z najskuteczniejszych metod 
leczenia – wpływa na zmniejszenie uczucia duszności, 
spowalnia progresję choroby, ogranicza uogólniony pro-
ces zapalny, zapobiega późniejszym zaostrzeniom.30,31 
W istotny sposób zwiększa dystans podejmowanego wy-
siłku, co koreluje z wynikiem testu 6-minutowego mar-
szu, poprawia siłę mięśniową, zapobiega utracie masy 
ciała i sarkopenii.32,24 Co ważne, rehabilitacja powinna 
być prowadzona u pacjentów na każdym etapie rozwo-
ju choroby, choć niewątpliwie największe znaczenie ma 
u chorych w umiarkowanym lub zaawansowanym jej sta-
dium.32,30 Dostępne dane wskazują, że leczenie rehabilita-
cyjne wdrożone po zaostrzeniu choroby i kontynuowane 
w trybie ambulatoryjnym zmniejsza ryzyko kolejnych 
hospitalizacji oraz śmiertelność, przy czym należy za-
znaczyć, że informacje odnośnie do czasu rozpoczęcia 
terapii są sprzeczne.5 Skuteczny program rehabilitacji trwa 
przynajmniej 6 tygodni i obejmuje rehabilitację rucho-
wą (trening wytrzymałościowy i siłowy) oraz ćwiczenia 
oddechowe. Jej wymiar jest wielokierunkowy – pacjent 
otrzymuje wsparcie ze strony dietetyków i psychologów, 
którzy wchodzą w skład zespołu terapeutycznego. Po-
nadto podejmowane są działania edukacyjne obejmujące 
zarówno samego chorego, jak i jego rodzinę.5,32

6. Zapobieganie zaostrzeniom 
jako cel nadrzędny

Większość aktualnych badań i publikacji na temat POChP 
dotyczy zapobiegania i leczenia zaostrzeń, stanowiących 
największy problem w przebiegu choroby.31,33–35 Zaostrze-
nia POChP są związane z obniżoną jakością życia, zwięk-
szonym ryzykiem śmierci i mają niekorzystny wpływ na 
dalszy przebieg choroby, co manifestuje się poprzez przy-
spieszenie rocznego spadku wartości FEV1.23,33 Pacjenci 
nierzadko wymagają kosztownego leczenia w warunkach 
szpitalnych, a powrót do pełnej sprawności w razie braku 
zapewnienia ciągłości opieki jest utrudniony.11 Najczęst-
szą przyczyną zaostrzeń są infekcje układu oddechowe-
go,33 dlatego też wszystkim pacjentom, a w szczególności 
tym, u których występuje zaawansowana postać choroby, 
są zalecane szczepienia przeciw grypie i pneumokokom.12 
Ogromną rolę odgrywa edukacja. Każdy pacjent powinien 
też zaakceptować wybór danego inhalatora.23 Istotnym 
problemem jest ciągle nieefektywna opieka ambulatoryj-
na po zaostrzeniach, czego skutkiem jest zwykle kolejna 
hospitalizacja. Postępowanie z chorym, u którego stwier-
dzono zaawansowaną postać POChP, wymaga połącze-
nia wiedzy klinicznej oraz praktycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej danego pacjenta 
i chorób współistniejących.33 Nierzadko schemat lecze-
nia proponowany przez lekarza POZ wymaga korekty 
specjalisty pulmonologa,36 stąd też zachodzi realna po-
trzeba ścisłej kooperacji pomiędzy tymi 2 poziomami 

opieki zdrowotnej – pacjent wymaga większego dostępu 
do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, szczególnie po 
przebytym zaostrzeniu. Raz na rok specjalista powinien 
sporządzać pisemny plan adresowany do lekarza kierują-
cego i lekarza POZ, zawierający m.in. szczegółowy sche-
mat leczenia oraz terminy kolejnych wizyt kontrolnych.21

Poza infekcjami górnych dróg oddechowych najczęst-
szą przyczyną zaostrzeń jest brak współpracy ze strony 
pacjenta.37–39 Jest to problem spotykany nie tylko w przy-
padku POChP, ale również wielu innych chorób o cha-
rakterze przewlekłym. Szacuje się, że mniej niż 50% osób 
chorujących przewlekle stosuje zaordynowaną terapię.37 
Jeszcze gorszą adherencję terapeutyczną obserwuje się 
w przypadku pacjentów dotkniętych POChP. Niektóre 
badania wykazały, że po okresie rocznej obserwacji pro-
cent chorych, którzy nadal stosują leczenie inhalacyjne, 
sięga zaledwie 21%.38,39 Jedną z przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest forma terapii – pacjenci zdecydowanie pre-
ferują farmakoterapię doustną. Ponadto większe ryzyko 
braku współpracy stwierdza się w przypadku pacjentów 
wielokrotnie hospitalizowanych oraz w starszym wieku 
– przede wszystkim ze względu na zaburzenia funkcji 
poznawczych i polipragmazję.37 Tym samym tworzy się 
„błędne koło” – brak współpracy skutkuje częstymi za-
ostrzeniami, które powodują pogorszenie jakości życia, 
pogłębienie niepełnosprawności, wywołują poczucie bra-
ku kontroli nad chorobą i depresję, co z kolei jest przyczy-
ną dalszego braku współpracy i niestosowania zalecanej 
terapii.38 Jeśli chodzi o stosowanie się do zaleceń, dużo 
większe zaangażowanie stwierdza się u chorych, którzy 
mają wsparcie rodziny lub jakiekolwiek inne wsparcie so-
cjalne bądź też są osobami aktywnymi zawodowo.37 Pełna 
ocena skuteczności leczenia wymaga więc holistycznego 
podejścia pracowników służby zdrowia i powinna być 
dokonywana nie tylko przez pryzmat zaostrzeń, ale także 
innych kwestii wpływających na stan chorego, np. stan 
psychiczny lub status społeczno-ekonomiczny.40

Istotne znaczenie w kwestii skutecznego leczenia za-
ostrzeń POChP mają wszelkie działania mające na celu 
podnoszenie jakości opieki medycznej. W latach 2016–2019 
realizowano w Polsce „Krajowy program zmniejszania 
umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez 
tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej”, 
który zakładał większy dostęp pacjentów do tej metody 
leczenia.41 Jak wynika z badań, stosowanie nieinwazyjnej 
wentylacji mechanicznej w krajach Europy Zachodniej 
pozwoliło na zmniejszenie śmiertelności z powodu za-
ostrzeń POChP niemal o 50%.

7. Opieka paliatywna

Pacjenci, u których występuje schyłkowa postać POChP, 
to zazwyczaj osoby powyżej 70.  r.ż. charakteryzujące 
się ciężką obturacją (FEV1 poniżej 30%) i  kacheksją, 
nasiloną dusznością i złą tolerancją wysiłku, częstymi 
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zaostrzeniami, niewydolnością serca – zależne od opieki 
innych.23 Jeżeli chory spełnia 2 lub więcej z wymienionych 
powyżej kryteriów, lekarz powinien przeprowadzić z nim 
rozmowę na temat preferowanych metod terapii w termi-
nalnym okresie choroby, w tym woli stosowania inwa-
zyjnej wentylacji mechanicznej.42 W tym okresie należy 
zrezygnować z uporczywej terapii, która stanowi źródło 
dodatkowego cierpienia. Chory powinien zostać objęty 
opieką paliatywną, która z założenia nastawiona jest na 
poprawienie jakości życia i minimalizowanie odczuwa-
nych dolegliwości, przede wszystkim duszności.4,5 Jeśli to 
możliwe, opieka powinna być sprawowana w najbardziej 
komfortowych dla pacjentów warunkach, czyli w domu. 
W Polsce chorzy zakwalifikowani do DLT mogą być rów-
nież kierowani do hospicjum stacjonarnego.

Niestety jakość opieki paliatywnej oferowanej pacjen-
tom w terminalnym okresie POChP wydaje się gorsza 
w porównaniu z opieką nad chorymi, którzy mają zdiag-
nozowany nowotwór.4 Dotyczy to zarówno komunikacji 
z pacjentem, częstości stosowania leków anksjolitycznych 
i antydepresyjnych oraz opioidów (używanych do leczenia 
duszności), jak i kwestii braku kierowania do poradni 
medycyny paliatywnej.42 Rola edukacji jest tu olbrzymia.

W opiece nad pacjentem, u którego występuje zaawan-
sowana postać POChP, niezwykle istotne jest również 
połączenie opieki medycznej ze wsparciem socjalnym 
i wsparciem w warunkach domowych. W tym celu, zgod-
nie z postulatem WHO, wskazane jest zaangażowanie 
personelu niemedycznego, co w Polsce obecnie nie jest 
praktykowane na szeroką skalę.43 W 2012 r. przy Uni-
wersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku wdrożono 
„Pomorski model zintegrowanej opieki nad chorymi na 
zaawansowaną POChP”.23 Program ten zakładał szeroko 
pojętą współpracę pomiędzy lekarzem rodzinnym a spe-
cjalistami (kontrola specjalisty chorób płuc z minimal-
nym odstępem 6 miesięcy) i personelem pielęgniarskim, 
a także asystentami medycznymi, którzy odwiedzali cho-
rych w domach, fizjoterapeutami, psychologami i diete-
tykami. Efektem tych i innych programów zakładających 
holistyczne podejście do chorych na POChP było każdo-
razowo zmniejszenie liczby zaostrzeń23,31 oraz obniżenie 
kosztów opieki.11 Niestety taka opieka wciąż jest niedo-
stępna dla szerszej grupy pacjentów.23

Chorzy, u których występuje ciężka postać choroby, 
w stadium niewydolności oddychania powinni być kwa-
lifikowani do DLT.5 Jest to terapia, która przedłuża ży-
cie, zwiększa jego komfort poprzez poprawę tolerancji 
wysiłku, niweluje poliglobulie, stabilizuje nadciśnienie 
płucne, a tym samym wpływa na częstość zaostrzeń.23 
W trakcie leczenia chory powinien pobierać tlen przez 
minimum 15 godzin na dobę, oczywiście z możliwością 
wliczenia w ten czas odpoczynku nocnego.21 W Polsce 
DLT jest refundowane przez NFZ, jednak dofinansowanie 
dotyczy tylko stosowania stacjonarnych koncentratorów 
tlenu, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych i Europie 
Zachodniej refundacją jest objęte leczenie przy pomocy 

tlenu ciekłego (które nie wpływa na mobilność chorego).44 
Wadą urządzeń stacjonarnych jest hałas w trakcie użyt-
kowania, utrudniający stosowanie tlenoterapii w trakcie 
snu. Ponadto niekorzystne jest również znaczne ogra-
niczenie możliwości poruszania się pacjenta oraz brak 
opcji jakiejkolwiek jego aktywności poza domem. Z tego 
względu DLT bywa odrzucane przez pacjentów, którzy 
obawiają się poczucia zwiększenia swojej niepełnospraw-
ności. Kwalifikacją chorego do DLT na podstawie ściśle 
określonych kryteriów zajmuje się lekarz pulmonolog 
w ramach poradni DLT.44 Następnie chory zostaje objęty 
opieką zespołu, w skład którego wchodzą specjalista cho-
rób płuc (lub ewentualnie chorób wewnętrznych) i pielę-
gniarka – koordynują oni dalsze postępowanie poprzez 
wizyty w domu chorego oraz poradni DLT. Pomimo dużej 
skuteczności DLT wskaźnik chorych leczonych tą metodą 
maleje. Szacuje się, że liczba pacjentów aktualnie korzy-
stających z DLT jest ok. 2 razy mniejsza od liczby osób, 
które się do takiego leczenia kwalifikują.

8. Podsumowanie

POChP jako jedna z chorób cywilizacyjnych stanowi glo-
balny problem XXI w. Ze względu na towarzyszącą jej 
wielochorobowość, wysoką śmiertelność oraz liczne ho-
spitalizacje chory na POChP wymaga holistycznej opieki, 
która zmniejsza częstość zaostrzeń, wpływa na poprawę 
jakości życia i zapobiega przedwczesnemu zgonowi.
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1. Wstęp

Według opublikowanego w 2019 r. raportu Fundacji „Da-
jemy Dzieciom Siłę” Problematyczne używanie internetu 
przez młodzież dowiadujemy się, że niemal w 99% gos-
podarstw domowych z dziećmi w Polsce Internet wyko-
rzystywany jest do codziennych aktywności, a 90% nas-
tolatków korzysta z  Internetu w  domu.1 Te dane nie 
zaskakują w obliczu intensywnego rozwoju technologii 
informatycznych, jaki nastąpił w ostatnich 2 dekadach. 
Internet istotnie zmienił ludzkie życie, jest stałym ele-
mentem codzienności, a nierzadko głównym sposobem 
komunikacji. Jak w wielu innych sytuacjach, narzędzie 
stworzone przez człowieka wpływa na kształtowanie 
jego samego, a efekty tego oddziaływania nie zawsze są 
pozytywne.2

2. Uzależnienie od Internetu

Pierwszym badaczem, który zasugerował istnienie moż-
liwości uzależnienia się od Internetu i stworzył definicję 
tego zjawiska, był amerykański psychiatra Ivan Goldberg. 
Zauważył on, że zdarzają się sytuacje, w których ludzie 
nadużywają Internetu, co skutkuje konsekwencjami psy-
chicznymi i fizycznymi.3,4 Szybkość rozprzestrzeniania 
się zaburzeń psychicznych będących efektem zbyt długie-
go przebywania w wirtualnym świecie jest dużo szybsza 

niż przyrost wiedzy na ten temat, a próby ujęcia wszyst-
kich aspektów w jedno kryterium diagnostyczne często 
są nietrafione.4 Polscy badacze najczęściej posługują się 
terminem zaproponowanym przez Jakubika – „zespół 
uzależnienia od Internetu”, ale używane są także takie 
określenia, jak „siecioholizm”, „cyberzależność” czy 
„zaburzenia spowodowane zależnością od Internetu”, 
„problematyczne używanie Internetu”, „dysfunkcjonal-
ne korzystanie z Internetu” i in.1,2,4 Aktualnie za najbar-
dziej właściwe uznaje się oznaczanie tego typu zaburzeń 
wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych ICD10 kodem F63.8 – inne 
zaburzenia nawyków i popędów.

Do głównych objawów uzależnienia, w tym uzależnienia 
od Internetu, opracowanych przez Griffithsa na podstawie 
tradycyjnej definicji tego zjawiska należą5:
• rosnąca zależność;
• tolerancja;
• występowanie objawów abstynencyjnych;
• zmiany nastroju;
• konflikty intrapersonalne i interpersonalne;
• nawroty.

Inni badacze zwracają uwagę także na3,5:
• częste przekraczanie zaplanowanego czasu na korzy-

stanie z Internetu;
• nieudane próby ograniczania Internetu;
• poświęcanie czasu na czynności związane z Internetem, 

np. zakupy;
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• rezygnację z aktywności społecznej;
• dalsze korzystanie z Internetu pomimo świadomości 

narastających problemów.
W dobie nieustannego sięgania po zasoby Internetu 

przez osoby różniące się wykształceniem, wiekiem, in-
teligencją czy umiejętnościami zaczęto zastanawiać się, 
czy niektóre osoby są bardziej narażone na uzależnienie 
od Internetu. Badania polskie i zagraniczne donoszą dość 
zgodnie, że ludzie neurotyczni, mniej towarzyscy oraz 
ostrożni w kontaktach z innymi częściej uzależniają się 
od spędzania czasu w sieci. Dodatkowo osoby te są spo-
kojniejsze i mniej aktywne, a także mają niższy poziom 
kompetencji społecznych, inteligencji emocjonalnej oraz 
samooceny. Cechują się także dużą wrażliwością na od-
czuwanie negatywnych emocji.3 Godne uwagi jest również 
jedno z polskich badań, opublikowane w 2014 r., które 
dotyczyło wpływu dysfunkcji rodziny na aktywność stu-
dentów w Internecie. We wnioskach można przeczytać, iż 
uzależnienie od alkoholu krewnego oraz doświadczanie 
przemocy psychicznej w rodzinie wiąże się z większą ak-
tywnością w sieci młodych ludzi, którzy zaspokajają tam 
przede wszystkim potrzebę kontaktu i budowania poczu-
cia własnej wartości.6 Z opublikowanych analiz wiadomo 
także, że jedną z przyczyn nadmiernego korzystania z In-
ternetu jest potrzeba zmniejszania poczucia samotności, 
co paradoksalnie może niestety ten stan nasilić i pogłębić.7

W ostatnich latach dostęp do Internetu zmienia się. Wy-
niki badania MIAC wykazały, że 59,7% użytkowników 
korzysta z Internetu ze smartfona, a 52,5% – za pośrednic-
twem komputerów stacjonarnych i/lub laptopów. Dominacja 
smartfona jest bardziej widoczna w młodszych grupach wie-
kowych. Wielu nastolatków ma ze sobą smartfony przez cały 
dzień, ponieważ urządzenia te są mobilne i wielofunkcyjne 
oraz pozwalają łączyć się z Internetem w dowolnym miej-
scu i czasie. Zjawisko szybkiego wzrostu liczby użytkowni-
ków smartfonów można zaobserwować na całym świecie. 
Problemy związane z nadużywaniem smartfonów stają się 
poważniejsze ze względu na stale zwiększającą się liczbę ich 
posiadaczy. Koncepcja uzależnienia od smartfonów przycią-
gnęła uwagę badaczy z kilku krajów, a debata na temat tego, 
czy jest to uzależnienie behawioralne, trwa do dziś.

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników Internetu roś-
nie również popularność mediów społecznościowych. 
W ostatnich latach zaproponowano określenie „uzależ-
nienie od Facebooka” i opublikowano kilka badań na 
ten temat, głównie w krajach europejskich. Koncepcja ta 
powstała w związku z faktem, że liczba aktywnych użyt-
kowników Facebooka jest wyjątkowo duża w porównaniu 
z innymi serwisami społecznościowymi.8 Według części 
psychologów nie byłoby uzależnienia np. od serwisów 
społecznościowych, gdyby nie powszechne korzystanie ze 
smartfonów. Dodatkowo powiadomienia typu push mobi-
lizują do natychmiastowej reakcji, niezależnie od sytuacji, 
w jakiej się znajdujemy. Uzależnienie od Facebooka nie 
jest jeszcze oficjalną jednostką chorobową, jednak symp-
tomy są takie same, jak w przypadku innych uzależnień 

behawioralnych – hazardu, seksoholizmu itd. Podobnie 
jak np. po alkoholu, podczas korzystania z Internetu czy 
Facebooka w mózgu uwalnia się dopamina.9,10 U osób 
nadużywających Facebooka obserwuje się objawy utraty 
kontroli, „uciekanie” przed problemami codzienności czy 
wzrastającą tolerancję. Z korzystaniem z Internetu przy 
pomocy smartfona wiąże się też zjawisko FOMO, czyli 
poczucie strachu, że omija nas coś ważnego, jeśli wystar-
czająco często nie sprawdzamy powiadomień, aktualności 
czy maili.9

Istotnym zagrożeniem wynikającym z częstego udzie-
lania się w serwisach społecznościowych jest również wy-
paczanie rzeczywistości. Dodawanie na Facebooka czy 
Instagram poprawianych zdjęć, radość po uzyskaniu du-
żej liczby polubień lub pochlebnych komentarzy, robienie 
zdjęć podczas ważnych momentów czy wakacji głównie po 
to, żeby je „wrzucić”, żeby pokazać, że nasze życie jest faj-
ne, dużo się dzieje, osiągnęliśmy sukces. Takie zachowania 
to jednocześnie pułapka dla osób, którym, ich zdaniem, 
mniej się poszczęściło w życiu. Oglądanie uśmiechnię-
tych znajomych z dyplomami, nowymi samochodami, 
na kolejnej egzotycznej wyspie potrafi mocno negatywnie 
wpływać na samopoczucie, świadomość własnej wartości 
czy poczucie spełnienia. Bardzo podatni na takie emocje 
są młodzi ludzie, których ocena rzeczywistości nie jest 
jeszcze ugruntowana doświadczeniami, zapominający, że 
poza Internetem jest realny świat, gdzie na dyplom trzeba 
zapracować w pocie czoła, a fasada pięknego domu może 
kryć borykającą się z problemami rodzinę.

3. Dzieci i młodzież 
w dobie cyfryzacji

Kolejnym niebezpieczeństwem wynikającym z  nad-
miernego korzystania z nowych technologii jest to, że 
w dzisiejszych czasach obycie z komputerem, Internetem 
i smartfonem bywa zaletą – pomaga w pracy, zakupach, 
kontaktach na odległość, dlatego nie spotyka się społecz-
nego ostracyzmu w związku z nadużywaniem Internetu.10 
„Tradycyjne” nałogi zwykle wykluczają ze społeczeństwa 
oraz w znacznej mierze nie dotyczą najmłodszych.

Nie jesteśmy w stanie całkowicie odciąć dzieci i mło-
dzieży od wykorzystywania technologii cyfrowej do na-
uki, relaksu, słuchania muzyki czy pracy. Jednocześnie 
musimy mieć świadomość, że nie da się jeszcze jedno-
znacznie określić wpływu nowych technologii na naj-
młodszych, dlatego Amerykańska Akademia Pediatrii 
zaleca niekorzystanie z tabletów/telefonów dzieciom do 
2. r.ż.11 W opublikowanym w 2015 r. raporcie Fundacji 
„Dzieci Niczyje” dotyczącym korzystania z  urządzeń 
mobilnych przez najmłodsze dzieci w Polsce możemy 
przeczytać m.in., że12:
• 64% dzieci w wieku od 6 miesięcy do 6,5 roku korzysta 

z urządzeń mobilnych, 25% – codziennie;
• 26% dzieci posiada własne urządzenie mobilne;
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• 69% rodziców udostępnia dzieciom urządzenia mobil-
ne, kiedy muszą oni zająć się własnymi sprawami;

• 49% rodziców stosuje urządzenia mobilne jako rodzaj 
nagrody dla dziecka.
W grupie badanych dzieci rocznych i 2-letnich 43% ko-

rzystało z  urządzeń telefonów i  tabletów, w  populacji 
3- i 4-latków odsetek ten wynosił 62%, a w grupie naj-
starszych dzieci – 84%. Korzystanie z urządzeń mobil-
nych przez 5-latki jest więc powszechnym zjawiskiem. 
Najczęstszą aktywnością dzieci jest oglądanie filmów/fil-
mików (79%), a drugą w kolejności – granie w gry (62%). 
Aż 63% dzieci bawiło się smartfonem lub tabletem bez 
określonego celu i, co ważne, odsetek ten był najwyższy 
wśród najmłodszych dzieci. W tej grupie również najwięcej 
było dzieci, które korzystały z urządzeń mobilnych podczas 
posiłku.12 Dzieciństwo to okres intensywnego rozwoju – na 
jego wczesnym etapie ludzie potrzebują poznawania, do-
świadczania świata wszystkimi zmysłami, interakcji z oto-
czeniem i dorosłymi, a ekrany je tego pozbawiają.13 Wśród 
starszych dzieci coraz szybciej rozwijają się uzależnienia 
– korzystanie z Internetu wpływa negatywnie na ich ak-
tywność fizyczną czy kontakty społeczne, część z nich doś-
wiadcza cyberprzemocy lub natrafia na szkodliwe treści.14

3.1. Cyberprzemoc

Większość definicji cyberprzemocy wzoruje się na po-
wszechnie przyjętej definicji tradycyjnego prześladowania, 
które jest ściśle powiązane z tym zjawiskiem. Cyberprze-
moc wymaga jednak odrębnej kontroli, a kilka badań su-
geruje, że może wyrządzać większe szkody niż tradycyjne 
zastraszanie. Zachowania związane z cybernękaniem, takie 
jak molestowanie online i molestowanie seksualne w In-
ternecie, są nadzwyczaj szkodliwe.15 W definicji nękania 
podkreśla się 3 zawsze występujące cechy: wrogie zamia-
ry, powtarzalność w czasie i nierównowagę sił.15,16 Jedna 
z definicji cyberbullyingu to umyślne i powtarzające się 
wyrządzanie szkody z wykorzystaniem komputerów, telefo-
nów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych.15 
Najczęstszymi formami cybernękania są wrogie, agresywne 
SMS-y lub wiadomości na komunikatorach, nieprzyjemne 
wymiany zdań na forach lub czatach, wykluczenie na por-
talach internetowych czy upublicznianie zdjęć i filmów, 
w których posiadanie weszło się w sposób legalny lub nie. 
Pomimo podobnych definicji i dość ścisłego związku po-
między nękaniem (do którego najczęściej dochodzi w śro-
dowisku szkolnym) a cybernękaniem istnieją różnice, któ-
re sprawiają, że cyberprzemoc jest bardziej niebezpieczna 
i może wywierać większy destrukcyjny wpływ na dziecko. 
Wśród tych różnic należy zwrócić szczególną uwagę na16:
• nieskończenie wielką liczbę odbiorców, np. ośmiesza-

jącego nagrania;
• trwałość informacji, zgodnie z zasadą, że w Internecie 

nic nie ginie;
• brak bezpośredniego kontaktu sprawcy z ofiarą, tzw. 

efekt kabiny pilota;

• anonimowość sprawcy, powodująca jego rozhamowanie;
• brak poczucia bezpieczeństwa ofiary, bo Internet i smart-

fony są wszędzie.
Istnieje bardzo dużo rodzajów przemocy internetowej. 

Wśród najczęściej spotykanych należy wymienić16–19:
• stalking – uporczywe naprzykrzanie się drugiej oso-

bie, może przybierać formę wydzwaniania do ofiary, 
szczególnie w godzinach nocnych, wysyłania listów 
i wiadomości, składania propozycji spotkania, śledze-
nia i fotografowania, manipulowania emocjami bliskich 
i znajomych itd.;

• trolling (trollowanie) – zachowanie antyspołeczne, pato-
logiczne i chuligańskie mające na celu negatywny wpływ 
na użytkowników np. forów dyskusyjnych czy czatów, 
dyskryminowanie, ośmieszanie uczestników rozmowy, 
wywoływanie kłótni, przesyłanie linków do streamerów 
czy stron z obrzydliwą zawartością (np. goatse.cx);

• flejm (ang. flame war) – wojna na obelgi, rozpoczyna 
się od różnicy zdań pomiędzy rozmówcami i eskalacją 
agresji od drobnych uszczypliwości po obelgi i zniewagi 
– sprzyja jej poczucie anonimowości, odrzucenie norm 
społecznych, służy m.in. odreagowywaniu frustracji;

• upublicznianie tajemnic – dotyczy prywatnych mate-
riałów ofiary, które zostają przekazane osobom, dla 
których nie były przeznaczone, obejmuje zdradzanie 
sekretów i upublicznianie informacji/materiałów nie-
prawdziwych czy poniżających;

• kradzież tożsamości – podszywanie się, udawanie w In-
ternecie ofiary przez sprawcę, uzyskanie haseł do pry-
watnych kont – opiera się na agresji wyrażanej pod nie-
prawdziwą tożsamością przez np. wysyłanie obraźliwych 
treści;

• agresja techniczna – kierowana przeciwko sprzętowi 
komputerowemu, oprogramowaniu czy stronie inter-
netowej ofiary – hacking, rozsyłanie wirusów;

• grooming (ang. child grooming) – relacja osoby dorosłej 
z dzieckiem, przeważnie nawiązywana przez Internet lub 
inne środki telekomunikacji, często będąca wielomie-
sięcznym procesem, którego celem jest budowanie więzi 
w celu wykorzystania seksualnego w realnym życiu.

3.2. Pornografia w Internecie

Tylko 62% rodziców deklaruje, że zawsze lub prawie zawsze 
towarzyszy swoim dzieciom podczas korzystania przez nie 
z Internetu. Jednocześnie tylko niewielka grupa opiekunów 
stosuje blokady niektórych aplikacji czy stron interneto-
wych (po 37%).12 Wynikiem tego jest nierzadkie oglądanie 
treści szkodliwych, w tym także pornografii, przez dzieci. 
Większość badanych dzieci i młodzieży deklaruje, że na 
treści pornograficzne trafiła przypadkowo (55%), jednak 
duże znaczenie ma w tym aspekcie również presja rówieś-
nicza – dzieci posiadające smartfony oraz tablety pokazują 
i przesyłają sobie różne, niekoniecznie dostosowane do ich 
wieku treści.20 Z dzieckiem mniej więcej 7-letnim, które za-
czyna już swoją przygodę z Internetem, należy rozmawiać 
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o tym, na co może się natknąć. Trzeba zaznaczyć, że pew-
ne treści są dla niego nieodpowiednie i nie powinno ich 
oglądać, a jeśli na nie trafi, dobrze, żeby powiedziało o tym 
rodzicom. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, najlepiej 
spokojnie, bez oceniania i obwiniania zapytać, czy chce 
o tym porozmawiać. Warto wytłumaczyć mu, że dorośli 
robią różne rzeczy, które mogą być dla nich przyjemne, ale 
czasem są do tego zmuszani i że jest to skomplikowane. 
Trzeba upewnić dziecko, że zawsze może pytać o to, co 
zobaczyło, co je zaniepokoiło, dając jednocześnie jasny 
sygnał, że nie powinno oglądać pornografii.13

Pornografia to doświadczenie, które przerasta zdolności 
adaptacyjne, intelektualne i psychiczne dzieci. Szczególnie 
najmłodsze z nich nie rozumieją oglądanych treści, nie 
potrafią także zinterpretować uczuć i reakcji własnego or-
ganizmu, ponieważ nie są jeszcze na odpowiednim etapie 
rozwoju. Współczesna pornografia ma nie tylko wywo-
ływać podniecenie seksualne, ale także rozwijać chęć do 
naśladowania. Znajduje to odzwierciedlenie w używanym 
przez dzieci i młodzież słownictwie, sposobie zachowania 
się i ubierania, postrzeganiu osób płci przeciwnej. Ogląda-
nie pornografii przez dzieci i młodzież może mieć istotny 
wpływ na ich rozwój emocjonalny, zachowanie i później-
sze życie seksualne. Do skutków oglądania pornografii 
zalicza się m.in.16,20:
• niszczenie naturalnej bariery wstydu i zażenowania;
• wcześniejszą inicjację seksualną;
• podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych;
• oderwanie sfery emocjonalnej od seksualnej;
• nadmierną koncentrację na sferze fizycznej;
• zaburzenia związane z postrzeganiem ciała własnego 

oraz innych osób;
• unikanie normalnych kontaktów intymnych;
• dyskomfort i brak satysfakcji w relacji z realnym part-

nerem;
• zaburzenia erekcji.

Oglądanie pornografii może również doprowadzić do 
uzależnienia ze wszystkimi jego typowymi objawami 
i następstwami.

3.3. Hikikomori

Jednym z najnowszych zjawisk pośrednio związanych z ko-
rzystaniem z Internetu jest hikikomori. Twórcą tego terminu 
jest psychiatra Tamaki Saitō, a słowo pochodzi od czasow-
nika hikikomoru, co oznacza ‘wejście do środka i niewy-
chodzenie na zewnątrz’, ‘ograniczenie się do przebywania 
w zamkniętej przestrzeni, pokoju, domu’.21 Hikikomori to 
najczęściej młodzi mężczyźni, wchodzący w ten stan w trud-
nych momentach życia – w okresie nastoletnim, w czasie 
dojrzewania oraz w 3. dekadzie życia, kiedy konfrontują 
się ze światem dorosłych i rzeczywistość okazuje się zbyt 
trudna.16 Termin „hikikomori” odnosi się do stanu społecz-
nego, w którym ludzie unikają uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i utrzymywania relacji z innymi (niektórzy unikają 
także kontaktów z członkami rodziny), ograniczając się do 

przebywania w swoim pokoju. Kryterium czasowe potrzeb-
ne do zdiagnozowania tego zaburzenia to minimum 6 mie-
sięcy. Nazwa „hikikomori” odnosi się zarówno do samego 
stanu, jak i do osób dotkniętych tą przypadłością. Chociaż 
uważa się, że zjawisko to nie jest tożsame z chorobą, nowe 
wytyczne sugerują, że problemy ze zdrowiem psychicznym 
mogą leżeć u jego podłoża.22 Wejście w stan hikikomori ma 
zwykle nagły początek, nie można wyróżnić poszczególnych 
jego faz i przez długi czas może pozostać niezauważony 
nawet przez najbliższe otoczenie. Hikikomori często tworzą 
własny świat, nierzadko silnie związany ze światem wirtu-
alnym, w którym czują się w miarę bezpiecznie. Zaczynają 
wierzyć w spisek przeciwko sobie, skupiają się na słowach 
noszących znamiona wyśmiewania i wrogości, co potęguje 
ich lęk przed innymi osobami i potrzebę izolacji.16

Najbardziej znanymi czynnikami ryzyka hikikomori 
są: zaburzenia psychiczne, zaburzenia rozwojowe, uza-
leżnienia od substancji lub czynności (w tym niewłaściwe 
korzystanie z Internetu i gier) oraz patologiczny kontekst 
psychospołeczny.23 Chociaż kiedyś uważano, że hikiko-
mori jest syndromem istotnie powiązanym kulturowo, 
unikalnym dla Japonii, jego przypadki odnotowano tak-
że w Omanie, Hiszpanii, Korei Południowej, Kanadzie, 
Hongkongu, Indiach, Francji, Austrii, Chinach, Stanach 
Zjednoczonych i Brazylii.22 Nie wiadomo, czy wzrost licz-
by hikikomori wynika ze zwiększonej świadomości i lep-
szej identyfikacji przypadków, czy z przyczyn takich jak 
częstsze korzystanie z Internetu. Według części badaczy 
nadmierne korzystanie z Internetu, gry online, a co za 
tym idzie – wzrost uzależnień związanych z Internetem 
mogą odgrywać istotną rolę w rosnącym odsetku wyco-
fań społecznych. Internetowe platformy do dostarczania 
żywności i zakupów, które zapewniają dostęp do zasobów 
i usług na wyciągnięcie ręki, mogą dodatkowo ułatwić 
wycofywanie się ze społeczności.23 Zdecydowana więk-
szość hikikomori jest online prawie przez cały dzień we 
własnych pokojach lub domach.8

W przypadku hikikomori stosuje różne interwencje 
zdrowotne, w tym poradnictwo lub terapię rodzinną, in-
dywidualną i grupową, farmakoterapię lub hospitalizację. 
Ponadto oferuje się liczne propozycje wsparcia, w tym zaję-
cia grupowe, szkolenia socjalizacyjne i potrzebnych umie-
jętności, porady dla rodziców i edukację społecz ności.23 
Powrót hikikomori do funkcjonowania społecznego jest 
długim i trudnym procesem. Pierwszą fazą jest przekona-
nie hikikomori do tego, że jest potrzebuje pomocy. Dopiero 
wtedy 1 osoba, którą obdarzy zaufaniem, regularnie, coraz 
dłużej spędza z nim czas, dając dowód na to, że inni nie są 
mu wrodzy i że realny świat może być równie interesują-
cy, jak wirtualny. Na kolejnych etapach może dochodzić 
do spotkań hikikomori z 2 lub 3 osobami, prób wyjścia 
ze swojego pokoju, a dopiero potem wyjścia na zewnątrz 
– wszystko w odpowiednim tempie, bez wywierania naci-
sku, za pomocą innych form terapeutycznych. Ważne jest 
również, aby pamiętać, że – tak jak w przypadku alkoholi-
zmu – hikikomori pozostaje hikikomori do końca życia.16
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4. Przeciwdziałanie 
niebezpieczeństwom

Oczywiste jest, że żadne przepisy prawne nie wyelimi-
nują całkowicie zagrożeń, jakie są związane z korzysta-
niem przez dzieci z komputera, Internetu czy smartfona. 
Uważne rodzicielstwo, nastawione na realny kontakt 
z dzieckiem, obserwację jego zachowań i odpowiadanie 
na jego potrzeby jest podstawą profilaktyki tego typu za-
grożeń.13,16 Samodzielne korzystanie z Internetu powin-
no być dozwolone wg różnych rekomendacji dla dzieci 
w wieku 12–16 lat, jednak nawet w przypadku starszej 
młodzieży kontrola rodzicielska i filtrowanie treści nadal 
są niezbędne.13 W przypadku dzieci młodszych warto 
kierować się zasadą unikania korzystania z „ekranów” 
do 2. r.ż., a potem wraz z dziećmi oglądać krótkie filmy 
edukacyjne czy odpowiednio dobrane bajki. Zaleca się, 
aby czas spędzony w Internecie nie przekraczał 1 godziny 
dziennie, a przyswajane treści nie były nadmiernie dyna-
miczne i pełne bodźców. Urządzenia takie jak telewizor 
czy laptop nie powinny być „tłem” do innych zajęć, należy 
je wyłączać. Złą praktyką jest również korzystanie np. 
z tabletów w trakcie posiłków, przed snem lub w ramach 
nagrody.10

Ze starszymi dziećmi można ustalić pewne zasady do-
tyczące korzystania z nowych technologii16:
• najpierw obowiązki –  potem komputer/Internet/ 

konsola;
• regularne przerwy podczas korzystania z komputera 

(np. co 30 min);
• dokładne określenie czasu spędzanego przy kompute-

rze / w Internecie;
• oferowanie innego atrakcyjnego sposobu spędzania 

czasu;
• wyznaczenie stref wolnych od mediów, np. jadalnia, 

łóżko przed snem.
Również w przypadku starszych dzieci sprawdza się 

oglądanie i granie razem z dzieckiem, co pozwala kontro-
lować i odpowiednio selekcjonować treści. Zezwolenie na 
korzystanie z komputera w nagrodę daje dzieciom mylny 
sygnał, że jest to najlepsza, najciekawsza aktywność – na-
leży tego unikać. Niebagatelną rolę odgrywa edukacja 
i informacja. Rodzice powinni wielokrotnie rozmawiać 
z dziećmi na temat bezpiecznego korzystania z Interne-
tu, tego, co publikują w sieci czy zabezpieczeniach. Sami 
opiekunowie mogą korzystać z pomocy specjalistów lub 
ogólnokrajowych kampanii, np. „Uważni rodzice” czy 
„Mama, tata, tablet”.

Co bardzo istotne, to rodzice są dla dzieci wzorem. Je-
śli nie wypuszczają z rąk telefonu, publikują setki zdjęć 
w mediach społecznościowych, a Internet jest dla nich 
jedyną rozrywką, to w rozmowach o niebezpieczeństwach 
cyfrowej rzeczywistości są dla dzieci całkowicie niewia-
rygodni, ponieważ przykład idzie z góry.
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1. Wstęp

Palenie tytoniu, zwłaszcza papierosów, było największą 
katastrofą zdrowotną XX w., która spowodowała zmianę 
obrazu zagrożeń dla zdrowia oraz przedwczesną śmierć 
100 mln osób. Choroby występujące uprzednio rzadko, 
takie jak rak płuca, zawały serca czy POChP, stały się 
głównym zagrożeniem dla zdrowia i życia, zwłaszcza osób 
w średnim wieku, a wymuszone bierne palenie – poważ-
nym czynnikiem ryzyka zdrowotnego u małych dzieci. 
Szacuje się, iż współcześnie na świecie aktywnie naduży-
wa tytoniu ok. 1,1 mld osób, a rokrocznie umiera 1,2 mln 
z nich. Według prognoz WHO, jeśli skala palenia tytoniu 
nie zmniejszy się, to w 2030 r. coroczna liczba zgonów 
będących skutkiem tego nałogu wyniesie 10 mln.1 Z dymu 
tytoniowego wyizolowano 4000 substancji chemicznych, 
w tym co najmniej 40 rakotwórczych. Obecny stan wiedzy 
wskazuje, iż choroby odtytoniowe obejmują 15 typów no-
wotworów, kilkadziesiąt innych schorzeń, głównie ukła-
du krążenia i układu oddechowego, a także wiele chorób 
matki i dziecka (w okresie prenatalnym i po urodzeniu).

2. Epidemiologia

Po II wojnie światowej w Polsce nastąpił nieodnotowy-
wany wcześniej wzrost konsumpcji papierosów. Od lat 70. 
ubiegłego wieku odsetek palaczy wśród Polaków należał 
do największych na świecie. Na początku lat 80. w niektó-
rych grupach wiekowych i społecznych częstość palenia 
papierosów sięgała 70–80% wśród mężczyzn i 40–50% 
wśród kobiet.2 Palenie tytoniu stało się główną przyczyną 

przedwczesnych śmierci mężczyzn w Polsce i jedną z do-
minujących przyczyn przedwczesnej umieralności kobiet. 
Szacuje się, iż w 1990 r. w przebiegu chorób odtytonio-
wych doszło do 42% zgonów mężczyzn i 11% zgonów ko-
biet w wieku 35–69 lat. Jeśli chodzi o mężczyzn, w tym 
czasie palenie papierosów było odpowiedzialne za:
• 91% zgonów wywołanych rakiem płuc;
• 58% przedwczesnych zgonów na nowotwory złośliwe;
• 42% zgonów z powodu chorób układu krążenia;
• 71% zgonów na nienowotworowe choroby układu od-

dechowego.
Organizowane od początku lat 90. kampanie zdrowotne 

przemodelowały postawy wobec palenia tytoniu, zwłasz-
cza w populacji mężczyzn oraz wśród osób młodych i wy-
kształconych. Odsetek mężczyzn codziennie palących 
papierosy zmniejszył się z 62% w 1982 r. do 38% w 2004 r. 
i 26% w 2019 r. Odsetek mężczyzn nigdy niepalących 
wzrósł z 18% w 1974 r. do 35% w 2004 r. i 48% w 2019 r. 
Podobna tendencja, choć zarysowana mniej wyraźnie, 
dotyczyła kobiet.3

Wraz z korzystnymi zmianami w postawach wobec pa-
lenia odnotowano poprawę stanu zdrowia ludności Polski, 
zwłaszcza mężczyzn – umieralność z powodu raka płuc 
wśród młodych mężczyzn (20–44 lat) na przestrzeni 25 lat 
zmniejszyła się o 33%, a wśród mężczyzn w średnim wieku 
(45–64 lat) z dłuższą ekspozycją na dym tytoniowy w wy-
wiadzie o 19%.4 Zmiany te w znacznie mniejszym zakresie 
dotyczyły ludzi słabo wykształconych i ubogich – częstość 
palenia i uzależnienia od tytoniu, a także wysokość wy-
datków ponoszonych na zaspokajanie nałogu są w tych 
grupach często 2–3-krotnie większe niż wśród młodych, 
wykształconych i zamożniejszych Polaków. Osoby słabiej 
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wykształcone częściej zapadają w związku z tym na raka 
płuc i inne choroby odtytoniowe, wiele z nich wymaga 
specjalistycznego leczenia ZUT.

Szacuje się, że w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku 
z powodu chorób odtytoniowych umierało przedwcześnie 
prawie 100 tys. osób rocznie. Szkody zdrowotne związane 
z paleniem dobrze opisano w trwającym 50 lat badaniu 
przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii polegającym na 
obserwacji lekarzy. Stwierdzono w nim, że ryzyko zgonu 
w wieku średnim (35–69 lat) było wśród palaczy 3 razy 
większe niż u osób niepalących (43% vs 15%). W tym sa-
mym badaniu zaobserwowano, że średnia długość życia 
osób urodzonych w latach 1910–1930 wynosiła u palaczy 
o 10 lat mniej.5,6 Ryzyko zgonu było, co istotne, wyraźnie 
skorelowane z liczbą wypalanych papierosów – u osób 
wypalających powyżej 25 papierosów dziennie w porów-
naniu z palącymi poniżej 15 papierosów na dobę było 
ono wyższe5:
• 3 razy dla raka płuc;
• 2,5 razy dla POChP;
• o 75% dla innych chorób płuc;
• o 40% dla chorób krążenia mózgowego;
• o 22% dla choroby niedokrwiennej serca.

Zaprzestanie palenia wiązało się natomiast ze zna-
miennym wydłużeniem życia i było tym korzystniejsze, 
im wcześniej nastąpiło. Niezależnie od ryzyka onko-
logicznego nikotyna zwiększa bowiem m.in. ciśnienie 
tętnicze, a tlenek węgla i inne toksyny zawarte w dymie 
tytoniowym kilkukrotnie przyśpieszają postęp miażdży-
cy. Palenie tytoniu nasila także ryzyko rozwoju choroby 
niedokrwiennej serca i nagłej śmierci sercowej. Szacuje 
się, iż prawdopodobieństwo zawału serca u palacza jest 
co najmniej 2-krotnie wyższe niż u osoby niepalącej tej 
samej płci i w tym samym wieku, a po roku od zerwania 
z nałogiem maleje niemal o połowę.7

Palacze są także obarczeni znacznie większym ryzykiem 
wystąpienia tętniaka aorty brzusznej i miażdżycy tętnic 
obwodowych. Nadużywanie nikotyny pozostaje główną 
modyfikowalną przyczyną udaru mózgu – prawdopodo-
bieństwo udaru mózgu u palacza zrównuje się z ryzykiem 
u osoby niepalącej dopiero po upływie 5–15 lat od zaprze-
stania palenia.8 Udowodniono, iż nikotynizm leży u pod-
łoża schorzeń onkologicznych – główną przyczynę zgonów 
z powodu chorób nowotworowych wśród mężczyzn stanowi 
w Polsce rak płuca.4 Wyniki obserwacji brytyjskich wska-
zują, iż 80–90% nowotworów złośliwych płuc występuje 
u osób palących. Prawdopodobieństwo wystąpienia raka 
płuca u palących mężczyzn jest aż 23 razy większe niż u nie-
palących, a u palących kobiet – 13 razy większe. Ryzyko 
wystąpienia raka płuca zmniejsza się o połowę po 10 latach 
od całkowitego zaprzestania palenia.5 Nikotynizm stanowi 
również jedną z głównych przyczyn raka jamy ustnej (w tym 
raka wargi), raka gardła, krtani i przełyku. Palacze narażeni 
są również na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego, 
nerek i trzustki. Potwierdzono także związek między pa-
leniem a rakiem szyjki macicy i ostrą białaczką szpikową.

Uzależnienie od tytoniu jest z oczywistych względów 
głównym czynnikiem ryzyka rozwoju POChP. Szacuje 
się, iż w naszym kraju na POChP choruje co najmniej 10% 
osób po 30. r.ż. U osób palących częstość jej występowania 
ocenia się na 15–20%, ale odsetek ten jest prawdopodob-
nie większy. Zmiany o charakterze rozedmy stwierdza 
się bowiem w badaniu sekcyjnym u ponad 90% palaczy. 
Zaprzestanie palenia tytoniu ma w związku z tym decy-
dujące znaczenie w terapii POChP, a wartości spirometrii 
poprawiają się już po upływie od 2 tygodni do 3 miesięcy 
od momentu całkowitego zaprzestania palenia.

Nikotynizm w czasie ciąży niekorzystnie wpływa na jej 
przebieg i wynik oraz na stan zdrowia dzieci. Wśród pa-
lących ciężarnych stwierdzono zwiększone ryzyko wystą-
pienia samoistnych poronień, przedwczesnego pęknięcia 
pęcherza płodowego, zbyt wczesnego oddzielenia łożyska 
oraz łożysko przodujące. Dzieci matek palących są zagro-
żone porodem przedwczesnym i hipotrofią oraz znacz-
nym opóźnieniem w rozwoju układu oddechowego.9,10 
Masa ciała noworodków kobiet palących jest przeciętnie 
o 200–300 g mniejsza niż dzieci matek niepalących. Dzieci 
te częściej zapadają na zakażenia układu oddechowego 
i są obarczone znacznie większym ryzykiem wystąpienia 
zespołu nagłej śmierci niemowląt.11

3. Uzależnienie od nikotyny

Palenie papierosów i używanie tytoniu w innej formie czę-
sto, choć nie zawsze, prowadzi do uzależnienia. Przybiera 
ono postać farmakogenną i psychogenną – obie zazwyczaj 
występują łącznie, choć w różnym nasileniu. Z wielu skła-
dowych dymu tytoniowego jedyną substancją uzależnia-
jącą biologicznie jest nikotyna. Uzależnienie psychiczne 
(behawioralne) skutkuje kompulsywną potrzebą sięgnię-
cia po tytoń (nikotynę) i powtarzaniu związanych z tym 
nawykowych czynności w celu osiągnięcia przyjemności 
lub uniknięcia złego samopoczucia z powodu jej braku. 
Wynika to z czynników psychologicznych, środowisko-
wych i społecznych. Uzależnienie farmakologiczne pro-
wadzi do wytworzenia tolerancji nikotyny i występowa-
nia objawów przy próbie jej odstawienia. Tolerancja jest 
skutkiem zwiększenia aktywności enzymów metaboli-
zujących nikotynę (tolerancja farmakokinetyczna) oraz 
zmiany liczby receptorów nikotynowych w celu utrzyma-
nia prawidłowej czynności układu nerwowego (tolerancja 
farmakodynamiczna). W rezultacie osoba uzależniona 
sięga po coraz większe dawki nikotyny, by się zaspokoić. 
Poniżej wymieniono podstawowe objawy ZUT:
• silna potrzeba używania tytoniu;
• trudności w kontrolowaniu tego zachowania;
• uporczywe używanie tytoniu pomimo świadomości 

szkodliwych następstw;
• przedkładanie używania tytoniu ponad inne zajęcia 

i zobowiązania, a także stany aktywności biologicznej 
(np. sen);
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• narastająca tolerancja na nikotynę;
• występowanie objawów po odstawieniu tytoniu.

Objawy ZUT mogą pojawić się już po kilku godzinach 
od zaprzestania palenia, maksimum osiągają zazwyczaj 
po 1–4 dniach abstynencji nikotynowej i zmniejszają się 
do normalnego poziomu po upływie 3–4 tygodni. U więk-
szości palaczy wyraźnie dłużej utrzymują się: wzmożony 
apetyt, zwiększenie masy ciała (często ponad 6 miesięcy) 
oraz – kojarzona z głodem nikotynowym – silna chęć 
zapalenia tytoniu. Uzależnienie od nikotyny, zwłaszcza 
farmakogenne, sprawia, iż zerwanie z nałogiem nie jest 
aktem jednorazowym, lecz procesem długotrwałym, 
często cyklicznym. Na podstawie klasycznego modelu 
DiClemente’a i Prochaski wyróżniamy 5 faz gotowości do 
zaprzestania palenia12:
• faza I – brak myślenia o zmianie postawy lub niechęć 

wobec niej;
• faza II – rozważanie zmiany postawy;
• faza III – działanie, podjęcie decyzji, przygotowania 

i próba dokonania zmiany;
• faza IV – utrzymanie abstynencji przez możliwie naj-

dłuższy czas;
• faza V – nawrót do palenia (możliwy, ale niekonieczny).

Abstynencja krótkoterminowa trwa do 6  miesięcy, 
niepalenie przez ponad rok daje dużą szansę na sukces. 
Większość palaczy, zanim całkowicie zaprzestanie palenia, 
przechodzi co najmniej kilka razy przez poszczególne fazy 
– w Polsce statystycznie dopiero 7–8 próba jest skuteczna.

Uwzględnienie faz gotowości do zerwania z nałogiem 
zwiększa efektywność terapii odwykowej. Należy zwrócić 
uwagę na specyficzne potrzeby pacjenta w określonej fazie 
i dostosować do nich zarówno sposób motywowania, jak 
i proponowane metody terapeutyczne:
• faza I  –  pierwszoplanowa jest edukacja zdrowotna, 

zwrócenie uwagi na inne potencjalnie ważne następstwa 
palenia oraz korzyści wynikające z zaprzestania palenia;

• faza II – najważniejsze jest zmotywowanie pacjenta do 
jak najszybszego podjęcia próby zaprzestania palenia;

• faza III – poza wzmacnianiem motywacji istotne jest 
opracowanie planu postępowania uwzględniającego przy-
gotowanie pacjenta do decyzji o zerwaniu z nałogiem 
oraz problemy, które napotka on w okresie abstynencji; 
ważne jest zapewnienie wsparcia ze strony najbliższych 
oraz byłych palaczy, którzy skutecznie zerwali z nałogiem;

• faza IV – u niektórych pacjentów wsparcie behawioralne 
trzeba uzupełnić środkami farmakologicznymi pozwa-
lającymi choremu zminimalizować natężenie objawów 
odstawienia;

• faza V – po nieudanej próbie zaprzestania palenia ponow-
nie wracamy do odbudowy motywacji pacjenta; należy 
zadbać o to, by nadal rozważał on możliwość zerwania 
z nałogiem (faza II), jak najszybciej zaczął przygotowy-
wać się do podjęcia kolejnej próby (faza III) i wykorzystał 
zdobytą uprzednio wiedzę oraz doświadczenie w prze-
zwyciężaniu okoliczności, które doprowadziły do na-
wrotu do palenia (zwiększenie masy ciała, depresja itp.).

Opracowano zarówno polskie, jak i międzynarodowe 
rekomendacje omawiające zasady rozpoznawania i  le-
czenia ZUT.13,14 Podkreślają one, iż ZUT to postępująca, 
przewlekła i nawracająca choroba, wymagająca kolejno 
rozpoznania, rzetelnej diagnostyki i terapii. Zaprzestanie 
stosowania tytoniu to z kolei proces złożony, wieloetapo-
wy i najczęściej cykliczny – zazwyczaj podejmowanych 
jest kilka prób zerwania z nałogiem. Metody terapeutycz-
ne należy dostosować do zdiagnozowanej fazy nikoty-
nizmu. Zaleca się, by korzystać z tych o potwierdzonej 
naukowo skuteczności. Podstawowa diagnostyka ZUT 
powinna określić:
• aktywną i bierną ekspozycję na dym tytoniowy oraz 

postawy wobec palenia tytoniu;
• charakter i siłę uzależnienia;
• fazę gotowości do zaprzestania stosowania tytoniu;
• motywację pacjenta.

Każdego pacjenta uzależnionego od tytoniu należy ob-
jąć krótką poradą lekarską – powinna być ona stałym 
elementem praktyki lekarskiej zarówno w gabinecie leka-
rza POZ, jak i specjalisty. W uzasadnionych przypadkach 
uzależnienie od tytoniu powinno stanowić wskazanie do 
inicjacji jednej z zarejestrowanych w Polsce metod lecze-
nia farmakologicznego – zaleca się skojarzone stosowanie 
farmakoterapii i wsparcia behawioralnego, gdyż zwiększa 
to efektywność postępowania. U pacjentów, którzy nie 
potrafią powstrzymać się od palenia tytoniu bez suple-
mentacji nikotyny, dopuszcza się długotrwałe stosowanie 
preparatów NTZ. Podyktowane jest to bilansem korzyści 
i strat – nadużywanie czystej nikotyny jest mniej szkod-
liwe niż palenie tytoniu. W terapii odwykowej można 
stosować preparaty roślinne cytyzyny – ten agonista re-
ceptorów nikotyny stosowany jest już od ponad 50 lat, 
a kolejne badania potwierdzają jego skuteczność.15–17 Jako 
środki wspomagające można zażywać okresowo również 
leki psychotropowe, nasenne i przeciwbólowe. W terapii 
celowanej rekomenduje się wareniklinę i chlorowodorek 
bupropionu.

4. Diagnostyka

Rozpoznanie zespołu uzależnienia od tytoniu powinno 
obejmować kilka elementów. Pierwszym z nich jest okreś-
lenie postawy wobec palenia – informacja, czy pacjent pali 
tytoń, powinna się znaleźć w dokumentacji lekarskiej. 
Zgodnie z propozycją WHO wyróżnia się 4 najważniejsze 
postawy wobec palenia: codzienny palacz, palacz okazjo-
nalny, były codzienny palacz oraz osoba nigdy niepaląca.

Drugi punkt to ocena ekspozycji na dym tytoniowy 
– najczęściej wykorzystuje się kwestionariusz wypełniany 
przez pacjenta. Zaletą metod diagnostycznych opartych 
na kwestionariuszu lub wywiadzie z pacjentem jest ich 
mały koszt, wadą natomiast subiektywny charakter oceny. 
Bardziej obiektywne są pomiary markerów biologicznych 
dymu tytoniowego:
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• tlenku węgla w wydychanym powietrzu (smokolizery);
• karboksyhemoglobiny we krwi;
• kotyniny;
• nikotyny w wybranych płynach ustrojowych;
• tiocyjanianów.

Trzeci etap to ocena siły uzależnienia od tytoniu 
– sprawdzonym od lat i skutecznym narzędziem jest test 
Fagerströma.18 Jest to prosty kwestionariusz składający 
się z 6 pytań, różnicujący palaczy, u których uzależnienie 
biologiczne ma mniejsze znaczenie (wymagających głów-
nie wsparcia behawioralnego), oraz uzależnionych przede 
wszystkim biologicznie, czyli tych, którzy do skutecznego 
zaprzestania palenia tytoniu potrzebują również inten-
sywnego leczenia farmakologicznego.

Kolejne etapy to analiza fazy gotowości do zaprzestania 
palenia oraz motywacji do zmagania się z nałogiem. Sto-
pień gotowości i indywidualne potrzeby pacjenta w okreś-
lonym momencie procesu decydują o wyborze terapii. 
Ocena motywacji wskazuje na determinację do podjęcia 
wysiłku związanego z procesem zmiany zachowań oraz 
do przestrojenia organizmu na funkcjonowanie w warun-
kach braku nikotyny. Oceny dokonuje się za pomocą testu 
motywacji do zaprzestania palenia Schneider – jeżeli prze-
ważają odpowiedzi pozytywne, pacjent jest wystarczająco 
zmotywowany do podjęcia próby.19 Pacjenta, który rozwa-
ża zmianę postawy wobec palenia i wykazuje dostateczną 
motywację, lekarz powinien traktować priorytetowo.

5. Terapia ZUT

W ocenie skuteczności poszczególnych metod leczenia 
ZUT należy uwzględnić dostępne przeglądy, dane nauko-
we i metaanalizy. Metodę leczenia uważa się za skuteczną, 
jeśli jej stosowanie wpływa na znamienne zwiększenie 
odsetka abstynencji w co najmniej 6-miesięcznej obser-
wacji. Efektywną terapię cechuje zatem wysoki OR przy 
95% przedziale ufności.

Najprostszą formą wsparcia jest krótka porada lekarska 
(minimalna interwencja). To usystematyzowana rozmo-
wa o szkodliwości palenia zainicjowana przez personel 
medyczny. Należy kierować ją już do pacjentów, którzy 
jeszcze nie rozważają zaprzestania palenia. Można ją 
przeprowadzić w kilka minut i powinna być stosowana 
w codziennej praktyce lekarskiej. Skuteczność takiej in-
terwencji oceniano m.in. w przeglądzie systematycznym 
Cochrane Collaboration (OR = 1,74).20 Obserwacje brytyj-
skich lekarzy rodzinnych wskazują, iż porada prowadzi do 
podjęcia próby zaprzestania palenia tytoniu przez 1–3% 
palaczy.21 Pozornie nie jest to duża skuteczność, jednak 
w skali populacyjnej, zwłaszcza w ramach skoordynowa-
nego programu, może objąć tysiące osób.

Realizacja minimalnej interwencji polega na przeprowa-
dzeniu ustrukturyzowanej rozmowy zgodnie z zasadą 5P:
• pytaj pacjenta przy każdym kontakcie, czy pali tytoń;
• poradź, aby przestał palić;

• przeprowadź pełny proces diagnostyczny;
• pomóż w wyborze właściwego sposobu leczenia;
• pamiętaj, aby przy kolejnych wizytach wracać do sprawy 

palenia.
Kolejną opcją terapeutyczną jest wsparcie behawioralne. 

W Polsce jest rzadziej wykorzystywane, co jest błędem, 
gdyż w leczeniu uzależnienia od tytoniu niezwykle istotna 
jest motywacja, którą należy wzmacniać. Ukierunkowana 
terapia powinna być modyfikowana w zależności od etapu 
zrywania z nałogiem. W pierwszych dniach abstynencji 
nastawiona jest na walkę z objawami zespołu odstawien-
nego – ważne jest wówczas systematyczne kontrolowanie 
postawy pacjenta wobec palenia oraz stałe motywowanie 
go do utrzymania abstynencji (utrzymanie motywacji). 
Następnie opiera się na przeanalizowaniu momentów, 
w których pacjent odczuwał szczególną chęć zapalenia lub 
objawy odstawienia, a także na wzmacnianiu motywacji do 
wytrwania w niepaleniu. Na kolejnych etapach wsparcie 
dotyczy spodziewanych problemów związanych z okresem 
abstynencji, takich jak np. zwiększanie masy ciała. Ważną 
rolą lekarza w omawianym procesie jest poinformowanie 
pacjenta, iż ewentualny nawrót do palenia nie jest porażką 
i zdarza się wielu osobom. W przypadku niepowodzenia 
należy ponownie zachęcać do dalszych prób.

Wsparcie behawioralne ma szczególne znaczenie dla 
palaczy, u których dominuje aspekt psychologiczny uzależ-
nienia. W leczeniu ZUT wykorzystywane są zarówno tech-
niki indywidualne, jak i grupowe. Skuteczność wsparcia 
udzielanego przez lekarza (OR = 2,04) jest wyraźnie wyższa 
niż wsparcia udzielanego przez pielęgniarkę (OR = 1,43).

Najszerzej wykorzystywaną farmakologiczną metodą le-
czenia, którą cechuje potwierdzona skuteczność, jest NTZ. 
Jej powszechność wynika głównie z szerokiej dostępności 
preparatów OTC. Stosowanie terapii substytucyjnej w le-
czeniu uzależnień zazwyczaj jest kontrowersyjne. W przy-
padku NTZ uwarunkowania są odmienne – substytucja 
nikotyny jest najczęściej ograniczona w czasie, a za cenę 
zaspokajania głodu nikotynowego osobę uzależnioną izo-
luje się od wielu innych, bardziej toksycznych związków 
zawartych w dymie tytoniowym. Na początku NTZ zapo-
biega powstawaniu zespołu abstynencji, potem wpływa się 
na komponenty behawioralne, a dawki nikotyny są stop-
niowo zmniejszane. Ogólnym wskazaniem do stosowania 
NTZ jest ZUT. Terapia ta polega na zastąpieniu nikotyny 
zawartej w szkodliwym dymie tytoniowym „czystą” ni-
kotyną w celu wytłumienia objawów głodu nikotynowego 
w momencie zaprzestania palenia. Ma to służyć utrwaleniu 
abstynencji tytoniowej. Stosowane są zróżnicowane formy 
terapii – gumy, plastry, tabletki do ssania, inhalatory, aero-
zole donosowe. Efektywność dla wszystkich postaci NTZ 
szacuje się na zbliżonym poziomie (OR = 1,75).

W Polsce najbardziej popularne są gumy i plastry z ni-
kotyną. Gumy zawierają 2 lub 4 mg nikotyny. Mniejsza 
z dawek kierowana jest do pacjentów palących poniżej 
25 papierosów dziennie, a większa – do palących więcej. 
Tę formę terapii stosuje się zazwyczaj do 12 tygodni, nie 
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więcej niż 24 gumy dziennie, odstawia się je stopniowo. 
Nie zaleca się stosowania gum dłużej niż przez 12 mie-
sięcy. Większość osób przyjmuje je niewłaściwie. Pacjent 
powinien żuć gumę powoli, aż do pojawienia się sma-
ku, a następnie – w celu lepszego wchłaniania nikotyny 
– umieścić ją między policzkiem i dziąsłami. Czynności te 
należy powtarzać przez 30 min lub do zaniknięcia smaku. 
W czasie żucia gumy nie należy jeść ani pić niczego poza 
wodą. Gumy z nikotyną można przyjmować dwojako: 
w sposób stały, zapewniający niezmienne przez cały czas 
stężenie nikotyny we krwi, oraz „na żądanie” (niepolecane 
na początku leczenia).

Plastry uwalniające nikotynę dostępne są w dawkach: 7, 
14, 21 mg na dobę oraz 5, 10, 15 mg na 16 godzin. U osób 
palących do 10 papierosów dziennie można rozpocząć 
leczenie od plastrów z mniejszą zawartością nikotyny. Pla-
ster stosuje się, począwszy od dnia zaprzestania palenia, 
raz dziennie rano, zakładając go na nieowłosioną skórę 
i zdejmując wieczorem (plaster 16-godzinny) lub rano 
(plaster 24-godzinny). Przez pierwsze 8 tygodni stosuje 
się plastry o maksymalnej zawartości nikotyny (15 mg na 
16 godzin lub 21 mg na dobę), następnie przez 2 tygodnie 
– o średnim stężeniu nikotyny (10 mg lub 14 mg), w okre-
sie ostatnich 2–3 tygodni terapii – z najmniejszą dawką 
nikotyny (5 lub 7 mg).

W terapii ZUT wykorzystuje się również 2 leki na re-
ceptę – chlorowodorek bupropionu i winian warenikliny. 
Skuteczność warenikliny wynika z częściowego działania 
agonistycznego na receptory nikotynowe α4β2 – wiązanie 
leku z receptorem zmniejsza objawy głodu nikotynowego 
i objawów abstynencyjnych. Dodatkowo lek zmniejsza 
„efekt nagrody” i „efekt wzmocnienia” wywoływane przez 
zażywanie tytoniu (OR = 1,46).22 Chlorowodorek bupro-
pionu jest selektywnym inhibitorem neuronalnego wy-
chwytu noradrenaliny i dopaminy, w mniejszym stopniu 
serotoniny – zmniejsza chęć zapalenia papierosa i łagodzi 
objawy zespołu abstynencyjnego. Jego mechanizm dzia-
łania w terapii antynikotynowej nie jest w pełni poznany, 
jednak skuteczność leku jest duża (OR = 2,06).23 W przy-
padku obu preparatów podawanie leku należy rozpocząć 
na tydzień przed odstawieniem tytoniu, a następnie po-
dwoić dawkę i kontynuować ją przez typowy okres terapii 
wynoszący 7–8 tygodni.

Do leków niezarejestrowanych w naszym kraju, któ-
re próbuje się wykorzystywać w terapii ZUT, zaliczamy 
także klonidynę (OR = 1,89) i nortryptylinę (OR = 2,79). 
Powszechnie natomiast stosowany jest inny niż NTZ pre-
parat OTC – cytyzyna. To alkaloid roślinny o budowie 
chemicznej zbliżonej do nikotyny. Działanie cytyzyny 
jest zbliżone do nikotyny, lecz na ogół słabsze. Konkuruje 
ona z nikotyną o te same receptory α4β2, a ze względu na 
silniejsze wiązanie stopniowo wypiera z nich nikotynę, 
natomiast słabiej niż ona przechodzi do OUN. Dodatko-
wo cytyzyna umiarkowanie zwiększa stężenie dopaminy 
w mózgu, łagodząc tym samym ośrodkowe objawy odsta-
wienia nikotyny. Pozwala to na uzyskanie stopniowego 

zmniejszenia zależności organizmu od nikotyny i odzwy-
czajenie od palenia tytoniu bez objawów abstynencji.

Niektórzy pacjenci poszukują także terapii alterna-
tywnych. Należą do nich akupunktura, hipnoza, terapia 
awersyjna czy biorezonans. O ile 2 pierwsze cechuje przy-
najmniej potencjalna skuteczność, to terapia awersyjna 
i biorezonans mają znaczenie zbliżone do placebo.

Wszystkie rekomendowane formy terapii można ze sobą 
łączyć, by uzyskać docelowy efekt terapeutyczny, jakim jest 
trwała abstynencja od używania tytoniu. Najczęściej łączy 
się dowolną formę nikotynowej terapii zastępczej z bupro-
pionem lub warenikliną, w miarę możliwości wzmocnione 
wsparciem behawioralnym. Możliwe są również inne połą-
czenia. Czasem wykorzystuje się dodatkowo leki o działaniu 
wspomagającym – redukujące masę ciała, przeciwlękowe, 
przeciwdepresyjne, antagonistów receptorów opioidowych 
czy mekamylaminę. Wskazane są również kontrola diety 
i ćwiczenia fizyczne. Ważne, by pacjent był poinformowany 
o zasadach terapii i sposobie przyjmowania zaordynowanych 
preparatów, a forma leczenia – zoptymalizowana pod kątem 
indywidualnych preferencji. Niezależnie od wyboru formy 
leczenia zawsze należy mieć na uwadze, iż najważniejsza jest 
rzeczywista motywacja pacjenta. Jeżeli wywodzi się ona z we-
wnętrznej potrzeby chorego, jaką jest np. lęk o własne zdro-
wie po ostrym incydencie kardiologicznym, zdiagnozowany 
proces rozrostowy, ciąża, to farmakoterapia pełni jedynie rolę 
pomocniczą. Jeżeli próby zerwania z nałogiem podejmowane 
są bez większego przekonania, np. by zaspokoić oczekiwania 
drugiej osoby, szanse powodzenia będą wyraźnie mniejsze.
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1. Wstęp

Rak jajnika, często nazywany „cichą śmiercią”, na pierwszym 
etapie rozwoju nie daje typowych objawów klinicznych, 
podczas gdy w zaawansowanej formie stanowi najgorzej 
rokujący nowotwór złośliwy narządu rodnego. Trudności 
w wykrywaniu wielu nowotworów złośliwych we wczesnych 
stadiach powodują, że ciągle poszukiwane są nowe metody 
diagnostyczne i doskonali się już istniejące. Przykładem są 
rozliczne próby mapowania genomu powszechnie występu-
jących nowotworów (glejaka mózgu, raka płuc, raka jajnika, 
raka gruczołu piersiowego), przeprowadzane głównie przez 

naukowców w Stanach Zjednoczonych, których celem jest 
skatalogowanie, a następnie przyporządkowanie określo-
nych zestawów zmutowanych genów poszczególnym typom 
nowotworów.1 Aktualnie jednak metodą stanowiącą uzu-
pełnienie diagnostyki nowotworów, pozwalającą również 
na monitorowanie przebiegu klinicznego choroby i dobór 
odpowiedniej terapii, dużo tańszą i łatwiejszą w stosowa-
niu, jest poszukiwanie i oznaczanie krążących markerów 
nowotworowych, a szczególnie markerów nowej generacji, 
które określają różne parametry biologicznego zachowania 
populacji komórek tworzących guz, a często również komó-
rek stanowiących jego mikrośrodowisko.

Wykaz skrótów i oznaczeń

CA-125 (ang. cancer antigen 125) – antygen nowotworowy 125
ECD (ang. extracellular domain) – domena zewnątrzkomórkowa
EGRF (ang. epidermal growth factor receptor) – receptor nabłonkowego 

czynnika wzrostu
EORTC – European Organisation for Research and Treatment of Cancer
FIGO (Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique) 

– Międzynarodowa Federacja Ginekologów i Położników
HE4 (ang. human epididymis protein 4) – podfrakcja 4 ludzkiego białka 

z komórek nabłonkowych najądrza
IGF-1 (ang. insulinlike growth factor 1) – insulinopodobny czynnik wzrostu 1
IGF-2 (ang. insulinlike growth factor 2) – insulinopodobny czynnik wzrostu 2
IGF1R (ang. insulinlike growth factor 1 receptor) – receptor typu 1 dla 

insulinopodobnego czynnika wzrostu
KLK3 – kalikreina 3
KLK5 – kalikreina 5
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) – algorytm ROMA do 

różnicowania łagodnych i złośliwych form nowotworów jajnika
PSA (ang. prostatespecific antigen) – swoisty antygen sterczowy
sIL-2Rα (ang. soluble interleukin2 receptor) – rozpuszczalna forma 

podjednostki α receptora dla interleukiny 2
TPS (ang. tissue polypeptide specific antigen) – tkankowy swoisty antygen 

polipeptydowy
VEGF (ang. vascular endothelial growth factor) – czynnik wzrostu śródbłonka 

naczyniowego

Oznaczenia statystyczne

p – poziom istotności statystycznej
ROC – ang. relative operating characteristic
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Klasyczne krążące markery nowotworowe określają naj-
częściej masę nowotworu oraz stopień zaawansowania 
choroby. Markery nowej generacji uwzględniają dodat-
kowe parametry biologicznego zachowania guza, takie 
jak stopień proliferacji i unaczynienia oraz wydolność 
układu immunologicznego. W  badaniach własnych 
większość oznaczeń była wykonana w surowicy, płynach 
torbieli i/lub wysiękach u chorych na różne zweryfikowa-
ne histo logicznie złośliwe i łagodne nowotwory jajnika. 
Przydatność kliniczną ocenianych markerów każdora-
zowo porównywano z wartościami CA-125, który od 
1981 r. jest uznanym klasycznym markerem wspomaga-
jącym wstępną diagnozę i pomocnym w monitorowaniu 
klinicznego przebiegu raka jajnika. Razem z  ludzkim 
białkiem najądrza HE4 CA-125 jest jak na razie jedy-
ną kombinacją krążących markerów wykorzystywaną 
i pomocną w wykrywaniu raka jajnika we wczesnym 
stadium zaawansowania klinicznego wg FIGO (algorytm 
ROMA).2,3 Markery nowej generacji, które porównywano 
ze stężeniem CA-125, obejmują TPS – oceniający nasile-
nie proliferacji komórek nowotworowych,4,5 VEGF – de-
finiujący neoangiogenezę guza,6,7 sIL-2Rα – oceniający 
ogólną wydolność układu immunologicznego.8,9 Dodat-
kowo oznaczano również wartości onkogenu HER-2/neu, 
określającego nadekspresję receptora dla czynników 
wzrostu o aktywności kinazy tyrozynowej,10 oraz nad-
produkcję KLK5, enzymu biorącego udział w degradacji 
macierzy śródkomórkowej.11

2. Omówienie najważniejszych 
wyników

Na podstawie badań własnych, analizując łącznie otrzy-
mane wyniki, wykazano, że ocena kilku markerów defi-
niujących różne parametry wzrostu nabłonkowych no-
wotworów jajnika, oznaczanych porównawczo z CA-125 
– klasycznym, od lat uznawanym czynnikiem stosowanym 
w klinice raka jajnika, istotnie zwiększa wykrywalność 
tego typu nowotworów, szczególnie w niskim stadium kli-
nicznego zaawansowania (FIGO I/II), co zostało potwier-
dzone w późniejszych wieloośrodkowych badaniach.12

Co istotne, w badaniach wykazano, że ocena TPS jako 
markera stopnia proliferacji komórek nowotworowych 
ułatwia identyfikację pacjentek lepiej rokujących kli-
nicznie. U chorych tych przedoperacyjne stężenie tego 
markera albo nie przekraczało wartości progowej, albo 
– jeżeli przekraczało – w 4. dniu po zabiegu wracało do 
normy, mimo często wysokich, ponadnormatywnych stę-
żeń CA-125. Obserwację tę potwierdza czas przeżycia tych 
chorych, gdyż wiele z nich żyje do dziś.

Analizując odpowiedź na standardową chemioterapię 
przy uwzględnieniu przypadków wykazujących progresję 
choroby, stwierdzono, że wzrost wartości TPS wskazuje na 
nieskuteczność stosowanej terapii lub nawrót nowotworu 
szybciej niż oznaczenie CA-125 we krwi chorych.4,5,13

Oceniając łączne oznaczenia TPS i CA-125 w płynach 
nowotworowych chorych na różne postacie histologiczne 
raka jajnika, wykazano, że równoczesna ocena 2 parame-
trów: masy guza i aktywności proliferacyjnej komórek 
nowotworowych pozwala na bardziej szczegółową cha-
rakterystykę dynamiki wzrostu guza.13 Oznaczenia obu 
markerów w płynach torbieli i/lub wysiękach nie miały 
większego znaczenia w różnicowaniu nowotworów łagod-
nych i złośliwych, ponieważ stężenia tych markerów były 
zwykle porównywalne i ponadnormatywne.

Oznaczając stężenie VEGF, definiujące stopień una-
czynienia guza, stwierdzono istotnie statystycznie wyż-
sze wartości tej cytokiny w surowicy i płynach torbieli 
chorych na raka aniżeli u osób ze zmianami łagodny-
mi w jajniku (p = 0,005). Dużo wyższe, ponadnorma-
tywne stężenie VEGF występowało również w płynach 
torbieli nowotworów łagodnych i złośliwych w porów-
naniu z odpowiadającymi im surowicami indywidual-
nych pacjentek.6,7 Ważne i nowatorskie było wykazanie, 
że stężenie tego czynnika oznaczanego w płynach wy-
siękowych chorych istotnie koreluje z krótszym czasem 
wolnym od choroby oraz czasem całkowitego przeżycia. 
W wielowariantowej analizie statystycznej udowodnio-
no, że obok stadium klinicznego zaawansowania choroby 
(FIGO) i wieku pacjentek stężenie VEGF stanowi istotny 
niezależny czynnik prognostyczny okresu całkowitego 
przeżycia chorych. Po raz pierwszy wykazano również 
występowanie wysokiego stężenia VEGF u chorych w ni-
skich stadiach klinicznego zaawansowania choroby, co 
pośrednio wskazuje na możliwość wytwarzania nowych 
naczyń krwionośnych już we wczesnym okresie wzrostu 
guza i istnienia ciągłości procesu angiogenezy, niezależ-
nie od stopnia zaawansowania nowotworu. Wartości tej 
cytokiny oznaczane zarówno w surowicy, jak i w płynach 
torbieli okazały się niezależne od stopnia zróżnicowania 
nowotworu. Jedynie w wysięku otrzewnowym zaobser-
wowano istotnie niższą wartość stężenia VEGF w stopniu 
zróżnicowania G1 w porównaniu z G2 i G3.

Równoległe oznaczanie stężeń VEGF i CA-125 w su-
rowicy pacjentek, u których rozpoznano guza jajnika, 
znacznie zwiększało odsetek wykrywanych raków, od-
powiednio 66% i 84% dla pojedynczych markerów w po-
równaniu z 95% w przypadku ich łącznej oceny.6 Wyniki 
te potwierdzają kliniczną przydatność równoczesnych 
oznaczeń VEGF i CA-125 w  różnicowaniu łagodnych 
i złośliwych zmian w jajniku. Należy jednak podkreślić, 
że mimo istotnie niższych wartości stężenia VEGF w no-
wotworach łagodnych zwykle przekraczały one stężenia 
normatywne, dając fałszywie dodatnie wyniki w znacz-
nym odsetku badanych surowic, i  to niezależnie, czy 
uwzględniano wartość progową wyznaczoną we wstęp-
nych badaniach, określającą najwyższe stężenie cytokiny 
w grupie zdrowych dawców, czy też wyliczone stężenie 
normatywne w analizie ROC.7 Uzyskane w tej serii badań 
wyniki wskazują również, że ocena wewnątrz guzowego 
stężenia VEGF jest istotniejszym wskaźnikiem stopnia 
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angiogenezy aniżeli stężenie VEGF oznaczane we krwi 
chorych.

Możliwą przydatność sIL-2Rα w ocenie ogólnej wydol-
ności immunologicznej chorych na nowotwory jajnika 
przedstawiono w 2 publikacjach opisujących podobny 
problem, w których oceniano jednak znacznie różniące 
się liczebnie grupy chorych. 8,9 W jednej z tych publikacji 
włączono dodatkowo ocenę stężenia TPS.8 Porównanie 
wyników badań zamieszczonych w tych publikacjach sta-
nowi uzasadnienie praktycznego znaczenia badań wielo-
ośrodkowych, w których można ocenić przydatność dane-
go markera w dużej reprezentatywnej grupie pacjentów, co 
istotnie zwiększa wiarygodność otrzymanych wyników.8,9 
Podobnie jak w przypadku oznaczeń VEGF, udowodnio-
no, że stężenia zarówno sIL-2Rα, jak i CA-125 w surowi-
cy przed zabiegiem chirurgicznym wykazywały istotnie 
wyższe ponadprogowe wartości w  rakach jajnika niż 
w zmianach łagodnych. Wyższe wartości obu markerów 
były również obserwowane w płynach nowotworowych 
pochodzących z guzów złośliwych aniżeli w torbielach no-
wotworów łagodnych, przy czym najwyższe stężenie sIL-
2Rα występowało w płynach wysiękowych nowotworów 
złośliwych. Jest to zrozumiałe z uwagi na łatwiejszy dostęp 
komórek odpornościowych do wysięku niż do zamknię-
tej torbieli, stanowiącej miejsce złuszczania komórek no-
wotworowych jajnika. W zmianach łagodnych, zarówno 
w surowicy, jak i w płynie torbieli, wartości oznaczeń tego 
receptora były porównywalne i kształtowały się poni-
żej przyjętego progu normatywnego. Odsetek pacjentek, 
u których występowały fałszywie dodatnie wyniki, był 
wyraźnie zależny od liczebności badanej grupy i wynosił 
odpowiednio 3% dla grupy chorych liczącej 32 osoby i 2% 
dla grupy obejmującej 51 badanych. Podobnie wyraźne 
różnice w stężeniu sIL-2Rα stwierdzono, porównując gru-
py pacjentek chorujących na raka jajnika o różnej liczeb-
ności przy uwzględnieniu stadium zaawansowania choro-
by. W grupach liczących 20 (FIGO I/II) i 47 (FIGO III/IV) 
osób odsetek wyników dodatnich wynosił odpowiednio 
65% i 87%, a w grupach 21- (FIGO I/II) i 58-osobowych 
(FIGO III/IV) – odpowiednio 47,6% i 67,2%. Łączne ozna-
czanie stężeń sIL-2Rα i CA-125 w sposób istotny podnosiło 
częstość wykrywalności raka jajnika, zwłaszcza w niskim 
stopniu zaawansowania. W mniejszej liczebnie grupie 
chorych wykrywalność ta wynosiła 100% niezależnie od 
klasyfikacji wg FIGO, a w większej – odpowiednio 85,7% 
i 100%. Podobnie pomiar sIL-2Rα w surowicy chorych na 
nowotwory łagodne udowodnił, że w zależności od liczeb-
ności badanej grupy obserwowano zmniejszenie odsetka 
fałszywie dodatnich wyników z 9% do 5,9%. Ocena stop-
nia zróżnicowania nowotworów w zależności od pozio-
mu sIL-2Rα i CA125 nie wykazała żadnych statystycznie 
istotnych różnic.

Podsumowując dane dotyczące oznaczeń receptora dla 
interleukiny 2, można uznać, że łączne oznaczenie stężeń 
sIL-2Rα i CA-125 stanowi obiecujące zestawienie marke-
rów oceniających różne biologiczne parametry wzrostu 

guza, zwiększając odsetek wykrywalności złośliwych no-
wotworów jajnika już na wczesnym etapie rozwoju. Uzys-
kane wyniki wskazują również, że włączenie do zestawu 
oznaczanych markerów krążących receptora interleuki-
nowego może być dodatkowo pomocne w różnicowaniu 
płynów z jam ciała nieznanego pochodzenia. Warto za-
uważyć, że Harłozińska et al. przedstawili szczegółową 
analizę stężeń TPS, VEGF, sIL-2Rα oraz CA-125 w prze-
biegu raka jajnika.14

Według aktualnych danych przedoperacyjne oznacza-
nie stężenia onkogenu HER-2/neu nie ma większego zna-
czenia w diagnostyce różnicowej pomiędzy złośliwymi 
a łagodnymi nabłonkowymi nowotworami jajnika, ale 
jego ocena ma ustaloną wartość prognostyczną – określa 
stopień biologicznej agresji nowotworu, kliniczny prze-
bieg choroby oraz wrażliwość na leczenie standardowe 
z włączeniem terapii celowanej. W badaniach własnych 
porównywano ekspresję HER-2/neu w tkankach i ko-
mórkach pochodzących z  jam ciała ze stężeniem tego 
receptora w surowicy i płynach z torbieli i/lub wysiękach 
otrzewnowych tych samych pacjentek.10 Stwierdzono, 
że statystycznie istotne większe stężenie HER-2/neu 
występowało częściej w płynach nowotworowych niż 
w surowicy chorych, przy czym nasilonej ekspresji tego 
receptora na poziomie tkanki lub komórek towarzyszyło 
zazwyczaj większe stężenie krążącej onkoproteiny w pły-
nach pochodzenia nowotworowego. Zależności tego 
typu nie zaobserwowano pomiędzy ekspresją tkankową 
a stężeniem onkoproteiny w surowicach poszczególnych 
chorych. Z obserwacji wynika, że czas całkowitego prze-
życia chorych, u których obserwuje się wysoką ekspresję 
HER-2 na poziomie tkanki czy komórki z towarzyszącą 
wysoką koncentracją tego receptora w płynach nowotwo-
rowych, był istotnie krótszy aniżeli pacjentek, u których 
stwierdzono wysoką ekspresję tkankową i komórkową 
onkoproteiny, ale niewykazujących zwiększenia stężenia 
HER-2/neu w płynach torbieli i/lub wysięku. Wyniki do-
tychczasowych nowatorskich badań własnych wskazują, 
że ocena stężenia HER-2/neu w płynach nowotworowych 
chorych na raka jajnika jest bardziej wartościowa kli-
nicznie aniżeli oznaczenia tego markera w surowicy cho-
rych, chociaż ciągle niedoceniana jest zależność między 
zdolnością do uwalniania powierzchniowego fragmentu 
ECD tej onkoproteiny a stopniem agresji nowotworu. 
Na podstawie wstępnych obserwacji, ograniczonych do 
stosunkowo nielicznej grupy chorych, wydaje się bardzo 
prawdopodobne, że pacjentki, u których stwierdzono wy-
soką ekspresję tkankową i małe stężenie HER-2 w suro-
wicy i płynach nowotworowych, wymagają zastosowania 
celowanej terapii z użyciem uczłowieczonych przeciw-
ciał monoklonalnych (herceptyny).10

 Obecność wolnej 
formy HER-2 w krążeniu świadczy o braku możliwości 
wiązania herceptyny do komórki,14–16 a co za tym idzie 
– braku skuteczności terapii. W takiej sytuacji znajdują 
zastosowanie inhibitory punktów kontrolnych procesu 
nowotworowego, jak np. lapatynib, którego działanie 
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polega na blokadzie kinaz tyrozynowych w innym miej-
scu komórki.

Znaczenie oznaczania kalikrein (enzymów seryno-
wych) w przebiegu choroby nowotworowej nie zostało 
ostatecznie wyjaśnione. Wyjątek stanowi KLK3, która jest 
odpowiednikiem PSA. Od kilku lat trwają intensywne ba-
dania nad właściwościami tych enzymów, które mogłyby 
pomóc w wykrywaniu nowotworów złośliwych, szcze-
gólnie o niskim stopniu zaawansowania, oraz umożliwić 
ich wykorzystanie w prognozowaniu i monitorowaniu 
przebiegu choroby nowotworowej. Jednym z reprezen-
tantów rodziny tych enzymów jest KLK5. Dotychczas 
wiadomo, że u zdrowych ludzi występuje ona głównie 
w skórze, w mniejszych ilościach w gruczole piersiowym, 
śliniankach i przełyku. Ostatnio obecność tej kalikreiny 
opisano w surowicy chorych na raka jajnika i w mniej-
szym odsetku przypadków w surowicy chorych na raka 
gruczołu piersiowego. W przeprowadzonych z naszym 
udziałem wieloośrodkowych badaniach w ramach euro-
pejskiego grantu EORTC stwierdzono wysokie, przekra-
czające ustaloną normę wartości KLK5 zarówno w suro-
wicy, jak i płynach wysiękowych tych samych pacjentek 
chorujących na raka jajnika.11 Co więcej, wysokie wartości 
KLK5 oznaczane zarówno w surowicy, jak i płynach wy-
siękowych wykazywały istotne znaczenie prognostyczne 
w jedno- i wielowariantowej analizie statystycznej w rela-
cji do czasu wolnego od choroby oraz czasu całkowitego 
przeżycia chorych. W surowicy kobiet chorujących na ła-
godne nowotwory jajnika koncentracja tego enzymu była 
istotnie niższa, co świadczy o możliwości wykorzystania 
KLK5 jako markera pomocnego w diagnostyce różnicowej 
złośliwych i łagodnych nowotworów jajnika.

3. Podsumowanie

W przytoczonych badaniach starano się określić:
• przydatność oznaczeń markerów krążących w diagno-

styce różnicowej łagodnych i złośliwych nowotworów 
jajnika;

• ewentualną przydatność markerów w usprawnieniu 
wykrywania raków jajnika na wczesnym etapie ich 
rozwoju;

• znaczenie prognostyczne markerów krążących w ocenie 
klinicznego przebiegu choroby;

• możliwość zastosowania markerów krążących w usta-
laniu terapii i monitorowaniu leczenia oraz wczesnym 
wykrywaniu nawrotów choroby.
Badania potwierdziły, że wiedza dotycząca przydat-

ności poszczególnych markerów pozwala wytypować te, 
których ocena pomaga w podjęciu właściwej decyzji co do 
dalszego leczenia chorego. W dzisiejszych czasach, kiedy 
pojawiły się leki nowej generacji o ustalonym, celowanym 
działaniu, gdy personalizacja leczenia staje się nadrzęd-
nym celem terapii onkologicznej, możliwość monitorowa-
nia przebiegu choroby u indywidualnych chorych poprzez 

oznaczanie markerów definiujących biologię i przebieg 
wzrostu nowotworu stają się nieodzowne. Przykładem 
wartościowego oznaczania markerów krążących jest rak 
gruczołu piersiowego. W przypadku tego nowotworu 
u ok. jednej czwartej chorych obserwuje się wysoką eks-
presję tkankową HER-2/neu, która świadczy o oporności 
nowotworów na standardowe leczenie. Wykrycie wzrostu 
onkoproteiny HER-2/neu u tych chorych wskazuje na 
potrzebę łącznego stosowania standardowej chemiote-
rapii uzupełnionej lekami nowej generacji, takimi jak 
trastuzumab (herceptyna) czy pertuzumab, które jako 
uczłowieczone przeciwciała monoklonalne wybiórczo 
wiążą się z receptorem HER-2/neu, blokując aktywację 
komórek nowotworowych poprzez uniemożliwienie wią-
zania i działania czynników wzrostu. Podobne działanie 
ma lapatynib, inhibitor kinazy tyrozynowej, który powo-
duje blokowanie enzymatycznej aktywności HER-2/neu 
i EGFR,16,17 co w połączeniu z nowoczesnym cytosta-
tykiem kapecytabiną daje zamierzony efekt kliniczny 
– zahamowanie procesu nowotworowego wyrażające się 
2-krotnym wydłużeniem okresu remisji choroby w po-
równaniu z wynikami leczenia osiąganymi przy poda-
waniu wyłącznie kapecytabiny.18 Oznaczanie HER-2/neu 
znalazło już rutynowe zastosowanie w monitorowaniu 
raka gruczołu piersiowego oraz stało się wartościowym 
wskaźnikiem wczesnego wykrywania lub stwierdzania 
obecności odległych przerzutów.19

Innym czynnikiem wykorzystywanym w leczeniu raka 
gruczołu piersiowego jest bewacyzumab (uczłowieczone 
przeciwciało monoklinalne), stosowany też w leczeniu 
raka jelita grubego w połączeniu z klasyczną chemiote-
rapią,20 którego działanie polega na wiązaniu krążącego 
VEGF, czynnika odpowiedzialnego za neoangiogenezę. 
Lek ten podawany w połączeniu z kapecytabiną hamuje 
proces nowotworowy u chorych wcześniej poddanych 
mało skutecznemu agresywnemu leczeniu z  powodu 
przerzutów samym lekiem chemicznym. Podobne, spo-
walniające rozwój choroby działanie bewacyzumabu za-
obserwowano, gdy podawano go łącznie z paklitakselem 
pacjentkom mającym przerzuty raka gruczołu piersiowe-
go, u których nie wykazywano nadekspresji HER-2/neu. 
Stosowanie samego bewacyzumabu w raku gruczołu pier-
siowego jest jednak mało skuteczne.

Trwają również badania nad innymi inhibitorami 
VEGF, w tym nad sunitynibem, który jest inhibitorem 
kinazy tyrozynowej będącej składnikiem receptora dla 
VEGF.18 Ostatnio zwrócono uwagę na system recepto-
rów IGF1R oraz pobudzających go cząsteczek hormonów 
wzrostu: IGF-1 i IGF-2. Receptor ten odpowiada za wiele 
procesów toczących się w komórkach, jak wzrost, ruchli-
wość czy apoptoza. Wpływa on także ochronnie na ko-
mórki raka w trakcie działania chemio- i radioterapii, co 
wykazano w badaniach doświadczalnych na zwierzętach, 
udowadniając, że po zablokowaniu IGF1R zwiększał się 
odsetek komórek ulegających apoptozie na skutek dzia-
łania chemio- i radioterapii.18
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Wyniki omawianych publikacji wskazują, że pomimo 
ogromnego postępu badań z  użyciem współczesnych 
technik obrazowania ocena krążących markerów nadal 
ma istotne znaczenie kliniczne, zwłaszcza jako badanie 
nieinwazyjne uzupełniające rutynową diagnostykę. Ozna-
czanie markerów krążących jest również bardzo ważne 
w rozpoznawaniu nawrotów procesu nowotworowego, 
w szczególności, gdy w trakcie leczenia lub rozwoju prze-
rzutów pojawia się nowa subpopulacja komórek złoś liwych 
o odmiennym fenotypie, a do badań dostępna jest tylko 
surowica lub płyn wysiękowy. Uzyskane wyniki nie tylko 
poszerzają wiedzę na temat rozdzielnego lub odpowied-
nio dobranego łącznego oznaczania krążących markerów 
w definiowaniu różnych parametrów okreś lających dyna-
mikę wzrostu guza, ale w konsekwencji ułatwiają wybór 
celowanych strategii terapeutycznych. Zgodnie z doniesie-
niami z czerwca 2010 r. z „Nature Reviews Clinical Onco-
logy” i późniejszymi na temat immunoterapii raka jajnika 
badanie różnego typu biomarkerów stanowi dziś jedno 
z największych wyzwań współczes nej onkologii, umoż-
liwiającej – poprzez identyfikację prognostycznych i pre-
dykcyjnych wskaźników choroby – indywidualny dla każ-
dego pacjenta wybór najbardziej właściwego leczenia.21–23
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1. Epidemiologia nadwagi 
i otyłości u dzieci

Z uwagi na nieustannie narastający problem otyłości na 
świecie, zarówno w populacji dziecięcej, jak i osób doros-
łych, WHO w latach 70. XX w. zakwalifikowała otyłość do 
chorób cywilizacyjnych. Obecnie wiadomo, że mamy do 
czynienia z globalną pandemią otyłości. Jak wynika z ra-
portu IOTF, nadwaga lub otyłość występuje u ok. 20% euro-
pejskich dzieci, a każdego roku odnotowuje się prawie 
400 tys. nowych przypadków tych chorób. Badania po-
kazują związek pomiędzy wartością wskaźników nadwagi 
i otyłości a statusem ekonomicznym – zwiększenie masy 
ciała pozytywnie koreluje z poprawą statusu ekonomicz-
nego rodziny. W krajach takich jak Francja, Szwajcaria, 
Niemcy, Dania i Holandia liczba dzieci, u których po-
twierdzono nadwagę lub otyłość, w wieku 7–11 lat waha 
się w granicach 10–20%. W Szwecji, Anglii, Irlandii, Grecji 
i na Cyprze takie problemy zdrowotne ma ok. 20% dzieci 
w tym samym wieku. Blisko co trzecie dziecko we Wło-
szech, Hiszpanii, Portugalii czy na Malcie spełnia kryteria 
nadwagi lub otyłości.1–4

2. Definicja i diagnostyka 
otyłości u dzieci

W literaturze można spotkać wiele definicji otyłości, jed-
nak ich wspólnym wykładnikiem jest tkanka tłuszczo-
wa rozwinięta powyżej wartości prawidłowych (powyżej 
tzw. masy należnej), co skutkuje wzrostem całkowitej 
masy ciała. W przypadku osób dorosłych arbitralnie sto-
suje się wskaźnik stosunku masy ciała do kwadratu wzro-
stu, tj. BMI, uznając za nadwagę wartość w granicach 
25,00–29,99 kg/m2, a za otyłość – wartość przekraczającą 
30,0 kg/m2.1 Wzór na BMI przedstawia się następująco:

masa ciała
wysokość ciała2BMI = [kg/m2]

U dzieci nadwagę można rozpoznać, gdy masa ciała 
przekracza masę należną dla wzrostu i płci o 10–25%, 
a otyłość, gdy odsetek ten wynosi 25% lub więcej. Oce-
niając BMI, należy pamiętać, że wskaźnik ten naturalnie 
zmienia się wraz z rozwojem dziecka i charakteryzuje się 
pewnym profilem. W pierwszym okresie życia odnoto-
wuje się systematyczne zwiększenie wartości stosunku 
masy ciała do wzrostu. Pomiędzy 18. miesiącem a 5. r.ż. 
wartość BMI zmniejsza się. Minimalną jego wartość 
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BIA (ang. bioelectrical impedance analysis) – bioimpedancja elektryczna
BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
CI (ang. Cole index) – współczynnik Cole’a; inaczej: LMS (ang. least mean 

square)
DXA (ang. dual energy Xray absorptiometry) – absorpcjometria rentgenowska 

o podwójnej energii
GH (ang. growth hormone) – hormon wzrostu
HDL-C (ang. highdensity lipoprotein cholesterol) – lipoproteina o dużej gęstości 

(frakcja HDL cholesterolu)
HOMA-IR (ang. homeostasis model assessment of insulin resistance) – pomiar 

insulinooporności metodą oceny homeostazy
IGF-1 (ang. insulinlike growth factor 1) – insulinopodobny czynnik wzrostu 1
IFD (International Federation Diabetes) – Międzynarodowa Federacja 

Diabetologiczna
IOTF – International Obesity Task Force
OGTT (ang. oral glucose tolerance test) – doustny test obciążenia glukozą
OSCA – Obesity Services for Children and Adolescents
TSH (ang. thyroid stimulating hormone) – hormon tyreotropowy
WC (ang. waist circumference) – obwód talii
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
WHR (ang. waisttohip ratio) wskaźnik talia – biodra
WHtR (ang. waisttoheight ratio) wskaźnik talia – wzrost
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odnotowuje się ok. 5. r.ż., po czym ponownie następuje 
systematyczne jego zwiększanie. W praktyce oznacza 
to, że przy ocenie antropometrycznej dzieci, tj. ocenie 
masy ciała, wysokości ciała, ale również wskaźnika BMI, 
należy posługiwać się odpowiednimi siatkami centylo-
wymi i dobrze je interpretować. Według WHO u dzieci 
i młodzieży w wieku 5–19 lat nadwaga występuje, gdy 
wartość BMI wynosi powyżej 1 odchylenia standardo-
wego od mediany rozkładu BMI z danych pochodzą-
cych z badania National Centre for Health Statistics, 
prowadzonego w latach 70. XX wieku, a otyłość – po-
wyżej 2 odchyleń standardowych od mediany rozkładu 
BMI. Wedle rekomendacji obowiązujących w  Polsce 
ocenę BMI powinno się przeprowadzać na podstawie 
siatek centylowych przygotowanych w ramach badania 
OLA i OLAF prowadzonego w  latach 2007–2012 pod 
patronatem Instytutu „Pomnik –  Centrum Zdrowia 
Dziecka” (nadwaga – 85.–95. centyl dla wieku i płci; 
otyłość – powyżej 95. centyla dla wieku i płci).1 Do 3. r.ż. 
rekomenduje się używanie siatek centylowych WHO 
(poniżej 2. r.ż. otyłość rozpoznaje się, gdy masa ciała 
dziecka wynosi mniej lub równo 97,7 centyla wg siatek 
centylowych WHO).1

Innymi wskaźnikami służącymi do oceny stanu odży-
wienia mogą być:
• CI (LMS), którego wzór przedstawia się następująco:

masa ciała × wysokość ciała standardowa2

masa ciała standardowa × wysokość ciała2CI = × 100%

Standardowa masa i wysokość ciała odpowiadają war-
tości 50. centyla na siatkach centylowych dla wieku i płci 
pacjenta. Interpretacja2:
 ■ 90–109% – prawidłowy stan odżywienia,
 ■ 110–120% – nadwaga,
 ■ powyżej 120% – otyłość;
 ■ WHR – stosunek obwodu talii do obwodu bioder (po-

miar w miejscu największego obwodu pośladków);
• WC – pomiar w równej odległości pomiędzy dolnym 

brzegiem łuków żebrowych a talerzami biodrowymi;
• WHtR – stosunek obwodu talii do wysokości ciała.

Mimo że parametry takie jak BMI i CI są łatwe w uży-
ciu i interpretacji, to nie są idealne, ponieważ odnoszą się 
do całkowitej masy ciała, nie uwzględniając podziału na 
tkankę tłuszczową i beztłuszczową czy rozmieszczenie 
tkanki tłuszczowej w organizmie. Coraz częściej w co-
dziennej praktyce klinicznej lekarza, fizjoterapeuty lub 
dietetyka oceny zawartości tkanki tłuszczowej w orga-
nizmie dokonuje się za pomocą BIA. Metoda ta polega 
na pomiarze biernego i czynnego oporu elektrycznego 
ciała, czyli tkanek miękkich, przez które przepuszczany 
jest prąd o niskim natężeniu. Badanie BIA pozwala nie 
tylko na określenie całkowitej masy ciała, ale także na 
ocenę ilościową i procentową masy mięśniowej, tkanki 
tłuszczowej, tkanki kostnej oraz wody. Pomiar jest prosty 
i szybki, a co najważniejsze – nieinwazyjny i bezpieczny 
dla pacjenta, przez co można go wielokrotnie powtarzać. 

Do zobrazowania tkanki tłuszczowej używa się również 
tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego 
czy DXA.3–5

Rycina 1 przedstawia przykładowy wynik BIA (badanie 
wykonane w Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabeto-
logii Wieku Rozwojowego na Uniwersytecie Medycznym 
we Wrocławiu).

3. Przyczyny nadmiernej 
masy ciała u dzieci

Otyłość można podzielić na pierwotną (prostą), która 
stanowi ok. 90% przypadków, oraz wtórną. Otyłość pro-
sta wynika z utrzymującego się dodatniego bilansu ener-
getycznego, czyli do organizmu dostarczana jest większa 
ilość energii niż potrzeba do prawidłowego funkcjono-
wania (zbyt wiele kalorii w posiłkach i/lub niewystarcza-
jąca ilość wysiłku fizycznego). Otyłość wtórna stanowi 
tylko ok. 10% przypadków i zwykle jest następstwem 
innych schorzeń (choroby Cushinga, niedoboru GH, 
niedoboru testosteronu), może wynikać z uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego (przez stan zapalny, 
guza, anomalia anatomiczne, urazy), mieć podłoże 
genetyczne (takie jak zespół Pradera–Williego, zespół 
Bardeta–Biedla, zespół Cohena, zespół McCune’a–Al-
brighta, trisomia chromosomu 21) lub być pochodzenia 
jatrogennego (np. występować na skutek przyjmowania 
niektórych leków).

Czynniki ryzyka rozwoju otyłości u dzieci podzielono 
na 3 grupy6:
• środowiskowe;
• psychospołeczne;
• ekonomiczne.

Szacuje się, że w ok. 70% czynniki te są modyfikowalne, 
przez co można zapobiec rozwojowi nadmiernej ilości 
tkanki tłuszczowej.

Bez wątpienia narastanie problemu nadwagi i otyło-
ści, z  jakim obecnie boryka się wiele państw w Euro-
pie i na świecie, jest pokłosiem dynamicznego rozwoju 
cywilizacyjnego, szybkiej poprawy statusu ekonomicz-
nego społeczeństwa, łatwej dostępności do pożywienia 
oraz powszechnej zmiany trybu życia. Wykazano, że 
w krajach rozwiniętych najwyższe ryzyko rozwoju oty-
łości obserwuje się u dzieci imigrantów – należących do 
mniejszości etnicznych; koreluje ono z poprawą jakości 
życia rodziny.

Problemy i błędy żywieniowe zaobserwować można 
już u najmłodszych dzieci. Zbyt wczesne wprowadzenie 
do diety dziecka sztucznego mleka (głównie mieszanek 
zagęszczonych), dużej ilości soków czy innych napoi sło-
dzonych przyczynia się do rozwoju otyłości już w okresie 
niemowlęcym. Uważa się, że wyłączne karmienie pier-
sią (na żądanie) do 6. m.ż. jest właściwym działaniem 
profilaktycznym w  tej grupie wiekowej. Jeżeli mleko 
matki trzeba z jakiegoś powodu zastąpić mieszankami 
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modyfikowanymi, porcja posiłku powinna być odpo-
wiednio przygotowana – wg wskazań producenta i bez 
dodatkowego zagęszczania. U dzieci starszych najczęst-
szymi problemami związanymi z nieprawidłową dietą 
są: zbyt duże porcje w stosunku do zapotrzebowania, 
nieregularność posiłków, duża ilość tłuszczów (zwłaszcza 
tłuszczów trans), węglowodanów prostych i syropu glu-
kozowo-fruktozowego w diecie. Świeże warzywa i owoce 
zastępowane są często przetworzonymi produktami lub 
sokami.7

Marketing – reklamy w formie wesołych filmików i ko-
lorowych obrazków przedstawiających szczęśliwą, zado-
woloną rodzinę, skierowane do różnych grup wiekowych 
– niestety idealnie spełnia swoje zadanie i wpływa na wy-
bór produktów nie tylko przez dzieci, ale również przez 
ich opiekunów. Rocznie na reklamy słodzonych napojów 
przeznaczane są miliony dolarów.

Z uwagi na duże natężenie zajęć (szkolnych, pozaszkol-
nych), coraz szybsze tempo życia, często nielimitowany 
czas pracy rodziców, różne udogodnienia (auto, winda, 
ruchome schody) aktywność fizyczna dzieci zmniejsza 
się często do minimum. Często zajęcia wychowania 

fizycznego są niedoceniane, co skutkuje zbyt małym wy-
siłkiem fizycznym względem zaleceń. WHO rekomenduje 
codzienny wysiłek fizyczny trwający min. 60 min, dopa-
sowany do wieku i możliwości.

Jeśli chodzi o czynniki psychologiczne, warto zauważyć, 
że jedzenie często traktowane jest jako nagroda, forma 
spędzania wolnego czasu czy rekompensata, pocieszenie 
(tzw. „zajadanie niepowodzeń”). Często również dochodzi 
do mylnego postrzegania oznak stresu jako sygnału głodu.

Rodzinne występowanie otyłości próbuje się zwykle 
tłumaczyć uwarunkowaniami genetycznymi, jednak na-
leży zwrócić uwagę na fakt, że jest to pewnego rodzaju 
predyspozycja i polega głównie na wyniesieniu z domu 
pewnych nawyków żywieniowych czy stylu życia (aktyw-
ność fizyczna, sposób spędzania wolnego czasu). Otyłość 
jako kliniczny objaw zaburzeń genetycznych powinien 
być kojarzony z pewnymi zespołami genetycznymi, które 
zwykle przedstawiają charakterystyczny obraz kliniczny. 
Zespoły te manifestują się niekiedy uszkodzeniem poje-
dynczego genu i charakteryzują się tzw. otyłością izolo-
waną lub otyłość może być jednym z wielu objawów danej 
jednostki chorobowej.8–10

Ryc. 1. Przykładowy wynik badania składu masy ciała za pomocą BIA
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4. Powikłania otyłości

Nadwagę i otyłość można traktować jako defekt kosme-
tyczny, jednak należy zdawać sobie sprawę, że nadmiar 
masy ciała, a przede wszystkim tkanki tłuszczowej może 
nieść za sobą szereg groźnych powikłań. W kontekście po-
wikłań metabolicznych otyłości najczęściej wymieniane 
są: insulinooporność i zespół metaboliczny oraz cukrzyca 
typu 2.11

4.1. Insulinooporność

Insulinooporność to stan nieprawidłowej odpowiedzi tka-
nek na insulinę w zakresie regulacji metabolizmu węglo-
wodanów, białek i tłuszczów. Obserwuje się zmniejszoną 
zdolność tkanek do pobierania i wykorzystania glukozy, 
wskutek czego dochodzi do kompensacyjnego zwiększe-
nia wydzielania insuliny – tzw. hiperinsulinemii. Klamra 
hiperinsulinemiczna euglikemiczna może posłużyć do 
oznaczenia insulinooporności, jednak metoda ta z uwagi 
na obciążający dla pacjenta charakter wykorzystywana 
zostaje głównie w badaniach klinicznych. W codziennej 
praktyce oznaczenie wskaźnika insulinooporności wy-
konuje się prostszym sposobem – znając stężenia glukozy 
i insuliny na czczo, można obliczyć wskaźnik pośredni, 
jakim jest HOMA-IR, za pomocą wzoru:

insulina na czczo [mIU/l] ×
× glukoza na czczo

22,5
HOMA-IR = [mmol/l]

glukoza: 1 mmol/l = 18 mg/dl

U dorosłych za insulinooporność uznaje się wartości 
HOMA-IR powyżej 2,5. U dzieci w zależności od wieku za 
normę uznaje się HOMA-IR poniżej 3,16 dla dzieci młod-
szych (wg Keskina et al.12) i poniżej 4,0 dla nastolatków 
(wg Reinehra i Andlera13). Insulinemię można rozpoznać 
w 3 sytuacjach – gdy stężenie insuliny: na czczo wyno-
si powyżej 15 mIU/l; w 2. godzinie OGTT przekracza 
75 mIU/l; w dowolnym momencie OGTT wynosi powyżej 
150 mIU/l.14

Według amerykańskich zaleceń OSCA  rozpoznanie 
insulinooporności jest możliwe, gdy wartość wskaźnika 
HOMA-IR wynosi powyżej 4,5 (98. centyl dla dzieci w wie-
ku 12–19 lat), a wartości insuliny na czczo muszą być inter-
pretowane wg stanu dojrzewania dziecka, przy czym nie 
powinny przekraczać 100 mIU/l (w OGTT). W następstwie 
wyczerpania się zdolności wysp trzustkowych do produkcji 
insuliny w wyniku długo utrzymującej się insulinoopor-
ności i hiperinsulinemii dochodzi do zwiększenia stężenia 
glukozy we krwi. Hiperglikemia może przyczynić się do 
uszkodzenia śródbłonka naczyń, komórek mięśni gładkich, 
makrofagów, nadprodukcji wolnych rodników tlenowych, 
rozwoju stanu zapalnego o niskim nasileniu (ang. low grade 
inflammation). Do uszkadzania naczyń (upośledzenia ela-
styczności i utraty możliwości rozszerzania się, zwiększenia 

się grubości ich ścian) wskutek oporności na insulinę do-
chodzi bezobjawowo, przez co sam proces przez wiele lat 
może toczyć się niezauważony. W badaniach wykazano, 
że nadmierne stężenie insuliny może przyczynić się do 
wzrostu ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, 
nadciśnienia tętniczego czy miażdżycy.15,16

4.2. Zespół metaboliczny

Z uwagi na narastającą liczbę dzieci dotkniętych nadwagą 
i otyłością z czasem w populacji dziecięcej zaobserwowano 
występowanie pewnych chorób wcześniej przypisywanych 
jedynie dorosłym. IFD w 2007 r. opracowała i ujednoliciła 
definicję zespołu metabolicznego u dzieci. Niezbędnym 
kryterium rozpoznania jest obecność otyłości trzewnej 
oraz minimum 2 z poniższych:
• stężenie trójglicerydów w surowicy powyżej 150 mg/dl;
• małe stężenie HDL-C w surowicy: u chłopców war-

tości poniżej 40 mg/dl, u dziewcząt w wieku 10–16 lat 
poniżej 40 mg/dl, a u dziewcząt powyżej 16. r.ż. poniżej 
50 mg/dl;

• glikemia na czczo większa lub równa 100 mg/dl lub 
potwierdzona cukrzyca typu 2;

• podwyższone ciśnienie tętnicze (skurczowe większe lub 
równe 130 mmHg lub rozkurczowe większe lub równe 
85 mm Hg).
Należy podkreślić, że zespół metaboliczny powinno 

rozpoznawać się u dzieci, które ukończyły 10. r.ż.17–19

Konsekwencją zespołu metabolicznego u dzieci, podob-
nie jak u osób dorosłych, jest zwiększone ryzyko rozwoju 
powikłań sercowo-naczyniowych czy cukrzycy typu 2 
w przyszłości. U dzieci samo nawet podejrzenie zespołu 
metabolicznego powinno być jasnym sygnałem ogólnej 
złej kondycji organizmu i przyczynić się do podjęcia na-
tychmiastowej walki z nadmierną masą ciała.

4.3. Inne

Inne zaburzenia endokrynologiczne. Wykazano korela-
cję pomiędzy funkcją tarczycy a masą ciała. Niedoczyn-
ność tarczycy sprzyja przyrostowi masy ciała, ale dziś 
wiadomo też, że sytuacja może być odwrotna – nadmiar 
masy ciała powoduje niekiedy zwiększenie stężenia TSH 
bez zmiany stężeń hormonów obwodowych. Czasem 
trudno odpowiedzieć na pytanie, czy zaburzenia funkcji 
tarczycy są pierwotne czy wtórne w stosunku do otyłości. 
Długotrwała dysfunkcja tarczycy prowadzi do odkłada-
nia się mukopolisacharydów w obrębie tkanki łącznej 
podskórnej i podśluzowej, a otyłość – do odkładania się 
tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej. W tkance tłusz-
czowej tyrozyna zostaje zamieniona w trójjodotyroniny, 
stąd względny niedobór tyroksyny w stosunku do dużej 
masy tkanki tłuszczowej prowadzi do wydzielenia przez 
przysadkę TSH.20,21 Długotrwale utrzymujące się duże 
stężenie TSH zwiększa zaś ryzyko rozwoju raka gruczołu 
tarczowego.
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Obserwuje się mniejsze stężenia GH zarówno w spoczyn-
ku, jak i w testach stymulacyjnych u dzieci otyłych niż u ma-
jących normalną masę ciała. Zaburzenia w wydzielaniu GH 
dotyczą wysokości amplitudy i częstości wydzielania go 
przez przysadkę. U osób otyłych obserwuje się również 
mniejsze stężenie całkowitego czynnika IGF-1. Mimo zabu-
rzeń w wydzielaniu GH i IGF-1 tempo wzrastania do okresu 
dojrzewania jest większe niż u szczupłych rówieśników, co 
w skrócie tłumaczy się większym stężeniem wolnego IGF-
1. Wzrost ostateczny jest zbliżony do wzrostu w populacji 
zdrowych dzieci. Nagłe zwolnienie tempa wzrastania oraz 
niedobór wzrostu u dziecka, u którego stwierdzono nad-
mierną masę ciała, powinny zaniepokoić lekarza i skłonić 
do przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki.22,23

Ponadto otyłość może wpływać na oś nadnerczową 
(zaburzenia w wydzielaniu kortyzolu) oraz na przebieg 
dojrzewania – u otyłych dziewczynek i chłopców mają-
cych nadwagę można zaobserwować przyśpieszone doj-
rzewanie, natomiast otyłość u chłopców skutkować może 
opóźnieniem dojrzewania (mechanizmy tych zaburzeń 
nie zostały do końca poznane).24,25

Zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego. 
U osób otyłych częściej obserwuje się występowanie np. 
choroby refluksowej przełyku, kamicy żółciowej, nieal-
koholowego stłuszczenia wątroby, ale także nowotworów 
przełyku, trzustki, pęcherzyka żółciowego i wątroby. Re-
dukcja masy ciała może wpłynąć korzystnie na przebieg 
chorób przewodu pokarmowego i być kluczowym ele-
mentem terapii, gdy sama otyłość stanowi objaw choroby.

Zaburzenia układu kostno-stawowego. Otyłość przy-
czynia się do zmian w budowie kości – promieloblasty róż-
nicują się w kierunku adipocytów zamiast w kierunku oste-
oblastów i skutkiem tego w miejscu kości gąbczastej tkanka 
tłuszczowa wypełnia jamy szpikowe, osłabiając tkankę 
kostną. Dzieci, u których stwierdza się nadmierną masę 
ciała, w przeciwieństwie do osób dorosłych, są bardziej 
narażone na złamania kości (wzrost ryzyka o ok. 25%). Zła-
mania występują głównie u dzieci w wieku 6–11 lat i częściej 
niż u dzieci szczupłych wymagają zabiegów chirurgicznych. 
Złamania kości u dzieci otyłych tłumaczy się zaburzeniami 
stabilności postawy i motoryki, nieprawidłową dietą (nie-
dobory wapnia w pożywieniu, brak witaminy D3), mniej-
szą aktywnością fizyczną. W tej grupie pacjentów również 
leczenie chirurgiczne związane jest z większym ryzykiem 
powikłań – anestezjologicznych przy znieczuleniach, ale 
także gorszym gojeniem się ran, ryzykiem powtórnych 
złamań, destabilizacją, rozejściem się szwów itp.

Należy także zwrócić uwagę, że długotrwałe nad-
mierne obciążenie kości i  stawów przyczynia się do 
rozwoju wad postawy, takich jak płaskostopie czy stopa 
końsko-szpotawa, a także może prowadzić do choroby 
zwyrodnieniowej.26,27

Powikłania dermatologiczne. Rogowacenie ciemne (łac. 
acanthosis nigricans) i rozstępy to najczęstsze dermatolo-
giczne powikłania otyłości. Rogowacenie ciemne można 
zaobserwować u ok. 90% dzieci chorych na cukrzycę typu 

1 i uważa się je za kliniczną manifestację insulinooporności. 
Zmiany barwnikowe naskórka (hiperkeratotyczny brązowy 
naskórek) zlokalizowane są głównie na karku, pod pachami, 
w okolicy brodawek sutkowych oraz łokci. Ta postać rogo-
wacenia ciemnego nazywana jest łagodną, czasem jednak 
może ono towarzyszyć pewnym chorobom nowotworowym.

Rozstępy to wrzecionowate pasma powstające na szybko 
rozciąganej skórze, tworzą się w wyniku pękania włókien 
kolagenowych i elastynowych. Początkowo są intensywnie 
czerwone, z czasem mogą zblednąć.

Otyłość może zaostrzać przebieg: łuszczycy plackowatej, 
łuszczycowego zapalenia stawów, atopowego zapalenia 
skóry, zmian zapalnych skóry (infekcji bakteryjnych, grzy-
biczych, trądziku odwróconego).

Powikłania laryngologiczne. Badania wykazały, że 
otyłość zwiększa częstość występowania przerostu mig-
dałków (podniebiennych, gardłowego), zapalenia ucha 
środkowego28 czy też bezdechu sennego.29

Powikłań związanych z nadwagą czy otyłością w okresie 
dziecięcym można wymienić znacznie więcej, ale omówie-
nie wszystkich przekracza założenia rozdziału.

5. Profilaktyka i leczenie 
otyłości u dzieci

Doskonale wiadomo, że działania profilaktyczne są korzyst-
niejsze niż leczenie. O prawidłową masę ciała należy dbać 
od wczesnego dzieciństwa. Wykazano, że u 19% dzieci ma-
jących nadwagę i 26% dotkniętych otyłością w wieku 1–3 lat 
otyłość rozwinie się w wieku dorosłym. Dane na temat na-
stolatków są jeszcze bardziej niepokojące.  Około 75% nasto-
latków zmagających się z nadwagą w wieku 10–15 lat i 83% 
z otyłością w tym samym wieku będzie otyłymi dorosłymi.

Należy również pamiętać, że dziecko to nie mały dorosły 
i walka z nadmierną masą ciała wygląda w jego przypadku 
inaczej. Dzieci nie należy „odchudzać”, a raczej uczyć je 
zdrowych nawyków i nakłaniać do zmiany stylu życia.

Prawidłowa dieta powinna nie tylko dostarczać od-
powiedniej liczby kalorii w stosunku do wieku i płci, 
ale również być zbilansowana pod względem węglo-
wodanów, białka i tłuszczu. Zasady odżywiania dzieci 
oparte są na tzw. piramidzie żywieniowej (piramidzie 
zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i mło-
dzieży) opracowanej w Instytucie Żywności i Żywienia 
pod kierunkiem Mirosława Jarosza.30 Zadaniem pira-
midy jest graficzne przedstawienie zaleceń dotyczących 
żywienia i  zdrowego stylu życia. Im wyżej produkt 
znajduje się w piramidzie, tym rzadziej powinien być 
spożywany. Nie bez powodu w  „nowej” piramidzie 
umieszczono także wysiłek fizyczny, który stanowi jej 
podstawę (wszelka aktywność fizyczna powinna wyno-
sić minimum 30–45 min na dzień). Spożywane kalorie 
powinny być rozłożone na 4–5 posiłków w regularnych 
odstępach czasu. Podstawę diety stanowią węglowodany 
pochodzące z owoców (jedna czwarta spożycia) i warzyw 
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(trzy czwarte spożycia). Na wyższych szczeblach znajdują 
się produkty zbożowe (najlepiej pełnoziarniste), nabiał, 
mięso (które powinno być w miarę możliwości zamie-
nione na nasiona roślin strączkowych, ryby). Najwyżej 
w piramidzie umieszczone zostały tłuszcze (ograniczenie 
tłuszczów pochodzenia zwierzęcego). Zwrócono uwagę 
również na odpowiedni odpoczynek, picie wody (1,5 l na 
dzień). W piramidzie nie znalazły się takie produkty, jak: 
słodycze, sól, alkohol.30

Zasady żywieniowe przedstawiono w 10 punktach:
• dziennie należy spożywać 4–5 posiłków o stałych po-

rach z przerwą co 3–4 godziny, co sprzyja prawidłowe-
mu wykorzystaniu składników odżywczych i poprawie 
metabolizmu;

• warzywa i owoce są idealnym źródłem błonnika, wi-
tamin i składników mineralnych, powinny wchodzić 
w skład każdego posiłku, również przekąsek; w diecie 
powinny dominować warzywa, najlepiej w formie su-
rowej lub jak najmniej przetworzonej;

• źródłem energii niezbędnej do prawidłowego rozwoju 
młodego organizmu powinny być węglowodany złożone 
w postaci pełnoziarnistej mąki (pieczywo razowe, gra-
ham), kasz (gryczana, jęczmienna), brązowego ryżu, 
makaronu pełnoziarnistego;

• produkty mleczne należy spożywać w formie 3–4 szkla-
nek mleka dziennie (można je zastąpić kefirem, jogur-
tem naturalnym, maślanką, częściowo serem);

• pełnowartościowe białko powinno pochodzić z ryb, 
jaj, mięsa i nasion strączkowych; ryby, najlepiej mor-
skie, należy spożywać co najmniej 2 razy w tygodniu, 
wskazane jest ograniczenie przetworzonych produktów 
mięsnych, a samo mięso powinno być chude;

• dozwolone jest spożywanie jaj kilka razy w tygodniu;
• zielony groszek, soczewica, bób czy fasola stanowią do-

skonałą alternatywę dla mięsa;
• tłuszcze zwierzęce należy zastąpić olejami roślinnymi 

(jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe chronią 
przed rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowe-
go); w codziennej diecie powinno się wybierać olej rze-
pakowy lub oliwę z oliwek; olej tłoczony na zimno może 
stanowić dodatek do sałatek, surówek, powinien być 
spożywany na surowo. Poza tym należy ograniczyć pro-
dukty smażone i zastąpić je gotowanymi, np. na parze;

• zalecana jest redukcja cukrów prostych pochodzących 
ze słodyczy i słodzonych napojów na korzyść owoców 
lub niesolonych nasion, orzechów;

• wskazane jest unikanie produktów typu fast food, sło-
nych przekąsek i dosalania potraw – nadmierne spoży-
wanie wyżej wymienionych produktów sprzyja rozwo-
jowi nie tylko otyłości, ale również indukcji nadciśnienia 
tętniczego, wystąpieniu udaru, chorób nowotworowych;

• ważne jest odpowiednie nawodnienie – spożywanie ok. 
1,5–2 l wody dziennie (picie wody do posiłku i pomię-
dzy nimi, ilość płynów należy dostosować od wieku 
dziecka) przy jednoczesnym wyeliminowaniu napojów 
słodzonych;

• odpowiednia aktywność fizyczna w szkole i poza szkołą 
przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej i spraw-
ności umysłowej. Zaleca się, by wysiłek fizyczny trwał 
przynajmniej 60 min (wpływa to na zwiększenie tkanki 
mięśniowej, poprawia mineralizację kości i zmniejsza 
masę tkanki tłuszczowej).
U dzieci, u których stwierdzono nadmierną masę ciała, 

najczęstsze zastrzeżenia dotyczą pomijania śniadania (co 
może sprzyjać powstaniu insulinooporności) i przekąsza-
nia pomiędzy posiłkami (przekąski mają często większą 
gęstość kaloryczną). Warto wspomnieć, że wprowadzone 
do diety młodego człowieka nowe zalecenia nie mogą być 
bardzo rygorystyczne i powinny obejmować wszystkich 
członków rodziny.30

WHO również rekomenduje codzienną 60-minutową 
aktywność fizyczną. Należy pamiętać, że umiarkowany 
wysiłek bez zmniejszenia liczby przyjmowanych kalo-
rii nie spowoduje utraty masy ciała, ale przyczyni się do 
zmiany jej składu – redukcji masy tkanki tłuszczowej na 
korzyść tkanki mięśniowej.

Połączenie odpowiedniej diety, wysiłku fizycznego 
i wsparcia innych członków rodziny powinno przynieść 
pożądane efekty.

W leczeniu nadwagi i otyłości u dzieci często przydatne 
okazuje się wsparcie psychologiczne. U osób otyłych czę-
sto można zaobserwować depresję, niższe samopoczucie, 
zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania.

Powstają różne programy wspierające walkę z otyłością 
u najmłodszych, jak np. „Uczeń w Formie”, „PoZdro!”, 
„Trzymaj Formę”. Ich celem jest przede wszystkim edu-
kacja dzieci i całych rodzin, wykształcenie odpowiednich 
nawyków żywieniowych oraz zachęta do zmiany stylu 
życia. W programach zwykle bierze udział zespół skła-
dający się z lekarza, dietetyka, psychologa i specjalisty od 
wysiłku fizycznego (trenera, fizjoterapeuty), co pozwala 
na kompletne spojrzenie na problem danego pacjenta.

Leczenie farmakologiczne (orlistat, metformina) czy ba-
riatryczne otyłości prostej u dzieci jest dość kontrowersyjne. 
Uważa się, że farmakoterapia powinna być stosowana jedynie 
wspomagająco, gdy leczenie behawioralnie nie przynosi od-
powiedniego skutku, a samą metforminę częściej wykorzy-
stuje się do leczenia powikłań otyłości, jak cukrzyca typu 2.

Leczenie bariatryczne osób dorosłych jest stosowane od 
dawna. U dzieci jest metodą dość innowacyjną, zarezer-
wowane jest do leczenia otyłości olbrzymiej (BMI po wyżej 
35 kg/m2). Z uwagi na potrzeby metaboliczne i psychologicz-
ne kwalifikacja do leczenia chirurgicznego dzieci powinna 
odbywać się bardzo ostrożnie. Główne wskazania to31:
• BMI większe lub równe 40 kg/m2 (zscore powyżej 2) 

lub BMI większe lub równe 99,5 centyla w stosunku 
do wieku;

• BMI w granicach 35–40 kg/m2 z chorobami towarzy-
szącymi, jak: cukrzyca typu 2, choroby układu sercowo-
-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, kardiopatia (lewej 
komory) spowodowana otyłością, niealkoholowe stłusz-
czenie wątroby, idiopatyczne nadciśnienie śródczaszko-
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we, zespół bezdechu sennego, hiperlipidemia, bezpłod-
ność żeńska czy wskazania społeczne/psychologiczne.
Przygotowanie do zabiegu trwa co najmniej 6 miesięcy, 

pacjent i jego rodzice pozostają wówczas pod opieką wielo-
specjalistycznego zespołu składającego się z endokrynolo-
ga dziecięcego, chirurga dziecięcego, dietetyka, psycholo-
ga, anestezjologa, fizjoterapeuty. Przed zabiegiem dziecko 
jest diagnozowane w kierunku odwracalnych przyczyn 
otyłości (choroba lub zespół Cushinga, niedobór hormonu 
wzrostu, choroby tarczycy). Niezbędnymi warunkami do 
przeprowadzenia operacji są32:
• w czasie obserwacji – redukcja masy ciała o 5–10% (ob-

niżenie BMI zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań 
okołooperacyjnych, potwierdza motywację pacjenta 
i zmianę nawyków);

• podpisanie świadomej zgody na operację przez pacjenta 
(niezależnie od wieku) i rodzica lub opiekuna prawnego.
Należy pamiętać, że samo leczenie chirurgiczne nie rozwią-

zuje problemu raz na zawsze i jest to dopiero początek długo-
trwałej walki z otyłością. Operowane dziecko i opiekunowie 
muszą być świadomi konieczności modyfikacji sposobu ży-
wienia w okresie pooperacyjnym (6–8 tygodni po wykonaniu 
operacji), zmiany na stałe sposobu odżywia się i stylu życia.
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1. Wstęp

AN to przewlekły zespół chorobowy o podłożu psychicz-
nym, polegający na celowym dążeniu do utraty masy 
ciała poprzez różnorodne zachowania, takie jak ograni-
czenie przyjmowania pokarmów, stosowanie niskoka-
lorycznej diety, nadmierny wysiłek fizyczny, używanie 
środków przeczyszczających, prowokowanie wymiotów 
lub poddawanie się innym formom odchudzania.1 Ist-
nieje związek między występowaniem tego schorzenia 
a dominującym w kulturze zachodniej ideałem szczupłej 
sylwetki jako gwaranta szeroko pojętego szczęścia i suk-
cesu życiowego.2 APA wyróżnia następujące kryteria 
rozpoznania AN: niechęć do przyjmowania pokarmów 
spowodowaną lękiem przed przytyciem, utratę masy cia-
ła przekraczającą 15% wagi należnej do wzrostu i wieku 
lub BMI poniżej 17,5, a także wtórny brak miesiączki 
u kobiet. Wyróżnia się 2  typy schorzenia: restrykcyj-
ny, w którym utratę wagi uzyskuje się przez ścisłą dietę, 
głodówkę czy intensywne ćwiczenia fizyczne, oraz prze-
czyszczający, w którym pojawiają się okresy nadmier-
nej konsumpcji pożywienia z następczymi działaniami 
oczyszczającymi, np. indukowaniem wymiotów, stoso-
waniem lewatyw, środków przeczyszczających lub leków 
moczopędnych.3

2. Charakterystyka choroby

W krajach wysoko rozwiniętych częstość występowania 
AN szacuje się na 0,3–2%, a stosunek zachorowań u kobiet 
i mężczyzn waha się od 10 : 1 do 4 : 1.1 W grupie młodzieży 
w wieku 13–18 lat jest to trzecie co do częstości wystę-
powania schorzenie – po otyłości i astmie oskrzelowej.4

Badania wskazują, że tylko 50% przypadków AN jest 
rozpoznawanych przez system opieki zdrowotnej, a zale-
dwie jedna trzecia chorych zostaje objęta opieką specja-
listyczną.5 Największe ryzyko zachorowania przypada 
na okres dojrzewania. Trojanowska et al. wskazują na 
niepokojące wyniki badań, w których stwierdzono zbyt 
niską masę ciała u co piątego nastolatka (21,5%).6 Okres 
dojrzewania jest szczególnie predysponowany do rozwoju 
zaburzeń odżywiania z uwagi na fizjologiczny przyrost 
masy ciała, niezbędny do inicjacji pokwitania, przy jedno-
czesnym zwiększonym zainteresowaniu ciałem i dążeniu 
do szczupłej sylwetki, zwłaszcza w przypadku dziewcząt. 
Badania pokazują, że granica wiekowa wystąpienia za-
burzeń odżywiania obniża się,6,7 a  ich współistnienie 
z procesem dojrzewania przyczynia się do stopniowego 
wyniszczania organizmu.9

Etiologia AN jest wieloczynnikowa i  nie do końca 
poznana. Bierze się pod uwagę czynniki biologiczne, 
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psychologiczne, społeczno-kulturowe i rodzinne. Obraz 
kliniczny choroby jest złożony i obejmuje objawy soma-
tyczne i psychiczne. Niedostateczna podaż składników 
pokarmowych prowadzi do wielu – niejednokrotnie za-
grażających życiu – powikłań, m.in. ze strony układu 
sercowo-naczyniowego, hormonalnego, moczowego czy 
zaburzeń równowagi elektrolitowej.10

Terapia AN jest długotrwała i wymaga współdziała-
nia wielu specjalistów z różnych dziedzin. W przebiegu 
AN w jamie ustnej może pojawić się wiele zmian choro-
bowych, dlatego w interdyscyplinarnym zespole opie-
kującym się chorym istotna jest rola dentysty. W pracy 
przedstawiono problemy dotyczące zdrowia jamy ustnej 
współistniejące z AN oraz działania, jakie powinien pod-
jąć lekarz stomatolog.

Z dostępnych danych wynika, że u osób dotkniętych 
zaburzeniami odżywiania często stwierdza się erozję 
szkliwa i zębiny.8,10,11 Jest to nieodwracalna niebakteryj-
na utrata twardych tkanek zęba wywołana działaniem 
kwasów pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego. 
Wewnątrzpochodnym źródłem kwasów jest treść żołąd-
kowa wstecznie zarzucana do jamy ustnej, m.in. w czasie 
wymiotów. Uszkadzane są wówczas powierzchnie zę-
bów niechronione przez język, policzki i wargi, tzn. żu-
jące zębów górnych i dolnych oraz podniebienne zębów 
górnych. Kwasy zewnątrzpochodne są dostarczane do 
jamy ustnej głównie przez pożywienie, takie jak owoce, 
zwłaszcza cytrusowe, soki owocowe, napoje typu cola 
i  in. W  przypadku oddziaływania kwasów zewnątrz-
pochodnych ubytki erozyjne lokalizują się głównie na 
powierzchniach wargowych. Demineralizacja rozpoczyna 
się od zewnętrznych warstw szkliwa, stopniowo zajmując 
coraz głębsze obszary. Początkowo powstają płytkie, kra-
terowate zagłębienia w szkliwie – na tym etapie zmiany 
są bardzo dyskretne, trudne do zauważenia w badaniu 
klinicznym. Stopniowo dochodzi do odsłonięcia zębiny 
na coraz większej powierzchni, a w skrajnych przypad-
kach proces ten może doprowadzić do obnażenia miazgi 
zęba. Charakterystyczną cechą ubytków erozyjnych jest 
ich twardość, co pozwala odróżnić je od próchnicy, oraz 
rozległość znacznie przewyższająca głębokość zmiany.

Zmiany erozyjne mogą powodować nadwrażliwość zę-
biny na zmiany temperatury i dotyk, co staje się dodat-
kowym czynnikiem zniechęcającym do jedzenia i wyko-
nywania zabiegów higienicznych. Bardziej zaawansowane 
ubytki stanowią również problem estetyczny, niezwykle 
istotny dla tej grupy pacjentów.

W przypadkach AN obserwuje się erozje spowodowa-
ne czynnikami zarówno zewnątrz-, jak i wewnątrzpo-
chodnymi.12,13 Metaanaliza przeprowadzona przez Her-
mont et al.14 wykazała istotny wzrost ryzyka erozji zębów 
w przypadkach zaburzeń odżywiania, szczególnie u osób 
wywołujących wymioty. Otsu et al. zaobserwowali zmiany 
erozyjne aż u 86% chorych praktykujących takie zachowa-
nia.13 Erozje zewnątrzpochodne stwierdzano zaś u cho-
rych często spożywających sok z cytryny lub ocet w celu 

zmniejszenia uczucia głodu.8,15 Hellström stwierdził wy-
stępowanie erozji u ok. 20% osób, u których stwierdzono 
restrykcyjny typ AN, a w przypadku typu bulimiczno-
-oczyszczającego odsetek ten osiągał aż 90%.16

Na powstawanie erozji zębów mają wpływ także czyn-
niki pośrednie. Jednym z nich jest nawyk intensywnego, 
częstego szczotkowania zębów, zwłaszcza bezpośrednio 
po wymiotach. Działanie mechaniczne w  środowisku 
kwaśnym przyspiesza destrukcję twardych tkanek.13 Na-
leży również brać pod uwagę skład i właściwości śliny, jej 
ilość oraz zdolności buforujące. W jamie ustnej ślina neu-
tralizuje niskie pH poprzez wypłukiwanie kwasów oraz 
ich zobojętnianie przy udziale układów buforowych (fos-
foranowych, wodorowęglanowych i mocznika). Scheutzel 
zasugerował, że zmniejszenie wydzielania śliny niestymu-
lowanej poniżej 0,1 ml/min zwiększa ryzyko wystąpie-
nia erozji tkanek twardych zębów aż 5-krotnie.17 U osób, 
u których występują zaburzenia odżywiania, stwierdzana 
jest zmniejszona szybkość wydzielania śliny,18 co może być 
dodatkowym czynnikiem ryzyka rozwoju erozji zębów.

Poglądy na temat nasilenia zmian próchnicowych (doty-
czących ich frekwencji czy intensywności) u chorych nie są 
jednoznaczne. Niektórzy autorzy donoszą o wyższym od-
setku próchnicy w grupie pacjentów dotkniętych zaburze-
niami odżywiania (w tym AN),19,20 inni stwierdzają nato-
miast dobry stan uzębienia i wyjątkową dbałość o higienę.21

Podobnie niejednoznaczne wyniki dotyczą stanu hi-
gieny jamy ustnej. Część publikacji wskazuje na gorsze 
wskaźniki higieny w  porównaniu z  osobami zdrowy-
mi.22,23 Niektórzy autorzy tłumaczą ten fakt częstym 
występowaniem stanów depresyjnych, mających wpływ 
na jakość zabiegów higienicznych.15 Inni autorzy doszli 
jednakże do odmiennych wniosków, obserwując u cho-
rych bardzo dobrą higienę jamy ustnej,20,24 a  pedan-
tyczność w oczyszczaniu zębów wiążąc z zachowaniami 
obsesyjno-kompulsywnymi.

Wśród badaczy nie ma również zgodności odnośnie do 
wpływu zaburzeń odżywiania na stan przyzębia. Niedobo-
ry pokarmowe, zwłaszcza witaminy C, mogą manifestować 
się obrzękiem i zaczerwienieniem dziąseł oraz samoistny-
mi krwawieniami.12 Czynnikiem drażniącym miejscowo 
jest obecność płytki i kamienia dziąsłowego. Niektórzy 
autorzy stwierdzili gorszy stan dziąseł u osób chorych,8,25 
inni natomiast uzyskali sprzeczne dane.20,24 Shaughnessy 
et al. u osób dotkniętych zaburzeniami odżywiania oprócz 
bardzo dobrej higieny i stanu przyzębia stwierdzili również 
często występujące recesje dziąseł powstałe prawdopo-
dobnie na skutek nieprawidłowej techniki szczotkowania 
zębów – w wyniku zbyt dużego nacisku na tkankę.20

W przypadkach AN i innych zaburzeń odżywiania czę-
sto można zaobserwować zmiany patologiczne na bło-
nie śluzowej jamy ustnej. Wskazuje się na ich etiologię 
miejscową i ogólną. Wśród przyczyn ogólnoustrojowych 
istotny jest m.in. niedobór składników pokarmowych, 
zwłaszcza witamin, białek, mikro- i makroelementów, 
odwodnienie, zaburzenia hormonalne, spadek odporności 
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i wpływ przyjmowanych leków. Bezpośrednim czynni-
kiem uszkadzającym, szczególnie oddziałującym na oko-
lice podniebienia, jest mechaniczne urażanie śluzówki 
podczas wywoływania wymiotów oraz jej chemiczne 
drażnienie kwaśną treścią żołądkową.10,26 Często współ-
występujące z zaburzeniami odżywiania stany lękowe 
i depresyjne mogą generować nawyk przygryzania warg 
i policzków.10,22,24,26 Wspomniane wyżej zaburzenia w wy-
dzielaniu śliny skutkują niedostatecznym nawilżeniem 
błony śluzowej, która staje się bardziej podatna na urazy 
i infekcje oraz gorzej się regeneruje.

Duża liczba potencjalnych czynników oddziałujących 
na błonę śluzową jamy ustnej skutkuje różnorodną ma-
nifestacją zmian patologicznych.26

Często opisywanym objawem jest zapalenie kątów ust. 
Ziora et al.27 stwierdzili jego występowanie u 29,5%, na-
tomiast Gieorgijewska et al.28 u 71% badanych, przy czym 
w grupie z niższym BMI odsetek ten wyniósł aż 95%. 
Wśród innych zmian obserwowanych na błonie śluzowej 
wymienia się zanikowe zapalenie języka,26,28 obłożenie 
języka,26,28 plamy rumieniowe i nadżerki na podniebieniu, 
bladość błon śluzowych i złuszczające zapalenie warg.26 
Zmiany te często są przyczyną wystąpienia dolegliwości 
dodatkowo zniechęcających do jedzenia, takich jak su-
chość błony śluzowej, jej bolesność i pieczenie.12

W zaburzeniach odżywiania obserwuje się również nie-
bolesne jedno- bądź obustronne powiększenie ślinianek 
przyusznych o niewyjaśnionej jednoznacznie etiologii. 
Podejrzewa się wpływ drażniącego działania kwasu żo-
łądkowego na wyściółkę przewodów wyprowadzających 
gruczołów.10 Objaw ten często współwystępuje z erozją 
szkliwa zębów, co potwierdzałoby związek z indukowa-
niem wymiotów.

Z przedstawionej powyżej analizy wynika, że jama ust-
na osób chorych na AN może być miejscem występowa-
nia różnorodnych zmian patologicznych. Powstają one na 
skutek m.in. nieprawidłowego funkcjonowania gruczołów 
ślinowych, niedoborów pokarmowych, zaburzeń równo-
wagi mikroflory jamy ustnej, częstych wahań pH, a także 
różnego rodzaju zachowań i nawyków pacjentów. W związ-
ku z powyższym lekarz stomatolog musi być członkiem 
zespołu opiekującego się chorym. Należy podkreślić, że 
zmiany w jamie ustnej, szczególnie takie jak erozje zębów 
czy uszkodzenia na podniebieniu, stanowią niejednokrotnie 
pierwszy sygnał rozpoczynającej się choroby. Odpowiednio 
wczesne skierowanie pacjenta na konsultację specjalistyczną 
przyczynia się do szybkiego rozpoznania i leczenia groźnego 
dla życia zaburzenia. Opisywane zmiany mogą współwystę-
pować także w przebiegu wielu innych schorzeń ogólnych, 
dlatego konieczne jest wnikliwe badanie, dokładny wywiad 
i obserwacja zachowań pacjenta. Opieka nad osobą, u której 
występują zaburzenia odżywiania, nie jest łatwa, wymaga 
od lekarza wiele empatii i cierpliwości, ponieważ typowa 
dla tych chorych jest skłonność do ukrywania problemu 
i zaprzeczanie jego występowaniu, a także wysoki poziom 
lęku, również przed zabiegami stomatologicznymi.29

3. Zadania stomatologa 
w leczeniu AN

Zadania lekarza stomatologa powinny obejmować takie 
obszary, jak:
• diagnostyka – szczegółowa ocena stanu tkanek twar-

dych i miękkich jamy ustnej, w przypadku podejrze-
nia choroby skierowanie na konsultację specjalistyczną, 
u pacjentów zmagających się z AN ocena występowania 
określonych zmian;

• zapobieganie – działania mające na celu uniknięcie 
zmian lub zatrzymanie progresji już istniejących;

• leczenie zmian już istniejących.
Zapobieganie i leczenie erozji zębów. Należy przedsta-

wić pacjentowi patogenezę powstawania ubytków erozyj-
nych i podkreślić fakt, że są one nieodwracalne. Zalecenia 
powinny być następujące:
• zmniejszyć częstość konsumpcji kwaśnego pożywienia 

i napojów;
• ograniczyć spożywanie kwaśnego pożywienia do głów-

nych posiłków, nie spożywać go na zakończenie posiłku;
• kwaśne napoje pić szybko lub przez słomkę, nie prze-

trzymywać ich w jamie ustnej;
• nie szczotkować zębów bezpośrednio po wymiotach lub 

kwaśnym posiłku;
• po kwaśnym posiłku lub wymiotach płukać jamę ustną 

wodą lub roztworem węglanu sodu;
• rozpuszczalne tabletki z witaminą C zastąpić tabletkami 

do połykania;
• używać miękkiej lub średnio twardej szczotki do zębów;
• stosować niskoabrazyjną (RDA poniżej 40) pastę do 

zębów z fluorem i dwuwęglanem sodu, pasty i płukanki 
zawierające składniki chroniące szkliwo przed erozją; 
w przypadku nadwrażliwości zębiny używać płynów 
i past do zębów zmniejszających tę dolegliwość;

• płukać jamę nisko stężonymi (0,025–0,05%) niezakwa-
szonymi roztworami fluoru.
Profesjonalna profilaktyka w gabinecie stomatologicz-

nym powinna obejmować:
• instruktaż higieny jamy ustnej;
• stosowanie lakierów fluorkowych;
• monitorowanie progresji erozji.

W przypadku zaawansowanych zmian konieczna jest 
odbudowa utraconych tkanek materiałami kompozyto-
wymi, a w niektórych przypadkach również wykonanie 
licówek lub koron protetycznych.

Zapobieganie i  leczenie próchnicy zębów. Należy 
uświadomić pacjentowi rolę cukrów w patogenezie próch-
nicy zębów. Zalecenia powinny być następujące:
• ograniczyć częstą konsumpcję słodkich przekąsek o zni-

komej wartości odżywczej;
• uzgodnić z lekarzem prowadzącym prawidłowy, dobrze 

zbilansowany jadłospis;
• unikać częstego popijania słodkich napojów, zwłaszcza 

w nocy;
• myć zęby 2 razy dziennie, tzn. po śniadaniu i po kolacji;
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• stosować pastę do zębów o zawartości fluoru 1450 ppm;
• płukać jamę nisko stężonymi (0,025–0,05%) niezakwa-

szonymi roztworami fluoru;
• stosować środki remineralizujące fosforanowo-wap-

niowe.
Profesjonalna profilaktyka w gabinecie stomatologicz-

nym powinna obejmować:
• instruktaż higieny jamy ustnej;
• stosowanie lakierów fluorkowych;
• badania kontrolne.

W przypadku stwierdzenia ubytków próchnicowych 
konieczne jest leczenie zachowawcze, a w skrajnych przy-
padkach niezbędna może okazać się ekstrakcja.

Zapobieganie i leczenie zapaleń dziąseł i przyzębia. 
Należy uświadomić pacjentowi wpływ utrzymywania pra-
widłowej higieny jamy ustnej na stan przyzębia. Zalecenia 
powinny być następujące:
• myć zęby 2 razy dziennie, tzn. po śniadaniu i po kolacji;
• stosować dodatkowe środki higieny, np. nici dentystycz-

ne, irygatory, płukanki.
Profesjonalna profilaktyka w gabinecie stomatologicz-

nym powinna obejmować:
• instruktaż higieny jamy ustnej;
• profesjonalne usunięcie złogów nazębnych;
• badania kontrolne.

W przypadku stwierdzenia zaawansowanych stanów 
zapalnych konieczne może okazać się stosowanie prepa-
ratów antybakteryjnych oraz wykonanie zabiegów chi-
rurgicznych na przyzębiu.

Jeżeli u pacjenta stwierdza się bardzo dobry stan uzę-
bienia, dziąseł i pedantyczną higienę jamy ustnej, należy 
zwrócić uwagę, czy z powodu niewłaściwej, poziomej tech-
niki szczotkowania i stosowania wysokoabrazyjnej pasty 
nie występuje ryzyko abrazji zębów lub recesji dziąseł. 
Abrazyjne uszkodzenie tkanek twardych, podobnie jak 
odsłonięcie szyjek zębowych w wyniku recesji dziąseł, 
może być źródłem dyskomfortu spowodowanego nad-
wrażliwością zębiny.

W przypadku stwierdzenia ryzyka takich uszkodzeń 
zalecenia powinny być następujące:
• szczotkować zęby metodą wymiatającą;
• nie stosować zbyt dużego nacisku na tkanki w czasie 

szczotkowania;
• używać średnio twardej szczotki do zębów;
• stosować niskoabrazyjną pastę do zębów.

Działania dotyczące zmian na błonie śluzowej jamy 
ustnej. Należy wyjaśnić pacjentowi możliwą etiologię 
zmian i podkreślić, że w przypadku braku terapii cho-
roby podstawowej leczenie miejscowe może okazać się 
nieskuteczne.

Zalecenia powinny być następujące:
• po wymiotach płukać jamę ustną wodą lub roztworem 

węglanu sodu;
• w przypadku podrażnienia, pieczenia lub odczucia su-

chości przemywać błonę śluzową naparem siemienia 
lnianego.

Leczenie miejscowe poszczególnych zmian zależy od 
ich etiologii i obejmuje m.in. stosowanie preparatów prze-
ciwgrzybiczych, przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, 
regenerujących i osłaniających.

4. Podsumowanie

Przedstawione powyżej działania profilaktyczne i lecz-
nicze pozwalają uniknąć wielu problemów i dolegliwości 
w obrębie jamy ustnej osób chorych na AN. Przyczy-
niają się także do zwiększenia komfortu oraz poczucia 
własnej wartości, co ma duże znaczenie w powodzeniu 
terapii. Istotne jest pozostawanie w stałym kontakcie 
wszystkich członków zespołu zajmującego się pacjentem 
i uzgadnianie planu leczenia tak, aby jego wyniki były 
jak najlepsze.30
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1. Wstęp

Dynamiczny rozwój społeczeństw, spektakularny wręcz 
progres technologii i nauki prowadzą do znacznego po-
stępu cywilizacyjnego. Rozwijamy się szybko i stale, ina-
czej niż przed kilkudziesięcioma laty żyjemy, żywimy się 
i funkcjonujemy zawodowo, inaczej wygląda przemysł, 
komunikacja, łączność czy rolnictwo. Jakość życia, na 
którą składa się wiele czynników, z jednej strony popra-
wiła się, ale wraz z postępem zaczęły pojawiać się wcześ-
niej niezdefiniowane poważne zagrożenia. Zjawiska te 
w pozornie lepszym, bezpiecznym świecie pociągają za 
sobą skutki mające wpływ na los kolejnych pokoleń.1 Są to 
choroby cywilizacyjne. Dotykają one w większym stopniu 
społeczeństwa krajów wysokorozwiniętych, ale również 
tych, w których nie istnieje profilaktyka chroniąca przed 
nimi. To właśnie tam na skutek złego stylu życia i braku 
właściwych zachowań zdrowotnych obserwuje się od blis-
ko pół wieku wzrost zapadalności na choroby cywilizacyj-
ne i zwiększenie liczby zgonów z ich powodu. W krajach 
rozwijających się związane jest to najczęściej z chorobami 
„z niedoboru” lub braku higieny, a tam, gdzie standardy 
życia są wysokie, dominują choroby spowodowane bra-
kiem umiejętności życia w warunkach „nadmiaru”.2

Życie w skupiskach miejskich to z jednej strony nie-
ustanne szybkie funkcjonowanie w stresie, pod presją cza-
su, a z drugiej – siedzący tryb życia, brak prawidłowych 

nawyków żywieniowych (jedzenie „śmieciowe”, zbyt ka-
loryczne, zawierające za dużo nasyconych kwasów tłusz-
czowych i cukru, nieregularne posiłki itp.) oraz palenie 
tytoniu. To główne czynniki chorób cywilizacyjnych. 
Zanieczyszczenie środowiska oraz rosnące uprzemysło-
wienie, urbanizacja i hałas tworzą „mieszankę wybu-
chową” o druzgocącym wpływie na zdrowie człowieka.3 
Postęp cywilizacyjny jest przyczyną tych ogólnoświatowo 
występujących chorób, a one z kolei powodują ok. 80% 
wszystkich zgonów.

Zastanówmy się, czy styl życia statystycznego współczes-
nego człowieka powinien tak wyglądać? Często jego skutki 
zdrowotne pojawiają się z opóźnieniem, po 50. r.ż., w po-
staci zawałów, udarów, nowotworów złośliwych, otyło-
ści, miażdżycy czy cukrzycy typu 2. Dużym niebezpie-
czeństwem dla ludzkości jest epidemia otyłości oraz brak 
aktywności fizycznej u blisko połowy osób w dorosłym 
wieku.4

Styl życia ma większy wpływ na stan zdrowia ludzi 
aniżeli aspekty genetyczne, a struktura chorób i zgonów 
jest powiązana z tym, w jakich warunkach i jak żyjemy. 
Pod względem częstotliwości przyczyną połowy zgonów 
w Polsce są choroby układu sercowo-naczyniowego. Na 
drugim miejscu plasują się nowotwory złośliwe, które 
powodują jedną piątą zgonów w naszym kraju i są naj-
częściej dietozależne – rak jelita grubego, rak żołądka, 
rak przełyku oraz rak piersi. Ponadto w ciągu ostatnich 
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40 lat współczynnik zgonów z powodu raka jelita grubego 
zwiększył się 4 razy. W Polsce liczba zachorowań rośnie 
szybko, o ok. 4% rocznie, a przyczyn można upatrywać 
w czynniku, który ma największy wpływ na zachorowa-
nie, czyli sposobie odżywiania i stylu życia.2 Co ciekawe, 
nowotwory złośliwe same w sobie uznano za choroby 
cywilizacyjne, a dodatkowo często są skutkiem innych 
chorób z tej grupy – dlatego też im właśnie poświęcony 
jest niniejszy rozdział.

2. Przyczyny zachorowań, skrining 
i metody prewencji

Poziom śmiertelności z powodu nowotworów można 
zmniejszyć zarówno dzięki skriningowi, jak i metodom 
prewencji. Skrining, nazywany często badaniami przesie-
wowymi, pozwala wykryć odchylenia od normy jeszcze 
przed wystąpieniem objawów klinicznych i jeśli to ko-
nieczne, rozpocząć proces leczenia wczesnej postaci, gdy 
terapia jest najskuteczniejsza. To działania diagnostyczne 
prowadzone na populacji ludzi zdrowych, w tym znajdu-
jących się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowa-
nia na konkretny nowotwór. Ich celem jest ograniczenie 
umieralności poprzez wczesne wykrycie danego nowo-
tworu. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy są przeprowadza-
ne na dużych populacjach z poszczególnych grup ryzyka 
w długim czasie. Kluczem do efektywnego skriningu jest 
wykonywanie go w odniesieniu do nowotworów o du-
żej częstości występowania oraz zapewnienie zasobów 
ludzkich, sprzętowych i finansowych w ramach środków 
publicznych. Wiadomo, że czynnik kosztowy jest najpo-
ważniejszym wśród tych, które ograniczają skalę badań 
przesiewowych.

Metody zapobiegania skupiają się z kolei na próbach 
zmiany czynników sprzyjających powstawaniu nowotwo-
rów, m.in. szeroko pojętego stylu życia czy zewnętrznych 
czynników środowiskowych. Mając na uwadze powyż-
sze składowe, w Polsce utworzono Narodowy Program 
Zwalczania Chorób Nowotworowych, w ramach którego 
zdefiniowano podstawowe zadania, takie jak radykalna 
poprawa stanu edukacji polskiej populacji w zakresie pro-
filaktyki i zdrowego stylu życia oraz programy wczesnego 
wykrywania nowotworów. Zwiększanie w społeczeństwie 
świadomości konieczności regularnego wykonywania ba-
dań w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów jest 
obecnie pożądaną normą.5

Mimo że wielu nowotworom złośliwym można skutecz-
nie zapobiec, zmieniając nawyki, to niestety szacuje się, 
że co roku na świecie umiera z ich powodu 8 mln ludzi, 
a 14 mln zostaje zdiagnozowanych.6,7 Współczynniki prze-
życia poprawiają się, lecz tylko w samych Stanach Zjed-
noczonych każdego roku z powodu nowotworów umiera 
ponad 500 tys. ludzi, co sprawia, że rak przewyższa powi-
kłania sercowo-naczyniowe jako bezpośrednią przyczynę 
zgonu osób poniżej 85. r.ż.8 Z kolei dane KRN wskazują, 

że „liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce 
w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrot-
nie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys. zachorowań, 
z czego około 70 tys. u mężczyzn i 70,5 tys. u kobiet.9 Su-
rowe współczynniki zachorowalności wzrosły u mężczyzn 
z 197/105 w 1980 roku do 376/105 w 2010 roku. Wśród ko-
biet w 1980 roku surowy współczynnik zachorowalności 
wynosił 182/105, a w 2010 roku jego wartość wzrosła do 
355/105”.9 Dane zostały przedstawione w tabeli 1.

Najczęściej występującym nowotworem złośliwym 
u mężczyzn jest rak płuca (ok. jedna piąta zachorowań). 
W dalszej kolejności są rak gruczołu krokowego (13%), 
rak jelita grubego (12%) i rak pęcherza moczowego (7%). 
Wśród kobiet najczęstszym nowotworem złośliwym jest 
rak piersi (stanowiący ok. jednej piątej zachorowań), na 
2. co do częstości miejscu plasują się nowotwory jelita 
grubego (10%), a na 3. – rak płuca (9%).9 Dane przedsta-
wiono na ryc. 1.

Według najnowszych danych KRN „liczba zgonów na 
nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich pięciu 
dekad wzrosła prawie 2,4-krotnie. W 2010 roku stwier-
dzono prawie 93 tys., przy czym prawie 41 tys. wystąpiło 
u mężczyzn i prawie 52 tys. zgonów wystąpiło u kobiet. 
Surowe współczynniki umieralności wzrosły u mężczyzn 
z 128/105 w 1965 roku do 278/105 w 2010 roku. Wśród ko-
biet w 1965 roku surowy współczynnik zachorowalności 
wynosił 119/105, a w 2010 roku jego wartość wzrosła do 
205/105”.9 Dane zostały przedstawione w tabeli 2.

Najczęstszą przyczyną zgonu związaną z chorobą nowo-
tworową u mężczyzn jest rak płuca (ponad 30%), rak jelita 
grubego (12%) oraz rak gruczołu krokowego (8%). Wśród 
kobiet jest to rak płuca (15%), a następnie rak piersi (13%) 
oraz rak jelita grubego (12%).9 Dane zostały przedstawio-
ne na ryc. 2. Większość zgonów na nowotwory złośliwe 
(75%) dotyczy osób po 60. r.ż. Ryzyko śmierci wzrasta 
wraz z wiekiem, osiągając szczyt w 8.–9. dekadzie życia.

Spośród wymienionych powyżej najczęstszych nowo-
tworów złośliwych w Polsce skriningiem objęte są: rak 
piersi, rak jelita grubego, rak szyjki macicy i rak gruczołu 
krokowego (choć w ostatnim przypadku badania prze-
siewowe mają niejednoznaczną wartość). Każdej z tych 
chorób na podstawie rekomendacji towarzystw nauko-
wych i ekspertów przypisano badania oraz procedury me-
dyczne wykonywane w celu wczesnego ich wykrywania. 
Czas rozpoczęcia i częstotliwość badań zależą m.in. od 
czynników ryzyka i wytycznych poszczególnych krajów. 
Są to kolejno5,9:
• w profilaktyce raka piersi (u kobiet niemających obja-

wów i dodatkowych czynników ryzyka) – mammografia 
(co 24 miesiące w wieku 50–69 lat), badanie palpacyjne 
w ramach rutynowego badania lekarskiego (co 36 mie-
sięcy w wieku 20–39 lat, a co 12 miesięcy po 40. r.ż.);

• w profilaktyce raka jelita grubego (dla osób bez objawów 
i bez dodatkowych czynników ryzyka w wywiadzie) 
– kolonoskopia (co 10 lat od 50.–65. r.ż.), test na krew 
utajoną w stolcu (raz w roku od 50.–65. r.ż.);



Nowotwory złośliwe – choroby cywilizacyjne czy ich skutek? 221

• w profilaktyce raka szyjki macicy – badanie cytologicz-
ne raz na 3 lata (u pacjentek w wieku 25–59 lat);

• w profilaktyce raka gruczołu krokowego –  badanie 
per rectum i monitorowanie poziomu PSA we krwi co 
2–4 lata od 45.–50. r.ż.
Rewolucja komunikacyjna, informacyjna i transpor-

towa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci sprawiła, że 
żyje nam się łatwiej, ale jednocześnie ma to destrukcyjny 
wpływ na aktywność ruchową. Powoduje to upośledzenie 
krążenia krwi, skutkuje nadwagą, redukcją masy mięś-
niowej i zmniejszeniem odporności na sytuacje stresowe, 
co sprzyja rozwojowi nowotworów. Niezbędne są dalsze 
badania w celu wskazania czynników wpływających na 

liczbę zachorowań, które w konsekwencji mogą przy-
czynić się do zmniejszenia zapadalności na choroby 
nowotworowe.

Dobrym przykładem jest rak piersi – udowodniono 
wpływ zdrowego trybu życia (dodatkowo w nieskażonym 
środowisku), dobrych nawyków żywieniowych, aktyw-
ności fizycznej i braku otyłości na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia tej choroby. Ponadto czynniki te oddziału-
ją na poprawę jakości życia, zminimalizowanie skutków 
ubocznych leczenia i choroby, a nawet zwiększenie odsetka 
przeżyć całkowitych. Istnieją dowody, że zredukowanie 
ilości nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie po rozpo-
znaniu raka piersi może poprawić przeżycie całkowite, lecz 
dane te są niejednoznaczne i dlatego korekta diety nie jest 
jeszcze standardem w leczeniu adjuwantowym.10 Standar-
dem jest zachowanie lub dążenie do prawidłowego BMI.10 
Metaanaliza 41 badań obserwacyjnych wykazała korelację 
pomiędzy stosowaniem na co dzień odpowiedniego sche-
matu dietetycznego (duża ilość warzyw i owoców, mało 
czerwonego mięsa, pełnoziarniste pokarmy i brak prze-
tworzonego jedzenia) a redukcją ryzyka zgonu (RR = 0,76 
z 95% CI 0,71–0,89).11 W tej samej analizie wskazano, że 

Ryc. 1. Rozkład częstości zachorowań na najczęstsze nowotwory złośliwe 
w Polsce w 2013 r. u mężczyzn i kobiet

Na podstawie: Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na 
nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut 
Badawczy. http://onkologia.org.pl/raporty/. Dostęp 30.06.2020.

Tabela 1. Zachorowalność na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce 
w latach 1980–2013

Rok
Mężczyźni

liczba współczynnik 
surowy

współczynnik 
standardowy

1980 34 074 196,6 185,5

1985 40 882 225,3 211,1

1990 44 903 241,7 219,7

1995 54 613 290,8 252,4

2000 58 985 314,1 252,0

2005 63 984 346,6 253,6

2010 70 024 375,5 251,0

2013 78 236 418,9 262,5

Rok
Kobiety

liczba współczynnik 
surowy

współczynnik 
standardowy

1980 30 746 168,5 128,7

1985 35 879 188,3 141,4

1990 38 474 196,9 143,9

1995 48 730 246,0 171,8

2000 55 885 281,3 184,2

2005 61 688 313,1 191,8

2010 70 540 355,0 205,0

2013 78 251 393,9 217,2

Rok
Obie płcie

liczba współczynnik 
surowy

współczynnik 
standardowy

1980 64 820 182,2 151,7

1985 76 761 206,3 169,5

1990 83 377 218,7 174,6

1995 103 343 267,8 204,0

2000 114 870 297,2 210,0

2005 125 672 329,3 214,5

2010 140 564 364,9 220,8

2013 156 487 406,4 323,4

Na podstawie: Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na 
nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut 
Badawczy. http://onkologia.org.pl/raporty/. Dostęp 30.06.2020.
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dieta cywilizacji rozwiniętych (bogata w czerwone mię-
so, przetworzoną żywność i ogromne ilości cukru w każ-
dej postaci) wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem 

śmiertelności (RR = 1,44 z 95% CI 1,17–1,77). Podobnie 
spożywanie alkoholu przez osoby, u których zdiagnozo-
wano raka piersi, jest związane ze zwiększonym ryzykiem 
nawrotu nowotworu (RR = 1,21 z 95% CI 1,06–1,9), ale nie 
ma wpływu na całkowite ryzyko zgonu.

Istnieje korelacja pomiędzy współczynnikiem przeżyć 
a regularnymi ćwiczeniami fizycznymi. Co ważne, więk-
szość danych dotyczy osób chorujących na raka piersi, 
jelita grubego czy prostaty, które wyzdrowiały. Ponadto 
badania wykazały bezpośredni pozytywny wpływ aktyw-
ności fizycznej na inne parametry, w tym zmęczenie i, co 
bardzo ważne, jakość życia. Bez wątpienia można zatem 
stwierdzić, że poza paleniem tytoniu, otyłością, czynni-
kami środowis kowymi i złą dietą to bierny, nieaktywny 
tryb życia jest niezależną przyczyną ryzyka zachorowania 
na nowotwory złośliwe, jak również gorszego rokowania 
u osób, u których potwierdzono chorobę nowotworo-
wą.12,13 Należy zadać sobie pytanie, dlaczego ludzie tak 
mocno zaniedbują element swojego życia, na który można 
tak łatwo wpłynąć i żyć dłużej? Minimalna zalecana dawka 
aktywności fizycznej to 30 min ćwiczeń 3 razy w tygo-
dniu, 10 tys. kroków dla pracujących fizycznie i 15 tys. 

Tabela 2. Umieralność na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce 
w latach 1965–2013

Rok
Mężczyźni

liczba współczynnik 
surowy

współczynnik 
standardowy

1965 19 597 128,20 143,70

1970 23 688 150,00 155,40

1975 28 056 168,70 162,20

1980 33 183 191,40 179,50

1985 38 087 209,90 195,30

1990 42 076 226,50 204,20

1995 44 926 239,20 206,30

2000 48 020 255,70 202,70

2005 51 051 276,50 197,50

2010 51 817 277,90 178,30

2013 52 201 280,10 167,40

Rok
Kobiety

liczba współczynnik 
surowy

współczynnik 
standardowy

1965 19 359 119,40 105,80

1970 21 186 126,60 102,80

1975 23 712 135,10 101,20

1980 26 519 145,40 105,20

1985 28 894 151,60 106,40

1990 30 837 157,81 107,37

1995 33 168 167,44 108,02

2000 36 538 183,90 108,17

2005 39 345 199,71 105,44

2010 40 793 205,31 99,44

2013 41 924 211,01 96,98

Rok
Obie płcie

liczba współczynnik 
surowy

współczynnik 
standardowy

1965 38 956 123,70 121,40

1970 44 874 138,00 124,40

1975 51 768 151,40 126,50

1980 59 702 167,80 136,10

1985 66 981 180,00 143,50

1990 72 913 191,30 148,20

1995 78 094 202,40 149,00

2000 84 558 218,80 147,30

2005 90 396 236,90 143,00

2010 92 610 240,40 131,60

2013 94 125 244,50 125,80

Na podstawie: Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na 
nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut 
Badawczy. http://onkologia.org.pl/raporty/. Dostęp 30.06.2020.

Ryc. 2. Częstość zgonów na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce 
w 2013 r. u mężczyzn i kobiet

Na podstawie: Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na 
nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy 
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut 
Badawczy. http://onkologia.org.pl/raporty/. Dostęp 30.06.2020.
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kroków przy wykonywaniu pracy siedzącej. Przekłada się 
to na zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu nowotworów 
o 5%, zwłaszcza raków jelita grubego, piersi i gruczołu 
krokowego.14–16

Podobnie jest z paleniem tytoniu, które ma ogromny 
wpływ na występowanie chorób cywilizacyjnych i jeżeli 
zostałoby wyeliminowane, to mogłoby zredukować liczbę 
zgonów na świecie z powodu raka o 21%.7 Dorośli palacze 
żyją średnio o 13 lat krócej, a palenie tytoniu, najsilniej-
szy czynnik ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe 
płuc, zwiększa o 10–20 razy ryzyko zachorowania.17,18 Do-
wiedziono również, że ten nałóg może przyczynić się do 
rozwoju białaczki, raka jamy ustnej, pęcherza moczowego, 
jelita grubego, nerki, krtani i trzustki. Wpływ palenia na 
zachorowanie na raka piersi nie jest jednoznaczny, choć 
wiadomo, że rakotwórcze substancje dostarczane są bez-
pośrednio do komórek i powodują ich uszkadzanie.19 Ze 
względu na możliwość uzależnienia niebezpieczne jest 
nie tylko aktywne palenie tytoniu w jakiejkolwiek formie, 
lecz także palenie bierne czy waporyzatory, pozwalające 
palić bez dymu. Osoby, które rzucają palenie nawet po 
wielu latach nałogu, odnoszą korzyści, gdyż zmniejsza się 
wówczas ryzyko wystąpienia chorób związanych z tyto-
niem i ogólnie redukuje się ryzyko śmierci. Warto wspierać 
i organizować programy społeczne mające na celu ograni-
czenie używania tytoniu. Ważną rolę odgrywają tu przed-
stawiciele zawodów medycznych, których obowiązkiem 
jest udzielanie porad, pomoc farmakologiczna i w razie 
potrzeby kierowanie do właściwych poradni odwykowych.

3. Organizacja systemu 
opieki zdrowotnej

Mimo ogólnego deficytu wiedzy o  tym, jak zdrowiej 
i  lepiej żyć, efektywnie zmieniając swoje nawyki w do-
bie dynamicznego rozwoju cywilizacji, wiele osób żywi 
przekonanie, że ich to nie dotyczy. System opieki zdro-
wotnej w Polsce zapewnia możliwie najlepszą opiekę, 
lecz mimo ogromu starań bardzo dobrej i zaangażowa-
nej kadry medycznej nadal pozostaje niedofinansowany. 
W sytuacji bardzo dynamicznego przyrostu zachorowań 
na nowotwory złośliwe oraz inne choroby cywilizacyjne 
ta sytuacja będzie coraz trudniejsza. Ponadto niezwykle 
istotna jest wczesna i systematyczna edukacja prozdro-
wotna społeczeństwa, kreowanie nawyku zdrowego stylu 
życia opartego na dobrych praktykach, aktywny udział 
we wciąż niedocenianych badaniach profilaktycznych, 
optymalizacja (czasowa i finansowa) procesów diagnosty-
ki i opieki nad pacjentami (lub osób z grup ryzyka) oraz 
poprawa dostępności do specjalistów.

Doskonałym przykładem działań, jakie mają realny 
wpływ na zmniejszenie liczby i skutków zachorowań na 
nowotwory złośliwe, jest wprowadzona w Polsce wraz 
z pakietem onkologicznym 1 stycznia 2015 r. karta DiLO,20 
dzięki której pacjenci, u których podejrzewa się nowotwór, 

mają ułatwiony dostęp do szybkiej diagnostyki i leczenia. 
Co istotne, zniesiono również limity na diagnostykę i le-
czenie nowotworów. Szybka ścieżka onkologiczna może 
być realizowana jedynie w ośrodkach posiadających kon-
trakt na pakiet onkologiczny z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Kartę DiLO może wystawić zarówno lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalista w ambu-
latoryjnej opiece specjalistycznej lub szpitalu, ale nie może 
jej otrzymać osoba chcąca zbadać się profilaktycznie.21 

Ogromną korzyścią z wprowadzenia karty jest określenie 
maksymalnego czasu realizacji poszczególnych etapów. 
Pacjent od momentu zgłoszenia się do specjalisty do po-
twierdzenia lub wykluczenia nowotworu musi uzyskać 
pełną informację w ciągu 7 tygodni, a ewentualne leczenie 
musi rozpocząć się do 9 tygodni od chwili zgłoszenia. 
Karta DiLO sprawia, że osoba, która ją posiada, szybciej 
odbędzie konsultacje i zostanie skierowana na badania niż 
pacjent, który jej nie ma. Udało się w wymierny sposób 
skrócić kolejki osób, u których podejrzewa się nowotwory 
złośliwe, co umożliwia ich wcześniejsze i szybsze wykry-
cie, a to z kolei przekłada się na efektywniejsze leczenie. 
Pakiet onkologiczny promuje interdyscyplinarne leczenie 
przez lekarzy różnych specjalności oraz wprowadził funk-
cję koordynatora leczenia, który wspiera pacjenta w całym 
procesie diagnostyki, terapii i umawiania konsultacji.22

Kolejnym ważnym etapem poprawy wyników diagno-
styki i leczenia nowotworów złośliwych w ramach systemu 
opieki zdrowotnej w Polsce jest wprowadzenie nowatorskie-
go i pełnego wyzwań pilotażowego programu Krajowej Sieci 
Onkologicznej. Jest to następny po karcie DiLO element 
zmiany rzeczywistości chorych na nowotwory złośliwe. 
Głównym celem tego programu jest poprawa opieki on-
kologicznej pod kątem jej właściwej organizacji. Szpitale 
są kwalifikowane do danego poziomu referencyjności na 
podstawie doświadczenia i kompetencji (stworzono pa-
rametr referencyjności w onkologii w Polsce). Ustalono 
standardy diag nostyczno-terapeutyczne dla 5 najczęściej 
występujących nowotworów: raka piersi, raka jelita grubego, 
raka płuca, raka jajnika i raka prostaty. Innowacją jest to, 
że poza badaniem efektów opieki oceniana jest jej jakość. 
Rozwijane od podstaw są rejestry narządowe, które dają 
podstawę do tej oceny. Celami strategicznymi programu 
są poprawa wyników leczenia mierzona w konkretnych 
ramach czasowych, zniwelowanie nierówności w dostępie 
do opieki onkologicznej na poziomie lokalnym i makrore-
gionalnym oraz zniesienie różnic w efektywności leczenia 
w stosunku do referencyjnych państw zachodnich. Ponadto 
program ma umożliwić sprawiedliwszy dostęp do opieki 
onkologicznej, zmniejszenie zachorowań na nowotwory 
złośliwe, poprawę jakości życia chorych, a także zaangażo-
wanie ich samych oraz rodzin w cały proces.23 Ambitnymi 
celami szczegółowymi, które pozwolą na monitorowanie 
jakości i efektów działań, są m.in. skrócenie do ok. 5 dni 
czasu oczekiwania na pierwszą wizytę i do 14 dni okresu 
od skierowania na badania diagnostyczne do otrzymania 
wyniku badania. Zgodnie z ideą wszyscy pacjenci powinni 
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mieć równe szanse w procesie diagnozowania przez interdy-
scyplinarne konsylium lekarskie i kwestii konsultacji z jego 
udziałem. Aktualne standardy terapeutyczne muszą być 
przestrzegane, a komunikacja z osobami objętymi lecze-
niem – poprawiona. Pilotaż został wprowadzony najpierw 
w 2 województwach: dolnośląskim, gdzie na ośrodek koor-
dynujący zostało wybrane Dolnośląskie Centrum Onkologii 
wraz ze współpracującymi placówkami regionalnymi, oraz 
świętokrzyskim, gdzie wiodącą placówką jest Świętokrzy-
skie Centrum Onkologii i współpracujące ośrodki regional-
ne. Raportowanie danych odbywa się elektronicznie, przy 
wykorzystaniu specjalnych systemów, co umożliwia płynny 
przepływ informacji i szybszą analizę. Pierwsze efekty w po-
staci lepiej zorganizowanej opieki są już widoczne, mimo że 
minął zaledwie rok od wprowadzenia programu.

Podsumowując, można stwierdzić, że główny cel pro-
gramu pilotażowego Krajowej Sieci Onkologicznej, jakim 
jest poprawa organizacji opieki onkologicznej (dotychczas 
właśnie ten aspekt, poza niedofinansowaniem systemu, 
był wymieniany jako jedna z głównych przyczyn niesatys-
fakcjonujących wyników leczenia), jest możliwy do osiąg-
nięcia. Wprowadzono monitoring parametrów takich jak 
realizacja konsyliów, przestrzeganie standardów i stoso-
wanie aktualnej wiedzy medycznej oraz dbałość o pra-
widłową diagnozę. W sieci wszystkie mierniki analizuje 
się osobno dla każdego nowotworu i indywidualnie dla 
stopnia zaawansowania. Opieka z założenia ma być mocno 
nastawiona na pacjenta. Pożądane są terapie oszczędzajce, 
które pozwalają chorym jak najsprawniej wrócić do życia 
codziennego. Podkreśla się rolę koordynatorów, będących 
maksymalnym wsparciem dla każdego chorego na no-
wotwór, a także konieczność ich rozwoju oraz szkolenia. 
Wydaje się, że po etapie pilotażu i implementacji wniosków 
wprowadzenie sieci onkologicznej na terenie całego kraju 
otworzy drogę do stosowania nowoczesnych spersonalizo-
wanych terapii. Będzie to możliwe m.in. dzięki stworzeniu 
dokładnych rejestrów narządowych bogatych w szczegóło-
we informacje. Ponadto bardzo istotnym i przekładającym 
się na lepsze efekty leczenia czynnikiem jest wprowadzenie 
wynagradzania w zależności od jakości i wyniku leczenia, 
a nie jedynie płatności za wykonaną procedurę.

Liczne działania mające na celu poprawę dostępu cho-
rych na nowotwory do lekarzy specjalistów są wciąż mody-
fikowane i polepszane. Nie byłoby to możliwe bez powsta-
wania wyspecjalizowanych jednostek, takich jak np. BCU, 
w których już od momentu podejrzenia raka piersi czy też 
badań skriningowych pacjentki mogą liczyć na komplek-
sową diagnostykę, monitorowanie, leczenie chirurgiczne 
i systemowe prowadzone przez interdyscyplinarny zespół 
specjalistów. Proces leczenia wspierany jest nieustannie 
przez psychologów, rehabilitantów i pielęgniarki onkolo-
giczne. Wizja BCU jako wyspecjalizowanego zespołu zaj-
mującego się diagnostyką i terapią nowotworów złośliwych 
piersi powstała już w latach 70. ubiegłego wieku, głównie 
w Niemczech, Włoszech i Stanach Zjednoczonych, gdzie 
stanęły pierwsze takie placówki. Programy profilaktyczne 

pozwalają wychwycić zmiany przednowotowrowe lub we 
wczesnych stadiach, co znacznie zwiększa szanse na peł-
ne wyleczenie, a  także przyczynia się do zmniejszenia 
śmiertelności chorych. Dzięki nowoczesnym zabiegom 
oszczędzającym i  zastosowaniu systemowego leczenia 
przedoperacyjnego we wczesnych postaciach nowotworu 
więcej kobiet ma szansę na uniknięcie okaleczających za-
biegów oraz szybszy powrót do aktywnego życia. W Polsce 
ośrodki typu BCU dopiero zaczynają funkcjonować. Refe-
rencyjne placówki BCU mieszczą się m.in. we Wrocławiu 
przy Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz w Szczecinie, 
gdzie powstał pierwszy certyfikowany BCU w Polsce. Uni-
kalność i jakość opieki w BCU polega na kompleksowym 
podejściu do pacjenta w ramach jednego ośrodka i możli-
wości objęcia skriningiem dużej populacji kobiet.

Warto nadmienić, że w czasie tworzenia niniejszego 
rozdziału WHO ogłosiła pandemię SARS-CoV-2. Ma 
to ogromny wpływ na organizację pracy w szpitalach, 
poradniach i  liczne ograniczenia. Wstrzymane zostały 
badania przesiewowe. Narastające obciążenie systemów 
opieki zdrowotnej może się w niedługim czasie okazać 
niemożliwe do udźwignięcia. Niektóre szpitale zostały 
przekształcone w jednoimienne jednostki ukierunkowa-
ne na leczenie tylko pacjentów chorych na COVID-19. 
Chorzy, u których rozpoznano chorobę nowotworową, 
wymagają szczególnych środków ochrony przed nara-
żeniem na infekcje i wczesnej ich diagnostyki. Współ-
istnienie choroby nowotworowej u pacjenta zakażonego 
SARS-CoV-2 ma szczególnie niekorzystny charakter ze 
względu na zwiększone ryzyko zgonu w wyniku infekcji 
oraz trudności w leczeniu onkologicznym. Towarzystwa 
naukowe, m.in. European Society of Medical Oncology 
i Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, opracowały 
wstępne wytyczne dla onkologów w kontekście leczenia 
radykalnego i paliatywnego oraz diagnostyki w celu za-
bezpieczenia jakości i ciągłości terapii chorych na no-
wotwory w czasie pandemii SARS-CoV-2.24,25 Pacjenci, 
w  przypadku których podejrzewa się lub rozpoznano 
już chorobę nowotworową, zostali zakwalifikowani do 
3 grup: o wysokim, średnim i niskim priorytecie.25 Dla 
wielu z nich taka sytuacja, o nieokreślonym czasie trwa-
nia, może być związana z odebraniem szans na wyleczenie 
lub z gwałtownym pogorszeniem rokowania.

4. Podsumowanie

Nowotwory złośliwe są jedną z chorób cywilizacyjnych 
i jednocześnie mogą być ich skutkiem. Nie jesteśmy cał-
kowicie bezbronni wobec tak potężnego wroga. Mamy re-
alny wpływ na zapobieganie nowotworom, m.in. poprzez 
redukcję niekorzystnych czynników, prowadzenie zdro-
wego stylu życia oraz zwiększanie poziomu świadomości 
społecznej. Synergia naszych działań wraz z rozwojem 
medycyny może przyczynić się do korzystniejszych dla 
ludzi zmian w zakresie chorób nowotworowych.
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1. Wstęp

Anafilaksja jest stanem zagrażającym życiu, a osoby uczu-
lone są przewlekle narażone na wysokie ryzyko wystąpie-
nia ciężkiej reakcji alergicznej. Pierwszą linią interwencji 
farmakologicznej w przypadku anafilaksji jest adrenalina 
– wg wszystkich wytycznych jej szybkie podanie jest nie-
zbędne, aby zapobiec rozwinięciu się wstrząsu oraz po-
prawić wyniki leczenia. Żeby ułatwić szybkie i efektywne 
podanie leku w przypadku epizodu anafilaktycznego, pa-
cjentom z grupy ryzyka powinny być przepisywane EAI.1

Częstość występowania anafilaksji wynosi 1,5–7,9 przy-
padków na 100 tys. osób rocznie. Występowanie epizodów 
ciężkiej reakcji uczuleniowej szacuje się na 0,3%, ogólna 
śmiertelność z powodu anafilaksji wynosi poniżej 0,001%.

Kluczowe czynniki wywołujące anafilaksję obejmują 
żywność, leki i użądlenia owadów. Wyzwalacze anafi-
laksji różnią się w zależności od wieku i płci, czynni-
ków geograficznych lub nawyków żywieniowych. Na 
przykład jedzenie jest najczęstszą przyczyną anafilaksji 

u dzieci, a jad owadów i leki powodują anafilaksję głównie 
u dorosłych.2

Przy kaskadowym działaniu wielu mediatorów pojawiają 
się natychmiastowe efekty kliniczne (nawet po kilku sekun-
dach od kontaktu z alergenem), takie jak: skurcz oskrzeli, 
obrzęk krtani, zwiększone wydzielanie śluzu w drogach 
oddechowych, rozszerzenie naczyń krwionośnych i ich 
zwiększona przepuszczalność (co skutkuje powstawa-
niem obrzęków i obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi). 
Opóźnione lub dwufazowe reakcje alergiczne z objawami 
występującymi po 8 czy 12 godzinach po początkowym 
ataku są zgłaszane w ok. 20% przypadków.

Reakcja anafilaktyczna jest wysoce prawdopodobna, 
jeśli zostanie spełnione jedno z 3 poniższych kryteriów3:
• ostry początek objawów – zmiany skórne, śluzówko-

we (np. uogólniona pokrzywka, świąd, rumień, obrzęk 
warg, języka, języczka podniebiennego) i co najmniej 
1 z poniższych:
 ■ objawy ze strony układu oddechowego, np. duszność, 

skurcz oskrzeli, stridor, hipoksemia,
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 ■ spadek wartości BP lub objawy związane z hipotonią, 
np. omdlenie, nietrzymanie moczu;

• co najmniej 2 z następujących objawów:
 ■ objawy skórne i błon śluzowych,
 ■ objawy ze strony układu oddechowego,
 ■ spadek BP lub objawy związane z hipotonią,
 ■ objawy żołądkowo-jelitowe, np. nagły ból brzucha, 

wymioty;
• obniżone BP po ekspozycji na pacjenta ze znanym aler-

genem:
 ■ dzieci: niskie BP lub spadek o ponad 30%,
 ■ dorośli: spadek BP poniżej 90 mm Hg lub o ponad 30%.

Adrenalina działa na receptory α1, wywołując zwęże-
nie naczyń obwodowych, zmniejszając rozwój hipotonii 
i obrzęk błony śluzowej. Adrenalina podnosi BP poprzez 
bezpośrednie działanie na mięsień sercowy (receptory β1) 
– chrono- i inotropowe (+). Pobudzenie receptorów β2 po-
woduje rozkurcz oskrzeli. Adrenalina zmniejsza uwalnia-
nie mediatorów zapalnych. Jest więc lekiem, który działa 
na wielu płaszczyznach podczas reakcji alergicznej.

W  przypadku anafilaksji adrenalinę należy podać 
domięśniowo w  przednio-boczną część uda w  dawce 
0,01 mg/kg m.c. (maksymalna pojedyncza dawka: 0,5 mg). 
Stosując EAI, pacjenci o masie ciała 7,5–25 kg powinni 
otrzymać dawkę 0,15 mg, a powyżej 25 kg dawkę 0,30 mg. 
Dawkę można powtórzyć po 5 min.

W opornych na leczenie reakcjach adrenalina podawana 
jest dożylnie w bolusach 0,005–0,050 mg. Może powodo-
wać zagrażające życiu nadciśnienie, niedokrwienie mięś-
nia sercowego i zaburzenia rytmu serca.

W  następnej kolejności korzyści w  leczeniu anafi-
laksji przynosi terapia płynowa, krótko działające leki 
β2-adrenergiczne, leki przeciwhistaminowe oraz gliko-
kortykosteroidy (skuteczne działanie po 4–6 godzinach 

od podania). W  anafilaksji u  pacjentów leczonych 
β-blokerami przydatne jest podanie glukagonu.

Każdy pacjent z grupy ryzyka powinien być wyposażo-
ny w tzw. pakiet przeciwwstrząsowy, który zawiera EAI, 
glikokortykosteroid, lek przeciwhistaminowy i wziewny 
β2-sympatykomimetyk.

2. Metody badań

Przeszukano bazę danych PubMed pod względem badań 
naukowych i artykułów poglądowych dotyczących reakcji 
anafilaktycznych i użycia adrenaliny w tych stanach. Wpi-
sywano hasła „anaphylactic” oraz „epinephrine”, a wy-
szukiwanie ograniczono do artykułów opublikowanych 
między 18.04.2015 r. a 18.04.2020 r.

3. Wyniki

Przeszukiwanie bazy danych PubMed przyniosło 224 re-
zultaty. Po dokonaniu dokładniejszej oceny streszczeń 
artykułów w celu wybrania tych o znaczeniu dla przeglądu 
systematycznego wyniki wyszukiwania zostały zawężone 
do 32 artykułów. Na ryc. 1 przedstawiono sposób wyła-
niania artykułów do niniejszego przeglądu.

4. Dyskusja

Analiza zdarzeń z Europejskiego Rejestru Anafilaksji 
wykazała, że 53,1% przypadków anafilaksji wywołało je-
dzenie w domu pacjenta, a 46,9% wywołanych było jadem 
owadów w parku.4

Ryc. 1. Sposób wyłaniania artykułów do przeglądu

ogólny opis zagadnienia
– 80 artykułów

hasło „anaphylactic” i „epinephrine”
– 224 wyniki

edukacja
– 20 artykułów

immunoterapia
– 11 artykułów

badania dotyczące zwierząt
– 7 artykułów

studium przypadku
– 72 artykuły

ana�laksja na oddziałach wysokospecjalistycznych
– 12 artykułów

ana�laksja u dzieci
– 11 artykułów

po analizie streszczeń
– 32 artykuły

glikokortykosteroidy, starsi pacjenci, szczepionki, 
symulacja medyczna, ciąża – łącznie 11 artykułów
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Adrenalinę należy uznać za najpilniejszy lek, jaki na-
leży zastosować w przypadku anafilaksji, natychmiast 
po diagnozie. Trzeba podkreślić, że podanie leków prze-
ciwhistaminowych lub glikokortykosteroidów nie może 
opóźniać terapii adrenaliną.5

Carillo et al. zauważyli, że leczenie anafilaksji przez 
ZRM jest nieodpowiednie. Adrenalinę od ratowników 
medycznych wg ich badań otrzymało zaledwie 6% pa-
cjentów.6 Badacze z Danii zanotowali użycie adrenaliny 
przez ZRM w 54% przypadków z umiarkowaną lub ciężką 
anafilaksją.7

Dubus et al. zaobserwowali 422 483 przyjęcia na pedia-
tryczny SOR, z czego adrenalinę zastosowano u 32,7% pa-
cjentów przed przyjęciem, w tym dwie trzecie zastosowań 
dotyczyło ZRM. Pediatrzy intuicyjnie dostosowują stoso-
wanie adrenaliny do nasilenia reakcji i przyczyniają się do 
niedostatecznego jej stosowania w anafilaksji dziecięcej.8

Pourang et al. ocenili 52 405 pacjentów po anafilaksji. 
EAI przepisano jedynie 16,2% chorym. Niska częstość 
przepisywania adrenaliny w przypadku anafilaksji suge-
ruje ciągłe trudności w diagnozowaniu anafilaksji.9 W ba-
daniu dotyczącym leczenia na SOR adrenalina stosowana 
była jedynie u 25% pacjentów po anafilaksji i była znacznie 
rzadziej podawana niż glikokortykosteroidy (83%) i leki 
przeciwhistaminowe (91%).10

Profilaktyka wtórna ma duże znaczenie w przypad-
ku ciężkich reakcji alergicznych. Ocena 1895 pacjentów 
pozwoliła Manmohan et al. ocenić jakościowo opiekę 
medyczną po epizodzie anafilaksji. Ponad 50% chorych 
nie skonsultowało się ze specjalistą w żadnym momencie 
po użądleniu. Aż 90% chorym przepisano leki doraźne, 
z czego 77% to EAI. W połowie przypadków recepty na 
EAI nie były przedłużane.11

Część pacjentów wykazuje reakcję dwufazową, która 
może zakończyć się śmiercią, lecz pacjenci wypisywa-
ni są przedwcześnie z SOR bez odpowiedniego okresu 
obserwacji.12

4.1. Autostrzykawki z adrenaliną (EAI)

Obecne wytyczne WAO zalecają, aby każdemu pacjento-
wi, który doświadczył anafilaksji, przepisać EAI.13

Przypadki śmiertelne w wyniku anafilaksji są rzadkie, 
jednakże łagodne reakcje mogą szybko przerodzić się we 
wstrząs. Stąd pacjenci powinni zawsze mieć przy sobie 
EAI i uczyć się rozpoznawania oznak anafilaksji.14

Wiele obserwacji potwierdza, że śmiertelna anafilaksja 
jest związana z opóźnionym podaniem adrenaliny. Prince 
et al., cytując za badaniami Fleischera et al., podkreślili 
potencjalne problemy związane z EAI15:
• wysokie koszty zakupu;
• brak EAI przy sobie w sytuacji zagrożenia;
• brak powszechnego dostępu do EAI;
• niezastosowanie EAI w sytuacji posiadania preparatu;
• rzadkie przepisywanie recept pacjentom zagrożonym.

Literatura przedmiotu określa wskaźnik wystawiania 

recept na EAI po reakcji alergicznej w momencie wypisu ze 
szpitala na poziomie 44% (0–68%).16 Campbell et al. zaob-
serwowali, iż z 582 pacjentów z anafilaksją 8% wymagało 
wielokrotnych dawek adrenaliny. Czynnikami związanymi 
z potrzebą powtarzania dawek były anafilaksja w prze-
szłości, nagłe zaczerwienienie lub pocenie się i duszność.17

Song et al. zauważyli, że 82% ankietowanych nie nosi 
ze sobą dwóch EAI przez cały czas, a głównym powodem 
jest posiadanie jednej autostrzykawki w innym miejscu, 
głównie w domu.18

Ze względu na otyłość u dzieci długość igieł EAI po-
winna być odpowiednio dobrana.19

4.2. Ryzyko, działania niepożądane 
i środki ostrożności

Przypadkowe przedawkowania adrenaliny są niezwykle 
rzadkie i dotyczą podaży dożylnej. André i Hammer opisali 
przypadek 12-letniego chłopca, który był leczony dożylnie 
10-krotnością zalecanej dawki, przez co doznał obrzęku 
płuc. Jego stan poprawił się w wyniku odpowiedniej wen-
tylacji i  leczenia przeciwobrzękowego. Wyzdrowiał bez 
powikłań. Podniesienie świadomości personelu medycz-
nego w zakresie dawkowania i drogi podawania powinno 
zmniejszyć potencjalne ryzyko i zoptymalizować leczenie.20

Opisano także inny przypadek, w którym chłopiec po 
anafilaksji w szkole otrzymał od nauczyciela 300 μg ad-
renaliny przy pomocy EAI oraz salbutamol (inhalator). 
ZRM podał kolejną dawkę adrenaliny i.m., a następnie 
dożylnie 25 μg. Przy założeniu opornego wstrząsu roz-
poczęto wlew adrenaliny 10 μg/min. BP nie było mierzo-
ne podczas zdarzenia ani w drodze do szpitala. Na SOR 
zarejestrowano BP 207/187 mm Hg oraz tachykardię 160/
min. W ciągu 30 min po przerwaniu wlewu adrenaliny 
BP wróciło do normy i ustąpiły wszystkie objawy steno-
kardialne. Po 24-godzinnej obserwacji chłopiec został 
wypisany do domu bez dalszych konsekwencji.21

Cardona et al. zauważyli, że działania niepożądane ad-
renaliny w anafilaksji dotyczą mniej niż 1 na 5 pacjentów 
i są zwykle łagodne oraz przemijające, dlatego ograni-
czenie podawania adrenaliny ze względu na potencjalne 
działania niepożądane zasadniczo nie jest uzasadnione.22

4.3. Powszechny dostęp do EAI

Amerykańskie szkoły były uczestnikami programu 
 EpiPen4Schools. Aż 36% szkół wskazało, że tylko pielę-
gniarka i wybrany personel zostali przeszkoleni w zakresie 
rozpoznawania anafilaksji. Adrenalinę podawano na tere-
nie szkoły w 63,7% zgłoszonych zdarzeń anafilaktycznych 
mimo bezpośredniego dostępu do leku.23

Farmaceuci odgrywają rolę łączników pomiędzy leka-
rzem a pacjentem. W polskim prawodawstwie istnieje 
zapis, iż „w przypadku nagłego zagrożenia życia pacjen-
ta farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu 
może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy”.24 
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W sytuacji anafilaksji EAI może więc zostać wydany przez 
farmaceutę osobie potrzebującej nieposiadającej recepty.

Dostępność do EAI jest wyższa w przypadku dzieci niż 
dorosłych, ale wciąż są one rzadko stosowane. Ma to miej-
sce jedynie w 30% przypadków anafilaksji u dzieci i 54% 
epizodów u dorosłych.25

Częstość występowania anafilaksji w badanych nie-
mieckich szkołach obliczono na 1,5%. Połowa dzieci 
otrzymywała leki przeciwhistaminowe, 37% glikokorty-
kosteroidy oraz zaledwie 1% adrenalinę. EAI przepisano 
26% badanym.26

4.4. Edukacja

Używanie EAI wymaga edukacji. Jednorazowa sesja spo-
wodowała zwiększenie wiedzy nauczycieli o anafilaksji 
z 9 do 55% bezpośrednio po i do 33% 12 tygodni po sesji. 
Prawidłowe stosowanie EAI wzrosło z 3 do 35% bezpo-
średnio po sesji i pozostawało na poziomie 16% w póź-
niejszym okresie.27

Hernandez-Munoz et al. ocenili aplikację do wspierania 
pacjentów zmagających się z alergią. Uczestnicy bada-
nia, których szkolenie zostało uzupełnione o informacje 
zwrotne z aplikacji, osiągnęli znacznie wyższe wyniki 
prawidłowych iniekcji przy użyciu EAI – 90,5% prawi-
dłowych zastosowań w porównaniu z 28,6% w grupie 
edukowanej wyłącznie poprzez ulotki.28

Sato et al. zwrócili uwagę, że powodem braku użycia 
EAI jest brak posiadania EAI przy sobie pomimo posia-
dania leku w ogóle.29

4.5. Alternatywy dla EAI

Dla wielu osób, szczególnie dzieci, barierę w użyciu EAI 
stanowi lęk przed ukłuciem. Pracuje się nad wykorzy-
staniem podjęzykowych tabletek z adrenaliną,30 a także 
rozpuszczalnych filmów polimerowych z adrenaliną.31 
W badaniach tych ostatnich ponad 90% leku zostało uwol-
nione w ciągu 7 min.31

Wykazano, że lek przyjęty wziewnie uzyskuje stężenie 
terapeutyczne prawie natychmiast i szybciej niż drogą 
domięśniową. Stężenie adrenaliny w osoczu gwałtownie 
spadało po zakończeniu inhalacji, umożliwiając tym sa-
mym zatrzymanie ekspozycji na adrenalinę w przypadku 
zdarzeń niepożądanych.32

5. Wnioski i podsumowanie

Literatura przedmiotu obszernie opisuje zagadnienie ana-
filaksji, a wytyczne dotyczące leczenia są klarowne i po-
parte dowodami naukowymi. Mimo to większość badań 
wskazuje na niski poziom realizacji zaleceń. Głównymi 
obszarami, które wymagają interwencji, są:
• świadomość personelu medycznego w zakresie diagno-

zowania i wczesnego wdrażania procedur;

• programy edukacyjne o anafilaksji i EAI;
• powszechny dostępu do EAI.

Adrenalina jest lekiem, którego użycie przeciwdziała roz-
wojowi wstrząsu anafilaktycznego. Korzyści płynące z zasto-
sowania leku zdecydowanie przewyższają ryzyko związane 
z działaniami niepożądanymi. Ponadto studia przypadków 
pokazują, że działania niepożądane występują rzadko i zwy-
kle ustępują samoistnie lub po leczeniu objawowym.
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1. Wstęp

Poprawność wyrażenia przez pacjenta zgody na propono-
wane świadczenie medyczne jest warunkiem legalności 
jego przeprowadzenia. Dotyczy to nie tylko skompli-
kowanych zabiegów chirurgicznych, ale także badania 
fizykalnego i  badań diagnostycznych nieobarczonych 
podwyższonym ryzykiem dla pacjenta. Zmiany społecz-
no-prawne zmodyfikowały też koncepcję relacji pomiędzy 
pacjentem a lekarzem. Dawny paternalizm ustąpił mo-
delowi partnerskiemu. Te okoliczności wywarły wpływ 
na postrzeganie kwestii zgody pacjenta jako emanacji 
autonomii jego woli i praw jednostki. Wykonanie proce-
dury medycznej bez zgody pacjenta lub innego podmiotu 
upoważnionego do wydania takiej zgody jest działaniem 
bezprawnym, skutkującym odpowiedzialnością karną, 
cywilną i dyscyplinarną.

Pierwszym polskim aktem prawnym, w którym zawarto 
przepisy regulujące zgodę pacjenta, było r.z.l.1 Regulowało 
ono problematykę zgody pacjenta, ograniczonej jedynie 

do zabiegu chirurgicznego w obrębie zakładu leczniczego. 
Dopiero w 1932 r. za pośrednictwem r.w.p.l. usankcjono-
wano tryb wyrażania zgody na operację wykonywaną 
poza zakładem leczniczym.1 Oba akty nie uzależniały 
skuteczności zgody od wcześniejszego poinformowania 
pacjenta o możliwych skutkach zabiegu.

W okresie powojennym początkowe regulacje dotyczące 
zgody pacjenta były bardzo skąpe i nie uzależniały po-
prawności zgody od uprzedniej informacji o skutkach 
planowanego zabiegu. Pierwszym aktem prawa, który 
uzależniał poprawność zgody od wcześniejszego poinfor-
mowania pacjenta o konsekwencjach leczenia, była u.z.o.z. 
Zgodnie z art. 19 u.z.o.z. zgoda pacjenta była niezbędna 
do przeprowadzenia wszystkich zabiegów i musiała być 
udzielona na konkretnie wskazany zabieg (wykluczono 
tzw. zgodę blankietową, obejmującą wszelkie możliwe 
procedury medyczne). Regulacja ta wprowadziła również 
prawo pacjenta do odmowy udzielenia zgody.

W obecnym stanie prawnym podstawowymi przepi-
sami regulującymi wyrażanie zgody przez pacjenta na 
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udzielanie świadczeń medycznych są u.z.l., u.p.p., Konsty-
tucja RP, a wreszcie Kodeks Etyki Lekarskiej.2 Szczegól-
nymi aktami prawnymi także mającymi tu zastosowanie 
są u.o.z.p., u.d.l. i u.p.p.k.t.n.

Na gruncie aktualnych przepisów prawo pacjenta do decy-
dowania o samym sobie jest prawem wiodącym. Obowiązuje 
zasada poszanowania woli pacjenta i ma ona pierwszeństwo 
przed lekarskim obowiązkiem niesienia pomocy. Udziele-
nie świadczeń medycznych pacjentowi bez jego zgody jest 
bezprawne i może stanowić podstawę odpowiedzialności 
cywilnej, karnej i dyscyplinarnej lekarza, nawet wówczas, 
gdy zabieg medyczny będzie udany. Należy przy tym pamię-
tać, iż ciężar dowodu, że pacjent wyraził zgodę, spoczywa 
na lekarzu. Zgoda pacjenta, która ma wywoływać pozy-
tywne skutki prawne, musi wypełniać szereg warunków. 
Można je podzielić na warunki ogólne, które odnoszą się do 
wszelkich możliwych przypadków, oraz szczególne, mające 
zastosowanie do ściśle określonych procedur medycznych 
(np. przeszczepów, eksperymentów badawczych).3

Warunki ogólne są następujące:
• zgoda może być udzielona wyłącznie przez osobę do 

tego uprawnioną;
• czynność lecznicza objęta zgodą nie może przeciwsta-

wiać się ustawie lub zasadom współżycia społecznego;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody musi być wynikiem 

swobodnej i świadomej decyzji osoby wyrażającej zgodę 
(tzw. zgoda uświadomiona lub poinformowana);

• zgoda musi być udzielona w przewidzianej prawem 
formie.

2. Zgoda właściwa

Zgodą właściwą (samodzielną) jest zgoda udzielona przez 
samego pacjenta na proponowane mu świadczenia zdro-
wotne. Podstawowymi kryteriami pozwalającymi na 
wydanie uprawnionej zgody jest wiek osoby składającej 
oświadczenie o wyrażeniu zgody oraz pełna zdolność do 
wyrażania zgody.

Przepisy u.z.l. oraz u.p.p. regulują, iż możliwość udzie-
lenia samodzielnej zgody mają tylko pacjenci pełnolet-
ni, którzy nie są ubezwłasnowolnieni oraz są zdolni do 
świadomego wyrażenia zgody. Osobą pełnoletnią zgodnie 
z art. 10 § 1 k.c. jest osoba, która ukończyła 18. r.ż. Wyjątek 
od tej zasady wprowadza art. 10 § 2 k.c., który stanowi, iż 
małoletni osiąga pełnoletność przez zawarcie małżeństwa.

Kryterium świadomości podlega ocenie z  uwzględ-
nieniem konkretnej procedury medycznej, która ma 
być zastosowana. Stan świadomości pacjenta, u którego 
stwierdzono zaburzenia psychiczne, może pozwolić mu 
na podjęcie świadomej decyzji co do zgody na pobranie 
lub przetoczenie krwi, ale może być niewystarczający do 
wyrażenia zgody na przeprowadzenie skomplikowanego 
zabiegu chirurgicznego o podwyższonym ryzyku.

Poddając ocenie stan świadomości pacjenta, można 
oprzeć się na 3 przesłankach4:

• czy pacjent może zrozumieć przekazywane mu infor-
macje;

• czy pacjent wierzy w prawdziwość przekazywanych mu 
informacji;

• czy pacjent jest w stanie przeanalizować przekazane 
mu informacje, a następnie podjąć świadomą decyzję.
Artykuł 32 ust. 6 u.z.l. reguluje, iż pacjenci niepełno-

letni, ubezwłasnowolnieni oraz niezdolni do świadomego 
wyrażania zgody są niezdolni do wyrażenia właściwej 
zgody. Pierwsze 2 z wymienionych grup doznają ogra-
niczeń z mocy samego prawa, a ostatnia – ze względu na 
zaistniałe okoliczności faktyczne. Ustawodawca, regu-
lując możliwość udzielania świadczeń medycznych tym 
podmiotom, posłużył się następującymi konstrukcjami 
prawnymi: zgodą kumultatywną (obok zgody pacjenta 
wymagana jest zgoda innego podmiotu), zgodą zastępczą 
(zamiast zgody pacjenta wymagana jest zgoda innego pod-
miotu), upoważnieniem ustawowym (nie jest konieczna 
zgoda pacjenta lub innego podmiotu, decyzję podejmuje 
lekarz po uzyskaniu stosownej zgody sądu).

3. Zgoda kumultatywna

Zgoda kumultatywna (łączna, podwójna) dotyczy osób 
o ograniczonej zdolności do wyrażania zgody, tj. takich, 
które ukończyły 16 lat, oraz osób ubezwłasnowolnionych bę-
dących w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w spra-
wie badania. Ograniczona zdolność do wyrażania zgody 
tych grup pacjentów dotyczy tylko i wyłącznie badania.

W stosunku do osób, które ukończyły 16. r.ż., a nie są 
pełnoletnie, wymagana jest zgoda nie tylko pacjenta, ale 
i jego przedstawiciela ustawowego. Wymóg ten dotyczy 
zarówno zwykłych czynności medycznych, jak i zastoso-
wania procedur o podwyższonym ryzyku. W przypadku 
działań o podwyższonym ryzyku wymagana jest zgoda 
w formie pisemnej. Każda z osób wyrażających zgodę 
musi być wyczerpująco poinformowana o ryzyku związa-
nym z planowaną procedurą medyczną. Nieletni pacjent 
musi mieć faktyczną zdolność do złożenia świadomego 
oświadczenia woli. W przypadku badań zgodę zamiast 
przedstawiciela ustawowego może wyrazić opiekun fak-
tyczny, a w przypadku kolizji woli nieletniego pacjenta, 
który ukończył 16. r.ż., i jego przedstawiciela ustawowego 
poza zgodą przedstawiciela ustawowego wymagane jest 
również zezwolenie sądu opiekuńczego. Oznacza to, że 
sąd może zezwolić na wykonanie procedury medycznej 
mimo sprzeciwu małoletniego lub jego przedstawiciela 
ustawowego. Takie rozwiązanie prawne spotkało się z kry-
tyką Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka 
wskazał, że powyższe przepisy nie respektują autonomii 
pacjenta, który nie ukończył jeszcze 16  lat, ignorując 
jego rzeczywiste rozeznanie co do swego stanu zdrowia 
i procesu leczenia. Trybunał Konstytucyjny orzeczeniem 
K16/10 nie stwierdził niekonstytucyjności krytykowanych 
przepisów.5
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4. Zgoda zastępcza

Osobom małoletnim poniżej 16. r.ż. oraz pacjentom nie-
zdolnym do świadomego wyrażenia zgody (np. chorym 
psychicznie) nie przysługuje uprawnienie do wyrażenia 
zgody czy też prawo do sprzeciwu. Zgoda na wszelkie 
proponowane świadczenia medyczne udzielana jest przez 
przedstawiciela ustawowego, a gdy nie ma takiego przed-
stawiciela lub porozumienie z nim jest niemożliwe, zezwo-
lenia udziela sąd opiekuńczy.

Jeśli chodzi jedynie o przeprowadzenie takiej osobie ba-
dania, które nie jest obarczone podwyższonym ryzykiem, 
zgodę może wyrazić opiekun faktyczny. Jeżeli małoletni 
pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego ani opiekuna 
faktycznego bądź porozumienie z nimi jest niemożliwe, le-
karz może przeprowadzić badanie samodzielnie (bez zgody 
sądu opiekuńczego), jednak udzielanie dalszych świadczeń 
medycznych uzależnione jest od uzyskania zgody sądu 
opiekuńczego (z wyjątkiem opisanym w dalszej części).

W literaturze prawniczej przeważa pogląd, iż wymagane 
jest uzgadnianie stanowiska przez oboje uprawnionych 
rodziców, lecz wystarczające jest złożenie oświadczenia 
w wymaganej formie przez jednego z rodziców przy jed-
noczesnym braku sprzeciwu drugiego z nich.6 Jeżeli le-
karz ma kontakt tylko z jednym z rodziców, to rodzic ten 
może samodzielnie wyrazić zgodę. Odmienna koncepcja 
powodowałaby, iż w sytuacji, gdy drugi z rodziców jest 
niedostępny, na lekarzu spoczywałby obowiązek odna-
lezienia go w celu uzyskania zgody od obojga rodziców, 
ewentualnie konieczne byłoby uzyskanie zezwolenia sądu 
opiekuńczego.

5. Zgoda pacjenta 
ubezwłasnowolnionego 
częściowo

Ustawodawca nie uregulował w sposób jednoznaczny try-
bu udzielania zgody przez osoby ubezwłasnowolnione 
częściowo, jak to ma miejsce w przypadku osób ubez-
własnowolnionych całkowicie (art. 32 ust. 4 u.z.l.).

W literaturze wskazuje się, że:
• pacjent ubezwłasnowolniony częściowo może samo-

dzielnie wyrazić zgodę na zabieg medyczny, który nie 
jest zabiegiem chirurgicznym albo metodą leczenia lub 
diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko;

• w przypadku milczenia lub sprzeciwu pacjenta ubez-
własnowolnionego częściowo wobec zabiegu medyczne-
go, który nie jest operacją lub metodą leczniczą o pod-
wyższonym ryzyku, zezwolenia na przeprowadzenie 
zabiegu może udzielić sąd opiekuńczy;

• zgody na wykonanie zabiegu chirurgicznego, zastoso-
wanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających 
podwyższone ryzyko u pacjenta ubezwłasnowolnionego 
częściowo udziela przedstawiciel ustawowy (kurator), 

pod warunkiem, iż zakres jego kompetencji ustalony na 
podstawie art. 181 k.r.o. upoważnia go do podejmowa-
nia takich decyzji. Gdy pacjent nie ma przedstawiciela, 
porozumienie z nim jest niemożliwe lub pacjent sprze-
ciwi się interwencji, zezwolenia na przeprowadzenie 
zabiegu udziela sąd.
Należy wskazać, że osoba ubezwłasnowolniona całkowi-

cie ma ograniczoną zdolność w zakresie zgody na badania. 
Jeżeli jest ona w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opi-
nię w sprawie badania, konieczne jest uzyskanie jej zgody.

6. Prawo sprzeciwu 
i odmowy zgody

Prawo do wyrażenia sprzeciwu przysługuje tylko pacjen-
tom, którzy nie posiadają pełnej zdolności do samodziel-
nego wyrażania zgody i w stosunku do których decyzje 
podejmują inne podmioty. Krąg tych osób wymieniony 
jest w art. 32 ust. 6 u.z.l. Są to małoletni, którzy ukoń-
czyli 16. r.ż., pacjenci ubezwłasnowolnieni albo chorzy 
psychicznie lub upośledzeni umysłowo, lecz dysponujący 
dostatecznym rozeznaniem. Grupa tych osób jest tożsama 
z grupą osób objętych zgodą kumultatywną.

6.1. Prawo odmowy

Prawo odmowy jest jednym z praw pacjenta zagwaranto-
wanym w art. 16 u.p.p. Pacjent może odmówić wyrażenia 
zgody na proponowane czynności lecznicze. Za brak zgo-
dy uważa się wyrażenie wprost oświadczenia o odmowie 
zgody, jak i milczenie czy nieprawidłowe wyrażenie zgody 
ze względu na niezachowanie prawidłowej formy bądź 
też ze względu na brak prawidłowego poinformowania 
pacjenta o planowanej czynności medycznej.

6.2. Odwołanie zgody

Jakkolwiek żaden przepis polskiego prawa nie formalizuje 
prawa pacjenta do odwołania zgody, to należy wskazać, 
iż zgoda pacjenta jest czynnością prawną, która może 
być przez niego w każdej chwili odwołana. Oświadcze-
nie pacjenta o odwołaniu zgody nie musi być skierowane 
bezpośrednio do osoby, w obecności której zgoda została 
udzielona. Odwołanie zgody może być prawnie skutecz-
ne w formie ustnej, nawet jeżeli zgoda została udzielona 
w formie pisemnej.

6.3. Forma zgody

Artykuł 32 ust. 7 u.z.l. reguluje, iż jeżeli ustawa nie sta-
nowi inaczej, zgoda na udzielanie świadczeń zdrowot-
nych może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez ta-
kie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości 
wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez le-
karza czynnościom medycznym (zgoda konkludentna). 
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W przypadku typowego badania fizykalnego czy innych 
badań nieobarczonych podwyższonym ryzykiem (np. ba-
dania krwi lub badania rentgenowskiego bez kontrastu) 
taka zgoda jest wystarczająca.

Zasada swobodnego wyboru formy zgody podlega jed-
nak ograniczeniom. Zgoda na przeprowadzenie zabiegu 
chirurgicznego czy innej czynności medycznej (leczenia, 
diagnostyk), z którymi wiąże się podwyższone ryzyko, 
wymaga formy pisemnej.

W literaturze prezentowane są 2 stanowiska. Według 
pierwszego udzielenie zgody w niewłaściwej formie po-
woduje nieważność zgody. Druga koncepcja nawiązuje 
do przepisu art. 74 k.c., zgodnie z którym forma pisemna 
zastrzeżona jest jedynie dla celów dowodowych (ad pro
bationem). Autor niniejszego rozdziału uważa, że to druga 
koncepcja jest właściwa. Należy wskazać, iż w przypadku 
sporu to na lekarzu będzie spoczywać obowiązek udowod-
nienia, że pacjent wyraził świadomą zgodę. W związku 
z powyższym trzeba uznać, iż wyrażenie zgody przez 
pacjenta w niewłaściwej formie nie skutkuje odpowie-
dzialnością karną lekarza z art. 192 k.k.

6.4. Zgoda blankietowa

Na gruncie obowiązujących przepisów niedopuszczalne 
jest udzielanie przez pacjenta tzw. zgody blankietowej, tj. 
zgody na wszystkie czynności medyczne, które mogą się 
okazać konieczne w procesie leczenia. Taka zgoda nie jest 
prawnie skuteczna.

Przedmiotem zgody jest upoważnienie do wykonania 
określonego, konkretnego zabiegu medycznego przez 
osobę uprawnioną do wykonania takiej czynności. Jeżeli 
pacjent w zgodzie wskaże, iż zgoda obejmuje wykona-
nie zabiegu przez oznaczoną osobę (lekarza), to tylko ta 
wskazana osoba może ten zabieg wykonać. Przepisy pra-
wa nie regulują okresu ważności udzielonej zgody. Jeżeli 
rokowania zdrowotne lub zakres planowanego zabiegu 
zmienią się, wówczas należy ponownie udzielić pacjentowi 
informacji o jego stanie zdrowia i planowanym leczeniu, 
a następnie uzyskać kolejną zgodę. Przyjmuje się, że udzie-
lona zgoda wygasa z chwilą wypisania pacjenta ze szpitala 
czy danego oddziału. Po ponownym przyjęciu pacjenta 
nie można powoływać się na zgody wcześniej udzielone.

7. Zgoda uświadomiona

Każdy rodzaj zgody musi być poprzedzony poinformo-
waniem pacjenta o rodzaju czynności medycznej, która 
ma być przeprowadzona. Pacjent musi w pełni zrozumieć 
wszelkie przekazywane mu informacje, aby udzielona zgo-
da była zgodą świadomą.

W przypadku świadczeń medycznych, które mogą wiązać 
się z podwyższonym ryzykiem dla pacjenta, wymagania co 
do zgody są znacznie większe. Udzielenie zgody powinno 
być poprzedzone poinformowaniem pacjenta o stanie jego 

zdrowia, możliwościach diagnostyki, korzyściach i celach 
związanych z zaproponowanym działaniem oraz alterna-
tywnych metodach diagnostycznych i ich zaletach.

Zgoda na zabieg chirurgiczny musi być poprzedzona 
poinformowaniem pacjenta o przyczynach, dla których ta 
konkretna metoda operacyjna jest mu proponowana, oraz 
skutkach dla zdrowia związanych z niepoddaniem się pro-
ponowanemu leczeniu. Pacjent ma prawo do zaznajomie-
nia się z alternatywnymi metodami terapii, nawet tymi, 
które nie są stosowane w danym ośrodku medycznym. 
Lekarz powinien wskazać także, jakie negatywne skutki 
i powikłania mogą wiązać się z proponowanym leczeniem 
oraz jakie są rokowania zdrowotne. Obowiązuje całkowita 
szczerość w rozmowie z pacjentem, a  język, w którym 
wyjaśniane są powyższe sprawy, musi być dla niego zro-
zumiały. Wykluczone jest posługiwanie się szablonami 
niepozwalającymi na zindywidualizowanie zgody.7

Pacjent powinien mieć czas na zaznajomienie się z prze-
kazanymi mu informacjami, należy mu zaoferować moż-
liwość zadawania pytań, a oświadczenie powinno być 
złożone w obecności lekarza odbierającego zgodę. Wy-
kluczone są sytuacje polegające na pozostawieniu pacjen-
towi druku zgody na operację z poleceniem podpisania go 
i przekazania np. dyżurującym pielęgniarkom.

8. Skutki braku 
zgody uświadomionej

Brak zgody pacjenta lub udzielenie zgody nieuświadomionej 
może powodować jego roszczenia związane z naruszeniem 
prawa pacjenta z art. 4 u.p.p. Należy podkreślić, iż to na 
drugiej stronie sporu spoczywa obowiązek udowodnienia, 
iż nie doszło do naruszenia dóbr osobistych pacjenta pod 
postacią naruszenia jego prawa do informacji. Przesłanką 
odpowiedzialności z art. 4 ust. 1 u.p.p. nie jest fakt powstania 
szkody po stronie pacjenta. Roszczenie to może być więc cał-
kowicie odrębne, niezwiązane z tzw. błędem medycznym.

W  szczególnych przypadkach lekarz może udzielić 
świadczeń medycznych w sytuacji braku zgody pacjenta 
(zgody właściwej) lub podmiotów uprawnionych (zgody 
zastępczej, zgody kumultatywnej). Powyższy brak zgody 
nie obejmuje jednak świadomego sprzeciwu pacjenta (w tej 
sytuacji stosowane są przepisy dotyczące leczenia przymu-
sowego, co niej jest przedmiotem niniejszego opracowania).

Możliwość zgodnych z prawem działań lekarza uzależ-
niona jest od rodzaju świadczeń objętych sprzeciwem pa-
cjenta. W przypadku badań i innych procedur niebędących 
operacjami i badaniami diagnostycznymi o podwyższo-
nym ryzyku podjęcie tych czynności będzie dopuszczalne, 
gdy pacjent wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze 
względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody 
i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawi-
cielem ustawowym lub opiekunem faktycznym, a z przy-
czyn medycznych nie można oczekiwać na decyzję sądu 
opiekuńczego (art. 33 u.z.l.). W takiej sytuacji lekarz może 
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podjąć decyzję samodzielnie, w miarę możliwości konsul-
tując się z innym lekarzem. Powyższe okoliczności powin-
ny być odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta.

To  na lekarzu spoczywa obowiązek oceny zarówno 
niezwłoczności, jak i zdolności wyrażenia zgody przez 
pacjenta. Ewentualny błąd może narazić go na odpowie-
dzialność dyscyplinarną, jednak wyłącza jego odpowie-
dzialność z art. 192 k.k. Przestępstwo z art. 192 k.k. jest 
przestępstwem umyślnym, natomiast działanie w błędzie 
tę umyślność wyklucza.

W przypadku zabiegu chirurgicznego, metod leczni-
czych czy badań diagnostycznych stwarzających pod-
wyższone ryzyko dla pacjenta (art. 34 ust. 1 u.z.l.) brak 
uprzedniej zgody pacjenta, przedstawiciela ustawowego 
lub zezwolenia sądu opiekuńczego jest dopuszczony pra-
wem tylko wtedy, gdy zwłoka spowodowana postępowa-
niem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi 
utratą życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim 
rozstrojem zdrowia, po uprzednim zasięgnięciu opinii 
lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. Le-
karz zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o wy-
konywanych czynnościach przedstawiciela ustawowego, 
opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy oraz dokonać 
odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej pa-
cjenta (art. 34 ust. 7 i 8 u.z.l.). Ocena bezpośredniości 
zagrożenia zdrowia pacjenta należy do lekarza.

Jakkolwiek przytaczany powyżej art. 34 ust. 7 u.z.l. li-
teralnie odnosi się do zgody zastępczej i kumultatywnej, 
udzielanej przez inne podmioty niż pacjent, to należy 
w  tym przypadku stosować wykładnię celowościową. 
Tym samym trzeba uznać, że przepis ten dotyczy także 
pacjentów pełnoletnich i nieubezwłasnowolnionych. Inna 
interpretacja powodowałaby, iż niewykonanie zabiegu 
chirurgicznego u pacjenta w stanie zagrożenia zdrowia, 
który nie mógł wyrazić zgody ze względu na stan cho-
robowy, naraziłoby lekarza na sankcje z art. 160 k.k. lub 
art. 162 k.k., które regulują obowiązek prawny udziele-
nia pomocy w bezpośrednim niebezpieczeństwie. W tej 
sytuacji obowiązek ratowania zagrożonego życia zyskuje 
prymat nad obowiązkiem uzyskania zgody na operację, 
sankcjonowanym art. 192 k.k. Powyższe rozumowanie stoi 
w zgodzie z doświadczeniem życiowym, które podpowiada, 
że gdyby taki pacjent był w stanie wyrazić zgodę, to na 
pewno taką zgodę by wyraził.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy pacjent w stanie 
pełnej świadomości nie wyraża zgody i jej się sprzeciwia. 
Przeprowadzenie operacji wbrew świadomej woli pacjenta 
naraża lekarza na odpowiedzialność karną z art. 192 k.k.

9. Odmowa zgody 
ze względów religijnych

W praktyce lekarze spotykają się z odmową wyrażenia 
zgody na przetoczenie krwi ze względów religijnych. 
Jeżeli osoba, która takiej zgody nie wyrazi, jest w pełni 

poczytalna i pełnoletnia, jej decyzja jest dla lekarza wią-
żąca. Naruszenie woli pacjenta naraża lekarza na odpo-
wiedzialność karną z art. 192 k.k.

Jeśli zgody nie wyrazi małoletni powyżej 16. r.ż., oso-
ba ubezwłasnowolniona lub też przedstawiciel ustawowy 
takiej osoby, wówczas wymagane jest zezwolenie sądu 
opiekuńczego. W sytuacjach, gdy zwłoka spowodowana 
oczekiwaniem na zezwolenie sądu opiekuńczego spowo-
dowałaby zagrożenie życia, ciężkie uszkodzenie ciała lub 
ciężki rozstrój zdrowia, lekarz może przeprowadzić trans-
fuzję na podstawie art. 34 ust. 7 u.z.l. Kiedy przedstawiciel 
ustawowy dziecka poniżej 16. r.ż. przeciwstawia się wyko-
naniu transfuzji krwi lub innemu zabiegowi ze względów 
religijnych, lekarz może zwrócić się do sądu opiekuńczego 
z wnioskiem o wydanie zgody zastępczej, ewentualnie 
o tymczasowe pozbawienie opiekuna praw rodzicielskich.

Pacjent może także złożyć oświadczenie na piśmie o od-
mowie wyrażenia zgody na przetoczenie preparatów krwi 
– tzw. oświadczenie pro futuro. Na ten temat wypowiedział 
się w sposób jednoznaczny Sąd Najwyższy, stwierdzając, iż 
oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek utraty przy-
tomności określające wolę dotyczącą postępowania lekarza 
w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych, które mogą 
zaistnieć, jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w sposób 
wyraźny i jednoznaczny – wiążące.8 Powyższe postanowie-
nie w sposób niebudzący wątpliwości rozstrzyga, iż choć 
decyzja pacjenta może być w ocenie lekarza niesłuszna, 
to niemniej zasada poszanowania jego woli nakazuje ją 
respektować. Należy jednak pamiętać, że pacjent w każdej 
chwili może powyższe oświadczenie zmienić.

10.  Rozszerzenie zabiegu 
leczniczego a zgoda pacjenta

Ponieważ zgoda pacjenta powinna być zgodą uświado-
mioną, lekarz musi poinformować go o zakresie zabiegu, 
a także możliwości jego rozszerzenia. Zwolniony jest jed-
nak z obowiązku informowania o powikłaniach, których 
nie można przewidzieć, bowiem są one nadzwyczajne. 
Jednocześnie zakres zgody nie obejmuje wszelkich pro-
cedur medycznych nią nieobjętych.

Praktyka wskazuje, że niejednokrotnie w trakcie zabie-
gu chirurgicznego zachodzi konieczność poszerzenia jego 
zakresu, a ze względu na stan nieświadomości pacjenta, 
będącego pod wpływem środków znieczulających, nie 
można zgody „rozszerzyć”. W takich przypadkach znaj-
duje zastosowanie art. 35 u.z.l., który stanowi, że jeżeli 
w trakcie wykonywania operacji albo stosowania meto-
dy leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, 
których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebez-
pieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała 
lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości 
niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedsta-
wiciela ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej 
zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub 
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diag nostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych 
okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, 
o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, 
w miarę możliwości tej samej specjalności. O powyższej 
konieczności należy dokonać adnotacji w dokumenta-
cji medycznej oraz poinformować pacjenta, ewentualnie 
przedstawiciela ustawowego lub sąd opiekuńczy.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż przepis ten może 
mieć zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdy 
tak rozszerzony zabieg nie stanowi większego ryzyka dla 
pacjenta. Gdyby jednak taka okoliczność zachodziła, to 
rozszerzenie zakresu zabiegu bez zgody pacjenta byłoby 
dopuszczalne, gdyby zwłoka w podjęciu takich działań 
groziła niebezpieczeństwem utraty życia lub znacznego 
pogorszenia stanu zdrowia.
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1. Wstęp

Od wielu lat w Polsce, podobnie jak na świecie, obserwuje 
się stały wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. 
Wśród nich najczęstsze pozostają nowotwory piersi, płuc, 
jelita grubego i prostaty. Częste są również nowotwory 
ginekologiczne, górnego odcinka przewodu pokarmowego, 
regionu głowy i szyi. W populacji polskiej choroby nowo-
tworowe wciąż są 1 z 3 najczęstszych przyczyn zgonów. Od 
wielu lat obserwuje się, że statystycznie co czwarty Polak 
choruje, a co piąty umiera z powodu nowotworu złośliwe-
go. Priorytetem na kolejne lata jest zatem nakierowanie 
działań na profilaktykę zachorowań oraz wczesne wykry-
wanie nowotworów. Celem nadrzędnym onkologii przy-
szłości stanie się zmniejszanie liczby nowych zachorowań 
przez działania prewencyjne (profilaktyka pierwotna) oraz 
próby obniżenia umieralności z powodu chorób onkolo-
gicznych dzięki ich wczesnemu wykrywaniu (profilaktyka 
wtórna) i zwiększeniu skuteczności leczenia (nowe terapie, 
nowe leki). Jedną z głównych determinant efektywności 
leczenia onkologicznego jest czas, jaki upływa od rozpo-
częcia rozwoju procesu nowotworowego do klinicznego 
rozpoznania nowotworu, a bezpośrednio z tym powią-
zany jest stopień zaawansowania choroby w momencie 
rozpoczęcia leczenia. Nie mniej istotne są również ubocz-
ne toksyczne następstwa leczenia. Wynikające z  nich 

zaburzenia czynności narządów wewnętrznych i procesów 
fizjo logicznych,  obniżenie jakości życia chorego, a w skraj-
nych przypadkach śmierć w wyniku powikłań stanowią 
duże wyzwania dla współczesnej onkologii.

Leczenie onkologiczne jest z założenia toksyczne. Jego 
celem jest usunięcie (zabiegi chirurgiczne), zabicie lub 
sterylizacja komórek nowotworowych (leki cytotoksyczne, 
promieniowanie jonizujące, leki celowane, leki immu-
nologiczne) tak, aby uniemożliwić ich dalsze namnaża-
nie się (zahamować mitozę). Proces niszczenia komórki 
nowotworowej odbywa się zwykle z pośrednim kosztem 
zdrowia i życia zdrowych komórek uszkadzanych w wy-
niku toksycznego działania leczenia. Poddawany leczeniu 
onkologicznemu pacjent wymaga więc nie tylko specjali-
stycznej zindywidualizowanej terapii, ale również właści-
wego leczenia wspomagającego, w tym wsparcia żywie-
niowego, w celu zabezpieczenia organizmu w niezbędne 
substancje odżywcze na czas leczenia i rekonwalescencji. 
Dieta i żywienie stały się współcześnie integralną częścią 
terapii onkologicznej. Szacuje się, że ok. 5–20% pacjen-
tów zmagających się z nowotworem umiera z powodu 
niedożywienia i powikłań metabolicznych na jego tle. 
Częściowo wynika to z niewłaściwego żywienia w trakcie 
aktywnego leczenia i/lub po jego zakończeniu.1,2 Objawy 
niedożywienia lub wyniszczenia nowotworowego wystę-
pują aż u 31–87% chorych.3

Wykaz skrótów i oznaczeń

APACHE – Acute Physiology and Chronic Health Evaluation
BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) 

– Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu
KRN – Krajowy Rejestr Nowotworów
NRS (ang. nutritional risk score) – ocena ryzyka związanego ze stanem 

odżywienia
OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej
POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia

Zasady odżywiania u chorych 
leczonych promieniowaniem jonizującym 
(radioterapią) w obszarze miednicy małej
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2. Odżywianie i dieta w czasie 
leczenia onkologicznego

Na samym początku należy podkreślić, że w onkologii nie 
ma uniwersalnych zasad odżywiania dla pacjentów on-
kologicznych.4 Każdy przypadek należy traktować indy-
widualnie. Każdy organizm jest autonomicznym bytem, 
każdy chory ma swoją historię chorób nieonkologicznych 
i leczenia, każdy człowiek ma swoje nawyki i przyzwycza-
jenia żywieniowe. Wszystko to, w powiązaniu z chorobą 
nowotworową i rodzajem terapii, należy wziąć pod uwa-
gę, planując zindywidualizowane wskazania żywieniowe 
i dietetyczne.

Celem odżywiania jest dostarczenie organizmowi wszyst-
kich potrzebnych składników pokarmowych. W przypad-
ku chorych na nowotwory jest nim dodatkowo pokrycie 
zwiększonego zapotrzebowania na składniki pokarmowe 
niezbędne do naprawy i  regeneracji uszkodzeń potera-
peutycznych. Utrzymanie prawidłowego stanu odżywie-
nia i optymalnego stężenia składników pokarmowych ma 
wpływ na przebieg procesów biochemicznych w organizmie, 
stan układu immunologicznego oraz fizjologię narządów 

i układów. Niedożywienie u chorego może mieć różne przy-
czyny. Według definicji ESPEN powstaje ono w wyniku po-
wiązań między niedostatecznym spożywaniem pokarmów 
a następującymi na tym tle zaburzeniami metabolicznymi.5 
Z tego powodu ocena stanu odżywienia pacjenta na różnych 
etapach choroby, leczenia i rekonwalescencji ma znacznie dla 
zamierzonego efektu onkologicznego. Skale oceny stopnia 
odżywienia zostały przedstawione w tabelach 1–3.5,6

3. Radioterapia nowotworów 
w obszarze miednicy małej

W leczeniu nowotworów złośliwych od ponad 120  lat 
zastosowanie ma cytotoksyczny efekt promieniowania 
jonizującego. W zależności od rodzaju nowotworu, jego 
komórkowej biologii, stopnia zaawansowania klinicznego, 
a także schematu terapii radioterapia jest metodą samo-
dzielną lub częścią interdyscyplinarnego leczenia. Radio-
terapia może poprzedzać leczenie zasadnicze (radioterapia 
neoadiuwantowa) lub je uzupełniać (radioterapia adiu-
wantowa). Wiele z nowotworów leczonych w ten sposób 

Tabela 1. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (NRS 2002) – etap wstępny przesiewowy

Parametr oceniany w trakcie wywiadu żywieniowego Tak Nie

1. BMI < 20,5

2. Utrata masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy

3. Zmniejszenie przyjmowania pokarmów w ciągu ostatniego tygodnia

4. Czy pacjent aktualnie ciężko choruje, np. przebywa na OIOM?

Jeśli przynajmniej jedna z odpowiedzi jest twierdząca, należy wykonać u pacjenta końcową ocenę przesiewową NRS 2002

Na podstawie: Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;3:11–48. doi:10.1016/j.clnu.2016.07.015; 
Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutrition screening 2020. Clin Nutr. 2003;22(4):415–421. doi:10.1016/S0261-5614(03)00098-0

Tabela 2. Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywienia (NRS 2002) – etap końcowy przesiewowy

Końcowa ocena przesiewowa NRS 2002

Pogorszenie stanu odżywienia Nasilenie przebiegu choroby, zwiększenie zapotrzebowania 
na składniki odżywcze

brak – 0 pkt prawidłowy stan odżywienia brak – 0 pkt zwykłe zapotrzebowanie

lekkie – 1 pkt
utrata masy ciała >5% w ciągu 3 miesięcy lub spożycie 
pokarmów w ilości 50–75% w stosunku do ostatniego 
tygodnia

lekkie – 1 pkt

złamanie kości biodrowej, choroby przewlekłe 
z powikłaniami, marskość wątroby, POChP, choroba 
nowotworowa, radioterapia, przewlekła hemodializa, 
cukrzyca

średnie – 2 pkt
utrata masy ciała >5% w ciągu 2 miesięcy lub spożycie 
pokarmów w ilości 20–50% w stosunku do ostatniego 
tygodnia, lub BMI 18,5–20, 5 

średnie – 2 pkt
duże operacja brzuszne, udar mózgu, pooperacyjna 
niewydolność nerek, chemioterapia, ciężkie zapalenie 
płuc, choroby hematologiczne

ciężkie – 3 pkt
utrata masy ciała >5% w ciągu miesiąca (>15% w ciągu 
3 miesięcy) lub spożycie pokarmów w ilości 0–25% 
w stosunku do ostatniego tygodnia, lub BMI < 18,5

ciężkie – 3 pkt
uraz głowy, przeszczep szpiku kostnego, leczenie na 
oddziale intensywnej terapii (APACHE > 10)

Suma punktów: Suma punktów:

Wynik końcowy – suma obu punktacji +1 pkt za wiek >70 lat
Całkowita liczba punktów: 

Podsumowanie wyników i wnioski:
Wynik ≥3 pkt – wysokie ryzyko niedożywienia, konieczność leczenia żywieniowego
Wynik <3 pkt – rozważyć postępowanie profilaktyczne, powtórzyć ocenę za tydzień

Na podstawie: Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;3:11–48. doi:10.1016/j.clnu.2016.07.015; 
Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN guidelines for nutrition screening 2020. Clin Nutr. 2003;22(4):415–421. doi:10.1016/S0261-5614(03)00098-0
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rozwija się w regionie miednicy mniejszej. Ich przykłady 
wymieniono w tabeli 4.

Różnorodność i  liczebność nowotworów w narządach 
miednicy małej w Polsce na przestrzeni wybranych lat przed-
stawiono w tabeli 5.7 Część spośród tych nowo rozpoznanych 
przypadków jest leczona właśnie z zastosowaniem promie-
niowania jonizującego w obszarze miednicy mniejszej.

Nowotwory złośliwe rozwijające się w narządach mied-
nicy mniejszej są różnorodnymi jednostkami chorobo-
wymi, w leczeniu których zastosowanie mają często co 
najmniej 2 z  3 podstawowych metod leczenia, często 
radioterapia. Obszar miednicy mniejszej skupia w sobie 
kilka istotnych narządów i układów, których fizjologiczna 
czynność w czasie leczenia promieniowaniem jonizującym 

jest zaburzana. Najczęstszą dysfunkcją jest popromienne 
zapalenie jelit, a w następstwie popromienna biegunka. 
W konsekwencji dochodzi do zaburzonego i/lub niepra-
widłowego wchłaniania substancji pokarmowych, w tym 
nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-elektro-
litowej, które łącznie mogą prowadzić do zaburzeń w od-
żywieniu całego organizmu.8 Z radioterapią w obszarze 
miednicy mniejszej wiąże się również zwiększone ryzyko 
rozwoju popromiennego zapalenia odbytnicy. Z uwagi na 
odmienną fizjologię poszczególnych odcinków przewodu 
pokarmowego (jelita i odbytnicy) objawy zaburzeń w ich 
pracy mogą występować jednocześnie, łączyć się i nakła-
dać na siebie.

Radioterapia, w zależności od wielkości dawki frakcyj-
nej, podanej dawki całkowitej, objętości napromienia-
nego narządu i jego budowy histologicznej oraz osobni-
czej wrażliwości, prowadzi do różnych zaburzeń w pracy 
zdrowych komórek znajdujących się na drodze wiązki 
promieniowania jonizującego. W jelitach dochodzi do 
złuszczenia komórek jelitowych (enterocytów), jak rów-
nież zahamowania podziałów komórek krypt jelitowych, 
co prowadzi do braku wystarczającej liczby funkcjonal-
nych komórek błony śluzowej jelit.9 Ponadto pod wpły-
wem promieniowania pojawiają się mikrouszkodzenia 
śródbłonka naczyń krwionośnych oraz zaburzenia krą-
żenia i ukrwienia ścian jelita, w tym jego podścieliska. 
To zwiększa ryzyko i nasilenie popromiennych zaburzeń 
jelitowych, a w konsekwencji może się przełożyć na za-
burzenia w odżywieniu (przez nieprawidłowe trawienie 
i wchłanianie) oraz dysfunkcję fizjologicznej flory bak-
teryjnej jelita.

4. Odżywianie i dieta u chorych 
poddawanych radioterapii 
w obszarze miednicy

Na wstępie należy wyróżnić 2 sytuacje kliniczne. Pierw-
sza to stan prawidłowego odżywienia chorego, kiedy 
zalecenia żywieniowe i dieta są związane z  rodzajem 

Tabela 3. Interpretacja poziomu BMI wg WHO, skala uproszczona, 
zmodyfikowana

BMI [kg/m2] Klasyfikacja

<18,5 niedowaga, może być związana z niedożywieniem

18,5–24,9 prawidłowa masa ciała

25,0–29,9 nadwaga

30,0–34,9 otyłość I stopnia

35,0–39,9 otyłość II stopnia

>39,9 otyłość III stopnia

Wzór obliczenia BMI [kg/m2] = masa ciała [kg] : wzrost [m]2

Na podstawie: Arends J, Bachmann P, Baracos V, et al. ESPEN guidelines 
on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017;3:11–48. doi:10.1016/j.
clnu.2016.07.015; Kondrup J, Allison SP, Elia M, Vellas B, Plauth M. ESPEN 
guidelines for nutrition screening 2020. Clin Nutr. 2003;22(4):415–421. 
doi:10.1016/S0261-5614(03)00098-0

Tabela 4. Wybrane nowotwory złośliwe regionu miednicy mniejszej 
leczone radioterapią/radiochemioterapią (radykalną, neoadiuwantową, 
adiuwantową)

Kobiety Mężczyźni

nowotwory odbytu
nowotwory odbytnicy
nowotwory pęcherza moczowego
nowotwory macicy (trzonu, szyjki)
nowotwory pochwy
nowotwory sromu

nowotwory odbytu
nowotwory odbytnicy
nowotwory pęcherza moczowego
nowotwory gruczołu krokowego
nowotwory jądra
nowotwory prącia

Tabela 5. Liczba zgłoszonych nowych zachorowań na wybrane nowotwory narządów miednicy mniejszej w Polsce w wybranych latach wg KRN

Rodzaj nowotworu 1999 r. 2003 r. 2008 r. 2013 r. 2017 r.

Nowotwór odbytnicy 3884 4851 5338 5898 5617

Nowotwór odbytu 846 302 217 270 286

Nowotwór pęcherza moczowego 4624 5056 5822 6965 7293

Nowotwór gruczołu krokowego (mężczyźni) 4414 5832 8269 12162 16253

Nowotwór jąder (mężczyźni) 680 801 1000 1155 1156

Nowotwór szyjki macicy (kobiety) 3565 3439 3270 2909 2502

Nowotwór trzonu macicy (kobiety) 3260 3953 4820 5706 5984

Nowotwór sromu (kobiety) 378 408 414 490 539

Wojciechowska U, Didkowska J. Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. 
Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy. http://onkologia.org.pl/raporty/. Dostęp 30.06.2020.
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planowanego leczenia onkologicznego. Druga to stwier-
dzenie cech i objawów niedożywienia (kacheksji/ano-
reksji nowotworowej), co może być wskazaniem do roz-
poczęcia leczenia żywieniowego równolegle z leczeniem 
onkologicznym. W niniejszej pracy rozważana jest ta 
pierwsza sytuacja.

W trakcie leczenia promieniowaniem jonizującym skład 
posiłków przyjmowanych przez chorego powinien zabez-
pieczać jego potrzeby żywieniowe oraz możliwie najmniej 
zaburzać fizjologię przewodu pokarmowego. W codziennej 
diecie poza właściwie dobranymi i zbilansowanymi pro-
duktami pokarmowymi należy pamiętać o należnej ilości 

Tabela 6. Produkty i pokarmy w codziennym jadłospisie chorego w trakcie radioterapii w obszarze miednicy małej

Rodzaj produktu/
czynności

Produkty/czynności zalecane, wskazane, dozwolone, dobrze 
tolerowane

Produkty/czynności niezalecane, niewskazane, 
zabronione, gorzej tolerowane

Zasady przygotowywania 
posiłków i potraw

gotowanie, duszenie bez smażenia, gotowanie na parze, pieczenie 
w folii lub pergaminie (bez dodatku tłuszczu);
dla urozmaicenia formy zjadanych potraw można je zmiksować, 
rozdrobnić, zrobić mus

smażenie, wędzenie, grillowanie, marynowanie, 
odsmażanie i podgrzewanie potraw na tłuszczu 

Zasady spożywania 
posiłków

posiłki w małych porcjach, 5–6 posiłków w ciągu doby, najlepiej 
regularnie, o stałych porach dnia; posiłki należy spożywać wolno, 
bez pośpiechu (zalecany czas na zjedzenie posiłku to 15–20 min); 
przygotowywanie posiłków tuż przed spożyciem, jedzenie powoli, 
małymi kęsami, dokładne gryzienie

posiłki o dużej objętości naraz, duże porcje, 
produkty o wątpliwej lub nieznanej jakości, posiłki 
i napoje bardzo zimne lub bardzo gorące

Płyny, napoje

słaba herbata czarna, owocowa, zielona, ziołowa (w zależności od 
indywidualnej tolerancji), kawa zbożowa bez mleka, woda mineralna 
lub źródlana niegazowana, kakao na wodzie, siemię lniane – tylko 
płyn/kleik bez nasion (uwaga: siemię lniane i olej lniany nie są zalecane 
w przypadku nowotworów hormonozależnych)

soki warzywne i owocowe, czarna kawa (słaba, 
mocna), napoje alkoholowe w każdej postaci, kakao, 
napoje smakowe i „kolorowe”, napoje gazowane

Mleko, przetwory 
mleczne (pochodzenia 
zwierzęcego)

produkty bezlaktozowe i chude: mleko, kefir, jogurt naturalny, zsiadłe 
mleko, maślanka, ser, twarożek naturalny; mleko roślinne (ryżowe, 
sojowe)

mleko odzwierzęce: krowie, kozie, owcze itp.; 
przetwory mleczne na bazie mleka z laktozą, 
śmietana, sery topione, tłuste sery żółte

Produkty zbożowe

pieczywo i kluski na bazie białej mąki pszennej, kukurydzianej, ryżowej, 
w tym pierogi, kopytka, drobny makaron; suchary, wafle ryżowe, 
kukurydziane, chrupki kukurydziane, płatki błyskawiczne (dobrze 
namoknięte), ryż biały, drobne kasze (manna, kukurydziana); wskazane 
produkty bezglutenowe

pieczywo i makaron: razowe, graham; pieczywo 
na zakwasie, wypieki z ciasta francuskiego, płatki 
zbożowe, gruby makaron, grube kasze (pęczak, 
gryczana), müsli, ryż brązowy, dziki, mąka razowa

Jaja
gotowane na miękko, na półtwardo, w koszulce, omlet na parze, suflet, 
delikatna jajecznica bez tłuszczu

surowe, gotowane na twardo, smażone, sadzone, 
jajecznica na tłuszczu

Mięso, wędliny
gatunki chude: kurczak i indyk (bez skóry), cielęcina, królik, chuda 
wołowina i wieprzowina

czerwona wołowina i wieprzowina, gęś, kaczka, 
dziczyzna, baranina, podroby, mięso surowe, jak 
np. tatar, produkty wędzone, konserwy

Ryby
gatunki chude (najlepiej świeże): dorsz, mintaj, flądra, łosoś, pstrąg, 
morszczuk, sola, szczupak, sandacz, leszcz

gatunki tłuste: halibut, węgorz, makrela; ryby 
surowe, jak sushi, ryby w marynatach, wędzone, 
z puszek, grillowane

Tłuszcze

masło >80% tłuszczu (w ograniczonych ilościach), 
ewentualnie specjalne margaryny „miękkie” jako profilaktyka 
przeciwcholesterolowa, oleje nieprzetworzone, bez dodatków: olej 
rzepakowy, oliwa z oliwek, olej z pestek winogron

śmietana, smalec, boczek, łój, majonez, margaryny 
„twarde” (utwardzane)

Warzywa

gotowane ziemniaki, marchewka, dynia, pietruszka, batat, kabaczek, 
szpinak, burak, w ograniczonej ilości: pomidory, szparagi, kalafior, 
brokuł; warzywa z wody, pieczone lub duszone bez tłuszczu, bez 
skórki i pestek; nie wolno jeść surowych warzyw i owoców, wyjątkiem 
są banany

frytki, ziemniaki smażone, grillowane, placki 
ziemniaczane, chipsy, warzywa wzdymające: 
sałata, kapusta, brukselka, soczewica, fasola, fasolka 
szparagowa, groch, groszek, soja, bób, cebula, 
czosnek, por, rzodkiewka, kalarepa, papryka, 
szczypiorek, chrzan; świeże ogórki, grzyby, unikać 
warzyw marynowanych w occie i kwaszonych

Owoce
jabłka, brzoskwinie, morele (bez skórki, bez nasion, można ugotować, 
upiec), banany, arbuz, melon, owoce w formie soku, przecieru, musu, 
kompotu

gruszki, owoce cytrusowe, czereśnie, truskawki, 
maliny, porzeczki, śliwki

Desery, ciasta, słodycze
galaretki bez owoców, biszkopty, miód, bardzo rzadko orzechy 
i prawdziwa czekolada, ciasta, ale bez dodatku: owoców, kawy, 
likierów, alkoholu, bakalii i czekolady

torty, kremy, lody, czekolada, bakalie, chałwa, kakao

Przyprawy
w ograniczonych ilościach: kminek, koperek, gałka muszkatołowa, 
przecier pomidorowy, lubczyk, rozmaryn, tymianek, bazylia, wanilia, 
cynamon, sól i cukier

ocet, pieprz, czosnek, chrzan, musztarda, ostra 
papryka, wędzona papryka, gotowe sosy i dressingi, 
majonez

Na podstawie: Stępień M. Zalecenia dietetyczne dla chorych w trakcie i po zakończeniu leczenia radioterapią w obszarze miednicy. Wrocław, Polska: Dolnośląskie 
Centrum Onkologii; 2016.
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przyjmowanych płynów, głównie wody (1500–2000 ml na 
dobę). W sytuacji gdy u chorego stwierdza się cechy niedo-
żywienia oraz kliniczne objawy kacheksji/anoreksji nowo-
tworowej, należy wdrożyć leczenie żywieniowe. Sama dieta 
zalecana w związku z radioterapią może być nieskuteczna.10 
W tabeli 6 przedstawiono przykładowe zestawienie pokar-
mów korzystnych i niekorzystnych dla osoby leczonej pro-
mieniowaniem jonizującym w obszarze miednicy małej. 
Zalecenia sposobu odżywiania oraz włączenia i wyłączenia 
poszczególnych produktów powinny zawsze opierać się na 
wywiadzie, znajomości przyjmowanych przewlekle leków, 
chorób współistniejących i przebytych, ewentualnych aler-
gii pokarmowych. Zbilansowana i dobrze dobrana dieta pa-
cjenta chorego na nowotwór, pomimo licznych obostrzeń, 
może być urozmaicona, lekkostrawna, niskobłonnikowa, 
zawierać potrzebną ilość kalorii i składników odżywczych. 
Tak skomponowany sposób odżywiania rzadziej wywołuje 
biegunki i zaparcia, wzdęcia i puste odbijania, minimali-
zuje również dolegliwości gastryczne i proktologiczne.11

5. Podsumowanie

Interdyscyplinarne leczenie nowotworów wymaga od 
współczesnego lekarza onkologa szerokiej wiedzy. Sto-
sowanie nowoczesnych metod terapii oraz wczesne wy-
krywanie choroby stanowią 2 podstawowe sposoby na 
obniżenie umieralności z powodu nowotworów i zwięk-
szenie odsetka ich trwałych wyleczeń. W zakresie tych 
działań jest również dobór odpowiedniej diety, dostoso-
wanej do indywidualnych potrzeb chorego. Znajomość 
ubocznych skutków stosowanych terapii (chemioterapii 
czy radioterapii) pozwala obniżyć ryzyko powikłań i za-
dbać o poprawię jakości życia chorego w trakcie leczenia 
i po jego zakończeniu.
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1. Wstęp

W ostatnich 10 latach istotnie wzrosło zainteresowanie za-
biegami z użyciem autologicznych tkanek. Podejmowane 
są próby pozyskiwania komórek macierzystych z różnych 
źródeł, najczęściej mezenchymalnych komórek macierzy-
stych z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego. W chirur-
gii plastycznej rozszerzane są wskazania do wypełniania 
z użyciem autologicznej tkanki tłuszczowej pochodzącej 
z lipoaspiratów. Dynamicznie rozwinął się również rynek 
PRP. Podejmowane są próby stosowania go w ortopedii, 
medycynie estetycznej, flebologii, chirurgii plastycznej czy 
stomatologii. Podstawowym celem stosowania PRP jest pró-
ba indukcji procesów naprawczych w leczonych tkankach.

2. Co to jest PRP?

Koncepcja PRP pojawiła się po raz pierwszy w latach 70. 
XX w. Hematolodzy wprowadzili to określenie dla oso-
cza zawierającego większą liczbę płytek w porównaniu 

z krwią obwodową. Początkowo PRP było stosowane w le-
czeniu małopłytkowości.1,2 Dziesięć lat później zaczęto 
używać go w chirurgii twarzowo-szczękowej. Pierwotnie 
stosowano zestawy bez antykoagulantów i produkt ten 
nazwano PRF. Wykorzystywano jego zdolności adhezyjne 
i hemostatyczne, a z czasem stwierdzono również działa-
nie przeciwzapalne i stymulujące proliferację.3 Następnie 
zaczęto korzystać z PRP w leczeniu schorzeń i urazów 
mięśniowo-szkieletowych,4 kardiochirurgii, chirurgii 
dziecięcej, ginekologii, chirurgii plastycznej i  leczeniu 
trudno gojących się ran.5 Metoda wzbudziła bardzo duże 
zainteresowanie w medycynie estetycznej i dermatologii. 
PRP jest stosowane w leczeniu blizn, rozstępów, w zabie-
gach „odmładzających”, terapii bielactwa i łysienia.6–12

Obecnie PRP najczęściej stosowane jest w ortopedii 
i medycynie estetycznej. Ogólną koncepcją metody jest 
chęć uzyskania działania terapeutycznego za pomocą 
autologicznych czynników wzrostu wydzielanych natu-
ralnie w procesie krzepnięcia i gojenia rany. Skutkami 
ich wpływu powinny być stymulacja proliferacji, induk-
cja syntezy składników macierzy zewnątrzkomórkowej, 
migracja mezenchymalnych komórek macierzystych oraz 

Wykaz skrótów i oznaczeń

ADP (ang. adenosine 5′diphosphate) – adenozyno-5′-difosforan
GDP (ang. guanosine 5′diphosphate) – guanozyno-5′-difosforan
EGF (ang. epidermal growth factor) – naskórkowy czynnik wzrostu
IGF-1 (ang. insulinlike growth factor 1) – insulinopodobny czynnik wzrostu 1
KOOS (Knee Osteoarthritis Outcome Score) – współczynnik nasilenia objawów 

choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
PDGF (ang. plateletderived growth factor) – płytkopochodny czynnik wzrostu
PF-4 (ang. platelet factor 4) – czynnik płytkowy 4
PRF (ang. plateletrich fibrin) – fibryna bogatopłytkowa
PRP (ang. plateletrich plasma) – osocze bogatopłytkowe
TGF-β1 (ang. transforming growth factor β1) – transformujący czynnik wzrostu β1
VEGF (ang. vascular endothelial growth factor) – naczyniowo-śródbłonkowy 

czynnik wzrostu

Osocze bogatopłytkowe
prof. dr hab. n. med. Paweł Surowiak

Zakład Histologii i Embriologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

Spis treści

Wykaz skrótów i oznaczeń . . . . . 245
1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
2. Co to jest PRP? . . . . . . . . . . . . . 245
3. Biologia płytek krwi . . . . . . . . 246
4. Najważniejsze czynniki  

wzrostu pochodzenia 
 płytkowego . . . . . . . . . . . . . . . 246

5. Podział PRP . . . . . . . . . . . . . . . . 246
6. Pozyskiwanie PRP . . . . . . . . . . 247
7. Stężenie płytek w PRP 

a efektywność . . . . . . . . . . . . . 247
8. Zestaw do pozyskiwania PRP 

a stężenie czynników  
wzrostu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

9. PRP a wiek pacjenta . . . . . . . . 248
10.  Przykłady zastosowań  

klinicznych PRP. . . . . . . . . . . . 248
10.1. Ortopedia . . . . . . . . . . . . . . . 248
10.2. Medycyna estetyczna . . . . 249
11. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . 249
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . 250



Paweł Surowiak246

działanie przeciwzapalne. Stąd biorą się zastosowania PRP 
w leczeniu urazów, trudno gojących się ran, we wspoma-
ganiu procesu gojenia podczas zabiegów chirurgicznych 
oraz medycyny estetycznej.

3. Biologia płytek krwi

Płytki krwi, zwane trombocytami, powstają w szpiku 
kostnym. Płytki to  małe bezjądrowe komórki o  śred-
nicy ok. 2 µm. W krwi obwodowej występują w liczbie 
150–400 tys. na mikrometr. Są kluczowym elementem 
w procesie krzepnięcia krwi oraz gojenia ran. Zawierają 
w cytoplazmie liczne ziarnistości, kluczowe dla ich funk-
cji. Występują 3 typy ziarnistości: α, δ oraz lizosomalne. 
W każdej płytce jest ok. 50–80 ziarnistości. W ziarnisto-
ściach α występują liczne czynniki wzrostu, w tym PDGF. 
Ponadto występują w nich różne chemokiny i cytokiny 
oraz czynniki krzepnięcia. W ziarnistościach δ występują 
ADP i GDP, Ca2+, Mg2+ oraz serotonina i histamina. Ziar-
nistości lizosomalne zawierają różne proteazy.

W procesie krzepnięcia krwi i gojenia rany udział płytek 
jest wieloetapowy. Początkowo wykazują one adhezję, 
dzięki czemu przylegają do uszkodzonego śródbłonka. 
Następnie zostają aktywowane, co prowadzi do zmiany 
ich kształtu i wydzielania różnych związków z ziarnisto-
ści. Na tym etapie, zwanym wydzielaniem, z płytek krwi 
uwalniane są czynniki wzrostu i cytokiny, które stymulują 
przejściowy odczyn zapalny oraz angiogenezę, migrację 
mezenchymalnych komórek macierzystych i proliferację.13

4. Najważniejsze czynniki wzrostu 
pochodzenia płytkowego

Po podaniu PRP w leczone miejsce płytki krwi ulegają 
degranulacji. W jej wyniku wydzielane są opisane wyżej 
składniki ziarnistości – czynniki wzrostu, chemokiny, cy-
tokiny itd. Najważniejsze z klinicznego punktu widzenia 
czynniki wzrostu wymieniono poniżej.

PDGF jest czynnikiem wzrostu syntetyzowanym przez 
wiele różnych komórek – płytki krwi, makrofagi, komórki 
śródbłonka, fibroblasty i komórki glejowe. PDGF może 
wiązać się z niektórymi białkami osocza oraz macierzy 
zewnątrzkomórkowej, dzięki czemu lokalnie uzyskuje 
większe stężenia. PDGF jest silnym induktorem podzia-
łów różnych typów komórek oraz chemoatraktantem.14 
Wykazano również, że indukuje syntezę kolagenu i kwasu 
hialuronowego.15 W hodowlach tkankowych kości PDGF 
może indukować syntezę DNA i chemotaksję.16

VEGF jest najważniejszym czynnikiem wzrostu indu-
kującym angiogenezę. To najsilniejszy stymulator prolife-
racji komórek śródbłonka oraz ich migracji.17 Wykazano 
również, że może wykazywać działanie wazodylatacyjne 
oraz zwiększać przepuszczalność śródbłonka.18

TGF-β1 pełni wiele różnych funkcji w organizmie, od-
grywa również kluczową rolę podczas jego rozwoju. Może 
wykazywać działanie stymulujące proliferację, różnicowa-
nie oraz migrację komórek. Odgrywa również istotną rolę 
w formowaniu macierzy zewnątrzkomórkowej. Oprócz 
płytek krwi jest wydzielany również przez komórki jedno-
jądrowe. Opisano, że wpływa też na proces remodelingu 
tkanki kostnej.19–24

IGF-1 jest zwany również somatomedyną. Jest to grupa 
peptydów o działaniu anabolicznym wydzielanych przez 
hepatocyty pod wpływem hormonu wzrostu. Znane są 
2 izoformy IGF, ale tylko IGF-1 jest obecna w życiu po-
zapłodowym. IGF jest ekspresjonowany przez komórki 
wielu narządów – nerek, serca, płuc, tkanki tłuszczowej 
i różnych tkanek gruczołowych. Oddziałuje na organizm 
na drodze ando-, para- i autokrynnej. Wpływa na eks-
presję białek macierzy zewnątrzkomórkowej, a  także 
proliferację i różnicowanie różnych typów komórek.25–28

EGF stymuluje regenerację naskórka. Odgrywa istotną 
rolę w procesie gojenia rany przez stymulację proliferacji 
keratynocytów i fibroblastów. Wpływa stymulująco na 
proliferację innych nabłonków. Wykazano, że stymuluje 
ekspresję wielu czynników wzrostu.29

PF-4 jest silnym chemoatraktantem dla neutrofili. Jest 
odpowiedzialny za napływ granulocytów obojętnochłon-
nych w początkowej fazie gojenia rany. Indukuje również 
chemotaksję fibroblastów.30

5. Podział PRP

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele zestawów do 
pozyskiwania PRP. Bazują one na różnych zasadach pre-
paracji krwi, siłach i czasach wirowania, używają róż-
nych antykoagulantów. W wyniku tej niejednorodności 
można pozyskiwać PRP z odmienną zawartością płytek, 
różnymi stężeniami czynników wzrostu i odmienną za-
wartością leukocytów i erytrocytów. Duża różnorodność 
dostępnych technologii powoduje, że dane kliniczne są 
trudne do interpretacji. Należałoby przeprowadzić bada-
nie porównujące efektywność poszczególnych rodzajów 
PRP.31,32 Wprowadzono kilka systemów podziału techniki 
PRP w celu osiągnięcia konsensusu w nomenklaturze.31–36 
Jedną z częściej stosowanych jest 4-stopniowa klasyfikacja 
bazująca na zawartości leukocytów oraz fibryny w pozy-
skanym koncentracie.32 Wyróżnia ona:
• PRP ubogie w leukocyty – preparaty cechujące się bra-

kiem/niską zawartością leukocytów oraz małą gęstością 
fibryny po aktywacji;

• leukocyty i PRP – preparat o dużej zawartości leukocy-
tów i małej gęstości fibryny po aktywacji;

• PRF uboga w leukocyty – preparaty cechujące się bra-
kiem/niską zawartością leukocytów oraz dużą gęstością 
fibryny po aktywacji. Preparat nie nadaje się do iniekcji, 
ponieważ ma formę żelu;
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• PRF bogata w leukocyty i fibrynę – preparat o dużej 
zawartości leukocytów oraz z dużą gęstością fibryny po 
aktywacji. Preparat nie nadaje się do iniekcji, ponieważ 
ma formę żelu.
Przedstawiona w 2009 r. klasyfikacja posiada wady. Nie 

uwzględnia stosowanego antykoagulantu, żywotności 
płytek, stopnia zagęszczenia płytek. Podział ten nie obej-
muje również nowych metod pozyskiwania PRF, takich 
jak wprowadzone przez Choukrouna i Ghanaatiego.37 
Opisali oni zestawy do pozyskiwania płynnego PRF (tak 
zwany i-PRF), nadającego się do iniekcji, pozyskiwanego 
wg zasady wirowania z niską prędkością.

6. Pozyskiwanie PRP

Pozyskiwanie PRP jest jedną z przyczyn dużej popular-
ności metody. Jest to prosta i szybka procedura przepro-
wadzana w układzie zamkniętym. W pierwszym etapie 
pobierana jest do odpowiedniej probówki próżniowej 
krew żylna (ryc. 1).

Następnie probówka z krwią jest odwirowywana w wi-
rówce z  siłą odśrodkową i  w  czasie zalecanymi przez 
producenta. Z reguły po kilku minutach uzyskiwany jest 
preparat PRP (ryc. 2), który następnie może być wyko-
rzystany do zabiegu.

W przypadku probówek zawierających antykoagulant 
stosowane są różne metody aktywacji płytek – dodatek 
chlorku wapnia, trombiny, kontakt z kolagenem i metoda 
zamrażania/rozmrażania.

7. Stężenie płytek w PRP 
a efektywność

De Leon et al. opisali badanie skuteczności różnych ze-
stawów do pozyskiwania PRP w leczeniu przewlekłych 
owrzodzeń. Badanie wykazało, że PRP w istotny sposób 
stymuluje proces gojenia ran.38 Ciekawym spostrzeżeniem 
zawartym w pracy jest to, że lepsze wyniki kliniczne uzy-
skiwano za pomocą zestawów pozwalających na mniej-
sze zagęszczenie płytek niż w krwi obwodowej (1–3 razy) 

Ryc. 1. Zabieg pobierania krwi do probówki z komercyjnie dostępnego zestawu do pozyskiwania PRP

Ryc. 2. Przykład preparatu PRP pozyskanego z krwi żylnej obwodowej za 
pomocą komercyjnie dostępnego zestawu
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w porównaniu z zestawami bardziej zagęszczającymi płyt-
ki (3–8 razy). Badanie in vitro opisane przez Grazianiego 
et al. analizowało wpływ PRP na hodowane fibroblasty 
i osteoblasty.22 Wykazano, że zestawy pozwalające na po-
zyskiwanie 2,5 razy wyższego stężenia płytek w porów-
naniu z krwią obwodową cechowały się największą sty-
mulacją proliferacji. Wyższe stężenia płytek wywoływały 
efekt hamujący proliferację. Dla odmiany dowiedziono, 
że zdolność PRP do stymulacji ekspresji TGF-β1 rośnie 
wraz ze stężeniem pozyskiwanych płytek. Istotne wydaje 
się bardziej precyzyjne charakteryzowanie zestawów do 
pozyskiwania PRP w badaniach klinicznych.

8. Zestaw do pozyskiwania PRP 
a stężenie czynników wzrostu

W zależności od rodzaju zestawu pozyskujemy PRP o róż-
nym stężeniu czynników wzrostu i jest to niezależne od 
stężenia płytek. Badanie przeprowadzone przez Mazzuc-
co et  al. na 9 różnych zestawach wykazało, że stężenie 
czynników wzrostu w PRP może się bardzo różnić. Stę-
żenie PDGF-AB wahało się pomiędzy 33 ng/ml ±7 ng/ml 
a 140 ng/ml ±14 ng/ml.39 Nie ma jednoznacznych danych 
sugerujących, że stężenie czynników wzrostu jest propor-
cjonalne do stężenia płytek. Badania wykazały dodatnią 
korelację pomiędzy koncentracją płytek a stężeniem PDGF-
-AB, TGF-β1, EGF i PDGF-BB. Istnieją jednak opracowania, 
które tej zależności nie potwierdzają. Dotychczas nie zba-
dano klinicznych implikacji różnic w stężeniach czynników 
wzrostu.40–45

9. PRP a wiek pacjenta

Obecnie dostępne jest tylko 1 badanie oceniające stężenia 
czynników wzrostu pozyskiwanych z PRP w zależności 
od wieku donorów. Wykazało ono ujemną korelację po-
między stężeniem PDGF-BB i IGF-1. Wyniki te wymagają 
potwierdzenia, jednak są cenną sugestią kliniczną. Jeśli 
dalsze badania nad PRP wykażą jego wysoką kliniczną 
użyteczność, warto rozważyć biobanking autologicznego 
PRP od młodych donorów.46

10.  Przykłady zastosowań 
klinicznych PRP

10.1. Ortopedia

Najwięcej badań nad zastosowaniem PRP w  leczeniu 
choroby zwyrodnieniowej dotyczy stawu kolanowego. 
Niestety ich metodyka jest niejednorodna – stosowane 
są różne zestawy, które mają odmienny potencjał biolo-
giczny, różne sposoby podawania. W pracy Laudy et al. 

przeanalizowano 10 badań klinicznych. Wynika z niej, że 
dostawowe iniekcje PRP były efektywniejsze w redukcji 
objawów bólowych w porównaniu z placebo 6 miesięcy po 
zabiegu. Również porównanie PRP z dostawowymi iniek-
cjami kwasu hialuronowego miały wyższą skuteczność 
PRP w redukcji bólu.47 Dla odmiany metaanaliza prze-
prowadzona przez Campbella et al. porównująca skutecz-
ność dostawowych iniekcji kwasu hialuronowego, doustne 
stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, do-
stawowych iniekcji kortykosteroidów oraz dostawowych 
iniekcji PRP wykazała, że to iniekcja kwasu hialurono-
wego po 26  tygodniach daje najwyższą redukcję bólu 
i poprawę czynności stawu.48 W kolejnej metaanalizie, 
w której jako podstawowe kryterium oceny zastosowano 
skalę KOOS, stwierdzono, że PRP ma wyższą skuteczność 
w porównaniu z kwasem hialuronowym w redukcji bólu 
i poprawie funkcji stawu.49 Autorzy innej analizy doszli 
do wniosku, że wielokrotne powtarzanie dostawowych 
iniekcji PRP jest skuteczniejsze w porównaniu z pojedyn-
czą iniekcją lub 2 zabiegami. Analiza wykazała najwyższą 
skuteczność 3 zabiegów.50 Z kolei Zhao et al. stwierdzili, 
że terapia łączona z użyciem PRP i kwasu hialuronowego 
jest skuteczniejsza w redukcji bólu i przywracaniu funkcji 
stawu w porównaniu z mono terapią. Nie odnotowano 
różnic w skuteczności PRP vs kwas hialuronowy.51 Belk 
et al. dowiedli, że po dostawowej iniekcji PRP pacjenci 
mogą oczekiwać większej poprawy klinicznej w porów-
naniu z kwasem hialuronowym. Udowodniono również, 
że ubogie w leukocyty PRP ma wyższą skuteczność w po-
równaniu z PRP bogatym w leukocyty.52

Zastosowanie PRP w leczeniu choroby zwyrodnieniowej 
stawu kolanowego jest skuteczną metodą w leczeniu bólu 
i przywracaniu funkcji stawu. Porównanie PRP z innymi 
metodami leczenia nie daje jednoznacznych wyników. 
Może to być związane z mnogością stosowanych zestawów 
do separacji PRP oraz różnymi protokołami zabiegowy-
mi. Niezbędne wydaje się przeprowadzenie badań kli-
nicznych porównujących skuteczność różnych zestawów 
oraz opracowanie jednoznacznego protokołu stosowania 
i kwalifikacji do zabiegu.

Podobnie wygląda obecny stan wiedzy o zastosowaniu 
PRP w leczeniu innych schorzeń ortopedycznych. Wyka-
zano bezpieczne i skuteczne zastosowanie PRP w wielu 
wskazaniach, np.:
• w chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego po 

2 miesiącach od zabiegu dostawowa iniekcja PRP ce-
chuje się wyższą skutecznością w porównaniu z kwasem 
hialuronowym53;

• w zapaleniu rozcięgna podeszwowego PRP wykazano 
skuteczność porównywalną z innymi metodami lecz-
niczymi: niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, 
ortezami, iniekcjami steroidów i fizykoterapią54;

• w przypadku entezopatii nadkłykcia bocznego kości 
ramiennej wykazano, że iniekcje małych dawek korty-
kosteroidów są skuteczniejsze w porównaniu z PRP.55
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10.2. Medycyna estetyczna

W ostatnich latach osocze bogatopłytkowe zyskało bardzo 
dużą popularność w medycynie estetycznej. Jest ono uży-
wane w celu poprawy parametrów skóry oraz w leczeniu 
łysienia. W zabiegach mających polepszyć jakość skóry 
PRP jest stosowane albo w monoterapii, albo w terapii łą-
czonej. W przypadku monoterapii aplikuje się je w formie 
licznych mikroiniekcji w leczoną okolicę (mezoterapia). 
Dotychczas nie opublikowano pracy, która w wiarygod-
ny sposób potwierdzałaby skuteczność i bezpieczeństwo 
monoterapii PRP w tym wskazaniu. Większość badań 
jest prowadzona na bardzo małych grupach pacjentów. 
Ciekawe spostrzeżenie wynika z publikacji Redaelli et al. 
opisującej badania przeprowadzone na grupie 23 pacjen-
tów. Wykazali oni, że satysfakcja pacjentów z zabiegu 
jest wyższa niż satysfakcja lekarza. Z danych wynika, że 
w ocenie skuteczności takich terapii satysfakcja pacjen-
ta jest bardzo istotna, ponieważ parametr ten wiąże się 
z niemierzalnymi dla lekarza subiektywnymi odczuciami 
pacjenta.56

Istotnie więcej informacji odnosi się do stosowania PRP 
w połączeniu z innymi metodami, głównie zabiegami ba-
zującymi na wytwarzaniu mikrourazów. W tego typu 
zabiegach PRP jest stosowane z reguły w celu leczenia 
blizn atroficznych i rozstępów. Porwal et al. opisali ba-
danie porównujące skuteczność zastosowania PRP oraz 
PRP wraz z mikrookłuwaniem za pomocą dermarollera 
w leczeniu blizn atroficznych. Wykazało ono poprawę 
w  przypadku obu metod, jednak skuteczność terapii 
łączonej była wyższa.57 Podobne wyniki w tym samym 
wskazaniu otrzymali Asif et al.58 Natomiast Ibrahim et al. 
w swoim badaniu opisali, że mikrookłuwanie wykazuje 
podobną skuteczność w leczeniu blizn zanikowych, co 
terapia łączona z PRP.59

Obecnie najwięcej danych jest dostępnych na temat 
użycia PRP w połączeniu z laserami frakcyjnymi w róż-
nych wskazaniach. Cai et al. opisali wyniki zastosowania 
lasera frakcyjnego erbowo-szklanego wraz z PRP w za-
biegach odmładzania skóry twarzy. Po serii 3 zabiegów 
uzyskano istotną poprawę takich parametrów, jak koloryt 
skóry, wielkość porów i tekstura – wg lekarzy w 90,51% 
przypadków, w ocenie pacjentów w 88,61% przypadków. 
Leczenie było dobrze tolerowane. Po zabiegach nie stwier-
dzono hiper- ani hipopigmentacji. Opisano przejściowe 
działania niepożądane, takie jak obrzęk trwający 1–3 dni 
i zaczerwienienie w czasie 2–4 dni.60 Araco porównał za-
stosowanie lasera frakcyjnego w monoterapii i  leczeniu 
skojarzonym z PRP. Badanie wykazało istotnie wyższą 
poprawę nawilżenia skóry i zawartości kolagenu po le-
czeniu skojarzonym.61

Ciekawym wskazaniem do zastosowania PRP jest le-
czenie bielactwa. W literaturze podawane są przykłady 
zastosowania PRP wraz z laserami w leczeniu tego scho-
rzenia. Kadry et al. opisali badanie skuteczności 3 metod 

terapeutycznych w leczeniu bielactwa – lasera frakcyjnego 
CO2, PRP oraz terapii łączonej: lasera frakcyjnego CO2 + 
PRP. Badanie wykazało, że monoterapia z użyciem lasera 
frakcyjnego CO2 cechuje się niską skutecznością, nato-
miast wykazano istotną poprawę u pacjentów leczonych 
PRP lub terapią kombinowaną. Większą poprawę zaob-
serwowano na tułowiu w porównaniu z twarzą i kończy-
nami. Na twarzy najwyższą skuteczność wykazała terapia 
łączona, na tułowiu PRP w monoterapii.62 Abdelghani 
et al. przeprowadzili badanie skuteczności terapii łączonej 
– PRP + laser frakcyjny CO2 + fototerapia UVB. Badanie 
wykazało wysoką skuteczność tej kombinacji w leczeniu 
bielactwa.63 Opisano również porównanie terapii bielac-
twa z użyciem lasera ekscymerowego oraz terapii łączącej 
zabieg laserowy z PRP. Badanie wykazało wyższą skutecz-
ność terapii łączonej.64

Liczne prace sugerują wyższą skuteczność i lepszą to-
lerancję leczenia blizn zanikowych, porównując zabieg 
z użyciem lasera frakcyjnego CO2 z terapią łączącą laser 
frakcyjny CO2 z PRP.65–68 Jedna praca wykazała wysoką 
skuteczność i bezpieczeństwo terapii łączącej PRP z śród-
skórną radiofrekwencją w leczeniu rozstępów.69

Pojawiły się 2 prace opisujące interakcje pomiędzy PRP 
a toksyną botulinową typu A. W pierwszym badaniu opi-
sano różne metody rozcieńczania toksyny botulinowej 
– w soli fizjologicznej, w roztworze albumin oraz w PRP. 
Badania elektroneuromiograficzne przeprowadzone na 
królikach wykazały, że preparat toksyny botulinowej typu 
A rozcieńczony w soli fizjologicznej cechuje się wyższą 
efektywnością kliniczną w porównaniu z rozcieńczanym 
w albuminach i PRP.70 Kolejne badanie, również przepro-
wadzone na królikach, określające aktywność mięśni za 
pomocą elektroneuromiografii dowiodło, że zastosowanie 
PRP w postaci mezoterapii istotnie zmniejsza skuteczność 
toksyny botulinowej typu A. Wynik ten jest bardzo cenny 
z klinicznego punktu widzenia. Pozwala rozważać PRP 
jako metodę leczenia powikłań po zabiegach z użyciem 
toksyny botulinowej typu A.71 Podejmowane są również 
próby stosowania PRP w połączeniu z kwasem hialuro-
nowym w celu korygowania bruzd i zmarszczek twarzy. 
Wykazują one wysoką skuteczność i bezpieczeństwo ta-
kiego połączenia.72,73

11. Podsumowanie

Stosowanie PRP jest bardzo ciekawą metodą terapeutyczną. 
Autologiczne pochodzenie oraz stosunkowo niski koszt 
powodują, że podejmowane są próby przeprowadzania za-
biegów z użyciem PRP w wielu dziedzinach medycyny. Ze 
względu na dużą różnorodność sposobów pozyskiwania 
PRP metoda ta wymaga bardziej szczegółowego przeba-
dania w poszczególnych wskazaniach z uwzględnieniem 
różnic metodycznych. Nie wydaje się uzasadnione zbiorcze 
traktowanie wszystkich technik stosowania PRP, ponieważ 
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różnią się one istotnie składem komórkowym i stężeniami 
białek, w tym czynników wzrostu. Nie opracowano również  
zunifikowanego sposobu „dawkowania” PRP dla poszcze-
gólnych zestawów, a zabiegi prowadzone są na podstawie 
wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń własnych lekarzy.
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1. Wyzwania polskiej onkologii

Polska stoi w obliczu epidemii raka. Około 450 tys. Po-
laków już walczy z nowotworami złośliwymi, a według 
prognoz do 2025 r. liczba ta przekroczy 600 tys.1,2 Jeżeli 
śmiertelność z powodu chorób układu krążenia będzie 
się nadal zmniejszać, rak stanie się główną przyczyną 
zgonów w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat.2–4 Ważną 
kwestią są również wydatki na onkologię – w 2012 r. kosz-
towała ona polski system opieki zdrowotnej ok. 1,2 mld 
euro.2 Zachorowalność na raka i koszty związane z opieką 
onkologiczną stanowią tylko część problemu; znacznie 
istotniejszym jest jeden z najwyższych w Europie współ-
czynników umieralność/zapadalność.5 W porównaniu 
z innymi krajami UE częstość występowania raka w Pol-
sce jest relatywnie niska przy wyraźnie gorszych średnich 
wskaźnikach przeżyć 5-letnich, wynoszących odpowied-
nio 42,7% i 54,6%.5–8

Część różnic w poziomie opieki onkologicznej między 
Polską a innymi krajami UE można wyjaśnić gorszą orga-
nizacją, ograniczonymi zasobami kadrowymi, dłuższym 
oczekiwaniem pacjentów oraz dysproporcjami w nakła-
dach per capita na opiekę onkologiczną: w 2011 r. w Polsce 

wyniosły one 42 euro rocznie w porównaniu z 85 euro 
w Czechach, 156 euro we Francji i aż 333 euro w Stanach 
Zjednoczonych.4,7 W odniesieniu do EHCI, oceniające-
go standardy europejskich systemów opieki zdrowotnej, 
dostępność (także do innowacyjnych terapii) oraz ja-
kość świadczonych usług, Polska została sklasyfikowana 
na 32. miejscu spośród 35 państw poddanych analizie 
w 2018 r. 8,9 Szacuje się, że u 1 na 4 pacjentów z rozpozna-
niem raka w Polsce doszło do opóźnienia diagnostyki 
oraz leczenia trwającego 5–6 miesięcy9 i to w sytuacji, 
gdy zarówno pacjenci, jak i świadczeniodawcy opieki on-
kologicznej wyrażają pragnienie szybkiego i ułatwionego 
dostępu do diagnostyki i nowoczesnego leczenia.10 Tym-
czasem w Polsce tylko 1 na 14 pacjentów uważa, że dostęp 
do terapii onkologicznych jest na takim samym poziomie, 
jak w innych państwach UE.9,11

2. Wprowadzenie szybkiej terapii 
onkologicznej i karty DiLO

Nieunikniony wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe 
w Polsce oraz wynikające z tego skutki w postaci wysokiej 
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śmiertelności, poważnych konsekwencji społecznych, 
w tym pogorszenia jakości życia chorych i znaczących skut-
ków ekonomicznych, zarówno dla obywateli, jak i finansów 
publicznych,12 leżały u podstaw wdrożenia szybkiej terapii 
onkologicznej. To nowe rozwiązanie organizacyjne, zwane 
również pakietem onkologicznym, zostało wprowadzone 
z dniem 1 stycznia 2015 r. na mocy rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia 
onkologicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1250).13 Pakiet ma 
wspomagać pacjentów z podejrzeniem raka, skracając czas 
oczekiwania na specjalistyczne badania i konsultacje oraz 
zapewniając natychmiastowe leczenie.

Swoistą przepustką do badań i  leczenia raka bez ko-
lejki została karta DiLO. Karta uprawnia do uzyskania 
świadczeń w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej. 
Wystawia ją najczęściej lekarz POZ bądź lekarz specja-
lista w AOS lub w trakcie hospitalizacji. Pacjent z kartą 
DiLO kierowany jest na badania (diagnostykę wstępną), 
które potwierdzają lub wykluczają nowotwór. W razie 
rozpoznania nowotworu złośliwego diagnostyka jest po-
głębiana w celu określenia stopnia zaawansowania cho-
roby (ang. staging) i kwalifikacji chorego do właściwego 
leczenia. Na podstawie wyników przeprowadzonych ba-
dań wielodyscyplinarny zespół lekarzy, tzw. konsylium 
onkologiczne, opracowuje indywidualny plan terapii. 

Po podjęciu decyzji przez konsylium oraz wyrażeniu zgo-
dy przez pacjenta rozpoczyna się proces terapeutyczny. 
Konsylium wyznacza również tzw. koordynatora, który 
dostarcza pacjentowi niezbędnych informacji oraz zapew-
nia wsparcie administracyjne i organizacyjne w systemie 
opieki onko logicznej. Kolejne etapy szybkiej terapii onko-
logicznej zaprezentowano na ryc. 1.14

Zgodnie z rozporządzeniem AOS ma 28 dni od mo-
mentu wystawienia pacjentowi karty DiLO na przepro-
wadzenie diagnostyki wstępnej, służącej potwierdzeniu 
lub wykluczeniu nowotworu złośliwego, oraz 21 dni na 
diagnostykę pogłębioną, dzięki której ustalany jest typ, 
lokalizacja i stopień zaawansowania nowotworu („regu-
ła 7 tygodni”). Z kolei czas na zebranie się konsylium 
i rozpoczęcie leczenia onkologicznego nie powinien prze-
kroczyć 2 tygodni od momentu zakończenia diagnostyki 
pogłębionej.13 Aby egzekwować zgodność z terminami 
oczekiwania wg karty DiLO, płatnik, którym jest NFZ, 
pobiera od świadczeniodawców przekraczających limity 
czasu oczekiwania karę finansową odpowiadającą 30% 
wartości zakontraktowanych usług. Ponadto świadczenia 
medyczne w ramach karty DiLO nie są ograniczone limi-
tami finansowymi płatnika publicznego.13,15

W myśl założeń ustawodawcy główne korzyści wyni-
kające z pakietu onkologicznego to13:

Ryc. 1. Schemat organizacyjny szybkiej terapii onkologicznej

Źródło: http://pakietonkologiczny.gov.pl. Dostęp 16.02.2015.
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• skrócenie kolejek pacjentów z podejrzeniem nowotworu;
• szybka ścieżka od momentu podejrzenia nowotworu do 

chwili wdrożenia odpowiedniego leczenia;
• zapewnienie kompleksowej opieki na każdym etapie 

choroby;
• uporządkowanie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta;
• w efekcie – zmniejszenie śmiertelności pacjentów onko-

logicznych.

3. Szybka terapia onkologiczna 
i karta DiLO w ocenie pacjenta 
i lekarza

Wobec upływu 4  lat od wprowadzenia szybkiej terapii 
onko logicznej podjęto próbę poznania opinii pacjentów 
i lekarzy na temat praktycznego funkcjonowania pakietu 
onkologicznego. W tym celu zespół badawczy, utworzony 
przez 2 asystentów Katedry Onkologii Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu (w tym autora) oraz 3 studentów, 
członków Studenckiego Koła Naukowego Onkologii Uni-
wersytetu Medycznego we Wrocławiu, stworzył autorski 
kwestionariusz. Dobrowolną ankietę podzielono na 3 sekcje 
zawierające pytania: społeczno-demograficzne, dotyczące 
zachowania terminów oraz o efektywność i przyszłość kar-
ty DiLO. Wszyscy ankietowani pacjenci byli leczeni na 
oddziałach DCO we Wrocławiu: na Oddziale Chirurgii 
Nowotworów Przewodu Pokarmowego, Oddziale Nowo-
tworów Tkanek Miękkich, Skóry i Czerniaków, Oddzia-
le Ginekologii Onkologicznej, Oddziale Urologicznym, 
Oddziale Onkologii Klinicznej oraz w Zakładzie Radio-
terapii. Z kolei ankietowana grupa lekarzy (lekarzy POZ, 
specjalistów z zakresu onkologii i chorób wewnętrznych, 
rezydentów, innych) miała zasięg ogólnopolski – znaleźli 
się w niej medycy zatrudnieni w DCO, Uniwersyteckim 
Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz zrzeszeni na lekar-
skich forach internetowych w mediach społecznościowych. 
Łącznie zebrano 379 ankiet: 230 (60,7%) wypełnionych 
przez pacjentów i 149 (39,3%) przez lekarzy; 75 pacjentów 
(24,6%) odmówiło udziału w badaniu. W tabeli 1 przedsta-
wiono podstawową charakterystykę grupy badanej.

Zdecydowana większość (87,8%) ankietowanych pa-
cjentów była leczona w ramach karty DiLO, a 80% znało 
główne założenia pakietu onkologicznego. Blisko 73% 
pacjentów i 53% lekarzy uważało, że pakiet onkologiczny 
istotnie skraca czas oczekiwania na wizytę w POZ i w AOS. 
Zarówno medycy, jak i chorzy w zdecydowanej większo-
ści twierdzili, iż ścieżka diagnostyczna w ramach pakietu 
onkologicznego nie przekraczała 7 tygodni (odpowiednio 
86% i 88%). Według 95% ankietowanych lekarzy czas ocze-
kiwania na konsylium multidyscyplinarne nie przekraczał 
2 tygodni, podobne doświadczenie miało 73% pacjentów. 
Z kolei moment przyjęcia do szpitala i rozpoczęcia leczenia 
onkologicznego zawierał się w przedziale do 2 tygodni od 
daty konsylium wg 74% medyków i 63% pacjentów.

Blisko 61% pacjentów i tylko 30% biorących udział w ba-
daniu lekarzy uważało, że pakiet onkologiczny powinien 
być kontynuowany w obecnej formule. Istotne zmiany 
w funkcjonowaniu karty DiLO chciałby wprowadzić pra-
wie co drugi lekarz (46,3%) w porównaniu do 29% pa-
cjentów. Największą bolączką pakietu onkologicznego 
wg obu grup respondentów jest brak wsparcia psycholo-
gicznego (opinia niemal 50% pacjentów i 95% medyków) 
oraz nieobecność elementów profilaktyki i kontroli po 
zakończonym leczeniu (ang. followup).

Wstępne wyniki ankiety zostały zaprezentowane na 
2019 International Cancer Education Conference, która 
odbyła się 18–20.10.2019 r. w Salt Lake City w Stanach 
Zjednoczonych.16

4. Dyskusja

Szybka terapia onkologiczna i  karta DiLO stały się 
przedmiotem kontroli Przygotowanie i wdrażanie pakie
tu onkologicznego podjętej z  inicjatywy własnej NIK.17 
Okres objęty kontrolą obejmował lata 2015–2016 oraz 

Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej

Parametr Wartość

Pacjenci n = 230

Wykształcenie
wyższe
średnie
zawodowe
podstawowe

21,4%
47,2%
23,6%
 7,8%

Wykształcenie medyczne
tak
nie

 7,8%
92,2%

Miejsce zamieszkania
miasto >500 tys. mieszkańców
miasto 100–500 tys. mieszkańców
miasto 10–100 tys. mieszkańców
miasto <10 tys. mieszkańców
wieś

24,3%
 3,0%
29,6%
21,7%
21,4%

Lekarze n = 149

Doświadczenie zawodowe
0–10 lat
10–20 lat
20–30 lat
>30 lat

60,4%
19,5%
16,1%
 4,0%

Specjalizacja
lekarz POZ
chirurg ogólny/chirurg onkolog
onkolog kliniczny
radioterapeuta
internista
rezydent
inny specjalista

37,4%
18,1%
 7,2%
 9,0%
 6,7%
12,7%
 8,9%

Miejsce pracy
centrum onkologii
szpital uniwersytecki
szpital wojewódzki
szpital powiatowy
praktyka POZ
sektor prywatny

18,6%
18,6%
14,1%
 6,4%
33,3%
 9,0%
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czas opracowywania pakietu onkologicznego w 2014 r. 
Głównym celem kontroli przeprowadzonej przez NIK 
w Ministerstwie Zdrowia, Centrali NFZ oraz u świadcze-
niodawców była ocena, czy w wyniku wprowadzenia pa-
kietu onkologicznego poprawiła się skuteczność leczenia 
onkologicznego. We wnioskach pokontrolnych możemy 
przeczytać: „Realizacja pakietu onkologicznego skróciła 
wprawdzie czas oczekiwania na udzielenie świadczenia 
dla pacjentów z wystawioną kartą diagnostyki i leczenia 
onkologicznego, jednakże nie doprowadziła, w badanym 
okresie, do znaczącej poprawy w obszarach determinują-
cych skuteczność leczenia onkologicznego:
• wykrycia choroby w możliwie wczesnym jej stadium 

oraz zapewnienia dostępu do świadczeń w ramach pa-
kietu dla wszystkich pacjentów kwalifikujących się do 
niego z uwagi na rozpoznanie,

• postawienia precyzyjnej diagnozy, a w konsekwencji 
zastosowania optymalnych procedur terapeutycznych,

• kompleksowości i jakości udzielanych świadczeń”.17

Z kontroli NIK wynika, że kartę DiLO uzyskała tylko 
niewielka część pacjentów, którzy ze względu na rozpo-
znanie kwalifikowali się do jej otrzymania. Dostęp do 
świadczeń w ramach pakietu ograniczało to, iż jedynie 
część podmiotów leczniczych udzielających świadczeń 
onkologicznych podpisała umowy z NFZ o ich realizację 
w obrębie pakietu. Wystawienie karty DiLO w ramach 
POZ nie zawsze było wynikiem przeprowadzenia dia-
gnostyki przez lekarzy POZ – karty wystawiano także pa-
cjentom już wcześniej zdiagnozowanym w AOS, podczas 
leczenia szpitalnego lub prywatnie. Proces diagnostyczny 
w obrębie pakietu onkologicznego był realizowany głów-
nie w szpitalu, a nie na niższych szczeblach systemu ochro-
ny zdrowia, które zgodnie z założeniami miały zapewnić 
wykrywanie nowotworów na wczesnym etapie choroby. 
Wreszcie świadczenia udzielane w pakiecie wykonywane 
były szybciej niż w przypadku świadczeń planowych, na 
ogół przestrzegano terminów przewidywanych w przepi-
sach, ale jednocześnie stwierdzono, że czas oczekiwania 
na udzielenie świadczeń innych niż objętych pakietem 
wydłużył się w porównaniu z rokiem poprzednim, a nie-
kiedy nawet podwoił się (np. tomografia komputerowa 
i rezonans magnetyczny).17

Ankieta oceniająca 4 lata praktycznego funkcjonowania 
pakietu onkologicznego w opinii pacjentów i lekarzy nie 
pozwala na tak wszechstronną analizę sytuacji, jak raport 
NIK. Jej niepodważalną zaletą jest jednak uchwycenie 
subiektywnego spojrzenia głównych „aktorów” procesu: 
pacjentów oraz lekarzy zaangażowanych w diagnosty-
kę i  leczenie nowotworów. Ich powszechne i w dużym 
stopniu zgodne przekonanie o usprawnieniu procesu dia-
gnostycznego dzięki karcie DiLO znajduje potwierdzenie 
w raporcie NIK. Wyniki ankiety wskazują na potrzebę 
kontynuacji pakietu onkologicznego, a cenne sugestie 
dotyczące jego wzbogacenia o wsparcie psychologiczne 
oraz elementy profilaktyki i kontroli po zakończonym 

leczeniu potwierdzają potrzebę modyfikacji i wskazują jej 
kierunki. Nie ulega wątpliwości, że konieczne są dalsze 
badania oceniające wpływ pakietu na jakość i komplek-
sowość opieki onkologicznej w Polsce.
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1. Wstęp

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 487 ze zm.) w art. 68 za-
pewnia prawo do ochrony zdrowia obywateli, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zwalczania chorób epidemicznych 
i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degra-
dacji środowiska, nakładając obowiązek ochrony środo-
wiska na władze publiczne (art. 74 pkt 2).1 Jednocześnie 
WHO wskazała na 10 czynników odpowiedzialnych za 
przedwczesną śmierć, wśród których na 1. miejscu znalazł 
się smog – 9 na 10 osób na świecie oddycha zanieczysz-
czonym powietrzem, co skutkuje 7 mln zgonów rocznie 

w wyniku chorób cywilizacyjnych.2 WHO, bazując na 
danych z 2016 r., wymieniła chorobę niedokrwienną serca 
i udar jako najczęstsze choroby śmiertelne (15,2 mln). Ko-
lejnymi są: przewlekła obturacyjna choroba płuc (3 mln) 
i  choroby układu oddechowego (1,7  mln). Cukrzyca 
w 2016 r. była przyczyną śmierci 1,6 mln osób, a jako że 
w 2000 r. liczba zgonów nią spowodowanych wyniosła 
1 mln, oznacza to wzrost o 60% w przeciągu 16 lat.2 Poza 
wyżej wymienionymi istotne zagrożenie stanowią cho-
roby infekcyjne: bakteryjne, w tym gruźlica, i wirusowe. 
W 2016 r. 4,9 mln zgonów było spowodowanych wypad-
kami komunikacyjnymi. Stale rośnie odsetek chorób de-
generacyjnych układu nerwowego w ogromnej populacji 
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ASIC (ang. acidsensing ion channels) – kanały jonowe wrażliwe na stężenie 
jonów protonowych

BDNF (ang. brainderived neurotrophic factor) – neurotroficzny czynnik 
pochodzenia mózgowego

GABA (ang. γaminobutyric acid) – kwas γ-aminomasłowy
IASP (International Association for the Study of Pain) – Międzynarodowe 

Towarzystwo Badania Bólu
IL – interleukina
kanały HCN (ang. hyperpolarizationactivated cyclic nucleotidegated channels) 

– aktywowane hiperpolaryzacją cykliczne bramkowane nukleotydem kanały
NGF (ang. nerve growth factor) – czynnik wzrostu nerwów
NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne
NNH (ang. number needed to harm) – liczba chorych, u których po podaniu leku 

osiągnięto 50-procentową ulgę w bólu u nie mniej niż 1 pacjenta
NNT (ang. number needed to treat) – liczba chorych, spośród których po zastosowa-

niu leku odnotowano specyficzne objawy niepożądane u co najmniej 1 osoby
OUN – ośrodkowy układ nerwowy
receptor NMDA – receptor N-metylo-d-asparginianowy
SNRI (ang. serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors) – inhibitory 

wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny
TLPD (ang. tricyclic antidepressants) – trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
TNF-α (ang. tumor necrosis factor α) – czynnik martwicy nowotworów α
TRP (ang. transient receptor potential) – receptor potencjału przejściowego
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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starzejących się społeczeństw państw wysokorozwinię-
tych. Osobny problem to powikłania i efekty odległe cho-
rób cywilizacyjnych spowodowane zbyt późnym zgła-
szaniem się do lekarza, brakiem dostępu do diagnostyki 
oraz niską częstotliwością wizyt kontrolnych w różnych 
ośrodkach specjalistycznych, co powoduje niedostateczny 
przepływ informacji o pacjencie, szczególnie na temat wy-
ników badań czy zlecanej farmakoterapii wielolekowej.2

Choroby cywilizacyjne często są nieuleczalne. Współ-
czesna medycyna pozwala kontrolować stężenie cukru 
we krwi oraz wydolność oddechową i krążeniową, co 
powoduje wyższą przeżywalność pacjentów dotkniętych 
tymi schorzeniami oraz przedłuża czas remisji i przeży-
walność w chorobach onkologicznych. Nie bez znacze-
nia jest postawa pacjenta, świadomość ograniczeń, jakie 
nakłada terapia oraz sama choroba, a także umiejętność 
komunikowania swych potrzeb w rozmowie z lekarzem.

IASP 2020 r. poświęca misji zapobiegania bólowi, ape-
lując do środowisk ochrony zdrowia, badaczy i pacjentów 
(zwłaszcza z populacji wrażliwej – osób starszych, do-
tkniętych chorobami przewlekłymi) o poszerzanie wiedzy 
na temat prewencji bólu, zapobiegania bólowi po opera-
cjach, roli aktywności fizycznej czy prawidłowej diety 
w stanach bólowych kręgosłupa i rozwoju bólu neuro-
patycznego jako efektu wielu jednostek chorobowych.3 
Bez względu na genezę wczesne leczenie jest najbardziej 
pożądanym sposobem zapobiegania przetrwałemu, dłu-
gotrwałemu bólowi przewlekłemu. Populacja dotknięta 
tym zjawiskiem jest ogromna – 1 na 5 osób doświadcza 
bólu przewlekłego, który znacznie ogranicza aktywność 
życiową i zawodową.4–6 Ból dotyka jednostki w aspekcie 
fizycznym, psychologicznym, behawioralnym i społecz-
nym, ma różne nasilenie i czas trwania, każdy inaczej 
radzi sobie z jego pokonywaniem.7,8 Zaangażowanie w ak-
tywność fizyczną i społeczną – w mniejszym lub średnim 
stopniu – może rozwinąć tę umiejętność, nim dojdzie do 
przejścia ze stanu ostrego do przewlekłego, gdy ból staje 
się znacznie trudniejszy do leczenia.

Terapia bólu będącego wynikiem choroby somatycznej 
polega na znoszeniu objawów towarzyszących chorobie, co 
ma zapobiegać aktywizacji neuronalnych szlaków OUN. 
Poza dbałością o prozdrowotny styl życia, codzienną dawkę 
ruchu oraz odpowiednią dietę należy postarać się o umie-
jętność radzenia sobie ze stresem, w czym pomocna może 
być terapia psychologiczna/behawioralna.9,10 Zalecenia 
Pain Management Best Practices InterAgency Task Force 
Report obejmują: stosowanie NLPZ i okładów o zmiennej 
temperaturze, uczestnictwo w zabiegach fizjo terapii i gim-
nastyce terapeutycznej oraz wzmocnienie emocjonalne 
poprzez leczenie stresu i wsparcie psychologiczne. Te dzia-
łania określono mianem prewencji pierwszorzędowej.11 
Kolejny etap – prewencja drugorzędowa, której zadaniem 
jest utrzymać ból na poziomie tolerowanym – ma uświa-
domić pacjentowi powszechność zjawiska bólu, trudnego 
do całkowitego wyleczenia. Trwają badania nad opra-
cowaniem metodyki badań i diagnostyki zapobiegającej 

wtórnej chronifikacji zjawiska, uwarunkowanej przez płeć, 
rodzaj zbiegu chirurgicznego czy przyczyny genetyczne 
oraz czynniki psychosocjalne. Ogromną rolę odgrywają 
edukacja pacjenta i ćwiczenia fizyczne zmniejszające ogra-
niczenia ruchowe, a także udowodnione naukowo, oparte 
na dowodach, prowadzone kompleksowo wspólne działa-
nia lekarza, fizjoterapeuty, psychologa i pielęgniarki. Jest to 
3. etap prewencji, czyli zmniejszanie niepełnosprawności, 
przeciwdziałanie utracie pracy, narastającym negatyw-
nym emocjom i izolacji społecznej u pacjentów z bólem 
przewlekłym. Najnowsza definicja IASP z 2017 r. zakłada 
przywrócenie u chorego funkcjonowania fizycznego, psy-
chicznego oraz społecznego z udziałem zintegrowanego 
interdyscyplinarnego zespołu specjalistów.11,12

Z uwagi na ciągle niedostateczne sposoby walki z bólem 
przewlekłym konieczne jest zgłębienie patomechanizmu 
zjawiska, na który składają się komponenta neuropatyczna 
i nocyplastyczna, odpowiedzialna za wzrost nasilenia bólu, 
który znacząco obniża jakość życia chorych.13 Samo przej-
ście od stanu ostrego do przewlekłego to proces złożony, 
wynikający z sensytyzacji obwodowej, obejmującej tkanki 
w miejscu urazu czy zabiegu, oraz ośrodkowej – rdze-
niowej i ponadrdzeniowej. W tym ostatnim przypadku 
znaczenie mają leki nakierowane na rdzeniowe procesy 
pobudzające z komponentą przeciwzapalną, zdolne modu-
lować uwalnianie cytokin prozapalnych z komórek odpor-
nościowych tkanek obwodowych i ośrodkowych komórek 
glejowych.14 Ból można kontrolować poprzez stosowanie 
leków z grupy NLPZ, gabapentynoidów oraz ketaminy 
i metadonu. Niektórzy badacze wskazują na rolę suple-
mentacji witaminy C, skutecznego przeciwutleniacza, 
w zmniejszaniu ryzyka rozwoju bólu neuropatycznego ze 
względu na wysoką tolerancję i niską toksyczność tej sub-
stancji.15–18 Zalecane jest stosowanie kwasu askorbinowego 
w dawkach 500–1000 mg na dobę w ciągu co najmniej 

Ryc. 1. Wzory strukturalne kwasu askorbinowego, ketaminy i metadonu

Źródło: Kwas askorbinowy: DB00126, PubChem 54670067; ketamina: 
DB1221, PubChem 3821; metadon: DB00333, PubChem 4095. Drug Bank. 
https://www.drugbank.ca/drugs/. Dostęp 26.11.2020.
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50-dniowej terapii. Strukturę chemiczną kwasu askorbi-
nowego, metadonu i ketaminy przedstawiono na ryc. 1.

Niestety ból neuropatyczny wykazuje odmienną reak-
tywność na klasyczne leczenie analgetyczne, NLPZ i leki 
przeciwbólowe, dlatego IASP we współpracy z narodo-
wymi towarzystwami naukowymi publikują oparte na 
najnowszych badaniach przesiewowych zalecenia diagno-
zowania i leczenia bólu neuropatycznego.14

2. Profilaktyka bólu przewlekłego 
– mechanizmy molekularne 
zalecanych leków

Wciąż nie dysponujemy odpowiednimi standardami po-
stępowania pooperacyjnego, które mogłyby zagwaranto-
wać zmniejszenie prawdopodobieństwa przetrwania bólu 
oraz jego późniejszej chronifikacji. Niektóre z przyczyn są 
już znane: brak indywidualnego podejścia do pacjenta,19 
ograniczony czas stosowania leczenia profilaktycznego, 
inicjowanie długotrwałego stosowania opioidów, które 
mogą przyczyniać się do przetrwania bólu. Należy zadać 
sobie pytanie: co wiemy i czym dysponujemy?

W mechanizmach ośrodkowych zmian nocyplastycz-
nych, także na poziomie rdzenia kręgowego i kory mó-
zgowej, niezaprzeczalną rolę odgrywa receptor NMDA, 
przyczyniający się do wzmocnienia bólu przewlekłego 
i dodatkowo modulujący procesy zapalne. Okołooperacyj-
ne stosowanie ketaminy zmniejsza zużycie analgetyków 
i nasilenie bólu w przypadku chirurgii ortopedycznej, tak-
że u pacjentów stosujących opioidy.20 Podobnie zastoso-
wanie metadonu (antagonisty receptora NMDA) podczas 
operacji zmniejsza nasilenie bólu pooperacyjnego w okre-
sie rekonwalescencji do 30 dni. Zagadnienie to obejmuje 
projekt badawczy pn. „ROCKet trial”.20 Nie są to preparaty 
bezpieczne, ich przyjmowanie jest obarczone wieloma 
działaniami ubocznymi, dlatego są obecnie znacznie rza-
dziej stosowane w znieczuleniu ogólnym u ludzi.21

W powyższym kierunku zmierzają także próby zasto-
sowania w okresie okołooperacyjnym gabapentynoidów 
– gabapentyny i pregabaliny, wpływających nieznacznie na 
uśmierzenie bólu ostrego, wykazujących synergizm z opio-
idami, co pozwala na obniżenie zapotrzebowania na narko-
tyczne leki przeciwbólowe.22 Podobną skuteczność opisano 
dla wlewów lidokainy w okresie pooperacyjnym w czasie 
do 3 miesięcy od zabiegu.23–25 Alternatywna w stosunku do 
analgezji zewnątrzoponowej droga podania ma zmniejszyć 
nasilenie bólu chronicznego po mastektomii, torakotomiach 
i pobraniu przeszczepu kości grzebienia biodrowego.26 Poza 
metodami łączenia technik analgezji miejscowej ze sto-
sowaniem terapii opioidami rozważa się włączenie bólu 
przewlekłego do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfika
cji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD11 i zwiększenie 
znaczenia opieki w okresie przejściowym (ang. transitional 
pain services) w walce z bólem.27

Budowę chemiczną gabapentyny, pregabaliny i lidoka-
iny przedstawiono na ryc. 2.

Opisano kilka mechanizmów rozwoju bólu neuropa-
tycznego, które podzielone zostały na 3 grupy. Pierwsza 
obejmuje zmianę właściwości elektrofizjologicznych błony 
komórkowej pierwszego neuronu czuciowego. Obniżenie 
progu pobudliwości nocyceptorów zwiększa prawdopo-
dobieństwo samoistnych pobudzeń. Nierzadko docho-
dzi do zmian w ilości uwalnianych neuroprzekaźników 
i ekspresji genów w ciele macierzystym neuronu. Druga 
grupa czynników dotyczy modyfikacji w przetwarzaniu 
impulsów w  rogach grzbietowych rdzenia kręgowego 
– transmisji glutaminergicznej, zaburzeń funkcjonowania 
zstępujących układów hamujących w rdzeniu kręgowym, 
aktywacji komórek mikrogleju i reorganizacji połączeń 
synaptycznych. Trzecia grupa patomechanizmów to za-
burzenia równowagi między aktywnością wstępujących 
układów tonujących i zstępujących układów antynocycep-
tywnych hamujących, dotyczące wyższych pięter OUN 
i autonomicznego układu nerwowego.28,29

Kliniczna ocena chorego z  bólem neuropatycznym 
identyfikuje czucie dotyku, kłucia, odczuwanie zmian 
temperatury, wibracji i sumowanie tych wrażeń w czasie. 
Diagnostyka zakłada rozpoznanie objawów negatywnych 
w zakresie utraty funkcji oraz pozytywnych – hiperalgezji 
i allodynii. Należy także wziąć pod uwagę czynniki etio-
logiczne rozwoju zjawiska, a mianowicie podział na ból 
cukrzycowy, popółpaścowy, ośrodkowy czy poudarowy, 
pourazowy rdzeniowy ból neuropatyczny.26

Na podstawie wskazań IASP regionalne i krajowe to-
warzystwa badania bólu publikują zalecenia dotyczą-
ce diagnostyki i postępowania terapeutycznego. Obo-
wiązujące w Polsce wytyczne obejmują epidemiologię, 

Ryc. 2. Wzory strukturalne gabapentyny, pregabaliny i lidokainy

Źródło: Gabapentyna: DB 00996, PubChem 3446; pregabalina: DB 00230, 
PubChem 5486971; lidokaina: DB 00281, PubChem 3676. Drug Bank. 
https://www.drugbank.ca/drugs/. Dostęp 26.11.2020.
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pato mechanizm zjawiska, kliniczną ocenę stanu chorego 
z uwzględnieniem oceny ilościowej i skali przesiewowej, 
prowadzące do prawidłowego rozpoznania.26,30 Grupy 
leków oraz konkretne substancje lecznicze wybrano, 
posługując się 2 podstawowymi parametrami oceny 
skuteczności: NNT, czyli liczbą chorych wymagających 
leczenia, u których zastosowano lek, osiągając przynaj-
mniej 50-procentową ulgę w bólu u 1 z pacjentów, oraz 
wartością NNH, tj. liczbą chorych poddanych leczeniu, 
spośród których u 1 wystąpiły specyficzne objawy nie-
pożądane. Na tej podstawie stwierdzono skuteczność 
TLPD oraz leków przeciwdrgawkowych (gabapentyny 
i pregabaliny), a także opioidów, które wykazały najniż-
szy wskaźnik NNT. Kolejnym krokiem było stworzenie 
4-stopniowego modelu postępowania w  bólu neuro-
patycznym, klasyfikującego leki do pierwszej, drugiej 
i kolejnych linii w wyborze leczenia.26,30 Ostatecznie na 
podstawie dowodów eksperymentalnych oraz badań 

randomizowanych eksperci IASP uznają stosowanie ta-
kich substancji, jak:
• SNRI – wenlafaksyny i duloksetyny;
• ligandy α2-δ kanału wapniowego – gabapentyny i pre-

gabaliny;
• roztwory 5-procentowej lidokainy stosowane miejscowo 

w systemach transdermalnych.
Klasyczne leki opioidowe oraz tramadol uznano za pre-

paraty drugiego wyboru.
Wśród substancji trzeciej linii wyboru wymieniono leki 

przeciwdrgawkowe (karbamazepinę i okskarbazepinę), 
kwas walproinowy, lamotryginę oraz leki przeciwdepre-
syjne: buspiron, citalopram, paroksetynę. Dopuszczone 
jest również pomocnicze stosowanie dekstrometorfanu 
i miejscowe wykorzystanie kapsaicyny.31 Struktury che-
miczne wenlafaksyny, duloksetyny i buspironu przed-
stawiono na ryc. 3. Budowę citalopramu, paroksetyny, 
tramadolu i kapsaicyny zobrazowano na ryc. 4.

Ryc. 3. Wzory strukturalne wenlafaksyny, duloksetyny i buspironu

Źródło: Wenlafaksyna: DB 00285, PubChem 5656, duloksetyna: DB 00476, PubChem 60835; buspiron: DB 00490, PubChem 2477. Drug Bank. https://www.
drugbank.ca/drugs/. Dostęp 26.11.2020.

Ryc. 4. Wzory strukturalne citalo-
pramu, paroksetyny, tramadolu 
i kapsaicyny

Źródło: Citalopram: DB 00215, 
PubChem 2771; paroksetyna: DB 
00715, PubChem 43815; tramadol: DB 
00193, PubChem 33741; kapsaicyna: 
DB 06774, PubChem 1548943. Drug 
Bank. https://www.drugbank.ca/
drugs/. Dostęp 26.11.2020.
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Uwzględniając skuteczność poszczególnych leków 
w konkretnych zespołach bólowych, kolejność wprowa-
dzania i wybór spośród wymienionych powyżej prepa-
ratów mogą być odmienne. Jako przykład niech posłuży 
bolesna polineuropatia cukrzycowa. Za leki pierwszego 
rzutu uznano w jej przypadku gabapentynę, pregabalinę 
oraz duloksetynę i  wenlafaksynę (TLPD). Do drugiego 
rzutu zaliczono opioidy i tramadol. Podobnie w przypad-
ku neuropatii popółpaścowej – uzupełniając leki pierwsze-
go rzutu o plastry 5-procentowej lidokainy, a grupę drugą 
o kapsaicynę. W neuralgii trójdzielnej pierwszy wybór to 
karbamazepina i okskarbazepina.

Leczenie przewlekłych stanów bólu neuropatycznego 
jest trudne, często kolejnym krokiem jest terapia interwen-
cyjna, przy czym skuteczność interwencji chirurgicznych 
jest w wielu przypadkach niezadowalająca.32 Podstawo-
wym sposobem walki z bólem pozostaje farmakoterapia. 
Zalecenia oparte na udokumentowanej skuteczności doty-
czą nie całych grup o zbliżonym mechanizmie działania, 
a konkretnych preparatów w odpowiednich dawkach:
• amitryptyliny, imipraminy (TLPD) – ryc. 5;
• duloksetyny, wenlafaksyny (SNRI) – ryc. 3;
• gabapentyny i pregabaliny (ligandy α2-δ kanału wap-

niowego) – ryc. 2;
• 5-procentowej lidokainy w plastrach (anestetyk miej-

scowy) – ryc. 2;
• karbamazepiny i okskarbazepiny (leki przeciwdrgaw-

kowe) – ryc. 5.
Rozpoczynając od preparatu pierwszej linii, należy 

zwiększać dawkę do uzyskania satysfakcjonującego efektu 
– poziomu odczuwania bólu, z którym chory jest w stanie 
funkcjonować; jeśli nie jest to skuteczne, można włączyć 
do terapii kolejny preparat z tej grupy wyboru. Schemat 
postępowania dotyczy wszystkich kolejnych linii wyboru, 
musi uwzględniać efektywność dawki, bezpieczeństwo 
przy jednoczesnym leczeniu objawów lub przyczyn cho-
roby podstawowej i indywidualne potrzeby pacjenta.33,34

W obrębie wymienionych grup podstawowych trwa-
ją poszukiwania nowych związków spełniających kry-
teria analogicznego bądź zbliżonego mechanizmu, 

bezpieczeństwa dla pacjenta i możliwości jednoczesnego 
stosowania podczas politerapii choroby podstawowej.

Leki przeciwdepresyjne, zalecane w terapii bólu neu-
ropatycznego ze względu na mechanizm ich działania, 
wzmacniają działanie zstępujących szlaków antynocy-
ceptywnych. Jest to szczególnie korzystne przy jedno-
czesnym zastosowaniu opioidów – potencjalizuje anal-
gezję opioidową na poziomie rdzenia kręgowego, czego 
efektem jest relaksacja mięśni. Ponadto brak wychwytu 
zwrotnego przekaźników ze szczeliny synaptycznej dzia-
ła hamująco na kanały sodowe i aktywację receptorów 
NMDA. W przypadku neuropatii obwodowej spowodo-
wanej infekcją HIV oraz indukowanej terapią onkologicz-
ną skuteczność leków z grupy TLPD jest znikoma. Przy 
chorobach współistniejących (grupa seniorów), zwłaszcza 
sercowo-naczyniowych, jaskrze z wąskim kątem przesą-
czania oraz przeroście gruczołu krokowego, należy zacho-
wać szczególną ostrożność i indywidualne dawkowanie, 
głównie ze względu na wzrost prawdopodobieństwa in-
terakcji farmakokinetycznych.26,30

Znaczącą pozycję w terapii bólu neuropatycznego zy-
skują leki przeciwdrgawkowe, głównie ze względu na swo-
isty mechanizm obniżenia pobudliwości neuronów. Przez 
wpływ na częstotliwość otwarcia kanałów sodowych i/lub 
wapniowych obniżają stężenie jonów w neuronach, czego 
efektem jest nasilenie działania hamującego pre- i post-
synaptycznego OUN.26

Gabapentyna i pregabalina (antagoniści podjednostki 
α-2-δ kanału wapniowego) ze względu na wysoką sku-
teczność i profil bezpieczeństwa są często stosowane w le-
czeniu bólu neuropatycznego. Gabapentyna zalecana jest 
w neuropatii obwodowej, w tym cukrzycowej. Pregabalina 
ze względu na wyższą specyficzność wiązania z podjed-
nostką kanału wapniowego jest wskazana w ośrodkowym 
i obwodowym bólu neuropatycznym, także towarzyszą-
cym chorobie nowotworowej. Efekt analgetyczny prega-
baliny jest wprost proporcjonalny do zastosowanej dawki, 
co wynika z liniowego przebiegu farmakokinetyki, a ze 
względu na niskie prawdopodobieństwo wystąpienia inter-
akcji z innymi lekami istnieje możliwość stosowania jej 

Ryc. 5. Wzory strukturalne mitryptyliny, imipraminy, karbamazepiny i okskarbazepiny

Źródło: Amitryptylina: DB 00321, PubChem 2160; imipramina: DB00458, PubChem 3696; karbamazepina: DB 00564, PubChem 2554; okskarbazepina: DB 
00776, PubChem 34312. Drug Bank. https://www.drugbank.ca/drugs/. Dostęp 26.11.2020. Drug Bank. https://www.drugbank.ca/drugs/. Dostęp 26.11.2020.
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w polifarmakoterapii. Skuteczność jest dokładnie udoku-
mentowana klinicznie (współczynnik NNT dla gabapen-
tyny i pregabaliny wynosi odpowiednio: 6,4 i 4,7).30,33,34

Cukrzyca wynikająca z niedoboru insuliny (typ 1) oraz 
oporności na insulinę (typ 2) jest najczęstszą przyczyną 
rozwoju polineuropatii, począwszy od postawienia dia-
gnozy (8%) aż do rozwoju przewlekłej dystalnie symetrycz-
nej polineuropatii czuciowo-ruchowej, której doświad-
cza 20–30% cukrzyków. Populacja chorych na cukrzycę 
również dużo częściej niż pozostała część społeczeństwa 
cierpi z powodu neuropatii czuciowej i uciskowej (zespół 
cieśni nadgarstka). Uszkodzenia towarzyszące chorobie 
cywilizacyjnej, jaką niewątpliwie jest cukrzyca, dotyczą 
wszystkich rodzajów włókien nerwowych: czuciowych, 
ruchowych, autonomicznych – grubych, zmielinizowa-
nych i cienkich, niezmielinizowanych. Samo doznanie 
bólowe wynika z uszkodzeń tkanek o charakterze nocy-
ceptywnym lub neuropatycznym wynikających z uszko-
dzeń włókien nerwowych. Mogą one jednocześnie składać 
się na neuropatie cukrzycowe.35 Przebieg narastania obja-
wów bólowych jest indywidualny i w wielu przypadkach 
pojawia się przed rozpoznaniem i ustaleniem leczenia 
prowadzącego do ustabilizowania stężenia cukru, nara-
sta stopniowo – od zaburzeń czucia powierzchniowego 
i głębokiego części dystalnych, przechodząc proksymalnie 
i symetrycznie w ból, osłabienie siły mięśniowej, zanik 
odruchów głębokich, mięśni aż po zmiany troficzne skóry. 
Podwyższone stężenie glukozy prowadzi do uszkodzenia 
włókien nerwów obwodowych. Zaburzenia metaboliczne, 
w tym stres oksydacyjny i niedotlenienie, przyczyniają 
się do degeneracji aksonów i nasilenia apoptozy komórek 
nerwowych. Dodatkowo obniża się poziom NGF. Leczenie 
neuropatii cukrzycowej nie jest łatwe i często, mimo stoso-
wania się do zaleceń, przynosi jedynie osłabienie natężenia 
bólu o połowę; czasem ból ustępuje, jednak dzieje się tak 
zaledwie u co drugiego chorego. Na uwagę zasługują pro-
filaktyka i edukacja, regularna diagnostyka, prawidłowe 
leczenie, przestrzeganie diety, pozwalające na wczesnym 
etapie zapobiegać rozwojowi zmian metabolicznych, a gdy 
choroba stanie się faktem – utrzymywać poziom glikemii 
i spowolnić jej postęp.30 W przypadku braku spodzie-
wanego złagodzenia dolegliwości konieczna jest korek-
ta schematu leczenia, przy czym niska skuteczność leku 
z tej samej grupy nie wyklucza zastosowania kolejnego 

preparatu o tym samym mechanizmie działania. Gaba-
pentynę można zastąpić pregabaliną lub innym z leków 
przeciwdrgawkowych: karbamazepiną lub lamotryginą, 
w zależności od stopnia złagodzenia bólu oraz tolerancji 
pacjenta i narastania objawów niepożądanych.

Lamotrygina (lek przeciwdrgawkowy) jest rekomen-
dowana w drugiej grupie wiarygodności zwalczania bólu 
neuropatycznego w polineuropatii cukrzycowej (ryc. 6). 
Hamując powolne kanały sodowe typu II A, skutecznie 
znosi doznania neuropatii obwodowej i ośrodkowej. Sto-
sowana wspólnie z karbamazepiną wzmacnia efekt anal-
getyczny, ale jednocześnie zwiększa ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych. Podobnie w przypadku kwasu 
walproinowego (ryc. 6), również zaliczanego do drugiej 
linii, działanie nocyceptywne jest wynikiem wpływu na 
przewodnictwo jonowe kanałów wapniowych i sodowych 
oraz wzmocnienia hamującej przekaźnictwo nerwowe roli 
układu GABA-ergicznego.29,30

Omawiając mechanizmy molekularne leków przeciw-
drgawkowych, należy zwrócić uwagę na hamujący wpływ 
na przepływ impulsów neuronalnych. Wzmocnienie 
transmisji GABA-ergicznej, blokowanie zależnych od 
potencjału kanałów jonowych oraz wychwytu zwrotnego 
neuroprzekaźników, a także działanie hamujące wobec 
receptorów dla aminokwasów pobudzających mają decy-
dujące znaczenie w procesie narastania drgawek i mogą 
przyczyniać się na każdej z tych dróg do zatrzymania 
wstępującego sygnału doznania bólowego.26,36,37 Niepra-
widłowe funkcjonowanie kanałów sodowych Nav1.1–1.3 
oraz Nav1.6 jest odpowiedzialne za nadmierną polaryza-
cję błony neuronalnej i narastanie ognisk drgawkowych. 
Stabilizacja błony komórkowej przeciwdziała nadmiernej 
częstotliwości prądów sodowych i rozprzestrzenianiu się 
impulsów nerwowych. Jest to podstawowy efekt leków 
przeciwpadaczkowych (karbamazepiny, lamotryginy, fe-
nytoiny) – ryc. 6.37 Działanie lakozamidu (ryc. 7) polega na 
przyspieszaniu powolnej inaktywacji kanałów sodowych, 
co prowadzi do zahamowania transmisji impulsu wzdłuż 
neuronu. Wzmocnienie powolnej inaktywacji kanałów 
sodowych zależnych od napięcia ułatwia zakończenie 
potencjału czynnościowego, podczas gdy lamotrygina 
i karbamazepina zmniejszają zdolność neuronu do wy-
zwolenia kolejnego potencjału czynnościowego – modu-
lują szybką inaktywację. Lakozamid poprzez wpływ na 

Ryc. 6. Wzory strukturalne lamotryginy, 
kwasu walproinowego i fenytoiny

Źródło: Lamotrygina: DB 00555, 
PubChem 3878; kwas walproinowy: 
DB 00313; PubChem 3121; fenytoina: 
DB 00252, PubChem 1775. Drug Bank. 
https://www.drugbank.ca/drugs/.  
Dostęp 26.11.2020. Drug Bank. 
https://www.drugbank.ca/drugs/. 
Dostęp 26.11.2020.
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powolną inaktywację nie powoduje całkowitej blokady 
kanału sodowego bramkowanego napięciem, oddziału-
je jedynie na neurony nadaktywne lub depolaryzowane 
w długim odstępie czasowym (hiperaktywne), czyli sta-
bilizuje nadpobudliwe błony neuronalne.38,39

Spośród leków przeciwdrgawkowych nowej generacji 
dużym zainteresowaniem cieszy się także lewetyracetam 
(ryc. 7). Jest to lek o unikalnym mechanizmie działania, 
wiążący się z białkiem pęcherzyków synaptycznych izo-
formy SV2A, które kontrolują uwalnianie mediatorów 
w synapsach układu nerwowego w strukturach mózgo-
wych. Modulowanie narastania potencjału poprzez wpływ 
na pompę protonową i gradient stężeń jonów chlorko-
wych, wapniowych i potasowych to uniwersalny mecha-
nizm oddziaływania na uwalnianie, wychwyt zwrotny 
i ilość mediatora w szczelinie synaptycznej.  Wiążąc się 
z białkiem SV2A, lewetyracetam wpływa na transmi-
sję GABA-ergiczną, serotoninergiczną, adrenergiczną 
oraz opioidową. Oddziaływanie tego leku na stężenie 
wewnątrz komórkowe jonów wapnia (Ca2+) przeciw działa 
uszkodzeniu błony komórek aksonów, także w wyniku 
narastania stresu oksydacyjnego, uruchamiającego pro-
ces apoptozy włókien nerwowych. Dodatkowo na efekt 
cytoprotekcyjny lewetyracetamu składa się podnoszenie 
stężenia NGF, dlatego w połączeniu z ibuprofenem, para-
cetamolem i kwasem acetylosalicylowym może być zasto-
sowany w postępowaniu profilaktycznym chorób o pod-
łożu neurodegeneracyjnym, jak udar mózgu, uszkodzenia 
wewnątrzczaszkowe mózgu oraz retinopatie cukrzycowe. 
Rozważane jest wykorzystanie tego leku w prewencji roz-
woju chorób Alzheimera i Parkinsona.36

Trwają poszukiwania (innych niż stosowane obecnie leki 
przeciwdrgawkowe) nowych pochodnych o potencjalnej 
aktywności przeciwdrgawkowej, oddziałujących zgodnie 
ze znanym mechanizmem molekularnym – w tym wpły-
wających na zależne od potencjału kanały jonowe.37–39 
Często projektowanie nowych struktur chemicznych na 
podstawie analogii przestrzennej cząsteczki, obecność 
ugrupowania farmakoforowego czy możliwość wiązania 
z miejscem docelowym układu nerwowego nie przynoszą 
spodziewanego efektu w naukowo opracowanych zwie-
rzęcych modelach bólowych – bólu ostrego (test gorącej 

płytki, zanurzenia ogona, wycofania łapy) lub o podłożu 
zapalnym (test przeciągania się). Wydaje się, że najlep-
szym odzwierciedleniem jest model bólu tonicznego, iden-
tyfikowany przez test formalinowy.40–42 Zakłada on 2 fazy 
odczuwania bodźca – pierwszą, trwającą ok. 5 min od 
podania czynnika drażniącego, objawiającą się lizaniem, 
potrząsaniem i gryzieniem łapy przez zwierzę, oraz drugą, 
następującą po kilku minutach fazę bólu tonicznego. Faza 
pierwsza jest wynikiem przewodzenia bodźca bólowego 
wzdłuż włókna C, natomiast faza druga to efekt narastania 
stanu zapalnego i sensytyzacji ośrodkowej w odpowiedzi 
na bodziec obwodowy. Przeprowadzenie testu formali-
nowego dla nowych pochodnych chemicznych może dać 
odpowiedź na pytanie, czy substancja zastosowana w celu 
zniesienia percepcji fazy bólu tonicznego minimalizuje 
odczucia ośrodkowe uszkodzenia tkanek obwodowych 
w walce z bólem neuropatycznym. Podobnie zastosowa-
nie modelu neuropatii obwodowej wywołanej podaniem 
cytostatyku stanowi standard badań nad potencjalnymi 
właściwościami analgetycznymi nowych pochodnych. 
Jest to niezmiernie istotne, gdyż neuropatia czuciowa 
wywołana podaniem cytostatyku dotyka w przypadku 
niektórych leków – np. oksaliplatyny – aż 95% pacjentów 
onkologicznych.43

Szeroki warsztat badawczy obrazujący właściwości 
przeciwdrgawkowe i/lub analgetyczne oparty na beha-
wioralnych modelach zwierzęcych stanowi pierwszy 
krok w testowaniu nowych grup związków projektowa-
nych jako potencjalne środki przeciwdrgawkowe oraz 
koanalgetyki. Identyfikacja ich wpływu na molekularne 
przyczyny neuropatii stanowi dużo większe wyzwanie. 
Najczęściej neuropatie są związane ze zmianami doty-
czącymi pierwszego neuronu (obwodowa sensytyzacja) 
oraz OUN. Uszkodzenia nerwów obwodowych skutkują 
zmianami w funkcjonowaniu kanałów jonowych zależ-
nych od napięcia – sodowych (Nav1.7, 1.8, 1.9), wapnio-
wych, potasowych oraz kanałów HCN, ASIC, związanych 
z TRP (TRPV1, TRPA1, TRPM8). Dodatkowo pojawiają 
się zaburzenia czynnościowe receptorów jonotropowych, 
metabotropowych, zmiana stężenia neuropeptydów, NGF, 
BDNF, a rozwijający się stan zapalny jest wynikiem uwal-
niania cytokin prozapalnych w miejscu uszkodzenia (jak: 
bradykinina, serotonina, eikozanoidy, TNF-α, IL-1, IL-6).

W konsekwencji dochodzi do narastania bólu samo-
istnego, często napadowego, który się utrwala, co obja-
wia się hiperalgezją i allodynią – bólem w odpowiedzi 
na bodziec, który nie jest odczuwalny jako negatywny 
u osób zdrowych. Wydaje się, że hamujący wpływ na szlak 
wstępujący bodźca bólowego, gdy jego percepcja nie jest 
proporcjonalna do intensywności doznania, jest uzasad-
nionym sposobem znoszenia cierpienia, jakie niesie ból 
neuropatyczny.44 Zahamowanie poprzez zablokowanie 
przewodzenia impulsu, w  momencie gdy bodziec nie 
ostrzega przed zagrożeniem, a narasta w nieuzasadniony 
sposób, może być kluczowym sposobem na poprawę kom-
fortu życia pacjenta dotkniętego bólem neuropatycznym.

Ryc. 7. Wzory strukturalne lakozamidu i lewetyracetamu

Źródło: Lakozamind: DB 06218, PubChem 219078; lewetyracetam: DB 01202; 
PubChem 441341. https://www.drugbank.ca/drugs/. Dostęp 26.11.2020. 
Drug Bank. https://www.drugbank.ca/drugs/. Dostęp 26.11.2020.
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Zidentyfikowanie mutacji genetycznej 2 sąsiednich genów 
FAAH i FAAHOUT, odpowiedzialnych za rozpad ananda-
midu, neuroprzekaźnika przynoszącego ulgę w bólu, dało 
rozwiązanie zagadki dotyczącej pacjentów pozbawionych 
percepcji bólowych, u których dziedziczona mutacja geno-
wa prowadząca do nadmiaru anandamidu spowodowała 
całkowitą izolację od fizycznego cierpienia.45–47 

Stale rośnie zainteresowanie środowiska naukowego 
rolą funkcjonowania kanału sodowego w percepcji bólu. 
Kolejny kierunek to wpływ nastawienia psychicznego, 
umiejętności przećwiczenia i nauczenia się walki z bólem, 
w zależności od oczekiwań pacjenta. W ramach programu 
badań nad bólem rządu federalnego Stanów Zjednoczo-
nych zidentyfikowano u badanych (próba objęła ponad 
300 osób) umiejętność „uczenia się” tolerancji na ból (efekt 
nocebo i placebo).47,48 W wielu ośrodkach trwają próby 
zastosowania wirtualnej rzeczywistości, jako doznania 
odwracającego uwagę i kojącego, do znoszenia bólu pod-
czas zabiegów chirurgicznych.46

3. Podsumowanie

Pytanie postawione w tytule pozostaje aktualne, dlatego 
niezmiernie istotne jest, szczególnie ze strony szeroko 
pojętego personelu ochrony zdrowia, dostrzeganie fizycz-
nego i psychicznego dyskomfortu pacjenta. Ból, który 
towarzyszy cukrzycy, terapii onkologicznej, rekonwale-
scencji poudarowej, pozawałowej, jako powikłanie in-
fekcji wirusowej czy następstwo operacji, nie jest jedynie 
subiektywnym doznaniem chorego, a faktem, z którym 
współczesna medycyna nadal przegrywa.
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1. Wstęp

Główne wskazania do terapii przeciwzakrzepowej obej-
mują schorzenia potencjalnie groźne dla życia, jak AF 
oraz ŻChZZ, których częstość występowania wzrasta 
z wiekiem. Prawidłowo prowadzone leczenie poprawia 
przeżywalność pacjentów. W rozdziale zwrócono uwa-
gę na czynniki mające wpływ na skuteczność i poprawę 
bezpieczeństwa w prowadzeniu leczenia przeciwzakrze-
powego u chorych w podeszłym wieku.

AF jest najczęściej występującym zaburzeniem rytmu 
serca, a najgroźniejszym jego powikłaniem jest wystąpienie 

zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym udaru niedo-
krwiennego. Wyniki kohortowego badania populacyjne-
go Rotterdam Study obejmującego ponad 6000 pacjentów, 
przeprowadzonego w latach 1990–1999, oceniły ogólną 
częstość wystąpienia AF w populacji na 5,5% z tendencją 
wzrostową o wartości od 0,7% w grupie wiekowej 55–59 lat 
do 17,8% u osób w wieku 85 lat i starszych.1 Wyniki zakoń-
czonego w 2018 r. projektu NOMED-AF pod kierownic-
twem prof. Zbigniewa Kalarusa ze Śląskiego Centrum Cho-
rób Serca, w którym w sposób nieinwazyjny monitorowano 
rytm serca, wykazały, że napady AF występują częściej, 
niż dotychczas sądzono, bo u ok. 23% pacjentów powyżej 

Wykaz skrótów i oznaczeń

AF (ang. atrial fibrillation) – migotanie przedsionków
APTT (ang. activated partial thromboplastin time) – czas częściowej 

tromboplastyny po aktywacji
CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration
EBM (ang. evidencebased medicine) – medycyna oparta na faktach
eGFR (ang. estimated glomerular filtration rate) – szacunkowy wskaźnik 

przesączania kłębuszkowego
GFR (ang. glomerular filtration rate) – wskaźnik przesączania kłębuszkowego
HAS-BLED (ang. hypertension, abnormal renal/liver function, stroke, bleeding 

 history or predisposition, labile INR, elderly, drugs/alcohol concomitantly) 
– nadciśnienie, zaburzenia funkcji nerek/wątroby, zawał, krwotoki w wywia-
dzie lub predyspozycje do nich, zmienny INR, starszy wiek, narkotyki/alkohol

HDCz – heparyny drobnocząsteczkowe
INR (ang. international normalized ratio) – międzynarodowy współczynnik 

znormalizowany
KDOQI (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) – Inicjatywa Poświęcona 

Badaniu Skutków Choroby Nerek przy Amerykańskiej Narodowej Fundacji 
Nefrologicznej

KRN – Krajowy Rejestr Nowotworów
MDRD – Modification of Diet in Renal Diseases
NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne
NOAC (ang. new oral anticoagulants) – doustne antykoagulanty nowej generacji
NOMED-AF (ang. noninvasive monitoring in early detection of silent atrial 

fibrillation) – nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu 
niemego migotania przedsionków

SSRI (ang. selective serotonin reuptake inhibitors) – selektywne inhibitory 
zwrotnego wychwytu serotoniny

WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
VKA (ang. vitamin K antagonists) – antagoniści witaminy K
ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
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65. r.ż., z czego u ok. 41% są nieme klinicznie.2 Starsi pacjen-
ci (w wieku 80–90 lat) obciążeni AF są bardziej zagrożeni 
wystąpieniem udaru – ryzyko wynosi nawet 23,5%.3

Również częstość występowania ŻChZZ, do której zgod-
nie z obserwacją Virchowa predestynuje nadkrzepliwość, 
uszkodzenie śródbłonka i zwolnienie przepływu krwi, 
wzrasta wraz z wiekiem.4,5 W trakcie 35-letniej obserwacji 
mieszkańców hrabstwa Olmsted w ramach projektu Ro-
chester zidentyfikowano 3342 przypadków zakrzepicy żył 
głębokich i/lub zatorowości płucnej, przy czym częstość 
w ogólnej populacji wynosiła 122 na 100 tys., od 4 przy-
padków na 100 tys. w grupie wiekowej 0–19 lat do 1100 
przypadków na 100 tys. u pacjentów w wieku 90–110 lat.6

2. Dostępne leki 
przeciwzakrzepowe

2.1.  Antagoniści witaminy K (VKA) 
– acenokumarol i warfaryna

VKA – acenokumarol i warfaryna to pochodne kumaryny 
o podobnej budowie oraz zbliżonych właściwościach far-
makokinetycznych i farmakodynamicznych. Działają na 
zasadzie hamowania czynników krzepnięcia kompleksu 
protrombiny (czynników II, V, VII, X) i powstania ich 
nieaktywnych form. Po rozpoczęciu terapii pełny efekt 
przeciwkrzepliwy, który odzwierciedla się w przedłużeniu 
czasu protrombinowego (ocenianego na podstawie INR), 
pojawia się po 3–5 dniach. Acenokumarol różni się od 
warfaryny czasem potrzebnym do osiągnięcia maksymal-
nego stężenia we krwi (2–3 vs 1,5 godziny) oraz okresem 
półtrwania (8–10 vs 36–42 godzin). Po odstawieniu leku 
INR normalizuje się – w przypadku warfaryny zwykle 
po 4 dniach, w przypadku acenokumarolu nieco szybciej, 
po 2–3 dniach.7 Warfaryna stosowana jest powszechnie 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Bryta-
nii, natomiast acenokumarol głównie w Europie. Należy 
jednak zauważyć, że prawie wszystkie badania rando-
mizowane przeprowadzane w celu oceny skuteczności 
i bezpieczeństwa terapii uwzględniały użycie warfaryny. 
Obydwa leki uznaje się na podstawie dostępnych danych 
za równoważne w profilaktyce incydentów zakrzepowo-
-zatorowych, zbliżone jest również ryzyko wystąpienia 
działania niepożądanego w postaci niewielkiego krwa-
wienia (8%) oraz ciężkiego krwawienia (0,5–1%).7

Podczas terapii chorego przewlekle przyjmującego 
VKA bardzo ważne jest poinformowanie pacjenta i jego 
opiekunów na temat konieczności powtarzania badania 
INR, wizyt kontrolnych, dostosowywania dawki leku. 
Istotne jest również zwrócenie uwagi na przestrzeganie 
zaleceń dietetycznych i unikanie dużych ilości pokarmów 
bogatych w witaminę K, mogących w znaczny sposób ha-
mować działanie leków, do których należą zielone warzy-
wa (natka pietruszki, bazylia, szpinak, jarmuż, brokuł, 
rzeżucha), niektóre owoce (np. truskawki, brzoskwinie, 

awokado), olej rzepakowy, sojowy, białko jaja, wątroba. 
Pomimo dowodów na skuteczność VKA w zapobieganiu 
udarom również u starszych pacjentów obciążonych AF 
zastosowanie tego leku jest niewystarczające,8 głównie 
z powodu możliwych działań niepożądanych oraz licznych 
interakcji z lekami i pokarmami oraz konieczności mo-
nitorowania terapii, regularnych kontroli laboratoryjnych 
i dostosowywania dawki. Problemem jest wąskie okno 
terapeutyczne, długi okres półtrwania oraz zmieniające 
się schematy dawkowania zwiększające ryzyko pomyłki.

2.2. Doustne antykoagulanty 
nowej generacji (NOAC)

Od czasu pojawienia się NOAC w 2011 r. stanowią one 
bardzo istotną alternatywę w terapii antykoagulacyjnej 
u pacjentów z niezastawkowym AF. Do grupy tej zalicza się 
bezpośrednie inhibitory trombiny (dabigatran) i doustne 
inhibitory czynnika Xa (rywaroksaban, apiksaban oraz 
niedostępny w Polsce edoksaban). Leki te charakteryzują 
się dużą skutecznością terapeutyczną i lepszym stosunkiem 
skuteczności do bezpieczeństwa stosowania. W badaniach 
III fazy wykazano, że w porównaniu z warfaryną prowadzą 
do 12-procentowego spadku śmiertelności, 20-procento-
wego spadku ryzyka wystąpienia udaru mózgu i 50-pro-
centowej redukcji ryzyka krwawienia śródczaszkowego.8,9

Stosowanie NOAC nie wymaga monitorowania efektu 
terapeutycznego za pomocą wskaźnika INR, nie trzeba czę-
sto modyfikować dawkowania, leki te wykazują również 
mniejszą liczbę interakcji w porównaniu z VKA. W celu 
poprawy bezpieczeństwa terapii wskazana jest kontrola 
czynności nerek. W przypadku umiarkowanej niewydol-
ności nerek (różne punkty odcięcia dla poszczególnych 
preparatów), zwiększonego ryzyka krwawienia w skali 
HAS-BLED i przy rozpoczęciu terapii lub małej masie 
ciała pacjenta zaleca się stosowanie mniejszych dawek.

2.3. Heparyna niefrakcjonowana

Heparyna niefrakcjonowana, lek odkryty ponad 100 lat 
temu, pozyskiwany tradycyjnie z tkanek zwierzęcych, che-
micznie jest glikozaminoglikanem o niejednorodnej masie 
cząsteczkowej.10 Działanie antykoagulacyjne heparyny nie-
frakcjonowanej opiera się głównie na zahamowaniu poprzez 
antytrombinę aktywnych czynników krzepnięcia IIa i Xa 
oraz uwolnieniu ze śródbłonka naczyniowego inhibitora 
zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia.10 W leczeniu szpi-
talnym, zwłaszcza w przypadkach masywnych incydentów 
zakrzepowo-zatorowych, najczęściej podawana jest we wle-
wie ciągłym dożylnym z początkowym bolusem, a następ-
nie w dawce dostosowanej do masy ciała i modyfikowanej 
w zależności od wyniku APTT. Zaletą tej terapii jest prawie 
natychmiastowy początek działania antykoagulacyjnego, 
możliwość wdrożenia w przypadku niewydolności nerek 
oraz prawie natychmiastowego odwrócenia działania w sy-
tuacjach nagłych za pomocą siarczanu protaminy.
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2.4. Heparyny drobnocząsteczkowe 
(HDCz)

HDCz są stosowane w medycynie od ponad 30 lat. Są 
to pochodne heparyny niefrakcjonowanej, uzyskane na 
drodze m.in. depolimeryzacji i hydrolizy.10 Masa cząstecz-
kowa HDCz to jedna trzecia masy heparyny niefrakcjo-
nowanej. Różnica w mechanizmie działania polega na 
mniejszym powinowactwie do antytrombiny i bardziej 
wybiórczym hamowaniu czynnika Xa, ponadto mniej-
szym wiązaniu z białkami osocza. Podawanie jej w po-
staci wstrzyknięć podskórnych, w dawce terapeutycznej 
dostosowanej do masy ciała pacjenta, najczęściej 2 razy 
dziennie wykazuje równą skuteczność terapeutyczną, co 
leczenie heparyną niefrakcjonowaną.11 Ograniczeniem 
w stosowaniu HDCz jest przewlekła niewydolność ne-
rek. W przypadku dalteparyny i  tinzaparyny już przy 
GFR równym 30–60 ml/min/1,73 m2, a w przypadku 
enoksaparyny przy GFR o wartości 30 ml/min/1,73 m2 
należy stosować zmniejszoną dawkę.12 HDCz nie wyma-
gają monitorowania za pomocą APTT, terapia może być 
prowadzona w domu przez pacjenta. W porównaniu z he-
paryną niefrakcjonowaną wolniejszy jest czas eliminacji 
leku po podaniu podskórnym. Należy również pamiętać 
o ryzyku wystąpienia małopłytkowości poheparynowej 
i w związku z tym kontrolować liczbę płytek oraz że przy 
dłuższym stosowaniu może dojść do wystąpienia osteo-
porozy poheparynowej.12

2.5. Pentasacharydy

Pentasacharydy są syntetycznymi selektywnymi inhibito-
rami czynnika Xa, które działają poprzez aktywację anty-
trombiny i w ten sposób hamują czynnik Xa. Nie wiążą 
się z innymi białkami osocza ani komórkami śródbłon-
ka naczyń.10 Obecnie w leczeniu zastosowanie znajduje 
głównie fondaparynuks, podawany w formie wstrzyknięć 
podskórnych raz dziennie. Nie wymaga monitorowania 
czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT ani 
liczby płytek, może być stosowany u pacjentów z mało-
płytkowością poheparynową typu II. Uznany za nieco 
bezpieczniejszy w porównaniu z HDCz w przewlekłej 
niewydolności nerek – w zmniejszonej dawce może być 
podany przy GFR równym 20 ml/min/1,73 m2.12

3. Szczególne sytuacje kliniczne

3.1. Niewydolność nerek

Z praktyki klinicznej wiadomo, że u wielu pacjentów 
w wieku podeszłym obserwujemy powolny wzrost stęże-
nia kreatyniny oraz zmniejszenie się wskaźnika przesą-
czania kłębuszkowego (czyli hipotetycznej objętości oso-
cza oczyszczonej z danej substancji w jednostce czasu), 
stanowiącego podstawowy parametr oceny czynności 

wydalniczej nerek. W sytuacji normalnego starzenia się 
narządów dochodzi do powolnego pogarszania czynności 
nerek na podłożu procesów miażdżycowych tętnic i tęt-
niczek nerkowych, atrofii cewek nerkowych oraz stward-
nienia kłębuszków nerkowych – również u osób nieobcią-
żonych nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą czy innymi 
czynnikami ryzyka rozwoju przewlekłej choroby nerek.11

W celu oceny tempa tego procesu w latach 1958–1981 
prowadzono obserwację grupy zdrowych ochotników, 
wykonując okresowo badania kreatyniny i obliczając jej 
klirens. Stwierdzono wówczas, że u osób zdrowych prze-
ciętny spadek klirensu kreatyniny wynosił 0,75 ml/min 
na rok, co równałoby się ze zmniejszeniem GFR o ok. 
60–70 ml/min/1,73 m2 w ciągu 50 lat.13 Dane te nie zostały 
uaktualnione, fizjologiczny spadek GFR nie jest też brany 
pod uwagę w przypadku rozpoznania i klasyfikacji do sta-
dium zaawansowania przewlekłej choroby nerek. Zgodnie 
z definicją utrzymujące się powyżej 3 miesięcy obniżenie 
eGFR poniżej 60 ml/min/1,73 m2 pozwala na rozpoznanie 
przewlekłej niewydolności nerek. Według danych epide-
miologicznych wartość eGFR poniżej 60 ml/min/1,73 m2 
stwierdza się u ponad 30% osób powyżej 70. r.ż. i u tej gru-
py chorych można rozpoznać przewlekłą niewydolność 
nerek (pod warunkiem utrzymywania się zmian powyżej 
3 miesięcy), nie wiadomo natomiast, na ile wartość eGFR 
wynika z fizjologicznego spadku związanego z wiekiem, 
a na ile z progresji przewlekłej choroby nerek.14

Należy tutaj zwrócić uwagę na różne metody oznaczania 
przesączania kłębuszkowego. Jako złoty standard w ozna-
czaniu GFR jest przyjęte oznaczenie klirensu endogennej 
kreatyniny, aczkolwiek badanie wymaga wykonania do-
bowej zbiórki moczu, trzeba również uwzględnić cewkowe 
wydalanie kreatyniny. Podobnie oznaczanie klirensu inu-
liny lub joheksolu, pomimo dokładności i precyzyjności, 
nie jest metodą stosowaną powszechnie z uwagi na koszty 
i inwazyjność – stanowi raczej badanie referencyjne w ba-
daniach naukowych.15

Przełomem w diagnostyce było opracowanie metody 
szacowania przesączania kłębuszkowego – eGFR – na 
podstawie równań matematycznych uwzględniających 
oznaczone stężenie kreatyniny w jednorazowym badaniu 
krwi. Pierwszym takim równaniem był wprowadzony 
w 1976 r. wzór Cockrofta–Gaulta umożliwiający oszaco-
wanie wartości klirensu kreatyniny na podstawie wartości 
kreatyniny w surowicy, wieku, płci i masy ciała badanego. 
Obecnie nie znajduje on szerokiego zastosowania w dia-
gnozowaniu i monitorowaniu przewlekłej choroby nerek. 
Wartości eGFR wyliczone wg wzoru Cockrofta–Gaul-
ta są zaniżone u osób szczupłych i w podeszłym wieku, 
a zawyżone u osób otyłych i przewodnionych.15 Ponadto 
jedną ze zmiennych we wzorze jest masa ciała pacjenta 
– brak jej znajomości uniemożliwia uzyskanie wyniku 
z laboratorium.

Współcześnie najczęściej stosowanym wzorem do obli-
czania eGFR jest wprowadzony w 1999 r. poprzez Leveya 
wzór MDRD, w którym do obliczeń potrzebne są stężenie 
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kreatyniny w surowicy, wiek, płeć i rasa. Wadą oznaczeń 
eGFR za pomocą MDRD jest niedoszacowanie wyższych 
wartości GFR.15,16 Ten sam zespół badaczy pod kierun-
kiem Leveya opracował kolejną metodę oznaczania eGFR, 
mającą niwelować niedokładność metody MDRD.15 Rów-
nanie CKD-EPI okazało się dokładniejsze również przy 
wyższych wartościach GFR i jest od 2013 r. rekomendowa-
ne przez KDOQI w celu oceny eGFR. Pomimo tego ozna-
czenie CKD-EPI nie stało się jeszcze częścią powszechnej 
praktyki klinicznej i wzór MDRD jest nadal powszechnie 
stosowany. Niektórzy badacze podnoszą również brak 
walidacji metody CKD-EPI w ocenie starszej populacji.17

Godne podkreślenia jest, że coraz częściej precyzyj-
na ocena filtracji kłębuszkowej nie przekłada się wprost 
na dostosowanie dawki leków w przypadku przewlekłej 
niewydolności nerek. Dawkowanie leków i zawarte w cha-
rakterystyce produktu leczniczego rekomendacje redukcji 
dawki zostały bowiem opracowane na podstawie eGFR 
wyliczonego z  równania Cockrofta–Gaulta.14 Dlatego 
w praktyce u chorych w wieku podeszłym, zwłaszcza 
przed zastosowaniem leków, których nie wolno przyj-
mować przy zaburzeniach czynności nerek, powinno 
się ocenić eGFR na postawie zarzuconego w codziennej 
praktyce klinicznej i w ocenie przewlekłej niewydolności 
nerek wzoru Cockrofta–Gaulta i kierując się tymi danymi, 
ustalić konieczną dawkę leku,14 co zapewnia bezpieczeń-
stwo terapii.

3.2. Upadki

Upadek to wg definicji WHO nagła, niezamierzona zmia-
na położenia ciała, w wyniku której dochodzi do kontaktu 
z podłożem innych części ciała niż stopy.18 Upadki zda-
rzają się w każdym wieku, jednak ze względu na wzrasta-
jącą z wiekiem częstość ich występowania oraz możliwe 
niekorzystne dla zdrowia i życia następstwa (złamania, 
urazy, niepełnosprawność, zespół poupadkowy, zgony) 
są zaliczane do tzw. wielkich zespołów geriatrycznych. 
Upadki w podeszłym wieku mają zwykle charakter wie-
loprzyczynowy i są spowodowane zarówno czynnikami 
wewnętrznymi (schorzenia neurologiczne, kardiologicz-
ne, metaboliczne, dysfunkcja układu ruchu, sarkopenia, 
zaburzenia chodu i równowagi, polipragmazja, niedowi-
dzenie), jak i środowiskowymi (złe oświetlenie mieszkań, 
niewłaściwe obuwie, śliskie powierzchnie, pośpiech).19–22 
W przeprowadzonych w 2012 r. badaniach POLSENIOR 
wykazano, że ok. 23% osób w wieku powyżej 65. r.ż. do-
znaje upadku przynajmniej raz w roku.22 Według staty-
styk ok. 10–15% upadków prowadzi do poważniejszych 
konsek wencji, z których połowę stanowią złamania, a po-
zostałe to urazy głowy i obrażenia tkanek miękkich.19–22

Problem stosowania leków przeciwzakrzepowych u pa-
cjentów narażonych na upadki dotyczy zarówno poten-
cjalnej konieczności pilnego zabiegu z powodu urazów, jak 
i możliwości wystąpienia krwawienia wewnątrzczaszko-
wego. Obawa przed tak groźnymi powikłaniami prowadzi 

niekiedy do nihilizmu terapeutycznego, który nie znajduje 
jednak uzasadnienia w świetle badań, w których stwier-
dzono, że pacjent z AF leczony przeciwzakrzepowo mu-
siałby upaść powyżej 295 razy na rok, aby ryzyko poura-
zowego krwawienia wewnątrzczaszkowego przekroczyło 
ryzyko udaru.23

3.3. Współistnienie 
choroby nowotworowej

Na podstawie danych zgromadzonych przez KRN pro-
gnozuje się, że zarówno liczba zachorowań, jak i współ-
czynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe będą 
wzrastać. Na przykład wśród mężczyzn powyżej 65. r.ż. 
liczba zachorowań na nowotwory złośliwe może w 2025 r. 
wynieść 67 tys., wśród kobiet powyżej 65. r.ż. – 46 tys.24 
Na ŻChZZ zapada średnio 0,5–2 osób na 1000 na rok,25 
jednak współistnienie choroby nowotworowej znacz-
nie zwiększa ten odsetek. U ok. 15% chorych na nowo-
twory stwierdza się występowanie objawowej ŻChZZ, 
a u ok. 10% pacjentów po incydencie choroby zakrzepowej 
ocenianej pierwotnie jako idiopatyczna rozpoznaje się po 
średnio 6–12 miesiącach nowotwór.25

Wystąpieniu objawów ŻChZZ u osób leczonych onko-
logicznie sprzyja zarówno sama choroba nowotworowa, 
jak i powikłania terapii (stosowanie leków hormonalnych, 
chemioterapii, przewlekłe leżenie, cewnik w żyle cen-
tralnej) oraz zmniejszenie aktywności fizycznej u wielu 
chorych. W doborze leku przeciwzakrzepowego należy 
ponadto uwzględnić zwiększone ryzyko krwawienia, 
zwłaszcza przy obecności guzów litych, małopłytkowość, 
stanowiącą objaw choroby nowotworowej lub indukowa-
ną chemioterapią, zaburzenia czynności nerek, a także 
prawdopodobieństwo konieczności wykonania pilnego 
zabiegu ze wskazań ratujących życie. W tej grupie cho-
rych najkorzystniejsze wydaje się zastosowanie HDCz, 
które nie tylko działają przeciwzakrzepowo, ale również 
– w odróżnieniu do heparyny niefrakcjonowanej – an-
giostatycznie, dzięki czemu hamują powstawanie ogniska 
przerzutowego w okresie okołooperacyjnym.4 Powołując 
się na rekomendację International Consensus Statement, 
Ziaja et al. podkreślili również, że HDCz powinny być 
stosowane zarówno w profilaktyce okołooperacyjnej, jak 
i w długoterminowym leczeniu chorych na nowotwory 
i ŻChZZ.4 Trudności w stosowaniu HDCz u części pa-
cjentów w podeszłym wieku mogą stanowić nauczenie się 
prawidłowej techniki podawania leku we wstrzyknięciu 
podskórnym i zapewnienie regularnego wsparcia pielę-
gniarskiego w warunkach domowych.

3.4. Zjawisko non-compliance,  
non-adherence

Bezwzględnym warunkiem uzyskania pozytywnych efek-
tów zlecanej z uwzględnieniem EBM terapii, często o udo-
wodnionej w wielotysięcznych badaniach klinicznych 
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skuteczności, jest przede wszystkim właściwa postawa 
pacjenta. Nie chodzi tutaj wyłącznie o przestrzeganie za-
leceń, określane w literaturze jako compliance. Sytuacja ta 
zakłada bowiem bierną postawę chorego i podczas leczenia 
schorzeń przewlekłych w części przypadków zawodzi.26–28

Aby poprawić skuteczność leczenia, należy położyć na-
cisk na edukację pacjenta, zrozumienie przez niego celów 
i założeń terapii, działań profilaktycznych, diagnostycz-
nych, w tym także badań kontrolnych, a przede wszystkim 
systematycznej farmakoterapii. Taki punkt widzenia za-
kłada, że chory staje się stroną aktywną w całym procesie 
diagnostyczno-leczniczym, a leczenie jest rozumiane jako 
strategia porozumienia z lekarzem (ang. concordance).27 
Celem staje się nie bierne przestrzeganie zaleceń lekar-
skich, ale współpraca z lekarzem prowadzącym: trzyma-
nie się ustalonego planu terapeutycznego, poddawanie się 
badaniom, zmiany w trybie życia, stosowanie określonej 
diety, regularne kontrole lekarskie oraz ocena efektów 
terapii. Zjawisko to określa się mianem adherence.27,28

Z opublikowanej w 2003 r. analizy przeprowadzonej 
przez WHO wynika, że zaledwie ok. 50% pacjentów z kra-
jów rozwiniętych obciążonymi schorzeniami przewlekły-
mi stosuje się do zaleceń lekarskich.26

Trudności w  trzymaniu się ustalonego planu tera-
peutycznego przez chorego powoduje wiele czynników, 
np. starszy wiek, polipragmazja, zaburzenia poznawcze, 
demencja, przewlekłość leczenia.28 Nie mniej istotne są 
czynniki ekonomiczne: brak refundacji przepisanych le-
ków, brak dostępu do leku, trudności w aplikacji (iniekcje 
podskórne, konieczność dzielenia tabletki), częsta zmiana 
dawki, zaburzenia połykania, brak wsparcia ze strony 
rodziny lub personelu pielęgniarskiego, niedostateczna 
wiedza na temat własnej choroby, terapii i postępowania 
w przypadku wystąpienia powikłań. Wiele z tych proble-
mów dotyczy pacjentów w podeszłym wieku.

3.5. Politerapia, polipragmazja, 
niekorzystne interakcje leków

Pacjent starszy najczęściej obciążony jest wielochoro-
bowością, co z reguły wymaga zastosowania politerapii. 
W leczeniu wielu schorzeń przewlekłych25,29 (cukrzyca, 
przewlekła terapia przeciwbólowa) udowodniono większą 
skuteczność politerapii i wykorzystania zjawiska syner-
gizmu niż monoterapii z podaniem maksymalnej dawki 
leku.30–33 Bezpieczna polifarmakoterapia powinna, opie-
rając się na skojarzeniu leków wykazujących działanie 
synergistyczne, prowadzić do poprawy efektu terapeu-
tycznego, nie zwiększając jednocześnie w sposób istot-
ny ryzyka działań niepożądanych.33 Jednak stosowanie 
wielu leków bardzo łatwo prowadzi do polipragmazji, 
czyli nieuzasadnionego przyjmowania dużej liczby le-
ków, przy czym skuteczność terapeutyczna niektórych 
jest nieudowodniona oraz obserwuje się zwiększone 
ryzyko wystąpienia interakcji międzylekowych i dzia-
łań niepożądanych.25,33 W badaniu przeprowadzonym 

przez Wanga et al. obejmującym 1562 pacjentów w wieku 
80–104 lat wykazano, że średnia liczba leków przez nich 
przyjmowanych to 9,56, przy czym 70% respondentów 
stosuje więcej niż 5 leków na receptę, a więc spełnia kry-
teria polifarmakoterapii wg WHO.30 W zasadzie już sto-
sowanie 2 leków może wiązać się z ryzykiem wystąpienia 
interakcji między lekowych i powikłań jatrogennych, które 
wzrasta wraz z liczbą przyjmowanych preparatów.34 Przy 
liczbie leków 5 lub większej ryzyko to było zwiększone 
aż o 88%, natomiast u przyjmujących 3–4 leki – o 45% 
w porównaniu z chorymi, którzy stosowali nie więcej niż 
2 leki.30 Liczne interakcje, w które wchodzą leki przeciw-
zakrzepowe, mogące prowadzić do groźnych powikłań 
krwotocznych, wymagają od lekarza czujności i rozwagi, 
a także dokładnej znajomości mechanizmów działania 
i farmakokinetyki.

Poniższą listę interakcji opracowano m.in. na podstawie 
badań Woronia et al.34,35:
• interakcje VKA (zarówno acenokumarolu, jak i warfa-

ryny) nasilające ich działanie przeciwzakrzepowe, mo-
gące prowadzić do powikłań krwotocznych, następują 
przy jednoczesnym stosowaniu: allopurinolu, amioda-
ronu, erytromycyny, klarytromycyny, amoksycyliny, 
amoksycyliny z kwasem klawulanowym, cefalosporyn 
II i  III generacji, f luorochinolonów, metronidazolu, 
 fibratów, statyn, hormonów tarczycy, tramadolu, para-
cetamolu, NLPZ, preparatów SSRI, trójpierścieniowych 
leków przeciwdepresyjnych, kotrimoksazolu, pochod-
nych sulfonylomocznika, omeprazolu, lansoprazolu, 
ezomeprazolu, kwasu walproinowego, wyciągów z żeń-
-szenia, wyciągów z miłorzębu japońskiego. Działanie 
warfaryny nasila się przy równoczesnym przyjmowaniu: 
witamin A i E, szczepionki przeciwko grypie, digoksyny 
oraz licznych leków i suplementów pochodzenia roślin-
nego, m.in. wyciągów z żurawiny, imbiru, rumianku, 
czosnku, grejpfruta, kozieradki, pietruszki;

• interakcje z  lekami typu NOAC występują rzadziej, 
mogą również prowadzić do powikłań krwotocznych. 
Przeciwwskazane jest łączenie dabigatranu z: NLPZ, 
cyklosporyną, itrakonazolem oraz dronedaronem. 
W trakcie równoczesnej terapii: amiodaronem, chi-
nidyną, werapamilem i klarytromycyną zalecana jest 
ostrożność. Z kolei równoczesne stosowanie ryfampicy-
ny, karbamazepiny, fenobarbitalu oraz wyciągu z dziu-
rawca może prowadzić do zmniejszonej ekspozycji na 
lek i w związku z tym zmniejszonego efektu przeciw-
zakrzepowego34;

• w przypadku apiksabanu nie zaleca się równoczesnego 
stosowania itrakonazolu, worykonazolu, pozakonazolu, 
a przy łączeniu go NLPZ należy zachować ostrożność. 
Równoczesne przyjmowanie ryfampicyny, karbama-
zepiny, fenonarbitalu oraz wyciągu z dziurawca może 
prowadzić do zmniejszonej ekspozycji na lek i w związ-
ku z  tym do gorszego efektu przeciwzakrzepowego. 
Podczas terapii z rywaroksabanem należy unikać rów-
noczesnego stosowania leków przeciwgrzybiczych, 
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zwłaszcza itrakonazolu oraz worykonazolu, ponadto 
klarytromycyny, a także karwedylolu, koniwaptanu, 
ranolazyny oraz NLPZ. Z kolei równoczesne stosowanie 
z ryfampicyną, karbamazepiną, fenobarbitalem oraz 
wyciągiem z dziurawca może prowadzić do zmniejszo-
nej ekspozycji na lek i w związku z tym zmniejszonego 
efektu przeciwzakrzepowego;

• podczas terapii HDCz należy zachować ostrożność przy 
równoczesnym stosowaniu NLPZ, dekstranu oraz gliko-
kortykosteroidów systemowo.
Należy liczyć się dodatkowo z częstym stosowaniem 

przez pacjentów leków roślinnych i suplementów diety, 
które powszechnie uznawane są za bezpieczne i praktycz-
nie pozbawione działań niepożądanych. W kontekście 
interakcji z  lekami przeciwzakrzepowymi, które mogą 
prowadzić do powikłań krwotocznych, należy wymienić 
miłorząb japoński (wchodzi w interakcje z VKA, NOAC 
oraz heparyną), czosnek, korę wierzby, berberys pospolity, 
borówkę czarną, ogórecznik lekarski, koci pazur, diabelski 
pazur (interakcje głównie z NOAC), wiesiołek dwulet-
ni, imbir lekarski, korzeń żeń-szenia, ostropest plamisty 
(interakcje głównie z rywaroksabanem i apiksabanem).

Wśród strategii zapobiegania polipragmazji na uwa-
gę zasługuje lista Beersa, opublikowana po raz pierwszy 
w 1991 r. w USA i następnie modyfikowana w 1997 r. 
i 2002 r., analizująca leki, ich interakcje i działania nie-
pożądane oraz korzyści z wprowadzonej terapii dla osób 
w wieku podeszłym.31 Wyselekcjonowano listę leków po-
tencjalnie szkodliwych oraz zaproponowano alternatyw-
ne terapie. Podobne opracowanie pod nazwą PRISCUS 
wydano w 2010 r. w Niemczech.32 Opracowano listę le-
ków, wskazując na niezalecane lub przeciwwskazane ich 
połączenia, konieczne do monitorowania terapii badania 
laboratoryjne oraz bezpieczniejsze terapie alternatywne. 
Istotnym spostrzeżeniem jest, że leki przeciwzakrzepowe 
nie zostały zakwalifikowane jako potencjalnie niewłaści-
we w terapii osób starszych z powodu braku skutecznej 
terapii alternatywnej.33

4. Wnioski

Przyjęcie strategii leczenia przeciwzakrzepowego wyma-
ga indywidualnego podejścia, uwzględniającego choroby 
współistniejące, ryzyko krwawienia, czynność nerek, stan 
funkcjonalny pacjenta, a także preferencje chorego oraz 
cenę preparatu. Zasadniczy wybór rozgrywa się pomię-
dzy lekami stosowanymi w formie doustnej – VKA oraz 
NOAC.35–38

VKA to leki od dawna stosowane w leczeniu przeciwza-
krzepowym. Niewątpliwie ich zalety to duże kliniczne do-
świadczenie w ich stosowaniu, możliwość monitorowania 
terapii za pomocą INR oraz szybkiego odwrócenia efektu 
przeciwzakrzepowego w sytuacjach nagłych, a także cena. 
Nowe leki przeciwzakrzepowe, na podstawie metaanalizy 
ocenione jako równie skuteczne, a ponadto obarczone 

mniejszą liczbą potencjalnych powikłań, zwłaszcza w po-
staci krwawień śródczaszkowych, są ważną alternatywą 
w terapii przeciwzakrzepowej.36 Ich plusami są wygodne 
schematy dawkowania, mniejsza liczba interakcji leko-
wych oraz bezpieczeństwo terapii. Wybór leku spośród 
NOAC nie jest łatwy, brakuje badań typu headtohead, 
jednak z dotychczasowych obserwacji klinicznych wy-
nika, że w przypadku niewydolności nerek lub ryzyka 
krwawienia z przewodu pokarmowego najlepszą opcją 
jest apiksaban lub rywaroksaban, w razie podwyższo-
nego ryzyka krwawienia – dabigatran w dawce 110 mg 
lub apiksaban, a przy niskim ryzyku krwawienia, lecz 
wysokim ryzyku udaru niedokrwiennego – dabigatran 
w dawce 150 mg.37

Leki podawane w formie iniekcji (heparyna niefrakcjo-
nowana, HDCz, fondaparynuks) są zdecydowanie rzadziej 
używane w przewlekłym leczeniu przeciwzakrzepowym. 
Należy zaznaczyć natomiast, że niszą terapeutyczną dla 
tych substancji, przede wszystkim HDCz, jest współist-
nienie choroby nowotworowej.4

5. Podsumowanie

Wskazania do zastosowania terapii przeciwzakrzepowej 
obejmują schorzenia potencjalnie śmiertelne. Częstość 
zarówno AF, jak i ŻChZZ wzrasta z wiekiem. Z wiekiem 
zwiększają się również ograniczenia w zastosowaniu te-
rapii przeciwzakrzepowej, takie jak niewydolność ne-
rek, wielochorobowość, ryzyko polipragmazji i groźnych 
powikłań, a także brak współpracy ze strony pacjenta. 
Istotnym czynnikiem gwarantującym ciągłość leczenia 
jest odpowiednia edukacja chorego i jego opiekunów oraz 
wspólne ustalenie celu terapii, a w razie konieczności 
zapewnienie opieki pielęgniarskiej. Należy uwzględnić 
stan funkcjonalny pacjenta, m.in. zwiększone ryzyko 
upadków, i dołożyć starań w celu usunięcia modyfiko-
walnych przyczyn upadków. Terapia przeciwzakrzepo-
wa jest z pewnością wymagająca nie tylko dla lekarza, 
ale i dla pacjenta. Jednak przy zachowaniu czujności, 
przestrzeganiu ograniczeń w stosowaniu innych leków, 
dostosowaniu dawki i leku do schorzeń towarzyszących, 
wykonywaniu określonych badań laboratoryjnych i ogra-
niczaniu modyfikowalnych czynników ryzyka krwo-
toku, a przede wszystkim braku równoważnej terapii 
alternatywnej, jest terapią wskazaną również u pacjen-
tów w  wieku podeszłym z  akceptowalnym profilem 
bezpieczeństwa.
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1. Wstęp

Osteoporozę wg WHO definiuje się jako małą gęstość mi-
neralną kości wyrażoną parametrem T-score mniejszym 
lub równym –2,5 SD w badaniu kręgosłupa lub szyjki kości 
udowej. Nie oddaje to jednak w żaden sposób istoty tego 
schorzenia. Bardziej aktualna i wskazująca na faktyczny 
stan rzeczy wydaje się definicja zaproponowana w 2001 r. 
przez NIH, zgodnie z którą osteoporoza jest uogólnioną 
chorobą układu kostnego wiążącą się ze spadkiem wytrzy-
małości kości, co wpływa na zwiększenie ryzyka złamań.1

Osteoporoza jako choroba będąca następstwem m.in. 
zmniejszonej aktywności fizycznej, nieprawidłowej diety 
i szeroko pojętego negatywnego wpływu zanieczyszczenia 
środowiska idealnie wpisuje się w pojęcie chorób cywi-
lizacyjnych. To właśnie rozwój cywilizacyjny i związana 
z nim wydłużona średnia długość życia, a także nieustan-
ne starzenie się społeczeństw państw wysoko rozwinię-
tych sprawiają, że problem pogorszenia się jakości tkanki 
kostnej dotyczy coraz większej grupy pacjentów.

Rozpatrując osteoporozę jako problem globalny, należy 
brać pod uwagę głównie jej postać pomenopauzalną i star-
czą. Pozostałe jej odmiany, jak np. osteoporoza posterydowa 
lub u pacjentów zmagających się z niewydolnością nerek, 
stanowią bardzo poważny i trudny problem terapeutyczny, 
ale nie są tak częste w codziennej praktyce lekarskiej.

Postać pomenopauzalna dotyczy ponad 30% kobiet, 
natomiast osteoporoza starcza 30% populacji pacjentów 
w wieku powyżej 70. r.ż. Oznacza to, że wg danych Inter-
national Osteoporosis Foundation na osteoporozę choruje 

obecnie ok. 200 mln kobiet na całym świecie, a w Europie 
– 22 mln kobiet i 5,5 mln mężczyzn.2

Ze względu na często wieloletni przebieg i brak jed-
noznacznych objawów w początkowych fazach jest to 
schorzenie rozpoznawane w wielu przypadkach w bardzo 
zaawansowanym stadium, a i wówczas nie zawsze stanowi 
podstawę do wdrożenia właściwej terapii. Problem z gęsto-
ścią i jakością tkanki kostnej polega również na tym, że wg 
wielu badań jej optymalny poziom uzyskujemy ok. 30. r.ż., 
a w późniejszych latach następuje powolne, ale stałe ich 
pogorszenie.3 W chwili rozpoznania choroby pacjenci 
mają dużo więcej niż 30 lat i nawet najlepsze leczenie su-
plementacyjne nie jest w stanie przywrócić im poziomu 
gęstości i jakości tkanki kostnej, który mieli w tym wieku. 
Dodatkowo rozwój cywilizacyjny i związane z nim ogra-
niczenie podstawowej aktywności ruchowej, stanowiącej 
czynnik niezbędny do  prawidłowego metabolizmu tkanki 
kostnej, powodują, że problem dotyczy coraz większej 
liczby osób w tzw. sile wieku.4 Myśląc i mówiąc o oste-
oporozie i osteopenii, wiele osób, w tym także lekarzy, 
marginalizuje problem, traktując go jako dotyczący wieku 
starczego. Takie postępowanie sprawia, że system profi-
laktyki, który mógłby poprawić wyniki leczenia, w sposób 
istotny zmniejszając liczbę chorych w zaawansowanym 
stadium choroby, w praktyce się nie sprawdza.5

2. Złamanie osteoporotyczne

Osteoporoza sama w sobie, a także metody jej diagnostyki 
i leczenia stanowią temat tak rozległy i wielodyscyplinarny, 

Wykaz skrótów i oznaczeń

DXA (ang. dualenergy Xray absorptiometry) – technika podwójnej wiązki 
promieniowania

FRAX (ang. fracture risk assessment tool) – narzędzie do oceny ryzyka złamań
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NIH (National Institutes of Health) – Narodowe Instytuty Zdrowia
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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SD (ang. standard deviation) – odchylenie standardowe
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że trudno byłoby go opisać w jednym rozdziale. Moim 
celem jest zwięzła prezentacja jej ostatecznego stadium, 
jakim jest złamanie osteoporotyczne.

Złamanie osteoporotyczne to jedna z form złamania 
patologicznego. Jest to następstwo niskoenergetycznego 
urazu, który powoduje nieproporcjonalnie duże skutki 
w stosunku do działającej siły.5

Dane statystyczne dotyczące społeczeństw krajów 
o wysokim stopniu zaawansowania cywilizacyjnego są 
mocno niepokojące. Sama osteoporoza dotyka 33% ko-
biet w wieku powyżej 50. r.ż. i 30% mężczyzn powyżej 
70. r.ż., z czego 46,4% kobiet i 22,4% mężczyzn doznaje 
w jej przebiegu złamania. Przekładając wartości procen-
towe na konkretne liczby – rocznie osteoporoza stanowi 
przyczynę złamania u 8,9 mln osób na całym świecie, co 
oznacza 1 złamanie osteoporotyczne co każde 3 s.6,7 Dane 
statystyczne dotyczące polskiej populacji również nie na-
pawają optymizmem. Liczbę złamań bliższego końca kości 
udowej w Polsce szacuje się na ok. 300 na 100 tys. kobiet 
i mężczyzn po 50. r.ż., co daje ok. 30 tys. na rok.8,9

Mówiąc o zapadalności na dane schorzenie, nie sposób nie 
wspomnieć o śmiertelności, ponieważ dopiero ten wskaź-
nik ukazuje wagę problemu, działając jednocześnie na wy-
obraźnię pacjentów, ich rodzin i przede wszystkim lekarzy. 
Wskaźnik korelacji pomiędzy złamaniem osteoporotycznym 
a śmiertelnością pacjentów stawia osteoporozę jako przyczy-
nę śmierci wyżej niż znajdują się choroba niedokrwienna ser-
ca i nowotwory, co może stanowić zaskoczenie nie tylko dla 
laików, ale również dla lekarzy, którzy w codziennej praktyce 
nie mają do czynienia z tego typu pacjentami.7,10 Śmiertel-
ność wśród osób powyżej 70. r.ż., które doznały złamania 
końca bliższego kości udowej, wynosi 20% u kobiet i 30% 
u mężczyzn.10 Leczenie złamań osteoporotycznych często 
stanowi duże wyzwanie i angażuje lekarzy wielu specjalno-
ści. Ortopeda, traumatolog, internista, kardiolog, anestezjo-
log – to specjaliści najczęściej zaangażowani w ten proces. 
Wynika to z faktu, że tego typu złamania dotyczą głównie 
osób w wieku podeszłym, obciążonych wieloma chorobami 
współistniejącymi.1 Moment złamania poprzez zaburzenie 
często wątłej homeostazy organizmu pacjenta prowadzi do 
przełomu i gwałtownego nasilenia objawów chorób towarzy-
szących. Samo złamanie nie jest bezpośrednim zagrożeniem 
życia, bo jako uraz niskoenergetyczny rzadko doprowadza 
do wstrząsu, ale znaczne ograniczenie aktywności ruchowej 
lub wręcz unieruchomienie pacjenta jest przyczyną rozwoju 
powikłań i niewydolności wielonarządowej.

Nie dzieje się tak oczywiście w przebiegu złamania koń-
ca dalszego kości promieniowej, czyli najczęstszego zła-
mania osteoporotycznego kończyny górnej, ale już każda 
inna lokalizacja znacząco ogranicza mobilność pacjenta. 
Dane dotyczące śmiertelności pacjentów w następstwie 
złamań osteoporotycznych odnoszą się do urazów koń-
czyn dolnych, a w szczególności końca bliższego kości 
udowej, jest to bowiem sytuacja, w której z dnia na dzień 
aktywność ruchowa pacjenta zostaje gwałtownie ograni-
czona, co „przykuwa” go do łóżka.

Złamanie końca bliższego kości udowej u osób powyżej 
70. r.ż. określa się więc często „ostatnim złamaniem w ży-
ciu”. Wynika to wprost z danych statystycznych, wg których 
co piąta kobieta i co trzeci mężczyzna powyżej 70. r.ż. 
umierają w ciągu roku od takiego urazu.11–13 Śmiertelność 
jest tu więc, jakkolwiek niefortunnie to zabrzmi, imponu-
jąca na tle innych chorób.

Przytoczone dane implikują strategię postępowania te-
rapeutycznego. W ciągu ostatnich lat obserwujemy zna-
czący wzrost liczby pacjentów operowanych z powodu 
złamań osteoporotycznych. Jest to agresywna, ale jed-
nocześnie jedyna forma leczenia dająca szansę na szyb-
ką aktywizację i uruchomienie pacjenta.14 W tej sytuacji 
każdy kolejny dzień oczekiwania na operację, a co za tym 
idzie opóźnienie pionizacji chorego istotnie zmniejsza jego 
szanse na przeżycie. Dekompensacja pacjenta w trakcie 
kolejnych dni spędzonych przymusowo w łóżku, bez moż-
liwości aktywności ruchowej, postępuje często w sposób 
geometryczny. Nie oznacza to jednak, że operacja stanowi 
„cudowny” sposób leczenia. Dane statystyczne pokazują, 
że nie obniża ona śmiertelności w istotny sposób.15 Można 
więc pokusić się o pytanie, po co leczyć ten typ złamań 
operacyjnie – może leczenie zachowawcze, z punktu wi-
dzenia ostatecznego rezultatu, jest równie dobre? Odpo-
wiedź jest jedna – nie jest. Jeżeli pacjent poruszał się sa-
modzielnie przed złamaniem, to jedyną szansą na powrót 
do sprawnego funkcjonowania stanowi zabieg.

Złamanie osteoporotyczne końca bliższego kości udo-
wej może być leczone chirurgicznie zasadniczo na 2 spo-
soby. Jak większość innych złamań, można je zespolić 
lub też wszczepić endoprotezę (stawu biodrowego).14 
Wybór metody terapii zależy od bardzo wielu czynni-
ków i  jego opis przekracza zakres tego opracowania, 
niemniej jednak należy podkreślić fakt rozwoju technik 
operacyjnych i związany z nim rozwój instrumentarium, 
którym obecnie dysponuje traumatolog. Bez względu na 
to, którą z metod ostatecznie zastosujemy, obowiązuje 
nas zasada minimalizacji urazu okołooperacyjnego. Roz-
wój technologiczny pozwala na stosowanie coraz mniej 
inwazyjnych technik, oszczędzających tkanki pacjenta 
i minimalizujących powikłania związane z krwawieniem 
śródoperacyjnym.15–18

3. System opieki nad 
pacjentami ze złamaniami 
osteoporotycznymi

Przedstawiając złamania osteoporotyczne jako chorobę 
cywilizacyjną, należy poruszyć problem systemu leczenia 
w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, a także 
Stanów Zjednoczonych. Jak już wspomniałem, problemem 
w leczeniu i diagnostyce osteoporozy jest mała spektaku-
larność jej objawów w początkowych stadiach. Prowadzi to 
do opóźnienia rozpoznania i odsuwa moment wdrożenia 
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terapii. Jest to jedna z głównych przyczyn pogarszających 
rokowania dla pacjenta. Kolejnym bardzo istotnym czyn-
nikiem jest brak powszechnej dostępności do diagnostyki, 
a co za tym idzie refundowanej terapii.19–21 Osteoporoza 
jako schorzenie powiązane z obniżonym poziomem ak-
tywności ruchowej człowieka stanowi poważny problem 
społeczny, bowiem wiele badań wskazuje, że w niedalekiej 
przyszłości liczba chorych gwałtownie wzrośnie, a więc 
będzie też więcej pacjentów cierpiących z powodu złamań 
osteoporotycznych.2 Świadomość tego stanu rzeczy naka-
zuje zadać pytanie o zasadność tworzenia oddziałów or-
topedii geriatrycznej, wyspecjalizowanych w leczeniu tego 
typu pacjentów, na których będzie można szybko zapewnić 
dostęp do opieki prowadzonej przez wielospecjalistyczny 
zespół lekarski, fizjoterapeutyczny i pielęgniarski. Leczenie 
tych chorych wymaga bowiem opieki wielospecjalistycz-
nej, odpowiedniej infrastruktury i planu terapii. W celu 
uzyskania dobrego wyniku leczenia złamań osteoporotycz-
nych potrzebna jest nie tylko operacja, ale także, a może 
przede wszystkim, właściwa rehabilitacja i pielęgnacja. Re-
alizacja tych zadań na oddziałach ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu niedysponujących odpowiednim zapleczem 
personalnym, lokalowym i sprzętowym stanowi poważny 
problem. W wielu przypadkach paraliżuje wręcz pracę da-
nego ośrodka, nie pozwalając na realizację działalności pla-
nowej. Przykładowe dane pochodzące z Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z 2018 r. pokazują, że 
złamania osteoporotyczne końca bliższego kości udowej 
stanowiły 23% wszystkich ostrodyżurowych hospitalizacji 
w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.22

System opieki nad pacjentami dotkniętymi osteopo-
rozą w  ramach świadczeń zakontraktowanych przez 
NFZ w Polsce wypada bardzo niekorzystnie na tle in-
nych krajów europejskich. Liczba aparatów densyto-
metrycznych służących do pomiaru gęstości mineral-
nej techniką DXA (4/1 mln mieszkańców) należy do 
najmniejszych w Europie. Ponad 80% chorych po chi-
rurgicznym zaopatrzeniu złamania osteoporotycznego 
nie otrzymuje leczenia farmakologicznego. Niespełna 
200 tys. chorych na osteoporozę (ok. 10%) jest leczonych 
farmakologicznie.23

4. Profilaktyka

Przy braku realnych działań nastawionych na poprawę 
dostępności do diagnostyki osteoporozy, specjalistyczne-
go leczenia i edukacji społeczeństwa należy liczyć się ze 
wzrostem liczby pacjentów w ostatnim stadium choroby, 
jakim jest złamanie osteoporotyczne. Najtańszą i jedno-
cześnie najbardziej skuteczną metodą jest, jak w wielu 
innych przypadkach, profilaktyka. Najtańszą – jednak 
nie darmową. Na edukację pacjentów, programy i badania 
przesiewowe oraz leczenie i monitorowanie jego efektów 
są bowiem potrzebne ogromne nakłady finansowe, pro-
porcjonalne do skali problemu.24,25

Według zaleceń WHO oraz International Osteoporosis 
Foundation optymalną metodą oceny ryzyka złamania 
jest metoda FRAX. Wystarczy podać wiek, płeć, wagę 
i wzrost oraz obecność czynników ryzyka. Sprawdza się to 
w badaniach przesiewowych, zaś w celu uzyskania dokład-
nych wyników informujących o gęstości tkanki kostnej 
niezbędne jest wykonanie badania densytometrycznego. 
Należy zwrócić uwagę, aby była to densytometria wyko-
nywana z odcinka lędźwiowego kręgosłupa lub końca 
bliższego kości udowej, ponieważ badania z nadgarstka 
i końca dalszego kości promieniowej oraz kości piętowej są 
niemiarodajne (wynika to z różnicy w metodologii badań 
i używanego sprzętu – badanie rentgenowskie vs ultra-
sonograficzne). Zaletą metody FRAX jest jej dostępność 
oraz fakt, że do badania nie potrzeba specjalistycznego 
sprzętu, może więc być stosowana przez lekarzy pierwsze-
go kontaktu w celu kwalifikacji do badania densytome-
trycznego i ewentualnej terapii. W przypadku osób, które 
doznały złamania w następstwie niskoenergetycznego 
urazu, rozpoznajemy osteoporozę i wdrażamy leczenie 
bez konieczności wykonywania dodatkowych badań.26,27 
Ewentualne wykonanie densytometrii może w takiej sy-
tuacji służyć jako punkt odniesienia w monitorowaniu 
wyników terapii w przyszłości. Problem stanowi jednak 
ciągłość opieki nad takim pacjentem, a co za tym idzie 
ciągłość terapii. Dostęp do poradni leczenia osteoporozy 
jest bardzo utrudniony, a średnia ich ilość przypadająca 
w Polsce na określoną liczbę pacjentów nie oddaje skali 
problemu, ponieważ są województwa, w których nie za-
kontraktowano żadnej poradni lub ich liczba nie prze-
kracza 2–3. Biorąc pod uwagę, jak poważne mogą być 
następstwa osteoporozy, włącznie ze śmiercią w przebiegu 
złamania osteoporotycznego końca bliższego kości udo-
wej, jest to temat wymagający rozwiązań systemowych 
popartych odpowiednim nakładem środków i szkoleniem 
lekarzy, którzy mogliby zoptymalizować ryzyko wystąpie-
nia ostatniego stadium osteoporozy, jakim jest złamanie 
osteoporotyczne. Celowo używam określenia „zoptyma-
lizować”, ponieważ obecnie nie ma mowy o możliwości 
wyleczenia w przypadku zaawansowanej osteoporozy. Jest 
to równoznaczne z tym, że nie da się uniknąć problemu 
złamań osteoporotycznych, a przy nieprawidłowej organi-
zacji diag nostyki i leczenia nie ma szans na zmniejszenie 
ich liczby. Stanowisko takie prezentuje wielu lekarzy zaj-
mujących się w Polsce i na świecie leczeniem osteoporozy, 
co skutkuje publikacją wielu analiz i rozwojem strategii 
postępowania profilaktycznego.1,8,10,28–31
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1. Wstęp

Choroby cywilizacyjne są związane z ujemnymi skutkami 
życia w krajach wysoko rozwiniętych, chociaż w równym 
stopniu dotyczą społeczeństw państw rozwijających się. 
Pojęcie chorób cywilizacyjnych nierozłącznie wiąże się 
z pojęciem chorób społecznych, a to dlatego, że choroby 
cywilizacyjne przez swą powszechność osiągają global-
ny zasięg. Ich przyczynami są przede wszystkim: postęp 
techniczny, rozwój przemysłu, urbanizacji, motoryzacji 
(w tym zwiększona liczba wypadków) oraz chemizacja 
środowiska. Te zdobycze cywilizacji pozwalają człowie-
kowi na maksymalne ograniczenie ruchu, ale również 
eliminują naturalne czynniki środowiska warunkujące 
dobry stan zdrowia. Do chorób cywilizacyjnych zalicza 
się głównie schorzenia układu oddechowego, układu krą-
żenia (nadciśnienie tętnicze), uczulenia, otyłość, cukrzy-
cę, nowotwory, a także „zespoły ucieczki” (narkomanię, 
lekomanię, alkoholizm), zaburzenia psychiczne (nerwice, 
depresję, stres, schizofrenię itp.). Do czynników usposa-
biających do wystąpienia choroby cywilizacyjnej zalicza 
się: zanieczyszczenie środowiska, napięcie nerwowe, małą 
aktywność ruchową, niewłaściwe odżywienie, nieprawi-
dłową dietę, stosowanie używek oraz wysoki poziom 
stresu. Nie bez znaczenia jest również niestosowanie się 
pacjentów do zasad profilaktyki (niewykonywanie badań, 

nieakceptowanie konieczności eliminacji czynników ry-
zyka, ignorowanie wczesnych objawów chorób). Choroby 
cywilizacyjne, oprócz czynników wpływających na ich 
wystąpienie, łączą jeszcze wysokie koszty ponoszone na 
leczenie, renty inwalidzkie i sieroce, usprawnianie osób 
niepełnosprawnych, niezdolnych do pracy.

Jedną z patologii ciąży, którą można uznać za chorobę 
cywilizacyjną, jest PTB. Jest on w czołówce najczęstszych 
i największych problemów perinatologii. W Europie PTB 
definiowany jest jako poród w 22.–37. tygodniu ciąży.1 
Z powodu następstw PTB co roku umiera na świecie po-
nad milion dzieci, co odpowiada 1 zgonowi na 30 s.2

Dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży narażone 
są na powikłania okresu noworodkowego, jak również 
opóźnienie rozwoju motorycznego i poznawczego. W kra-
jach wysoko rozwiniętych zgony wcześniaków stanowią 
niemal 75% śmierci noworodków. Narodziny przed 32. ty-
godniem ciąży wiążą się ze szczególnie wysoką śmiertel-
nością (10–15%) oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia 
mózgowego porażenia dziecięcego (5–10%).3 Wcześniac-
two zwiększa również ryzyko występowania chorób prze-
wlekłych w późniejszych okresach życia.

Obecnie największym wyzwaniem dla medycyny peri-
natalnej są profilaktyka SPTB oraz jak najlepsze przygo-
towanie płodu do życia poza łonem matki w sytuacjach 
prowadzących do przedwczesnego zakończenia ciąży.

Wykaz skrótów i oznaczeń

ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) – Amerykańskie 
Kolegium Położników i Ginekologów

ASA (ang. acetylsalicylic acid) – kwas acetylosalicylowy
BMI (ang. body mass index) – wskaźnik masy ciała
BV (ang. bacterial vaginosis) – bezobjawowe bakteryjne zapalenie pochwy
DHA (ang. docosahexaenoic acid) – kwas dokozaheksaenowy
IUGR (ang. intrauterine growth restriction) – wewnątrzmaciczne zahamowanie 

wzrastania płodu
IVH (ang. intraventricular hemorrhage) – krwawienie dokomorowe
PE (ang. preeclampsia) – stan przedrzucawkowy
PTB (ang. preterm birth) – poród przedwczesny
RCOG – Royal College of Obstetricians and Gynaecologists
RDS (ang. respiratory distress syndrome) – zespół zaburzeń oddychania
SPTB (ang. spontaneous preterm birth) – spontaniczny poród przedwczesny
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2. Epidemiologia

Częstość występowania PTB waha się w zakresie 5–18% 
w różnych krajach. Co roku ok. 15 mln dzieci rodzi się 
przedwcześnie, a liczba ta stale się powiększa.4 W Afryce 
i Azji PTB występują w ok. 12% przypadków, w Europie 
odsetek ten jest najmniejszy spośród wszystkich konty-
nentów i wynosi ok. 6,2%. W Polsce w 2010 r. urodziło 
się przedwcześnie ponad 27 tys. dzieci, co stanowiło 6,7% 
wszystkich żywych urodzeń, ale w 2015 r. liczba ta wzrosła 
już do 7,3%. Dla porównania w 2015 r. na Litwie odsetek 
ten wynosił 5,4% (najmniej w Europie), a na Cyprze – 12% 
(najwięcej w Europie).5 Komplikacje związane z PTB są 
główną przyczyną śmierci dzieci do 5. r.ż. (ok. milion zgo-
nów rocznie).4

3. Przyczyny

Pomimo ogromnego rozwoju medycyny w ostatnich dzie-
sięcioleciach nie udało się istotnie zmniejszyć odsetka wy-
stępowania PTB. W niektórych krajach zaobserwowano 
nawet zwiększoną częstość porodów przed 37. tygodniem 
ciąży. Wzrost liczby PTB spowodowany jest głównie: oty-
łością i nadciśnieniem tętniczym u ciężarnych, coraz częst-
szymi wskazaniami medycznymi do zakończenia ciąży 
(15–20% wszystkich porodów przedwczesnych), wśród 
których wymienia się ciąże wielopłodowe (związane 
m.in. ze stosowaniem technik zapłodnienia pozaustro-
jowego), wiek ciężarnej powyżej 35. r.ż. (co może mieć 
związek z chorobami wikłającymi ciążę) oraz zmiany 
w praktyce klinicznej (m.in. coraz częstsze stosowania 
elektywnego cięcia cesarskiego).

Zaobserwowano, że w Stanach Zjednoczonych w latach 
1989–2000 częstość PTB ze wskazań medycznych zwięk-
szyła się niemal 2-krotnie. Odsetek tzw. spontanicznych 
porodów przedwczesnych, stanowiący połowę wszyst-
kich urodzeń przed terminem, pozostaje względnie stały 
co najmniej od kilkudziesięciu lat; 30% porodów przed-
wczesnych związanych jest z przedwczesnym pęknięciem 
pęcherza płodowego.6

W  Polsce zaobserwowano przesunięcie najwyższej 
płodności kobiet z grupy wiekowej 20–24 lata (do poło-
wy lat 80. XX w.) do grupy 25–29 lat, a obecnie do grupy 
30–34 lata. W konsekwencji w okresie minionych 10–15 lat 
nastąpiło podwyższenie mediany wieku kobiet rodzących 
dziecko o 4 lata – do 30 lat w 2017 r., o 4 lata wzrósł także 
średni wiek urodzenia pierwszego dziecka, który obecnie 
wynosi prawie 28 lat.7

W 2015 r. odsetek porodów w starszym wieku (35 lat lub 
więcej) wynosił w Polsce 14,8% wobec 36,3% we Włoszech 
i 37,3% w Hiszpanii.5

Zazwyczaj PTB jest końcowym etapem zaburzenia 
o wieloczynnikowej, złożonej etiologii. Pomimo postępu 
w medycynie w dalszym ciągu przewidywanie tego zja-
wiska i zapobieganie mu jest bardzo trudne. Oczywiście 

podczas pierwszej wizyty lekarskiej ciężarnej należy 
szczegółowo ocenić czynniki ryzyka wystąpienia PTB. 
Do najczęstszych należą2:
• czynniki z wywiadu:

 ■ dodatni wywiad położniczo-ginekologiczny: samo-
istny PTB, utrata ciąży w III trymestrze, rozszerzenie 
kanału szyjki i opróżnienie jamy macicy, konizacja 
szyjki macicy, wady budowy macicy, mięśniaki maci-
cy, krótki odstęp między ciążami (poniżej 6 miesięcy),

 ■ niezdrowy styl życia (używki),
 ■ mała masa ciała przed ciążą (poniżej 50 kg lub BMI 

poniżej 19,8 kg/m2),
 ■ niski wzrost (poniżej 130 cm lub poniżej 3 odchyleń 

standardowych dla danej rasy etnicznej),
 ■ niedostateczny stan odżywienia,
 ■ duża masa ciała przed ciążą (BMI powyżej 30 kg/m2),
 ■ wiek matki poniżej 19 lub powyżej 35 lat,
 ■ niektóre choroby ogólnoustrojowe (np. nadciśnienie 

tętnicze, cukrzyca, choroba nerek, cholestaza ciężar-
nych),

 ■ niski status społeczno-ekonomiczny,
 ■ niedostateczna opieka ciążowa,
 ■ krwawienie z macicy w trakcie ciąży,
 ■ stres,
 ■ zakażenia (narządów układu moczowo-płciowego, 

jamy ustnej, ogólnoustrojowe);
• czynniki możliwe do zidentyfikowania w trakcie badań 

przesiewowych:
 ■ niedokrwistość,
 ■ zakażenia,
 ■ mała długość szyjki macicy widoczna w przezpochwo-

wym badaniu ultrasonograficznym (poniżej 25 mm, 
w szczególności w 18.–24. tygodniu ciąży),

 ■ dodatni wynik oznaczenia fibronektyny płodowej;
• czynniki zwykle objawowe – skurcze macicy;
• czynniki ryzyka niesamoistnego PTB (ze wskazań me-

dycznych/jatrogennych):
 ■ obumarcie płodu lub poważna wada wrodzona płodu,
 ■ ciąża wielopłodowa,
 ■ wielowodzie, małowodzie,
 ■ zaburzenia rytmu serca płodu,
 ■ wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu,
 ■ łożysko przodujące,
 ■ przedwczesne oddzielenie się łożyska,
 ■ poważna choroba ciężarnej uniemożliwiająca kon-

tynuację ciąży.

4. Profilaktyka PTB

W tym podrozdziale zostaną omówione głównie najsku-
teczniejsze dostępne metody i środki stosowane w profi-
laktyce PTB u kobiet bez objawów. Wyróżnia się 3 kate-
gorie profilaktyki: pierwotną, wtórną i trzeciorzędową.

Profilaktyka pierwotna dotyczy wszystkich kobiet w cią-
ży bez objawów wskazujących na PTB. Polega m.in. na 
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planowaniu rodziny (zachęcaniu do optymalnej przerwy 
między ciążami – 18–23 miesięcy), unikaniu zagrożeń 
spowodowanych stylem życia i odpowiednim odżywianiu, 
a ponadto ograniczaniu porodów z ciąż wielopłodowych 
(udoskonalaniu technik rozrodu wspomaganego). Do 
czynników o potwierdzonym znaczeniu w zapobieganiu 
PTB należą: prawidłowy BMI na początku ciąży, stoso-
wanie w jej trakcie zbilansowanej diety, bez odchudzania 
się, i osiągnięcie przyrostu masy ciała powyżej 5 kg do 
30. tygodnia ciąży, zarówno przez kobiety z niedowagą, 
jak i mające prawidłową masę ciała.

Profilaktyka wtórna to strategie zapobiegania mające 
na celu zidentyfikowanie bezobjawowych kobiet z grupy 
dużego ryzyka PTB na podstawie badań przesiewowych 
(przewidywanie) oraz unikanie lub eliminowanie czyn-
ników ryzyka (interwencja profilaktyczna). Przykładowe 
działania należące do profilaktyki wtórnej to:
• zebranie obszernego wywiadu położniczego i propono-

wanie interwencji profilaktycznych;
• zaprzestanie palenia tytoniu i stosowania używek;
• u ciężarnych z obciążonym wywiadem w kierunku PTB 

– suplementacja DHA w odpowiedniej ilości, przesiewo-
wa ocena długości szyjki macicy, stosowanie progeste-
ronu, założenie szwu okrężnego szyjki macicy, badania 
przesiewowe w kierunku zakażenia oraz leczenie w razie 
stwierdzenia wskazań.
Profilaktyka trzeciorzędowa to strategie zapobiegania 

dla kobiet, u których występują czynne objawy PTB.

5. Omówienie wybranych 
czynników ryzyka PTB

5.1. Proces zapalny / infekcja

Najlepiej poznanym czynnikiem prowadzącym do SPTB 
jest proces zapalny z potwierdzoną infekcją lub bez. Poro-
dy we wcześniejszej ciąży częściej związane są z infekcją. 
Histologiczne objawy zapalenia łożyska i błon płodo-
wych stwierdza się w niemal 70% przypadków porodów 
w 20.–24. tygodniu ciąży w porównaniu do 16% porodów 
w 34. tygodniu. Są to najczęściej wstępujące infekcje dróg 
rodnych oraz infekcje układu moczowego.8

Badania dotyczące profilaktyki antybiotykowej nie są 
jednoznaczne. W badaniach na dużych grupach ciężar-
nych, u których stosowano profilaktyczną antybiotyko-
terapię, nie zanotowano istotnego zmniejszenia odsetka 
PTB. Korzystny efekt profilaktycznego podawania anty-
biotyków stwierdzono jedynie w przypadku pacjentek 
z przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego w cią-
ży niedonoszonej.

BV występuje nawet w  35% ciąż. Uważa się, że ma 
związek ze zwiększonym ryzykiem powikłań około-
porodowych, w tym PTB. Antybiotykoterapia BV nie ma 
istotnego wpływu na częstość występowania SPTB przed 
34. tygodniem ciąży czy umieralność okołoporodową.9 

Prawdopodobieństwo wystąpienia SPTB przed 37. tygo-
dniem ciąży jest istotnie obniżone w grupie kobiet z przej-
ściową florą bakteryjną oraz BV. Obecnie trwają badania 
oceniające stosowanie probiotyków w profilaktyce PTB. 
Dotychczas opublikowane wyniki w grupach o stosunko-
wo małej liczebności nie wykazują istotnych statystycznie 
efektów takiego postępowania. Należy pamiętać, że obec-
ność infekcji w pochwie nie musi oznaczać zakażenia jaja 
płodowego. O wiele większe znaczenie ma diagnozowa-
nie infekcji w obrębie kanału szyjki macicy. Najczęściej 
wykonywanym badaniem w tym kierunku jest wymaz 
bakteriologiczny z kanału szyjki macicy. Udowodniono, 
iż stosowanie leczenia zgodnego z antybiogramem istotnie 
zmniejsza ryzyko wystąpienia PTB.

Profilaktyka antybiotykowa w przypadku bezobjawowej 
bakteriurii także jest skutecznym działaniem zapobiega-
jącym PTB (bezobjawowa bakteriuria występuje w przy-
padku 5–10% ciąż i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
SPTB).9 Wykazano, że w przypadku nieleczonego bez-
objawowego zakażenia dróg moczowych ryzyko porodu 
przedwczesnego wzrasta niemal 2-krotnie, a dzięki pod-
jęciu terapii może zostać obniżone o 50%.10

5.2. Niewydolność / skrócenie 
szyjki macicy

Niewydolność szyjki macicy, czyli przedwczesne skraca-
nie się i rozwieranie szyjki macicy bez skurczów macicy, 
stanowi złożony problem położniczy. Wynika to z faktu, 
iż na efektywność stosowanej profilaktyki oraz leczenia 
mają wpływ zaawansowanie zmian oraz różne mecha-
nizmy odpowiedzialne za tę patologię ciąży. Według da-
nych z ostatnich lat największe możliwości zmniejszania 
ryzyka PTB występują właśnie u  ciężarnych z  krótką 
szyjką macicy. Ocena długości i ewentualnego rozwarcia 
szyjki macicy ma podstawowe znaczenie dla rozpoznania 
i określenia stopnia ryzyka PTB. Służy także oszacowaniu 
szans terapeutycznych. Jak wykazały liczne badania, ul-
trasonograficzny pomiar długości szyjki macicy głowicą 
dopochwową znacznie przewyższa czułość badania gine-
kologicznego zestawionego w identyfikacji pacjentek ze 
zwiększonym ryzykiem niedonoszenia ciąży. Nie oznacza 
to jednak, że należy rezygnować z klasycznego badania 
ginekologicznego. Przeciwnie – badanie to pozostaje pod-
stawowym elementem procesu diagnostycznego.

U wszystkich ciężarnych bez dużych czynników ryzyka 
PTB ultrasonograficzną ocenę szyjki macicy powinno 
się przeprowadzić w 18.–24. tygodniu ciąży. U pacjentek 
z obciążeniem w wywiadzie takie badanie powinno zostać 
wykonane wcześniej, w zależności od sytuacji położniczej 
nawet podczas pierwszej wizyty w ciąży. Za krótką uważa 
się szyjkę macicy o długości poniżej 25 mm widoczną 
w przezpochwowym badaniu ultrasonograficznym wy-
konanym do 24. tygodnia ciąży.

Progesteron jest jednym z istotnych czynników odpo-
wiedzialnych za hamowanie przedwczesnego rozwierania 
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się szyjki macicy. Analizy epidemiologiczne przeprowa-
dzone w ostatnich latach świadczą o tym, iż wprowadze-
nie progesteronu do profilaktyki porodu przedwczesnego 
wpłynęło istotnie na zmniejszenie odsetka SPTB. Meta-
analizy randomizowanych badań jednoznacznie wskazują, 
iż dopochwowe podawanie progesteronu u pacjentek w cią-
żach pojedynczych ze skróconą poniżej 25 mm szyjką ma-
cicy zmniejsza o 45% ryzyko porodu przed 33. tygodniem 
i wpływa na poprawę wyników neonatologicznych.11

Profilaktyczny szew okrężny na szyjkę macicy stosuje 
się u kobiet z czynnikami ryzyka wystąpienia niewydol-
ności szyjki macicy. Założenie szwu ma więc zapobiegać 
utracie ciąży i/lub PTB. Szew szyjkowy może stanowić 
pewnego rodzaju strukturalne wzmocnienie osłabionej 
szyjki, jednakże bardziej istotna może być jego rola w za-
chowaniu długości szyjki oraz utrzymaniu znajdującego 
się w jej ujściu czopa śluzowego, będącego mechaniczną 
barierą powstrzymującą rozwój zakażeń szerzących się 
drogą wstępującą. U kobiet bez objawów wskazaniem do 
założenia planowego profilaktycznego szwu mogą być:
• obciążony wywiad położniczy lub ginekologiczny wska-

zujący na zwiększone ryzyko niewydolności szyjki lub 
PTB – szew zakłada się zazwyczaj w 12.–18. tygodniu 
ciąży;

• wskazania ultrasonograficzne – założenie szwu szyj-
kowego jedynie na podstawie wyników USG (widocz-
na skrócona szyjka macicy – poniżej 25 mm) nie jest 
zalecane. W badaniach stwierdzono, że zabieg ten nie 
wpływa na zmniejszenie odsetka PTB przed 33.–34. ty-
godniem ciąży. Korzyści zaobserwowano jedynie w gru-
pie pacjentek z obciążonym wywiadem położniczym 
(utrata ciąży w II trymestrze lub przebyty SPTB).12

Ratunkowy szew okrężny na szyjkę macicy stosuje 
się po szczegółowej analizie stanu położniczego (biorąc 
pod uwagę m.in. aktualny stan i wiek ciąży). Nawet po 
założeniu szwu ratunkowego ryzyko wystąpienia bardzo 
przedwczesnego porodu oraz powikłań i zgonu noworod-
ka jest duże. W porównaniu z postępowaniem wyczeku-
jącym założenie szwu okrężnego ze wskazań nagłych, 
w przypadku niewydolności szyjki, może opóźnić po-
ród średnio o 5 tygodni. Przeprowadzenie tego zabiegu 
może skutkować 2-krotnym zmniejszeniem ryzyka przed 
34. tygodniem ciąży. Znaczne rozwarcie szyjki macicy 
(powyżej 4 cm) oraz uwypuklenie błon płodowych poza 
jej zewnętrzne ujście związane są z wysokim ryzykiem 
niepowodzenia założenia szwu szyjkowego.

Pessary szyjkowe. Uzyskano sprzeczne dane dotyczące 
skuteczności pessarów w zapobieganiu PTB u ciężarnych, 
u których stwierdzono skróconą szyjkę macicy (poniżej 
25 mm) w przezpochwowym badaniu ultrasonograficz-
nym w II trymestrze ciąży. Obecnie nie ma dostatecznych 
dowodów na profilaktyczne działanie pessarów szyjko-
wych w ciążach z czynnikiem ryzyka PTB.

Małe dawki ASA. Stosowanie małych dawek ASA (zwy-
kle 75–150 mg) w porównaniu z jego niestosowaniem lub 
przyjmowaniem placebo powoduje zmniejszenie częstości 

PTB u kobiet z grupy dużego ryzyka powikłań ciążowych, 
takich jak IUGR lub odnotowany w wywiadzie PE. Meta-
analizy wykazały zmniejszenie o 8% częstości PTB przed 
37. tygodniem ciąży u ciężarnych leczonych lekami prze-
ciwpłytkowymi (u wielu odnotowano PE lub IUGR w wy-
wiadzie). Stosowanie ASA w małych dawkach począwszy 
od 12.–28. tygodnia ciąży zalecane jest kobietom z grupy 
dużego ryzyka nawrotowego PE oraz u ciężarnych bez PE 
w wywiadzie, ale obarczonych czynnikami ryzyka, takimi 
jak otyłość czy nadciśnienie tętnicze.13

Glikokortykosteroidy stosowane są w położnictwie 
głównie w celu przyśpieszenia dojrzewania płuc płodu. 
Można w ten sposób zmniejszyć ryzyko powikłań PTB 
związanych z układem oddechowym, ale nie tylko. Gliko-
kortykosteroidy podawane przed PTB skutecznie redukują 
ryzyko wystąpienia RDS o 44%, IVH o 46%, martwiczego 
zapalenia jelit i zgonu noworodka o 46%.14 Najlepiej po-
znanym schematem steroidoterapii stosowanym w profi-
laktyce RDS jest domięśniowe podanie 2 dawek po 12 mg 
beta metazonu w odstępie 24 godzin lub 4 dawek po 6 mg 
deksametazonu w odstępach 12-godzinnych. Dostępne 
wyniki badań i metaanaliz nie świadczą jednoznacznie 
o tym, aby któryś z tych kortykosteroidów był ewidentnie 
lepszy, choć istnieje wiele doniesień, w których uznano 
przewagę betametazonu nad deksametazonem. Na pod-
stawie przeglądu Cochrane stwierdzono, iż w przypadku 
terapii betametazonem rzadziej dochodzi do RDS niż przy 
leczeniu deksametazonem. Ten z kolei może być skutecz-
niejszy od betametazonu w ograniczaniu ryzyka IVH. 
Przewaga betametazonu wynika również z następujących 
czynników2:
• betametazon ma lepszy profil podania (2 zamiast 

4 wstrzyknięć);
• stwierdzono większe ryzyko zapalenia błon płodowych 

i łożyska oraz sepsy połogowej u pacjentek poddanych 
terapii deksametazonem.
Obecnie większość towarzystw naukowych zaleca stoso-

wanie steroidoterapii prenatalnej we wszystkich przypad-
kach zagrożenia PTB w 24.–34. tygodniu ciąży, o ile brak 
jest przeciwskazań matczynych. Różnice w zaleceniach są 
niewielkie i nie wpływają na ich praktyczne zastosowanie. 
W 34.–38. tygodniu ciąży + 6 dni glikokortykosteroidy 
należy podawać wszystkim ciężarnym, u których pla-
nowane jest przeprowadzenie cięcia cesarskiego przed 
38. tygodniem + 6 dni ciąży. Poniżej 24. tygodnia ciąży 
należy rozważyć podanie tych leków kobietom obciążo-
nych ryzykiem PTB między 23. tygodniem ciąży + 0 dni 
a 23. tygodniem ciąży + 6 dni. Zastosowanie glikokorty-
kosteroidów w profilaktyce RDS jest najskuteczniejsze 
u kobiet, u których poród następuje w okresie od 24 go-
dzin do 7 dni po zastosowaniu ostatniej dawki leku. Nie 
odnotowano korzyści z wielokrotnego powtarzania kur-
sów steroidoterapii w trakcie ciąży. Wręcz przeciwnie 
– takie działanie może być szkodliwe dla matki i płodu. 
Wśród działań niepożądanych wymienia się: opóźnienie 
wzrastania płodu, jak również rozwoju mózgu, zaburzenia 
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rozwoju płuc, martwicze zapalenie jelit, rozwój sepsy 
u matki i u nowo rodka, niewydolność nadnerczy oraz 
zawał łożyska.15 Dopuszcza się zastosowanie jednokrot-
nego powtórnego (ratunkowego) cyklu steroidoterapii:
• u ciężarnej, u której przed 32. tygodniem ciąży + 6 dni 

istnieje ryzyko PTB w ciągu 7 dni, a pierwszy cykl stero-
idoterapii zastosowany był przynajmniej 14 dni wcześ-
niej (ACOG)16;

• u ciężarnych zagrożonych PTB, u których pierwotne le-
czenie glikokortykosteroidami wykonano przed 26. ty-
godniem ciąży (RCOG).
Siarczan magnezu to lek, który dzięki swoim właściwo-

ściom może być stosowany w profilaktyce PTB. Według 
ACOG istnieją 3 wskazania do zastosowania krótkotrwa-
łej terapii siarczanem magnezu16:
• rzucawka i jej zapobieganie w przypadku PE, co z kolei 

zmniejsza ryzyko wystąpienia PTB;
• do 32. tygodnia ciąży jako neuroprotekcja PTB;
• krótkotrwała tokoliza trwająca do 48 godzin przy za-

grożeniu PTB w 24.–34. tygodniu ciąży.
Stosowanie siarczanu magnezu jako tokolityka od lat 

budzi kontrowersje z uwagi na możliwe działania niepożą-
dane w przypadku przedawkowania leku, jednak analiza 
tego zagadnienia przekracza zakres niniejszego rozdziału.

Niezależnie od powyższych wskazań dawka wysycająca 
leku waha się w granicach 4–6 g. Należy ją podać dożylnie 
w 10–20-procentowym roztworze z 5% glukozą lub 0,9% 
NaCl w ciągu 20–30 min (w przypadku PE lub rzucawki 
w ciągu 5 min), a następnie 1 g na godzinę we wlewie 
podtrzymującym do 24 godzin.

6. Jatrogenny poród 
przedwczesny

Rozwój medycyny, w tym perinatologii i neonatologii, 
sprawia, że z jednej strony jesteśmy w stanie zmniejszać 
ryzyko PTB, z drugiej jednak coraz częściej dochodzi do 
elektywnych PTB lub PTB będących powikłaniem perina-
talnych działań medycznych. Zaawansowanie neonatolo-
gii oraz coraz lepsze wyniki w leczeniu wcześniaków są 
ważnymi czynnikami wpływającymi na podjęcie decyzji 
o przedwczesnym zakończeniu ciąży. Często bowiem po-
zwala to uniknąć ryzyka związanego z rozwojem danej 
patologii ciąży oraz w konsekwencji powikłań dla płodu. 
Niemniej takie postępowanie skutkuje urodzeniem nowo-
rodka niedonoszonego, który narażony jest na powikłania 
związane ze wcześniactwem.

Próby terapii wewnątrzmacicznej podejmowane są 
w wielu sytuacjach. Nic dziwnego, bowiem efekty tych 
zabiegów są coraz lepsze. Obecnie stosuje się je np. w celu 
zmniejszania lub zwiększania ilości płynu owodniowego, 
podania płodowi donaczyniowo krwi lub leków (kordo-
centeza), okluzji połączeń naczyniowych w zespole prze-
toczenia płodowo-płodowego, uwolnienia uwięźniętej 
części płodu w zespole taśm owodniowych, zamknięcia 

pępowiny płodu w zespole odwróconego kierunku prze-
pływu krwi, wszczepienia cewnika płodowo-owodnio-
wego, zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej 
i w innych przypadkach.

Ponieważ odsetek PTB po działaniach tego typu jest 
istotnie wysoki (ok. 3%), to aby zminimalizować ryzyko 
wystąpienia takiej sytuacji, w trakcie przygotowań ciężar-
nej do zabiegu należy:
• wykonać badania mikrobiologiczne w celu wykluczenia 

lub wyleczenia ewentualnych ognisk infekcji;
• ocenić stan szyjki macicy – w niektórych sytuacjach 

wskazane jest założenie szwu na szyjkę macicy przed 
zabiegiem;

• zastosować profilaktykę przeciwskurczową w okresie 
okołozabiegowym;

• zastosować glikokortykosteroidoterapię w celu przy-
śpieszenia dojrzewania płodu;

• o ile to możliwe, przestrzegać właściwych terminów 
wykonywania zabiegu.
Decyzja o zabiegu, jak niemal każde działanie położ-

nicze, wymaga zawsze indywidualnej oceny sytuacji, 
uwzględnienia ryzyka powikłań planowanego postępo-
wania oraz wynikającego z kontynuowania ciąży.10
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1. Wstęp

AIH jest immunologiczną zapalną chorobą wątroby. Może 
przebiegać ostro lub przewlekle, często skąpoobjawowo, 
ma charakter postępujący. W przebiegu AIH, zwłaszcza 
bez leczenia, może dojść do rozwoju marskości wątroby. 
Obraz kliniczny AIH jest bardzo zróżnicowany, przebieg 
różni się u dzieci i dorosłych, częściej chorują dziewczęta 
i kobiety. W populacji dzieci AIH może przebiegać bar-
dziej burzliwie niż u dorosłych. Nie dysponujemy jed-
noznacznymi wykładnikami pozwalającymi na szybkie 
i jednoznaczne rozpoznanie AIH. Należy je brać pod uwa-
gę w różnicowaniu zarówno ostrych, jak i przewlekłych 
zapaleń wątroby. Charakteryzuje się ono m.in. obecnością 
krążących autoprzeciwciał i hipergammaglobulinemią. 
Rozpoznanie AIH polega na połączeniu objawów kli-
nicznych, oceny odchyleń w badaniach laboratoryjnych, 
zmian w badaniu histopatologicznym bioptatu wątroby 
oraz wykluczeniu innych przyczyn chorób tego narządu. 
Wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie leczenia immunosu-
presyjnego jest dla dzieci najkorzystniejsze, pozwala na 
uzyskanie remisji i uniknięcie rozwoju marskości wą-
troby lub niewydolności wątroby.1 W krajach, w których 
prowadzi się szczepienia przeciw WZW B  i WZW A, 

autoimmunizacyjne zapalenie wątroby jest obecnie jed-
nym z częstszych zapaleń wątroby u dzieci.

W niniejszym rozdziale omówiono epidemiologię, ob-
jawy kliniczne, diagnostykę, leczenie i rokowanie tego 
procesu zapalnego u dzieci.

2. Definicja

AIH u dzieci jest rzadką poważną chorobą wątroby o nie-
ustalonej etiologii. Zapalenie wątroby spowodowane jest 
uszkodzeniem hepatocytów w mechanizmie autoimmuni-
zacyjnym. Patogeneza AIH jest złożona. Uwarunkowania 
genetyczne, infekcje wirusowe oraz czynniki środowiskowe 
mogą mieć wpływ na wyzwolenie procesu zapalnego. Krążą-
ce we krwi autoprzeciwciała powodują postępujące uszkodze-
nie komórek wątroby, stan zapalny, martwicę i zwłóknienie.

Wyróżnia się 2 typy AIH u dzieci – w zależności od 
obecności różnych autoprzeciwciał. Typ 1 charaktery-
zuje obecność dodatnich ANA i/lub ASMA. Dla pacjen-
tów z AIH typu 2 charakterystyczne jest występowanie 
anty-LKM-1 i/lub anty-LC-1.1

Choroba została po raz pierwszy opisana w 1950 r. przez 
Waldenströma, który zaobserwował w grupie młodych 
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kobiet z ciężką postacią zapalenia wątroby podwyższone 
stężenie IgG i występowanie ANA. Stwierdzone zaburze-
nia immunologiczne uznał za bezpośrednią przyczynę 
zapalenia wątroby.2

3. Epidemiologia

Do lat 90. XX w. ocena liczby zachorowań na AIH u dzieci 
była niedokładna. Z powodu braku standaryzacji dia-
gnostyki w szacunkach brano pod uwagę inne choroby 
wątroby. IAIHG stworzyła standardowy system punktacji 
do diagnozowania dorosłych chorych na AIH.3 System ten 
został dostosowany do potrzeb pacjentów w wieku dzie-
cięcym i od tego czasu różne kraje podają ogólnokrajową 
zapadalność na AIH i jej chorobowość, jednak badania 
epidemiologiczne są nadal ograniczone.

Według Vermy et  al. światowe rozpowszechnienie 
AIH wynosi 2–17 przypadków na 100 tys. dzieci.4 Bo-
berg stwierdził, że zapadalność na AIH-1 w populacji rasy 
białej u dorosłych i dzieci w Europie i Ameryce Północnej 
zawiera się w granicach 0,1–1,9 na 100 tys. osób rocznie.5

Próbowano oszacować częstość występowania AIH 
u polskich dzieci.6 Na podstawie danych z 16 ośrodków 
referencyjnych wykazano ok. 250–300 dzieci leczonych 
z powodu AIH w 2007 r., co pozwoliło oszacować czę-
stość występowania tej choroby na 3–4 przypadki na 
100 tys. osób w wieku 0–18 lat. Dane te wydają się jednak 
niedoszacowane.

Należy zauważyć, że objawy kliniczne i wyniki badań la-
boratoryjnych w AIH są różne wśród poszczególnych grup 
etnicznych, a opracowania oparte są głównie na badaniach 
przeprowadzonych wśród osób dorosłych. Zaobserwowa-
no np., że u hiszpańskich dorosłych cierpiących na AIH 
częściej rozwijała się marskość wątroby, a Azjaci mieli gor-
sze wyniki przeżycia.4 AIH występuje także rzadziej wśród 
azjatyckich dzieci w porównaniu z dziećmi rasy białej.7

Przypadki AIH opisywano u pacjentów od okresu nie-
mowlęctwa do 75. r.ż., przy czym najwyższy wskaźnik 
zapadalności dotyczy osób w wieku 10–30  lat. W po-
pulacji białych dzieci średni wiek rozpoznania wynosi 
12,9 roku.8 Podaje się, że AIH-1 występuje u ludzi w każ-
dym wieku, podczas gdy AIH-2 częściej jest rozpoznawane 
u młodszych dzieci i niemowląt. Każdy typ AIH u dzieci 
może współistnieć z różnymi chorobami autoimmuno-
logicznymi (także ze stwardniającym zapaleniem dróg 
żółciowych).1

Czynniki środowiskowe mogą zainicjować wydzielanie 
autoreaktywnych komórek T – CD4 i CD8, prowadząc do 
produkcji autoprzeciwciał.

AIH u dzieci jest związane z markerami genetyczny-
mi. Pobudzenie predyspozycji genetycznych wywołuje 
podatność na rozwój tej choroby autoimmunologicznej. 
Badane geny są związane z  głównym układem zgod-
ności tkankowej typu  II, konkretnie z  genami HLA, 
które kodują allele DRB1 zaangażowane w prezentację 

antygenu peptydowego limfocytom T CD4. Udowodnio-
no związek różnych alleli DRB z większą podatnością na 
AIH (DRB1*1301, DRB1*0301, DRB1*1401, DRB1*0404, 
DRB1*0405, DRB1*0701, DRB1*0201).9 Te allele mogą być 
markerami podatności. Znajomość tego faktu otwiera 
nowe możliwości diagnozowania i monitorowania cho-
roby, prognozowania, a w przyszłości – terapii genowej.10

4. Obraz kliniczny

U ok. 40% pacjentów z AIH występują takie same objawy, 
jak w przypadku ostrego WZW lub toksycznego uszko-
dzenia wątroby: zmęczenie, nudności, wymioty, żółtacz-
ka, oddawanie ciemnego moczu lub odbarwionego stolca, 
gorączka i świąd skóry.11 AIH powinno być podejrzewane 
i wykluczone u każdego dziecka, u którego zdiagnozowano 
ostre zapalenie wątroby o nieustalonej etiologii lub które 
utrzymuje się 4–6 tygodni. Kolejne 40% przypadków AIH 
u dzieci rozpoczyna się podostro i niecharakterystycznie 
– zmęczeniem i utratą masy ciała. Rzadko występuje żół-
taczka. Objawy mogą występować na kilka miesięcy przed 
rozpoznaniem.11 W takich przypadkach choroba jest dia-
gnozowana w zaawansowanym stadium. Mogą pojawić 
się wtedy: powiększenie wątroby i śledziony, pajączki na 
skórze, krążenie oboczne, wodobrzusze i/lub krwawienie 
do przewodu pokarmowego. Trzecią możliwością wykry-
cia AIH jest przypadkowe stwierdzenie podwyższenia 
aktywności aminotransferaz w rutynowych badaniach 
laboratoryjnych, gdy pacjent jest skąpoobjawowy lub nie 
prezentuje objawów choroby. Ważne jest, aby pamiętać, że 
w każdym nieleczonym przypadku, niezależnie od typu 
AIH, może dojść do marskości wątroby, która występuje 
niekiedy nawet pomimo leczenia. Podsumowując, AIH 
powinno być podejrzewane i wykluczone u wszystkich 
dzieci z klinicznymi objawami ostrej, przewlekającej się 
lub przewlekłej choroby wątroby.

5. Rozpoznanie

AIH rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych, 
wyników badań laboratoryjnych, histopatologicznych 
oraz wykluczenia innych przyczyn chorób wątroby. Ze 
względu na różnorodność objawów rozpoznanie u dzieci 
może być trudne i często bywa opóźnione. Z powodu rzad-
kiego występowania AIH u dzieci jako pierwsze powinny 
być wykluczone częstsze przypadki zapalenia wątroby (np. 
toksyczne uszkodzenie wątroby wywołane przez leki czy 
narkotyki, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, WZW A, 
B i C, choroba Wilsona, autoimmunizacyjne stwardniają-
ce zapalenie dróg żółciowych, rzadkie u dzieci alkoholowe 
zapalenie wątroby oraz niedobór α1-antytrypsyny).

Autoimmunizacyjne zapalenie wątroby charakteryzują: 
wysokie stężenie IgG, podwyższona aktywność amino-
transferaz oraz obecność autoprzeciwciał, typowy obraz 
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histologiczny oraz wykluczenie innych możliwych przy-
czyn zapalenia wątroby.

Na podstawie standardowych kryteriów diagnostycz-
nych AIH dla dorosłych IAIHG w 2007 r. zaproponowa-
ło zmodyfikowany, dostosowany do populacji dziecięcej 
system punktacji.12 Obejmuje on ocenę 4 parametrów:
• obecności autoprzeciwciał;
• podwyższonego stężenia IgG;
• obrazu bioptatu wątroby w badaniu histologicznym,
• wykluczenie WZW.

W celu rozpoznania AIH konieczne jest wykonanie takich 
badań, jak: stężenie aminotransferaz, stężenie IgG w suro-
wicy, oznaczenie związanych z AIH autoprzeciwciał (ANA, 
ASMA, anty-LKM-1, anty-LC-1, anty-SLA). Podwyższony 
poziom AspAT i AlAT jest zwykle pierwszym odchyleniem 
laboratoryjnym obserwowanym przy AIH, zwykle też wy-
kazywany jest podwyższony poziom IgG. Dodatnie auto-
przeciwciała pozwalają na różnicowanie pomiędzy AIH-1 
i AIH-2. Występowanie ANA i/lub ASMA jest typowe dla 
AIH-1, podczas gdy autoprzeciwciała anty-LKM-1 oraz 
anty-LC-1 są charakterystyczne dla AIH-2. Żadne z do-
datnich przeciwciał nie jest patognomoniczne dla AIH. 
Wykazano, że przeciwciała są ukierunkowane na różne 
antygeny lub składniki hepatocytów. Celem dla ANA są 
elementy jądra komórkowego, co powoduje obserwowa-
ne w AIH uszkodzenie hepatocytów. Jednak mechanizm, 
który prowadzi do wytwarzania ANA w AIH, nie jest jasno 
wyjaśniony. Dodatnie ANA są obecne również w innych 
autoimmunologicznych i nieimmunologicznych chorobach.

ASMA skierowane są przeciwko aktynie oraz innym 
składnikom cytoszkieletu, uszkadzają mięśnie gładkie 
naczyń nerek i wątroby. Przeciwciała anty-LKM-1, uznane 
za marker AIH-2, skierowane są przeciw mikrosomom 
nerki i wątroby, występują także u pacjentów z WZW C. 
Przeciwciała przeciw cytozolowi komórek wątrobowych 
(anty-LC-1) są markerami zapalenia wątrobowokomórko-
wego w AIH. Anty-SLA są wysoce specyficzne dla AIH, 
a ich obecność pogarsza rokowanie.

Ponieważ objawy kliniczne są różnorodne, a obecność 
autoprzeciwciał w surowicy i podwyższone poziomy IgG 
– niespecyficzne, niezbędne do rozpoznania AIH jest ba-
danie histopatologiczne. Bez względu na objawy kliniczne 
w chwili rozpoznania AIH już 33% pacjentów ma histo-
logiczne cechy marskości wątroby.1

Zmiany histologiczne sugerujące AIH są opisywane jako 
interfejsowe i/lub wielowarstwowe zapalenie wątroby. In
terface hepatitis charakteryzuje występowanie intensyw-
nych nacieków limfocytarnych i z komórek plazmatycz-
nych. Wielozrazikowe zapalenie wątroby obserwowane 
w  ostrej fazie choroby lub zaostrzeniach (nawrotach) 
przedstawia się jako martwica i występowanie formacji 
„rozetowych”.13 Biopsja wątroby powinna być wykonana 
przed rozpoczęciem terapii immunosupresyjnej. Jeśli jed-
nak z różnych względów nie może być wykonana, należy 
włączyć leczenie immunosupresyjne i wykonać badanie 
w możliwie najkrótszym terminie.

Badania pediatryczne dotyczące uznania kryteriów 
diagnostycznych wykonane przez Mileti et al.14 i Hieji-
mę et al.15 wykazały, że system punktacji IAIHG i kry-
teria diagnostyczne są przydatne w rozpoznawaniu AIH 
u dzieci, mają dobrą czułość i specyficzność w większości 
przypadków oraz wymagają dalszej analizy i/lub mody-
fikacji. Hiejima et al. wykazali, że ani oryginalny system 
punktacji, ani uproszczone kryteria nie pozwalają różni-
cować między pierwotnym stwardniającym zapaleniem 
dróg żółciowych i AIH15; z tego powodu do kryteriów 
diagnostycznych dodano ujemne badanie cholangiogra-
mu, aby wykluczyć pierwotne stwardniające zapalenie 
dróg żółciowych.

Kolejny ważny element w systemie punktacji pedia-
trycznej to niższe miana przeciwciał stosowane do roz-
poznania u dzieci niż u dorosłych. Miana 1 : 20 dla ANA 
i 1 : 10 dla anty-LKM-1 należy uznać za znaczące u  dzieci.1 
Ponadto badania pokazują, że przy ocenie wyników 
auto przeciwciał miana 1 : 20 mogą być fałszywie ujemne 
w czasie rozpoznania, jeśli więc obraz kliniczny sugeruje 
diagnozę AIH, ujemne autoprzeciwciała nie wykluczają 
tej diagnozy.16

Według Gregorio et al. rozpoznania AIH nie wyklucza 
brak ANA, ASMA i anty-LKM-1 w chwili postawienia 
diagnozy oraz prawidłowe stężenia IgG (20%). U niewiel-
kiej liczby (5,8%) pacjentów dodatnie autoprzeciwciała 
pojawiły się w dalszej obserwacji.11

6. Leczenie

Przed erą terapii immunosupresyjnej 40% pacjentów 
z AIH umierało w ciągu 6 miesięcy od momentu roz-
poznania, u pozostałych w ciągu 10-letniej obserwacji 
rozwijała się marskość wątroby i nadciśnienie wrotne 
z wysokim wskaźnikiem śmiertelności.8

Standardowe i preferowane leczenie AIH u dzieci to sko-
jarzone stosowanie leków immunosupresyjnych – gliko-
kortykosteroidów i azatiopryny, współdziałających ze sobą. 
Włączenie 2 ww. leków daje remisję u ok. 80% pacjentów.8

Leczenie AIH u dzieci rekomenduje się rozpocząć od 
prednizonu (1–2 mg/kg m.c. na dobę, maks. 60 mg na 
dobę) przez 2 tygodnie w formie monoterapii lub w sko-
jarzeniu z  azatiopryną (1–2  mg/kg m.c. na dobę) lub 
6-merkaptopuryną (1,5 mg/kg m.c. na dobę).17 Następnie 
stosuje się terapię podtrzymującą – zmniejszanie dawki 
prednizonu przez 6–8 tygodni do 0,1–0,2 mg/kg m.c. na 
dobę lub 5 mg dziennie.17 Azatioprynę zaleca się stosować 
w stałej dawce.17 Niskie dawki glikokortykosteroidu (jw.) 
i azatioprynę stosuje się do momentu remisji choroby. 
Azatiopryna jest dodawana w celu zmniejszenia działań 
niepożądanych związanych ze steroidoterapią. W przy-
padku ostrego początku AIH lek ten może nasilić uszko-
dzenie wątroby. Z tego powodu zaleca się monitorowanie 
stężenia azatiopryny. Prednizon jest zaś włączany w celu 
osiągnięcia redukcji aminotransferaz o  80% w  ciągu 
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pierwszych 8 tygodni leczenia.18 Po leczeniu prednizonem 
przez 6–9 miesięcy u 75–90% pacjentów zostaje przywró-
cona prawidłowa czynność wątroby.

Remisja w AIH jest definiowana jako stan, w którym 
stężenia aminotransferaz i  IgG normalizują się, a au-
toprzeciwciała są ujemne lub o niskim mianie. Histo-
logiczna normalizacja przebiega znacznie wolniej niż 
normalizacja wyników laboratoryjnych – z tego powodu 
nie jest uwzględniana w definicji remisji. Po 3 latach re-
misji w AIH możliwe jest odstawienie leków, jednakże 
konieczne jest systematyczne monitorowanie aktywno-
ści aminotransferaz oraz innych funkcji wątroby i ocena 
histo patologiczna wątroby.

W przypadku nawrotu AIH należy ponownie zasto-
sować dawki leków immunosupresyjnych, tak jak w po-
czątkowej fazie leczenia. Pomyślne zakończenie leczenia 
jest możliwe u ok. 20% pacjentów.11 Pozostali pacjenci, 
w tym większość chorych na AIH-2, wymagają niewiel-
kich dawek glikokortykosteroidów przez nieokreślony 
czas. U dzieci, które dobrze odpowiadają na leki immuno-
supresyjne, długoterminowy wskaźnik przeżycia i jakość 
życia są dobre. Jednakże pomimo leczenia rozwój schył-
kowej fazy choroby i niewydolności wątroby (8–14 lat po 
rozpoznaniu AIH) – wymagający przeszczepu wątroby 
– stwierdza się u 8,5% dzieci.11

Obok prednizonu w leczeniu i utrzymaniu remisji AIH 
u dorosłych i dzieci stosuje się też budezonid w połączeniu 
z azatiopryną. Schemat z budezonidem jest obiecujący, po-
nieważ ma znacznie mniej efektów ubocznych w porów-
naniu z prednizonem.19–21 Wykazano lepszą skuteczność 
terapii budezonidem i azatiopryną niż prednizonem i aza-
tiopryną. Jednakże nie uznano wyników badania za wia-
rygodne.22 Wskazane są dalsze badania nad skutecznością 
budezonidu w leczeniu AIH. Inne leki immunosupresyjne 
stosowane w leczeniu ciężkich przypadków AIH u dzieci 
to cyklosporyna, mykofenolan mofetylu i takrolimus.

Dla pacjentów, u których rozwinięte jest piorunujące 
zapalenie wątroby i którzy nie odpowiadają na terapię 
immunosupresyjną, opcją terapii jest przeszczepienie 
wątroby. Około 10–20% dzieci chorych na AIH wyma-
ga transplantacji wątroby.23 Trzeba jednak zauważyć, że 
nawrót AIH może występować u ok. 20% pacjentów po 
przeszczepie.23

Przyszłość leczenia AIH leży w immunoterapii, której 
celem jest wzrost bezpieczeństwa i skuteczności leczenia. 
Uważa się, że przywrócenie funkcji regulacyjnej limfocy-
tów T może selektywnie blokować atak odpornościowy na 
komórki wątrobowe.

Należy zwrócić uwagę, że pacjenci leczeni długofalowo 
glikokortykosteroidami powinni być monitorowani pod 
kątem choroby kości na początku leczenia, a następnie co 
roku odbywać terapie wspomagające w chorobach kości 
poprzez regularną aktywność fizyczną, suplementowanie 
witaminy D, wapnia. Pacjenci muszą również pamiętać 
o profilaktyce WZW A  i WZW B w postaci szczepień 
ochronnych.

7. Podsumowanie

AIH jest autoimmunologicznym przewlekłym procesem 
zapalnym wątroby. Choroba może przebiegać skrycie, ma 
charakter postępujący, może mieć też burzliwy przebieg. 
Bywa trudna do rozpoznania, nie ma jednoznacznego 
badania laboratoryjnego pozwalającego na postawienie 
diag nozy, dlatego należy ją brać pod uwagę w każdym 
procesie zapalnym wątroby. Wczesne rozpoznanie i roz-
poczęcie leczenia jest kluczem do remisji i zapobiegania 
rozwojowi marskości wątroby lub niewydolności wątroby.

Każdy pediatra, sprawując opiekę nad pacjentem z ob-
jawami klinicznymi i/lub laboratoryjnymi markerami 
uszkodzenia wątroby, powinien wziąć pod uwagę rozpo-
znanie AIH na wczesnym etapie diagnostyki, a w przy-
padku podejrzenia choroby skierować dziecko do specja-
listy w celu ustalenia rozpoznania i leczenia.
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1. Przyczyny

Halitoza, czyli nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, jest zja-
wiskiem szeroko rozpowszechnionym na świecie. Uważa 
się, że dotyczy 25–30% populacji,1 choć prawdziwa czę-
stość jej występowania nie jest dokładnie zbadana i może 
się wahać w granicach 50–60%.2

Halitozę dzieli się na prawdziwą, która może być fizjo-
logiczna i patologiczna, oraz pseudohalitozę i halitofobię. 
Uważa się, że w przypadku halitozy prawdziwej pacjent nie 
wyczuwa u siebie przykrego zapachu z jamy ustnej. Zjawi-
sko to tłumaczy się z jednej strony możliwością adaptacji do 
zapachu, a z drugiej różnicą w przepływie powietrza wdy-
chanego i wydychanego. Powietrze wdychane przepływa 
przez nos pionowo, a wydychane poziomo, dlatego moż-
liwość powąchania wydychanego powietrza jest znikoma. 
Halitoza fizjologiczna występuje rano, po przebudzeniu. 
Uwarunkowana jest zmniejszoną produkcją śliny w ciągu 
nocy, co prowadzi do wysychania błony śluzowej jamy ust-
nej. Halitoza patologiczna, określana inaczej jako przykry 
zapach z jamy ustnej – nie do zaakceptowania, może mieć 

wiele różnych przyczyn. Ze względu na lokalizację czyn-
ników sprawczych dzieli się ją na postać ustną (ang. oral 
halitosis) i pozaustną (ang. extraoral halitosis). Uważa 
się, że w 80–90% przypadków źródłem halitozy jest jama 
 ustna.3,4 W tej grupie najczęstszą jej przyczyną są nalot na 
nasadzie języka, choroby przyzębia, próchnica i zła higiena 
jamy ustnej. Jedynie 10–20% przypadków stanowi postać 
pozaustna halitozy,5 wśród przyczyn której wymienia się 
dietę, alkohol, papierosy, leki, choroby ogólnoustrojowe, 
a zwłaszcza choroby układu pokarmowego i oddechowego. 
Najczęstsze przyczyny halitozy przedstawiono w tabeli 1.

Pseudohalitoza to stan, w którym pacjent odczuwa nie-
przyjemny zapach z jamy ustnej, ale nie jest on dostrzegany 
przez otoczenie. Halitofobia dotyczy natomiast pacjentów, 
którzy po zakończonym leczeniu halitozy lub pseudohalito-
zy nadal są przekonani o chorobie. Osoby takie odczuwają 
lęk przed spotkaniami towarzyskimi, wielokrotnie w ciągu 
dnia myją zęby i używają odświeżaczy do jamy ustnej.

Występowanie przykrego zapachu z jamy ustnej może 
być spowodowane obecnością różnorodnych substancji 
w wydychanym powietrzu. Od kilku lat podkreśla się 

Wykaz skrótów i oznaczeń
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zwłaszcza rolę lotnych związków siarki.6 W 90% przy-
padków są to merkaptan metylu, siarkowodór i sulfid 
dimetylowy.7 Związki te są produktami metabolizmu 
bakterii i powstają w drodze rozkładu białek, peptydów 
i aminokwasów zawierających grupy tiolowe. Głównymi 
substratami są cysteina i metionina, a także lizyna i tryp-
tofan. Źródłem tych aminokwasów są osadzające się w ob-
rębie jamy ustnej resztki pokarmu, złuszczone komórki 
nabłonka, obumarłe leukocyty i komórki bakteryjne, osad 
na tylnej części grzbietu języka, składniki biofilmu two-
rzącego płytkę nazębną, ściekająca po tylnej ścianie gardła 
wydzielina (w przebiegu chorób górnych dróg oddecho-
wych), krew, a nawet mucyna wchodząca w skład śliny. 
Proces rozkładu białek w jamie ustnej jest zjawiskiem 
fizjologicznym, występującym u osób dotkniętych halito-
zą i zdrowych. Może on zmieniać się pod wpływem wie-
lu różnorodnych czynników, np. zmniejszonej produkcji 
śliny czy stanu zapalnego w obrębie jamy ustnej. W tych 
warunkach obserwuje się nasilenie procesów rozkładu, 
a co za tym idzie cięższy przebieg halitozy.

Związki nadające wydychanemu powietrzu nieprzyjem-
ny zapach mogą powodować różne doznania węchowe. 
Merkaptan metylu uważany jest za substancję o najbar-
dziej nieprzyjemnym zapachu,8 porównywanym do za-
pachu odchodów. Woń wodorosiarczanu podobna jest do 
zapachu zgniłych jaj, a sulfidu dimetylowego do zgniłej 
kapusty.9 Wykazano, że merkaptan metylu i w mniej-
szym stopniu siarkowodór odpowiedzialne są za ustną 
postać halitozy, natomiast sulfid dimetylowy bierze udział 
w powstawaniu halitozy pozaustnej.10 W tym przypadku 
związki o nieprzyjemnym zapachu wchłaniane są do krwi 
i transportowane do płuc, a następnie wydychane.

Oprócz lotnych związków siarki produkowanych przez 
bakterie w wydychanym powietrzu obecne są również 
inne substancje, które, choć w mniejszym stopniu, to jed-
nak odpowiadają za nieprzyjemny zapach. Ich źródłem 
jest rozkładający się pokarm, alkohol i inne używki. Do 
związków tych zaliczane są tiaminy, takie jak putrescyna 
o zapachu zbliżonym do gnijącego mięsa i kadaweryna 
o zapachu zwłok, oraz krótkołańcuchowe kwasy tłusz-
czowe – kwas masłowy, walerianowy, propionowy czy 
izowalerianowy, którego zapach porównywany jest do 
woni spoconych stóp. Pochodne fenylu, tj. indole, pirydy-
na i skatole, przypominają zapach odchodów. Alkohole, 

np. 11-propoksy-2-propanol, alkany takie jak metylopro-
pan, ketony oraz związki zawierające azot, tzn. amoniak 
i mocznik, nadają zapach moczu.

2. Badania mikrobiologiczne

Dominuje pogląd, że głównymi producentami lotnych 
związków siarki są Gram-ujemne bakterie beztlenowe. 
Jama ustna jest skolonizowana przez ponad 700 różnych 
gatunków bakterii, a u pacjentów dotkniętych halitozą 
występuje jeszcze większa ich różnorodność. Największe 
zagęszczenie bakterii stwierdza się na nasadzie języka 
i w płytce nazębnej,11 gdzie tworzą się biofilmy bakteryj-
ne. Najczęściej wymieniane wchodzące w skład biofilmu 
nasady języka gatunki należą do rodzajów: Veillonella, 
Prevotella, Actinomyces, Fusobacterium, Peptostrepto
coccus. U osób zmagających się z halitozą, zwłaszcza na 
nasadzie języka, zwiększa się liczba bakterii produkują-
cych lotne związki siarki oraz ich nieprodukujących. Tym 
samym przyczyną występowania i ciężkości halitozy nie 
jest sama obecność bakterii w jamie ustnej, ale wzrost ich 
liczebności, a co za tym idzie natężenie związków o nie-
przyjemnym zapachu. Zidentyfikowane tylko u pacjen-
tów zmagających się z halitozą bakterie należą do rodzin: 
Eubacterium  spp., Porphyromonas  spp., Dialister  spp. 
Badania prowadzone w warunkach in vitro umożliwiły 
ustalenie głównych producentów lotnych związków siar-
ki, tj.: Bacteroides forsythus, Fusobacterium nucleatum, 
Fusobacterium peridonticum, Atopobium parvulum, Pre
votella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Treponema 
denticola, Tannerella forsythensis, Solobacterium moorei, 
Eubacterium sulci, Selenomonas spp., Peptostreptococ
cus spp. Bakterie zdolne do produkcji lotnych związków 
siarki stanowią także element płytki nazębnej. Najczęściej 
wymieniane to: Porphyromonas gingivalis, Prevotella in
termedia, Treponema denticola, Tannerella forsythensis, 
Porphyromonas endodontalis, Eubacterium spp., Bactero
ides spp., Streptococcus spp., Fusobacterium spp.

H.  pylori to Gram-ujemna mikroaerofilna spiralna 
bakteria kolonizująca przewód pokarmowy. Uważa się, 
że pierwotnym miejscem jej występowania jest żołądek. 
Nosicielstwo H. pylori jest czynnikiem ryzyka zapalenia 
błony śluzowej, choroby wrzodowej oraz raka żołądka. 

Tabela 1. Najczęstsze przyczyny halitozy ustnej i pozaustnej

80–90% – ustna halitoza,
w tym 5–8% – przyczyny laryngologiczne 10–20% – pozaustna halitoza

• nalot na języku
• zapalenie przyzębia
• zmniejszona produkcja śliny
• próchnica
• grzybica jamy ustnej
• choroby górnych dróg oddechowych

• choroby przewodu pokarmowego
• trimetyloaminuria
• przewlekła niewydolność nerek
• leki
• zaburzenia hormonalne (cukrzyca, niedoczynność tarczycy)
• dieta

Na podstawie: Quirynen M, Dadamio J, Van de Velde S, et al. Characteristics of 2000 patients who visited a halitosis clinic. J Clin Periodontol. 2009;36(11): 
970–975. doi:10.1111/j.1600-051X.2009.01478.x
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Po raz pierwszy na związek pomiędzy H. pylori a halitozą 
zwrócili uwagę Marshall et al. w 1985 r. W celu wykaza-
nia, że H. pylori prowadzi do zapalenia błony śluzowej żo-
łądka, Marshall wprowadził kultury bakterii do swojego 
organizmu. Koledzy z zespołu zauważyli wkrótce nieprzy-
jemny, cuchnący zapach wydobywający się z jamy ustnej 
badacza.12 W ciągu ostatnich lat przeprowadzono kilka 
badań na dużej grupie nosicieli H. pylori mających objawy 
dyspeptyczne i halitozę. Po eradykacji bakterii u znacznej 
części chorych zaobserwowano trwałe wyeliminowanie 
halitozy. Obecnie uważa się, że poza żołądkiem jama 
ustna jest drugim rezerwuarem H. pylori. Już w latach 
90. XX w. po raz pierwszy zwrócono uwagę na obecność 
tej bakterii w biofilmie płytki nazębnej. Wiadomo, że 
H. pylori poprzez rozkład mocznika produkuje amoniak. 
Przełomem w badaniu związku pomiędzy H. pylori a hali-
tozą okazało się jednak odkrycie, że bakteria ta produkuje 
również lotne związki siarki: wodorosiarczan i merkaptan 
metylu.13

Oprócz typowych bakterii beztlenowych od kilku lat 
zwraca się też uwagę na bakterie względnie beztlenowe, 
należące do rodziny Enterobacteriaceae. Badania in vitro 
wykazały, że niektóre z nich produkują zarówno lotne 
związki siarki, jak i kadawerynę oraz putrescynę, któ-
re również nadają nieprzyjemny zapach wydychanemu 
powietrzu. Przede wszystkim podkreśla się rolę takich 
gatunków, jak Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca 
i Enterobacter cloacae. Ich obecność potwierdzono na na-
sadzie języka, w płytce nazębnej i ślinie.

Ze względu na etiologię halitozę dzieli się na postać 
egzogenną i endogenną, nazywaną prawdziwą. Postać en-
dogenna może być skutkiem wielu różnorodnych chorób 
w obrębie układów pokarmowego i oddechowego (głów-
nie ich górnych odcinków), a także chorób o charakterze 
ogólnoustrojowym. Halitoza będąca konsekwencją złej 
diety, nadużywania alkoholu, palenia papierosów i przyj-
mowania niektórych leków to tzw. halitoza egzogenna. 
Bywa również nazywana przejściową lub chwilową.

3. Halitoza w schorzeniach 
układu pokarmowego

3.1. Postać ustna

Około 80–90% przypadków ustnej postaci halitozy spo-
wodowane jest rozrostem specyficznej flory bakteryjnej 
na tylnej grzbietowej części języka.14 Do najczęściej iden-
tyfikowanych bakterii na grzbiecie języka zaliczane są: 
Atopobium parvulum, Eubacterium sulci, Fusobacterium 
peridonticum, Solobacterium moorei, Abiotrophia adia
cens, Streptococcus parasanguinis, Streptococcus infantis, 
Veillonella spp., Streptococcus salivarius, Streptococcus 
parasanguinis, Actinomyces odontolyticus, Prevotella me
laninogenica, Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, 
Streptococcus sanguinis.

Za drugą z najczęstszych przyczyn nieprzyjemnego za-
pachu z jamy ustnej uważa się choroby przyzębia, czyli 
aparatu zawieszeniowego zębów w zębodołach. Głów-
nym czynnikiem wywołującym stan zapalny jest płytka 
nazębna15 powstająca na skutek interakcji pomiędzy bak-
teriami kolonizującymi jamę ustną a tkankami gospoda-
rza. Przybiera ona postać białego nalotu występującego 
przede wszystkim na zębach, w przestrzeniach między-
zębowych i na brzegach dziąseł. Stany zapalne przyzębia, 
czyli tkanek otaczających ząb, prowadzą po pierwsze do 
ich miejscowej destrukcji i w efekcie do utraty zębów, po 
drugie zaś do powstania ogólnoustrojowego stanu zapal-
nego o niewielkim nasileniu i jego następstw: miażdżycy, 
wzrostu ciśnienia tętniczego i glikemii, uszkodzenia ne-
rek, zwiększenia masy lewej komory serca oraz częstości 
incydentów sercowo-naczyniowych, a wreszcie do wzrostu 
śmiertelności.16 Ważne jest zatem, aby do rutynowego ba-
dania chorych została włączona ocena jamy ustnej, której 
powinni dokonywać kardiolodzy lub interniści, lub leka-
rze podstawowej opieki zdrowotnej, szczególnie u chorych 
obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. 
U osób tych powinno się wdrożyć profilaktykę chorób 
przyzębia, polegającą przede wszystkim na prawidłowej 
higienie jamy ustnej, szczotkowaniu zębów rano i wie-
czorem, używaniu szczoteczki i nitki dentystycznej do 
czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz stosowaniu 
płynu do płukania jamy ustnej. Ważnym elementem pro-
filaktyki są okresowe (co 6 miesięcy) wizyty u stomatologa 
lub periodontologa.

Zmniejszone wydzielanie śliny występuję w przebiegu 
chorób ślinianek i niektórych chorób ogólnoustrojowych, 
takich jak cukrzyca, niewydolność nerek czy niedoczyn-
ność tarczycy. Może być również skutkiem odwodnienia, 
intensywnego wysiłku fizycznego, zakażenia czy wzrostu 
temperatury. Jedną z najczęstszych przyczyn zmniejszonej 
produkcji śliny są stosowane leki. W przeprowadzonym 
przez Koshimunego et al. badaniu pacjentów ze znacznie 
obniżoną produkcją śliny zaobserwowano wyższe stę-
żenie merkaptanu metylu i siarkowodoru oraz grubszą 
warstwę nalotu na języku w porównaniu do pacjentów 
z większą produkcją śliny.17 Kolejną przyczyną halitozy 
jest próchnica zębów,18 choroba zakaźna spowodowana 
zaburzeniem równowagi miejscowej f lory bakteryjnej. 
Odpowiedzialne za rozwój schorzenia są paciorkowce, 
uczestniczące również w powstawaniu płytki nazębnej.

3.2. Postać pozaustna

Tylko u niewielkiego odsetka pacjentów przyczyną ha-
litozy są choroby dotyczące dalszych niż jama ustna od-
cinków przewodu pokarmowego. Wśród gastroenterolo-
gicznych przyczyn fetor ex ore najczęściej wymienia się 
GER i zakażenie H. pylori. GER jest uważany za zjawisko 
fizjologiczne, zdarzające się u osób zdrowych, nie zgła-
szających objawów chorobowych. Nasilony GER może 
jednak uszkadzać błonę śluzową przełyku. Może też jako 
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EER wędrować wraz z H. pylori aż do gardła i jamy ustnej, 
nosogardła i  jamy nosowej, penetrując następnie dalej 
obręb zatok przynosowych, trąbki słuchowej i jamy bę-
benkowej, krtani, a z prądami powietrza (refluks gazowy) 
przemieszczać się do tchawicy i oskrzeli. Obecność EER 
jest udokumentowaną przyczyną występowania halitozy.19 
Z jednej strony halitoza spowodowana jest zarzucaniem 
częściowo już rozłożonej treści pokarmowej do jamy ust-
nej. Zalegające fragmenty pokarmu rozkładane są przez 
bakterie produkujące lotne związki siarki (m.in. H. pylori). 
Z drugiej strony bezpośrednie działanie żrącego kwasu 
solnego i pepsyny na górne drogi oddechowe powoduje 
zmiany zapalne błony śluzowej w połączeniu z ułatwie-
niem przyczepności bakterii i zaburzeniami drenażu lim-
fatycznego. EER, niosąc kwaśną lub zasadową treść, może 
być również czynnikiem inicjującym i/lub zaostrzającym 
zapalenie przyzębia,20 które jest drugą z najczęstszych 
przyczyn ustnej postaci halitozy.

Przeprowadzone przez Rosenberga w 2017 r. badanie 
dowodzi, że istotnym czynnikiem ryzyka halitozy jest 
otyłość.21 Nadmierna masa ciała z jednej strony sprzyja 
obniżeniu napięcia dolnego zwieracza przełyku i usposa-
bia do GER, a z drugiej może być związana z chrapaniem 
i występowaniem zespołu bezdechów śródsennych, co 
usposabia do wysychania błony śluzowej jamy ustnej.

Kontrowersyjne jest uznawanie schorzeń przewodu 
pokarmowego poniżej połączenia żołądkowego-prze-
łykowego za przyczynę halitozy.22 W tych przypadkach 
halitoza może być wyczuwalna w trakcie odbijania, wy-
miotów lub gdy dochodzi do zaburzenia czynności bariery 
antyrefluksowej. Nieprzyjemny zapach z jamy ustnej może 
więc być np. objawem raka żołądka naciekającego okoli-
cę wpustu, co skutkuje zaburzeniem czynności dolnego 
zwieracza przełyku i zwrotnym przemieszczaniem pokar-
mu. Inny mechanizm halitozy obserwuje się w przypadku 
zwężenia odźwiernika. Jest ono często powikłaniem wie-
loletniej choroby wrzodowej dwunastnicy, kiedy to kolejne 
nawroty wrzodu i wygajania go prowadzą do zwężenia ka-
nału odźwiernika oraz opuszki dwunastnicy. Upośledzenie 
odpływu pokarmu prowadzi do jego zalegania i fermentacji 
oraz ogromnego powiększenia żołądka. Objawem choroby 
są częste wymioty cuchnącą, kwaśną treścią. W przypadku 
raka odźwiernika, gdy naciek nowotworowy ogranicza 
rozciągalność ściany żołądka, wymioty są mniej obfite.

Inną chorobą, w przebiegu której występuje halitoza, 
jest choroba Leśniowskiego–Crohna – przewlekłe, nie-
swoiste, pełnościenne zapalenie, najczęściej o charakterze 
ziarniniakowym. Może dotyczyć każdego piętra przewo-
du pokarmowego, zwykle jednak obejmuje dolny odcinek 
jelita krętego (40–50%). Jednak w przypadku tego schorze-
nia halitozę obserwuje się wyjątkowo rzadko, gdy zmiany 
zlokalizowane są np. w jamie ustnej. Przybierają wówczas 
postać aftowych owrzodzeń, które po zakażeniu bakteryj-
nym są przyczyną halitozy. Zmiany zapalne w przełyku są 
przyczyną dysfagii i odynofagii, a w żołądku i dwunast-
nicy dają objawy przypominające zwężenie odźwiernika.

4. Halitoza w schorzeniach 
układu oddechowego

4.1. Górne drogi oddechowe

Pierwszoplanową przyczyną nieprzyjemnego zapachu 
z jamy ustnej bywa upośledzona drożność nosa. Działają 
tu 2 odrębne mechanizmy. Nieprawidłowy tor oddechowy 
prowadzi do wysychania błony śluzowej, a „odparowa-
nie” części śliny uniemożliwia prawidłowe oczyszczenie 
jamy ustnej z zalegających resztek pokarmu. Upośledzona 
drożność nosa powoduje też zaleganie śluzowej wydzie-
liny w jamach nosa i zatok. Z czasem na skutek bakte-
ryjnego zakażenia zamienia się ona w ropną wydzielinę 
o nieprzyjemnym zapachu i spływając po tylnej ścianie 
gardła, skutkuje halitozą. Na skutek zaburzenia drenażu 
i wentylacji zatok przynosowych rozwija się rhinosinusi
tis. Warunkiem koniecznym do rozpoznania zapalenia 
zatok jest obecność 2 lub więcej objawów chorobowych, 
przy czym jeden z nich musi być objawem „dużym”, jak 
niedrożność nosa lub wyciek wydzieliny, niezależnie, 
czy jest to katar „przedni”, czy uczucie jej spływania 
po tylnej ścianie gardła. Pozostałe częste objawy to ból 
lub uczucie rozpierania w obrębie twarzy i zaburzenia 
węchu, a w grupie objawów dodatkowych wymienia się 
m.in. cuchnięcie z ust. Halitoza może być objawem ostrego 
i przewlekłego zapalenia zatok przynosowych.23 Najczę-
ściej identyfikowanymi bakteriami w ostrym zapaleniu 
zatok szczękowych są Streptococcus pneumoniae, Haemo
philus influenzae, Moraxella catarrhalis. W przewlekłym 
zapaleniu ok. 70% stanowią bakterie tlenowe, głównie Sta
phylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae. W grupie 
bakterii beztlenowych najczęściej izolowane są gatunki 
należące do rodzaju Prevotella, o których wiadomo, że 
produkują lotne związki siarki.

Przewlekłe swoiste nieżyty nosa to z kolei grupa chorób, 
w przebiegu których dochodzi do wytworzenia ziarniny 
w obrębie górnych dróg oddechowych. Tkanka ta, ulegając 
martwicy i rozpadowi, jest przyczyną nieprzyjemnego za-
pachu z jamy ustnej, a nadkażenie bakteryjne dodatkowo 
nasila halitozę. Do grupy nieżytów infekcyjnych zaliczane 
są np. zakażenia gruźlicą, kiłą i twardzielą. Przewlekłe nie-
żyty nieinfekcyjne obserwuje się też w przebiegu chorób 
o podłożu autoimmunologicznym, takich jak ziarniniak 
Wegenera, zespół Churga–Straussa, toczeń czy sarkoido-
za. W ziarniniakowatości Wegenera istotą patomechani-
zmu są kompleksy immunologiczne, które, odkładając się 
w ścianach drobnych naczyń krwionośnych, powodują 
wielonarządowe zmiany zapalne o charakterze vasculitis. 
W przebiegu choroby powstają ziarniniaki, które ulegają 
niedokrwieniu i martwicy. W niesprzyjających warun-
kach dochodzi do nadkażenia bakteryjnego, co potęguje 
halitozę. Choroba zazwyczaj zaczyna się od zajęcia układu 
oddechowego, a typowo obserwuje się oporny na leczenie 
nieżyt nosa, guzkowate zmiany w płucach i narastającą 
niewydolność nerek.
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W ustnej części gardła, pomiędzy łukami językowo-
-podniebiennymi a podniebienno-gardłowymi, w zato-
kach migdałkowych położone są migdałki podniebienne. 
Wraz z migdałkiem językowym, gardłowym, migdałkami 
trąbkowymi, sznurami lub pasmami bocznymi oraz roz-
sianymi grudkami chłonnymi, głównie na tylnej ścianie 
gardła, wchodzą one w skład tzw. pierścienia Waldeyera. 
W przebiegu infekcji liczba bakterii znacząco wzrasta, do-
datkowo pojawiają się szczepy patogenne. Antygeny bak-
teryjne, docierając do powierzchni migdałków, aktywują 
układ immunologiczny. Pobudzone limfocyty przenikają 
do światła krypt, gdzie gromadzą się z cząstkami pokar-
mu, bakteriami i złuszczonymi komórkami nabłonka. 
Elementy te są rozkładane m.in. do lotnych związków 
siarki i stają się źródłem nieprzyjemnego zapachu z jamy 
ustnej. Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, 
będące najczęściej skutkiem braku lub nieprawidłowego 
leczenia anginy, jest wymieniane jako przyczyna halito-
zy.24 Gardło dolne ku dołowi przechodzi w szyjny odcinek 
przełyku i graniczy z wejściem do krtani, która przedłuża 
się w tchawicę. Nieprzyjemny zapach z jamy ustnej wy-
stępuje więc zarówno w przebiegu schorzeń miejscowych, 
jak i jest przekazywany z dalszych odcinków dróg odde-
chowych lub pokarmowych.

Halitoza jest również obserwowana w przypadkach no-
wotworów gardła dolnego i krtani, głównie raka płasko-
nabłonkowego. Najczęściej guz rośnie egzofitycznie, a cuch-
nięcie z ust pojawia się w momencie rozpadu jego mas 
i zakażenia bakteryjnego.

4.2. Dolne drogi oddechowe

Nieprzyjemny zapach z jamy ustnej jest objawem chorób 
dolnych dróg oddechowych przebiegających z martwicą 
i rozpadem tkanek, takich jak rozstrzenie oskrzeli, ropień 
płuc czy zakażona torbiel.6

5. Halitoza w schorzeniach 
ogólnoustrojowych

Halitoza może być również objawem marskości wątro-
by.25,26 Jest wtedy skutkiem zaburzenia cyklu moczni-
kowego, co wynika z niewydolności hepatocytów, czego 
konsekwencją jest hiperamonemia. Amoniak obecny 
w wydychanym powietrzu nadaje mu charakterystycz-
ny, słodkawy zapach, określany jako fetor hepaticus. 
Ponadto w przebiegu marskości obserwuje się we krwi 
zwiększony poziom tzw. endogennych neurotoksyn, ta-
kich jak merkaptany, krótko- i średniołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe oraz fenole. Wszystkie te związki wydychane 
z powietrzem również powodują nieprzyjemny zapach 
z jamy ustnej. Van den Velde et al. zbadali skład powie-
trza wydechowego u 52 pacjentów chorych na marskość 
wątroby, wykorzystując spektrometrię mas sprzężoną 
z chromatografią gazową. Wykazali, że przyczyną fetor 

hepaticus jest sulfid dimetylowy i w mniejszym stopniu 
ketony (aceton, 2-butanon, 2-pentaton).26

Choroby uwarunkowane genetycznie, w przebiegu któ-
rych obserwuje się niedobór lub brak enzymów biorących 
udział w cyklu mocznikowym, również prowadzą do hi-
peramonemii. Do tej grupy zalicza się hiperamonemię 
typu I  i  II, cytrulinemię, acydurię argininobursztnia-
nową i hiperargininemię. Nieprzyjemny zapach z jamy 
ustnej porównywalny do zapachu zgniłej ryby występuje 
w przebiegu trimetyloaminurii, znanej pod nazwą fish 
odor syndrome.27 Przyczyną choroby jest niedobór en-
zymu FMO3, który bierze udział w procesie utleniania 
trimetyloaminy – związku znajdującego się m.in. w mię-
sie ryb. Przy niedobrze FMO3 organizm nie jest w stanie 
rozłożyć trimetyloaminy, która wydalana jest z moczem, 
potem i powietrzem wydechowym.

Nieprzyjemny zapach z jamy ustnej występuje również 
u pacjentów zmagających się z przewlekłą niewydolnością 
nerek, która uwarunkowana jest utratą czynnych nefro-
nów w stopniu niepozwalającym na utrzymywanie home-
ostazy ustrojowej.28 W miarę postępu choroby obserwuje 
się wzrost kreatyninemii i stężenia kwasu moczowego, 
a także innych produktów końcowych przemiany białko-
wej, które nazywane są „jadami mocznicowymi”. Zalicza 
się do nich m.in.: kwas hipurowy, kwas guanidynooctowy 
i glikolowane białka, które są przyczyną nieprzyjemnego, 
mocznicowego zapachu. Gulsahi et al. wykazali, że głów-
ną przyczyną halitozy u pacjentów hemodializowaych jest 
sulfid dimetylowy, a w mniejszym stopniu merkaptan 
metylu.29 Źródłem fetor ex ore może być też ketonemia wy-
stępująca w przebiegu cukrzycy lub głodzenia.28 Na skutek 
braku możliwości metabolizowania glukozy (w cukrzy-
cy) lub niedoboru (w przypadku głodzenia) dochodzi do 
zmian regulacji glikolizy, lipolizy i katabolizmu białek, 
a następnie zwiększenia wytwarzania związków ketono-
wych w wątrobie. Nadmiar acetonu, hydroksymaślanu 
i acetooctanu przekracza możliwości ich metabolizowa-
nia. Skutkuje to ketonemią i ketonurią oraz obecnością 
acetonu w wydychanym powietrzu.

6. Diagnostyka

W diagnostyce halitozy wyróżnia się metody subiektywne 
(podstawowym narzędziem jest zmysł węchu) oraz apa-
raturowe badania obiektywne.

6.1. Badania subiektywne

Najczęściej stosowane jest proste subiektywne badanie or-
ganoleptyczne, uważane za złoty standard w praktyce kli-
nicznej.21 Do oceny intensywności nieprzyjemnego zapa-
chu wykorzystuje się 6-stopniową skalę Rosenberga: 0 – nie 
wyczuwa się zapachu z ust, 1 – wątpliwy odór, 2 – lekki 
odór, 3 – umiarkowany odór, 4 – silny odór, 5 – bardzo 
silny odór. Aby wynik nie był zafałszowany, pacjent nie 
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może przyjmować antybiotyków przez okres 3 tygodni 
oraz spożywać czosnku, cebuli i ostrych potraw przez 
48 godzin przed badaniem, a w dniu poprzedzającym ba-
danie stosować perfum. Na 12 godzin przed badaniem za-
lecane jest też unikanie przyjmowania pokarmów i napoi, 
nie należy myć zębów, stosować środków odświeżających 
oddech i palić papierosów. W trakcie badania organolep-
tycznego porównuje się również zapach powietrza wydy-
chanego przez usta z zapachem powietrza wydychanego 
przez nos (przy zamkniętych ustach). Jest to szybki test 
umożliwiający wstępną lokalizację przyczyny halitozy. 
Jeżeli nieprzyjemny zapach jest wyczuwalny tylko z ust, 
to najprawdopodobniej pochodzi z jamy ustnej lub gardła. 
Jeżeli jest bardziej wyczuwalny z nosa, to przyczyną jest 
prawdopodobnie choroba w obrębie jam nosa, zatok przy-
nosowych lub nosogardła. Jeżeli ma podobną intensywność 
z ust i z nosa, to należy podejrzewać, że jest to choroba 
dolnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, 
ogólnoustrojowa lub zła dieta czy np. palenie papierosów.

6.2. Badania obiektywne

Obiektywne potwierdzenie halitozy stanowi stwierdze-
nie obecności lotnych związków siarki. Badanie halime-
tryczne mierzy ich całkowite stężenie w wydychanym 
powietrzu. Jest jednak nieswoiste i nie identyfikuje po-
szczególnych substancji. Halimetr charakteryzuje np. 
wysoka czułość dla siarkowodoru, natomiast niska dla 
metyl merkaptanu. Wynik badania podawany jest w czę-
ściach na miliard. Wartość do 100 ppb uznawana jest za 
prawidłową, 100–180 ppb to lekka, a powyżej 250 ppb 
– ciężka postać schorzenia. Prostym i szybkim badaniem 
wykorzystywanym również w diagnostyce halitozy jest 
test Halitox, w którym wykorzystuje się metodę kolory-
metryczną, umożliwiającą identyfikację zarówno lotnych 
związków siarki, jak i poliamidów, takich jak putrescyna 
czy kadaweryna. W celu przeprowadzenia badania po-
bierany jest wymaz z nasady języka i płytka nazębna, 
które umieszcza się na specjalnych podłożach. Po 2 min 
odczytuje się wynik reakcji kolorymetrycznej, oceniając 
intensywność żółtego koloru, która odpowiada stężeniu 
związków o nieprzyjemnym zapachu.

7. Leczenie halitozy

W 1999 r. Yaegaki et al. opracowali wytyczne postępowa-
nia z pacjentami cierpiącymi z powodu halitozy dla leka-
rzy stomatologów.30 Zgodnie z nimi pacjenci zmagający się 
z halitozą fizjologiczną, patologiczną (spowodowaną cho-
robami jamy ustnej) i pseudohalitozą powinni być leczeni 
przez lekarzy stomatologów. Chorych dotkniętych hali-
tozą patologiczną pozaustną należy kierować do lekarzy 
rodzinnych, a następnie do specjalistów. Z kolei pacjenci, 
u których stwierdzono halitofobię, powinni być kiero-
wani do lekarzy rodzinnych, specjalistów i psychiatrów 

lub psychologów. W przypadku fizjologicznej halitozy 
prawidłowa higiena jamy ustnej w  znacznym stopniu 
(choć nie zawsze) zmniejsza intensywność nieprzyjem-
nego zapachu. Skuteczne jest zwłaszcza stosowanie dodat-
kowych środków, takich jak szczoteczki międzyzębowe, 
nici dentystyczne czy płukanki. Najczęstszym źródłem 
halitozy fizjologicznej jest nalot na tylnej części grzbietu 
języka. W tym przypadku za skuteczny sposób elimina-
cji halitozy należałoby uznać czyszczenie nasady języka 
(produkuje się do tego specjalne szczoteczki). Opinie są 
tu podzielone. Przeciwnicy opierają się na doniesieniach 
informujących, że oczyszczanie nasady języka może do-
prowadzić do uszkodzenia jego powierzchni, co zwiększa 
ryzyko kancerogenezy.

Do dziś stosowane są środki odświeżające oddech wy-
nalezione w starożytności. Grecy zamieszkujący północną 
Kretę produkują pastylki z żywicy czystka szarego (Cistus 
creticus). Włosi zalecają pietruszkę, Irakijczycy goździki, 
Brazylijczycy cynamon, Tajowie nasiona guawy, a miesz-
kańcy Dalekiego Wschodu anyż, biedrzeniec i skorupki 
jaj. Wymieniany jest ekstrakt z magnolii i olejki eteryczne. 
Gumy do żucia i miętowe cukierki również zmniejszają 
(krótkotrwale) nieprzyjemny zapach z ust. Stosowanie tych 
środków jedynie maskuje, a nie eliminuje przykry zapach.

Popularne płyny do płukania jamy ustnej zawierające 
chlorheksydynę i cynk także skutecznie neutralizują nie-
przyjemny zapach. Chlorheksydyna powoduje niestety 
przebarwienia zębów, reakcje alergiczne i ma nieprzyjem-
ny smak. Współczesne preparaty przeciw halitozie często 
zawierają cynk. Wykazano, że pierwiastek ten utlenia gru-
py tiolowe i dzięki temu redukuje ilość związków siarki 
w wydychanym powietrzu nawet o 45%.31 W zapobieganiu 
halitozie należy ponadto zwrócić uwagę na rodzaj sto-
sowanej diety, najczęściej używane przyprawy, palenie 
papierosów i spożywanie alkoholu. Uważa się, że ograni-
czenie tłuszczów zwierzęcych, nabiału i alkoholu w istotny 
sposób eliminuje problem nieprzyjemnego zapachu z ust. 
Podobna zależność dotyczy masy ciała.

Najczęstszymi przyczynami ustnej halitozy patologicz-
nej są choroby przyzębia oraz próchnica. W tym przy-
padku podstawową metodą zapobiegania i zwalczania 
nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej jest odpowiednie 
leczenie stomatologiczne. Nieodpowiednio dopasowane 
lub uszkodzone protezy zębowe prowadzą do zalegania 
resztek pokarmu w jamie ustnej, co sprzyja nieprzyjem-
nemu zapachowi.

W stanach patologicznych najważniejsze jest dążenie 
do ustalenia bezpośredniej przyczyny halitozy. Po wyklu-
czeniu stomatologicznych przyczyn należy zwrócić uwagę 
na choroby nosa, uszu i gardła. Uważa się, że dotyczą one 
ok. 8% pacjentów, u których występuje patologiczna hali-
toza pozaustna. Rzadszą przyczyną tej postaci są choroby 
dolnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego czy 
schorzenia ogólnoustrojowe. Ustalenie przyczyny i podję-
cie leczenia halitozy może wówczas wymagać współpra-
cy lekarzy kilku specjalności i wykonania dodatkowych 
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badań diagnostycznych. Schemat postępowania z pacjen-
tem cierpiącym na halitozę przedstawiono na ryc. 1.

Badania nad halitozą są intensywnie prowadzone 
w wielu ośrodkach. Do ważniejszych odkryć ostatnich 
lat należy m.in. wykazanie udziału S. Salivarius w po-
staci ustnej i H. pylori w postaci pozaustnej schorze-
nia. W wielu stanach chorobowych mechanizm i rola 
poszczególnych patogenów w powstawaniu tej przykrej 
dolegliwości nie są jednak wyjaśnione ostatecznie. Ha-
litoza może istotnie wpływać na jakość życia człowieka 
– powodować ograniczenie kontaktów międzyludzkich, 
obniżenie nastroju, niską samoocenę, a nawet prowa-
dzić do depresji, która jest uznanym czynnikiem chorób 
sercowo-naczyniowych.32 Prace na tym polu będą więc 
z pewnością kontynuowane.
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1. Wstęp

Zespół Downa jest najczęściej spotykaną aberracją chro-
mosomów autosomalnych (47,XX+21/47,XY+21).

Pierwszy opis pacjenta z zespołem Downa podał francu-
ski lekarz Jean-Étienne Esquirol w 1833 r. w 2-tomowym 
dziele Des maladies mentales, considérées sous les rapports 
médical, hygiénique, et médicolégal. Pełniejsza informacja 
na temat wychowania osób niepełnosprawnych umysło-
wo, w tym pacjentów, u których występuje zespół Downa, 
pochodzi z 1846 r., a jej autorem był francuski pedagog 
i propagator nowatorskich metod pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi – Édouard Séguin, uczeń Esquirola. Jego 
opis „dzikiego chłopca z Aveyron” stał się pierwszą opartą 
na badaniach charakterystyką zespołu Downa.1 Pierwszy 
dokładniejszy opis cech charakterystycznych tego zespołu 
zawiera zaś praca angielskiego lekarza Johna Langdona 
Downa (1828–1896) z 1866 r. zatytułowana Observation 
on an Ethnic Classification of Idiots, w której opisuje scho-
rzenie o nieznanej etiopatogenezie.2–4 Dawniej uważano, 

że zespół Downa, nazywany wówczas mongolizmem, po-
jawia się u chorych na kiłę i dzieci alkoholików, jednakże 
badania przeprowadzone na reprezentatywnej, dużej gru-
pie chorych nie potwierdziły tej hipotezy. Zaobserwowa-
no natomiast, że dzieci z zespołem Downa statystycznie 
częściej rodzą się matkom w wieku powyżej 35. r.ż.5

Dopiero badania genetyczne ujawniły przyczynę choro-
by – nieprawidłowość chromosomu 21. Waardenburg już 
w 1932 r. sugerował, że może być ona wynikiem utraty pew-
nego odcinka chromosomu lub podwojenia liczby chromo-
somów w jądrze komórkowym albo aberracji chromosomo-
wych. Blezer w 1934 r. wystąpił z teorią, iż za zespół Downa 
odpowiedzialna jest jedynie nondysjunkcja chromosomów. 
W 1959 r. genetyk Lejeune zidentyfikował obecność dodat-
kowej kopii chromosomu 21, będącej przyczyną zespołu 
wad charakterystycznych dla tej jednostki chorobowej.6 
Zespół Downa jest najczęściej spotykanym zespołem mal-
formacyjnym, który występuje u różnych ras z podobną 
częstością – 1 : 600–700 żywych urodzeń. Potrojenie liczby 
genów (nadekspresja materiału genetycznego) powoduje 
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zaburzenia metaboliczne, wady narządów wewnętrznych, 
dymorfizm tkankowy oraz charakterystyczne cechy feno-
typowe i upośledzenie umysłowe różnego stopnia.3,4,7–11

Współwystępowanie zaburzeń budowy i czynności na-
rządu wzroku (60–69%), wrodzonych wad serca (45–60%), 
wad przewodu pokarmowego (6–19%), zaburzeń układu 
moczowo-płciowego (7,6%), wad wrodzonych układu od-
dechowego (4,4%), niedosłuchu (38–78%) i niedoczynno-
ści tarczycy (16–71%) wymusza kompleksowe, wielospe-
cjalistyczne leczenie tej grupy chorych.12–19

W jamie ustnej osób zmagających się z zespołem Downa 
występują charakterystyczne zmiany i  liczne nieprawi-
dłowości. Jama ustna jest mała z wysoko wysklepionym 
podniebieniem (tzw. podniebieniem gotyckim), język 
– duży, pokryty nieregularnymi bruzdami. Występują: 
hipotonia mięśnia okrężnego ust i  języka, przerośnięte 
migdałki podniebienne i gardłowe, wady zgryzu, trud-
ności w prawidłowym oddychaniu, połykaniu, poprawnej 
artykulacji i żuciu oraz choroby przyzębia i próchnica. 
Zaburzenia te stanowią nie tylko defekt estetyczny, ale 
przede wszystkim wpływają na jakość życia chorego, 
znacznie ją obniżając.20–27 Wielorakie wady wymuszają 
regularne wizyty kontrolne. W gronie specjalistów takich 
jak kardiolog, urolog, okulista, laryngolog czy endokry-
nolog, pracujących na co dzień z pacjentami z zespołem 
Downa, powinien znaleźć się również lekarz dentysta. 
Problem konieczności wdrożenia opieki stomatologicznej 
i odpowiednich działań profilaktycznych w odniesieniu 
do osób niepełnosprawnych poruszany był niejednokrot-
nie, zwłaszcza w kontekście gorszego stanu zdrowia jamy 
ustnej chorych w stosunku do osób zdrowych.25,28–42

Jednocześnie równie często zwracano uwagę na utrud-
niony dostęp niepełnosprawnych do opieki stomatolo-
gicznej. Jako przyczyny tego stanu wymieniano mniej-
szą motywację do polepszenia stanu zdrowia jamy ustnej 
chorych/opiekunów wynikającą z niezrozumienia powagi 
problemu, małej świadomości prozdrowotnej i nieregu-
larnych wizyt oraz utrudnioną współpracę z pacjentem 
niepełnosprawnym, będącą skutkiem ich niedojrzałości 
społecznej, niedorozwoju cech poznawczych, a także du-
żego lęku przed zabiegami stomatologicznymi. Kolejne 
przyczyny to brak współpracy pediatry z lekarzem stoma-
tologiem od najmłodszych lat życia chorego czy wreszcie 
trudności ze znalezieniem lekarza, który byłby odpowied-
nio przygotowany kognitywnie na leczenie i potrzeby pa-
cjentów niepełnosprawnych intelektualnie; lekarza, który 
nie tylko podjąłby się trudu leczenia tej wymagającej gru-
py pacjentów, ale także umiałby udzielać porad adekwat-
nych do możliwości ich realizacji.29,30–32,39–45

2. Materiał i metody

Grupę badaną liczącą 75 osób obojga płci w wieku 5–21 lat 
stanowiły dzieci i młodzież z zespołem Downa, uczniowie 
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczwych: Nr 8, 

Nr 9 i Nr 10 we Wrocławiu. W grupie kontrolnej natomiast 
były dzieci i młodzież ogólnie zdrowe, wiekiem i płcią do-
brane odpowiednio do grupy badanej, pacjenci zgłaszający 
się do leczenia w Stomatologicznym Centrum Transferu 
Technologii – Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej we Wrocławiu.

Stan uzębienia w aspekcie choroby próchnicowej oce-
niano wg kryteriów WHO, obliczając wskaźniki puw/z 
(dla zębów mlecznych) i PUW/Z (dla zębów stałych) jako 
sumę zębów z aktywną próchnicą (p lub P), zębów usu-
niętych z powodu próchnicy (u lub U) oraz zębów wypeł-
nionych (w lub W).

Obliczono wskaźnik leczenia próchnicy zębów mlecz-
nych i stałych (WL) jako stosunek zębów wypełnionych 
(W) do sumy zębów wypełnionych (W) i z czynną próch-
nicą (P):

WL = W /(P + W)

Do rodziców/opiekunów skierowano ankietę, w której 
znajdowały się pytania dotyczące dostępności do leczenia 
stomatologicznego (czy dziecko jest pod stałą opieką lekarza 
dentysty; czy jest to lekarz dentysta ogólny, czy dziecięcy; 
czy wizyty są systematyczne, czy sporadyczne; czy dziecko 
jest poddawane profesjonalnej profilaktyce fluorkowej). 
Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z wy-
korzystaniem testu χ2, współczynnika korelacji Pearsona 
i analizy wariancji, za istotny przyjmując poziom p ≤ 0,05.

3. Wyniki

Frekwencja próchnicy u osób chorych wynosiła 100,0% 
(100,0% vs 90,7%; p < 0,05) – ryc. 1.

Stwierdzono istotnie wyższe wartości wskaźników 
PUW/Z i puw/z u chorych z zespołem Downa w odnie-
sieniu do grupy kontrolnej (6,4 ±4,0 vs 3,8 ±5,0; p < 0,001 
oraz 4,7 ±3,2 vs 1,9 ±3,1; p < 0,001). W uzębieniu mlecznym 
istotne różnice między chorymi a zdrowymi dotyczyły 
liczby zębów wypełnionych (0,6 ±1,1 vs 0,3 ±0,7; p < 0,05) 
oraz liczby zębów usuniętych (0,2 ±0,7 vs 0,0 ±0,1; p < 0,05). 
W uzębieniu stałym natomiast liczba zębów z próchnicą, 
a także liczba zębów usuniętych z powodu próchnicy była 
istotnie wyższa u osób chorych w porównaniu z grupą 

Ryc. 1. Frekwencja próchnicy w grupach badanych

chorzy zdrowi

100%

90,7%

9,3%

p < 0,05

brak próchnicy
próchnica
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kontrolną (4,2 ±4,0 vs 1,5 ±1,8; p < 0,001 oraz 0,4 ±0,8 
vs 0,1 ±0,3; p < 0,01) – tabela 1.

Wskaźnik WL był bardzo niski i wynosił 0,22 w grupie 
osób z zespołem Downa i 0,55 w grupie osób zdrowych.

Wyniki badania ankietowego przedstawiono w tabeli 2.
Osoby zdrowe istotnie częściej podawały, iż są pod stałą 

opieką dentystyczną (94,7% vs 42,7%; p < 0,001) realizo-
waną przez tego samego lekarza dentystę (65,3% vs 40,0%; 
p < 0,01). Aż 84,0% opiekunów osób chorych zgłaszało 
trudności w znalezieniu lekarza dentysty, podczas gdy 
wśród osób zdrowych takich przypadków było istotnie 
mniej (84,0% vs 12,0%; p < 0,001). Nieco więcej dzieci 
i młodzieży z grupy badanej niż zdrowych było leczonych 
przez lekarza dentystę ogólnego (62,7% vs 50,7%), a nieco 
mniej przez specjalistę stomatologii dziecięcej (37,0% vs 

49,3%). Różnice te nie były istotne statystycznie. Podczas 
gdy wszyscy rodzice dzieci i młodzieży ogólnie zdrowych 
deklarowali, że ich dzieci były poddawane profesjonal-
nej aplikacji preparatów fluorkowych, to w grupie osób 
chorych żadne dziecko nigdy nie korzystało z tej formy 
profilaktyki (100,0% vs 0,0%; p < 0,001).

4. Dyskusja

4.1. Opieka nad chorymi

Życie chorych z zespołem Downa znacznie się wydłuża. 
W 1900 r. oczekiwana długość życia tych osób wynosiła 
9–11 lat, a obecnie jest to ok. 50 lat, przy czym 1 osoba 

Tabela 1. Stan uzębienia badanych

Parametr Grupa badana
M ±SD

Grupa kontrolna
M ±SD p

Stan zębów stałych i mlecznych

Liczba zębów mlecznych 
i stałych  PUW/Z

wszystkich 23,9 ±2,4 25,6 ±3,5 p < 0,001

zdrowych 14,8 ±3,7 19,9 ±4,9 p < 0,001

z próchnicą (P/Z + p/z) 6,5 ±4,0 1,7 ±3,0 p < 0,001

z wypełnieniem (W/Z + w/z) 2,5 ±2,6 2,1 ±2,7 NS

usuniętych (U/Z + u/z) 0,6 ±1,0 0,1 ±0,3 p < 0,001

+ puw/z 9,5 ±3,0 5,7 ±5,1 p < 0,001

Stan zębów mlecznych

Liczba zębów mlecznych

ogólnie 5,2 ±5,4 4,9 ±6,4 NS

zdrowych 2,2 ±3,3 3,0 ±4,4 NS

z próchnicą (p/z) 2,3 ±2,9 1,7 ±3,0 NS

z wypełnieniem (w/z) 0,6 ±1,1 0,3 ±0,7 p < 0,05

usuniętych (u/z) 0,2 ±0,7 0,0 ±0,1 p < 0,05

puw/z 4,7 ±3,2 1,9 ±3,1 p < 0,001

Stan zębów stałych

Liczba zębów stałych

ogólnie 18,7 ±6,9 20,7 ±9,3 NS

zdrowych 12,6 ±4,9 16,9 ±7,7 p < 0,001

z próchnicą (P/Z) 4,2 ±4,0 1,5 ±1,8 p < 0,001

z wypełnieniem (W/Z) 1,8 ±2,5 1,9 ±2,7 NS

usuniętych (U/Z) 0,4 ±0,8 0,1 ±0,3 p < 0,01

PUW/Z 6,4 ±4,0 3,8 ±5,0 p < 0,001

Tabela 2. Leczenie stomatologiczne badanych

Parametr
Grupa badana  

(N = 75)
Grupa kontrolna

(N = 75) p
n % n %

Stała opieka dentystyczna 32 42,7 71 94,7 p < 0,001

Trudno znaleźć lekarza dentystę 63 84,0 9 12,0 p < 0,001

Leczy ten sam lekarz dentysta 30 40,0 49 65,3 p < 0,01

Leczy lekarz dentysta ogólny 47 62,7 38 50,7 NS

Leczy lekarz dentysta dziecięcy 28 37,0 37 49,3 NS

Profesjonalna profilaktyka fluorkowa 0 0,0 75 100,0 p < 0,001
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na 10 osiąga wiek 70 lat.41,46 Funkcjonowanie osób z ze-
społem Downa w społeczeństwie stanowi problem nie 
tylko dla samych chorych, ale także dla ich rodziców/
opiekunów i ludzi z najbliższego otoczenia. Opóźniony 
rozwój psychomotoryczny, problemy emocjonalne i beha-
wioralne wpływają na jakość życia chorych i sprawujących 
nad nimi pieczę rodziców lub opiekunów.47 Dlatego też 
podnoszeniu jakości życia niepełnosprawnych poświęca 
się obecnie wiele dyskusji i zwraca się w nich uwagę na 
konieczność poprawy.41,47–50 Jednym z proponowanych 
działań jest podniesienie standardów opieki medycznej, 
a także łatwiejszy do niej dostęp. Osoby z zespołem Do-
wna ze względu na wiele anomalii powinny być od uro-
dzenia otoczone specjalistyczną opieką lekarską przez 
pediatrę, genetyka, psychologa, laryngologa, logopedę, ale 
także stomatologa, albowiem wiele objawów manifestuje 
się w jamie ustnej. Hennequin et al. wykazali, iż chorzy 
z młodszej grupy wiekowej istotnie częściej odwiedzali 
logopedę, okulistę i immunologa niż stomatologa.51

4.2. Próchnica zębów

Analiza wyników badań własnych wykazała istotnie gor-
szy stan zdrowia jamy ustnej w grupie dzieci i młodzieży 
z zespołem Downa w odniesieniu do ich zdrowych rówieś-
ników. Frekwencja próchnicy wynosiła w grupie osób cho-
rych aż 100,0% (vs 90,7%; p < 0,05). Wartość wskaźników 
PUW/Z i puw/z była znamiennie wyższa w grupie badanej 
(9,5 ±3,0 vs 5,7 ±5,1; p < 0,001), a na jej wysokość wpłynęła 
przede wszystkim liczba zębów z próchnicą (P/Z + p/z 
– 6,5 ±4,0). W grupie osób chorych stwierdzono średnio 
ponad 2 zęby mleczne i 4 zęby stałe z próchnicą aktywną 
(p/z – 2,3; P/Z – 4,2). Należy zwrócić uwagę, iż na 9 zę-
bów z próchnicą tylko 2,5 zostały wypełnione (W/Z + w/z 
– 2,5). W badaniach własnych wskaźnik WL był stosunko-
wo niski i wynosił 0,22 (w grupie kontrolnej odpowiednio 
0,55), co wyraźnie wskazuje na małą efektywność opieki 
stomatologicznej. Podobne wyniki uzyskali Górski i Bucz-
kowska-Radlińska31 – 0,18 oraz Herman et al.34 – 0,29 dla 
zębów stałych i 0,04 dla zębów mlecznych.

W dostępnym piśmiennictwie brak jest zgodności od-
nośnie do frekwencji i intensywności próchnicy u chorych 
z zespołem Downa, gdyż uzyskiwane wyniki badań nie są 
jednoznaczne; niemniej z większości wynika niższa za-
chorowalność na chorobę próchnicową.52–60 Gorszy stan 
zdrowia jamy ustnej, w tym uzębienia, u chorych na zespół 
Downa w odniesieniu do osób zdrowych odnotowali nato-
miast Adamowicz i Kaczmarek,28 Górski i Buczkowska-Ra-
dlińska,31 Herman et al.,34 Al-Maweri i Al-Sufyani,35 Porovic 
et al.,37 Pini et al.38 oraz Ghaith et al.19 Wysoką frekwencję 
próchnicy u chorych zaobserwowali m.in. Shukla et al.61 
– 78%, Al-Maweri i Al-Syfyani35 – 93,8%, Gufran et al.62 
– 88,9%. Ghaith et al. w grupie dzieci i młodzieży z zespołem 
Downa (4–18 lat) stwierdzili średnio 2,73 zęba na osobę z ak-
tywną próchnicą, co stanowiło istotną różnicę w odniesieniu 
do grupy kontrolnej (2,73 ±0,22 vs. 1,65 ±2,46; p = 0,01).19

Porovic et al. zaobserwowali, że w grupie osób chorych 
do 12. r.ż. żadne dziecko nie miało wypełnienia, mimo iż 
istniała potrzeba leczenia, bowiem odnotowali jednocześ-
nie średnio aż 7,87 zęba z aktywną próchnicą na osobę.37 
Część autorów zwróciła uwagę na leczenie zębów u tych 
chorych poprzez ekstrakcję, będącą najczęstszą formą 
postępowania terapeutycznego.43,45 W badaniu własnym 
stwierdzono podobne stosowanie metod leczniczych 
u dzieci i młodzieży z zespołem Downa, zanotowano bo-
wiem w odniesieniu do grupy kontrolnej 4-krotnie więcej 
usuniętych zębów stałych i 2-krotnie więcej usuniętych 
zębów mlecznych (0,4 ±0,8 vs 0,1 ±0,3; p < 0,001 oraz 
0,2 ±0,7 vs 0,0 ±0,1). Również Herman et al.34, a także 
Borowska i Szadkowska39 stwierdzili niepokojąco częste 
usuwanie zębów u osób niepełnosprawnych intelektualnie 
jako przeważającą metodę terapeutyczną.

Allison i Lawrence, analizując wyniki badania kwe-
stionariuszowego, również zwrócili uwagę na to, iż osoby 
z zespołem Downa mają ograniczony dostęp do niektó-
rych form leczenia (profilaktyka i  leczenie zachowaw-
cze), co widoczne jest w większej liczbie zębów usuniętych 
w porównaniu z ich zdrowym rodzeństwem. Problemy te 
nie zmieniają się z wiekiem – we wszystkich podgrupach 
wiekowych pacjenci z zespołem Downa mieli dużo mniej 
wypełnień niż ich zdrowe rodzeństwo.29

W badaniach własnych uwagę zwraca nieco większa 
liczba wypełnień na osobę w grupie badanej (2,5 ±2,6 vs 
2,1 ±2,7; NS), co mogłoby przeczyć teorii o rzadziej po-
dejmowanym leczeniu zachowawczym, jednak w tej samej 
grupie odsetek osób, u których stwierdzono próchnicę 
wtórną, był zdecydowanie wyższy niż w grupie kontrol-
nej, co z kolei może wskazywać na mniejszą efektywność 
leczenia z powodu trudnych warunków. Aż 34,7% chorych 
charakteryzowała obecność próchnicy wtórnej w zębach 
stałych (dla porównania u osób zdrowych było to 9,3%), 
a u 28% respondentów z grupy badanej stwierdzono wy-
stępowanie próchnicy wtórnej w zębach mlecznych.

4.3. Dostęp do leczenia

Allison i Lawrence29 oraz Kaye et al.30 jako jedną z przy-
czyn gorszych wykładników stanu zdrowotnego jamy ust-
nej podają utrudniony dostęp do leczenia i ambiwalentny 
stosunek lekarzy do pacjentów z zespołem Downa oraz 
utrudniony kontakt i brak współpracy z pacjentem nie-
pełnosprawnym umysłowo. Zauważają, iż problemy zwią-
zane ze znalezieniem lekarza, który chciałby leczyć dzieci 
z zespołem Downa, przyczyniają się do tego, że 32% dzieci 
do 3. r.ż. nie odwiedza gabinetów stomatologicznych, co 
istotnie różni tę grupę od dzieci zdrowych w podobnym 
wieku. Wyniki badania kwestionariuszowego wykazały 
jednoznacznie, iż rodzice osób z zespołem Downa zgła-
szają trudności związane ze znalezieniem lekarza, który 
byłby otwarty, życzliwy, rozumiejący i znający symptomy 
oraz ograniczenia związane z chorobą, a także potrze-
by pacjentów z zespołem Downa. Taki lekarz powinien 
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umieć udzielić nie tylko rzetelnej, ale także adekwatnej 
do poziomu intelektualnego chorego informacji na temat 
prawidłowej higieny jamy ustnej, odpowiednio wcześnie, 
co pozwala zapobiec rozwojowi choroby próchnicowej 
i chorób przyzębia.

Również wielu autorów wskazuje na brak komunikacji 
lekarza z opiekunem.31,40,63 Górski i Buczkowska-Radliń-
ska wykazali, że aż 51% rodziców dzieci niepełnospraw-
nych intelektualnie nie otrzymywało od lekarza stoma-
tologa zaleceń ani instrukcji dotyczących wykonywania 
domowych zabiegów higienicznych, a nawet gdy takie 
informacje były przekazywane (41,5%), to nie wpływa-
ło to w żaden sposób na stan higieny badanych dzieci.31 
Autorzy zasugerowali, że brak informacji dla rodziców/
opiekunów o potrzebie przeprowadzania zabiegów higie-
nicznych wskazuje na niepełne realizowanie przez lekarza 
stomatologa zadań opieki stomatologicznej w tej grupie 
pacjentów. W badaniach Descamps i Marks, mimo iż 83% 
opiekunów dzieci z zespołem Downa było zadowolonych 
z lekarza dentysty leczącego ich podopiecznego, to jed-
nak 20% nigdy nie uzyskało od niego żadnej wskazówki 
dotyczącej odpowiedniej higieny jamy ustnej.64 Mach40 
i Borysewicz-Lewicka62 zwrócili także uwagę na potrzebę 
zaangażowania w leczenie stomatologiczne lekarzy specja-
listów, którzy powinni współpracować ze stomatologami. 
W badaniu ankietowym skierowanym do rodziców dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie wykazano, że wśród 
92% badanych deklarujących regularne wizyty u lekarzy 
specjalistów aż 66% nie spotkało się z zaleceniem wizyty 
u stomatologa od któregokolwiek z nich, a jedynie 11% 
usłyszało od lekarza rodzinnego zalecenie wizyty w gabi-
necie stomatologicznym.40,64 Hendzel powodu, dla którego 
nie wszyscy dentyści podejmują się leczenia tej grupy pa-
cjentów, dopatruje się w trudzie leczenia charakterystycz-
nych dla tej jednostki chorobowej zaburzeń oraz fakcie, że 
są to pacjenci czasochłonni i wymagający cierpliwości.65

Descamps et al. skierowali do belgijskich stomatologów 
pytania ankietowe dotyczące ich doświadczenia w lecze-
niu dzieci z zespołem Downa. Wyniki okazały się niezbyt 
optymistyczne, albowiem na 356 respondentów 38,5% 
zadeklarowało, że nigdy nie przyjęło dziecka z zespołem 
Downa.66 Lekarze podkreślali, że nie czują się komfor-
towo, lecząc dzieci z zespołem Downa, dlatego kierują je 
najczęściej do specjalistów w klinikach. Jako przyczynę 
opisywanego problemu 72,5% pytanych lekarzy wskazało 
brak odpowiedniego przygotowania do leczenia pacjentów 
z zespołem Downa na etapie edukacji studenckiej.

Wnioski wysunięte przez wyżej wymienionych auto-
rów pozostają w zgodzie z wynikami własnymi badania 
kwestionariuszowego, ponieważ aż 84,0% rodziców dzieci 
chorych potwierdziło problemy związane ze znalezieniem 
lekarza dentysty, który chciałby otoczyć opieką stomato-
logiczną ich dzieci, podczas gdy jedynie 12,0% rodziców 
dzieci zdrowych zgłosiło taki problem, co stanowi istotną 
różnicę. W sytuacji gdy niemalże wszyscy zdrowi res-
pondenci regularnie odwiedzali gabinet stomatologiczny 

(94,7%), w grupie osób chorych nawet połowa badanych 
nie znajdowała się pod stałą opieką dentysty (42,7%). 
Tylko 40% opiekunów dzieci chorych deklarowało, że 
pozostają one pod opieką tego samego lekarza dentysty, 
i  jedynie 37% dzieci z zespołem Downa było leczonych 
przez specjalistę z zakresu stomatologii dziecięcej.

4.4. Świadomość rodziców

Osoby z zespołem Downa stanowią specyficzną grupę 
pacjentów – z jednej strony ma się do czynienia z dziec-
kiem, które wymaga podejścia innego niż dorosły pacjent, 
cierpliwości i często długiego okresu adaptacji, a z drugiej 
zaś z osobą niepełnosprawną umysłowo, z którą kontakt 
często jest ograniczony. Zrozumienie reakcji pacjenta, 
nawiązanie z nim kontaktu, a co za tym idzie odniesienie 
sukcesu w leczeniu zależy w dużej mierze od zaangażo-
wania rodziców. Jednak jak pokazują wyniki badań, opie-
kunowie osób z zespołem Downa nie zawsze są świadomi 
konieczności i wagi leczenia stomatologicznego swoich 
podopiecznych.40,43,45,63

Bradley i McAlister, badając pacjentów z zespołem Do-
wna w Irlandii, zwrócili uwagę na brak wiedzy rodziców 
na temat stanu zdrowia jamy ustnej swoich dzieci, po-
nieważ aż 73,2% uważało, iż nie ma potrzeby leczenia, 
podczas gdy badanie stomatologiczne ujawniło, że 36,6% 
z  tych dzieci wymaga niezwłocznej terapii.43 Również 
Borysewicz-Lewicka et al. zasugerowali brak właściwej 
edukacji opiekunów tej grupy pacjentów odnośnie do 
potrzeb stomatologicznych, ponieważ podczas gdy aż 
48% opiekunów oceniło stan zdrowia ich podopiecznych 
jako dobry, to 17% zgłosiło jednocześnie, że w dniu wi-
zyty u stomatologa występował ból pochodzenia zębo-
wego.63 Mach również zauważył podobną prawidłowość 
– w grupie 53 opiekunów osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie w wieku 3–21 lat 9 miało problemy z udziele-
niem odpowiedzi na pytanie o stan zdrowia jamy ustnej 
podopiecznego, a 10 odpowiedziało, że ich nie ma, przy 
czym jednocześnie 20% z nich zadeklarowało, że wizy-
ta u dentysty ma charakter doraźny i spowodowana jest 
bólem.40 Mach zwrócił uwagę na pewien dysonans, jaki 
budzą odpowiedzi opiekunów – aż 49% mówiło o regu-
larnym odwiedzaniu dentysty, jednak 14% respondentów 
zadeklarowało, że ich podopieczni nie byli dotąd na swojej 
pierwszej wizycie u stomatologa.40 Ponadto najniższy wiek 
pacjenta podczas pierwszej wizyty to 6 lat. Al Habashneh 
et al. zaobserwowali, iż 32,0% chorych z zespołem Downa 
w wieku wynoszącym średnio 13,66 roku ±1,47 roku nie 
było dotąd w gabinecie stomatologicznym, 58,3% zgłasza-
ło się na wizyty nieregularnie, najczęściej z powodu bólu, 
a tylko 9,7% było systematycznie leczonych.45 Najczęstszy-
mi przyczynami takiej sytuacji był brak wiedzy rodziców 
lub opiekunów na temat stanu zdrowotnego jamy ustnej 
podopiecznego i znaczenia systematycznych wizyt sto-
matologicznych (odpowiednio 61,2% i 40,9%) oraz lęk 
stomatologiczny i możliwości finansowe (odpowiednio 
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32,3% i 26,9%). Borowska i Szadkowska, analizując karty 
zabiegów stomatologicznych przeprowadzanych w znie-
czuleniu ogólnym 439 osób niepełnosprawnych, w tym 
dzieci z zespołem Downa, zauważyły, że aż 12,75% sta-
nowiły dzieci 7-letnie, dla których te zabiegi były pierw-
szym kontaktem z lekarzem stomatologiem.39 Również 
Kolyoncu et al. pokazali małą świadomość prozdrowotną 
opiekunów osób z zespołem Downa.67 W ich badaniach 
na 103 ankietowane rodziny aż 25 (24,27%) nigdy nie 
odwiedziło z chorym gabinetu stomatologicznego. Jako 
powód 11,65% rodzin podało, że ich dziecko jest za małe 
na wizyty u dentysty, 6,8% nie wiedziało, że powinni udać 
się na wizytę, 1,94% nie potrafiło znaleźć odpowiedniego 
stomatologa, a 1 rodzina przyznała, że miała ważniejsze 
problemy zdrowotne niż zęby.67 Budziejko et al.68 oraz 
Sabbarwal et al.69 zwrócili uwagę na konieczność podnie-
sienia świadomości zdrowia jamy ustnej wśród opiekunów 
oraz ich edukację.

4.5. Systematyczne wizyty 
stomatologiczne

Brak systematycznych wizyt stomatologicznych przekłada 
się na niezaspokojenie potrzeb leczenia zachowawcze-
go zębów u chorych, co wykazali De Jongh et al.44 i co 
potwierdzono w badaniach własnych. Wójciak et al. już 
w 1990 r. zwrócili uwagę na wizyty kontrolne jako element 
programu kontroli stanu zdrowia jamy ustnej osób niepeł-
nosprawnych intelektualnie zapobiegający przedwczesnej 
utracie zębów.70

Górski i Buczkowska-Radlińska odnotowali odsetek 
rodziców zgłaszających się na wizyty kontrolne z dziećmi 
niepełnosprawnymi intelektualnie 2 razy w roku na po-
ziomie 35%, zauważając jednocześnie, że 14% nie robiło 
tego wcale. W przypadku wizyt kontrolnych przynajmniej 
raz w roku odnotowywano u pacjentów średnio 0,2 zęba 
przeznaczonego do ekstrakcji, a w przypadku wizyt rzad-
szych niż raz w roku – aż 1,7 zęba.31 Z kolei Shayama et al. 
zalecili, aby zachęcać do regularnych wizyt kontrolnych 
i profilaktyki stomatologicznej, żeby ból zęba i potrzeba 
leczenia nie były głównymi powodami pierwszej wizyty 
u stomatologa.71

4.6. Profilaktyka stomatologiczna

Istotne z punktu widzenia opieki stomatologicznej nad 
pacjentem z zespołem Downa, oprócz zwiększenia świa-
domości prozdrowotnej, byłoby także opracowanie jed-
nolitego i kompleksowego modelu takiej opieki, który 
uwzględniałby rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek 
pacjenta i obejmowałby przede wszystkim odpowiednio 
wczesne wdrożenie programów profilaktyki, znacznie 
zmniejszających ryzyko rozwoju próchnicy.

Tymczasem badanie ankietowe potwierdziło także trud-
niejszy dostęp do zabiegów profilaktycznych osób cho-
rych, ponieważ podczas gdy w grupie kontrolnej wszystkie 

dzieci były poddawane profesjonalnej aplikacji preparatów 
fluoru, w grupie badanej nie było żadnej osoby korzys-
tającej z tej formy profilaktyki. Podobne wyniki uzyskali 
Borysewicz-Lewicka et al.,63 odnotowując jedynie 12% 
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie poddawanych 
profesjonalnej aplikacji preparatów fluorkowych, nieco 
lepsze Mach,40 opisując wyższy odsetek chorych (24%) 
korzystających z tej formy profilaktyki. Z kolei Górski 
i Buczkowska-Radlińska zaobserwowali, że aż 34% cho-
rych było poddawanych profesjonalnej profilaktyce egzo-
gennej w postaci szczotkowania lub wcierania preparatów 
fluoru i 15% w postaci profesjonalnego pokrywania zębów 
lakierami fluorowymi, jednak jedynie 5% osób z tej grupy 
poddawało się tym zabiegom systematycznie.31 Jain et al., 
analizując wyniki badania kwestionariuszowego, wska-
zali, iż chorzy z zespołem Downa do 17. r.ż. byli ponad 
2-krotnie rzadziej poddawani profesjonalnej aplikacji 
preparatów fluorkowych w porównaniu z ich zdrowym 
rodzeństwem.72 Paszyńska et al., oceniając skuteczność 
2-letniego programu profilaktycznego wdrożonego u osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, wykazali, że zabie-
gi profilaktyczne takie jak nadzorowane szczotkowanie 
zębów 2 razy dziennie, 10-krotne w ciągu roku szczotko-
wanie zębów pastą o wysokim stężeniu fluoru (Duraphat 
5000) i lakowanie bruzd skutecznie zapobiegają rozwojowi 
próchnicy.33 Pozytywne skutki profilaktyki i regularnych 
konsultacji lekarskich zauważyli także Castilho et al.73

Często mimo chęci współpracy z lekarzem opiekunów/
rodziców wykonanie wielu profesjonalnych zabiegów 
w  zakresie stomatologii zachowawczej, periodontolo-
gii czy chirurgii stomatologicznej nie jest możliwe, co 
stanowi niewątpliwie jedną z przyczyn dużej frekwencji 
i intensywności próchnicy w tej grupie chorych. Dzieci 
niepełnosprawne umysłowo ze względu na różne trud-
ności nie zawsze objęte są planową terapią. Najczęściej 
sprowadza się ona do leczenia interwencyjnego w przy-
padku wystąpienia powikłań nieleczonych ubytków 
próchnicowych.40,74 Shyama et al. odnotowali, że aż 42% 
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie zgłaszało się do 
dentysty z powodu bólu.71

5. Wnioski

Osoby z zespołem Downa ze względu na mnogość wad po-
winny być pod stałą kontrolą lekarzy specjalistów, w tym 
także stomatologów.

Badania własne wyraźnie wskazały na większe potrzeby 
lecznicze osób z zespołem Downa w zakresie choroby 
próchnicowej. Tymczasem ta szczególnie wymagająca 
grupa chorych nie tylko ma ograniczony dostęp do opieki 
stomatologicznej, co przekłada się na niezaspokojenie po-
trzeb leczniczych, ale także samo leczenie stomatologiczne 
nie stanowi dla niej integralnej części opieki medycznej.

Opiekunowie nie zawsze są świadomi stanu zdrowia 
jamy ustnej podopiecznych, a także negatywnego wpływu 
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procesów patologicznych mogących toczyć się w jamie 
ustnej na cały organizm.

Konieczne jest podniesienie stomatologicznej świado-
mości zdrowotnej wśród opiekunów i lekarzy opiekują-
cych się chorymi z zespołem Downa, ułatwienie dostępu 
do różnych form leczenia stomatologicznego oraz otocze-
nie szczególną troską tej grupy chorych. Wsparcie dane 
im od urodzenia pozwoli osiągnąć wysoką jakość życia 
i zapewni optymalny start.
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1. Wstęp

Udar mózgu to problem społeczny, ponieważ jest jedną 
z głównych przyczyn chorobowości i długotrwałej nie-
pełnosprawności oraz drugim pod względem częstości 
powodem zgonów.1 Udar mózgu po chorobach serca 
i nowotworach jest trzecią przyczyną zgonów oraz naj-
częstszym powodem trwałej niesprawności osób powyżej 
60. r.ż. Współczynniki zapadalności w Polsce wynoszą 177 
na 100 tys. mężczyzn i 125 na 100 tys. kobiet. Oznacza 
to, że kształtuje i utrzymuje się ona na średnim poziomie 
europejskim. Niekorzystnie przedstawiają się natomiast 
wskaźniki umieralności – wynoszą one 106 na 100 tys. 
w przypadku mężczyzn i 79 na 100 tys. w przypadku kobiet 
i są jednymi z najwyższych w Europie. Nie wykazują także 
istotnego trendu spadkowego. Udar krwotoczny dotyczy 
przede wszystkim ludzi w wieku ponad 60 lat, a w każdej 
dekadzie powyżej 60. r.ż. jego częstość podwaja się.

W Polsce rocznie na udar zapada ok. 90 tys. osób. Śmier-
telność 90-dniowa spowodowana udarem niedokrwien-
nym wynosi 22%, a krwotokiem śródmózgowym – 48%. 
Na świecie na udar mózgu zapada ok. 17 mln osób rocz-
nie. Większość przypadków dotyczy osób powyżej 65. r.ż. 
Obecnie obserwowany jest istotny wzrost zachorowań 

u osób młodych i w średnim wieku. Około 30% udarów 
mózgu występuje u osób poniżej 65. r.ż.2

Zgodnie z  definicją WHO z  1970  r. udar mózgu to 
nagłe wystąpienie ogniskowych lub uogólnionych zabu-
rzeń czynności mózgu trwających dłużej niż 24 godziny 
i spowodowanych wyłącznie przyczynami naczyniowymi 
związanymi z mózgowym przepływem krwi.3

Istotnym zjawiskiem w chorobie niedokrwiennej mózgu 
jest występowanie TIA. Jest to przemijający epizod zaburzeń 
neurologicznych spowodowany ogniskowym niedokrwie-
niem mózgu trwającym zazwyczaj kilka lub kilkanaście mi-
nut (krócej niż godzinę). Dobowa granica czasowa różnicu-
jąca objawy kliniczne dokonanego udaru mózgu i TIA jest 
mniej istotna niż wyniki badań obrazowych ośrodkowego 
układu nerwowego, ponieważ utrzymywanie się objawów 
neurologicznych o podłożu niedokrwiennym może być 
związane z wystąpieniem ognisk niedokrwiennych w re-
zonansie magnetycznym. Zostało też wprowadzone pojęcie 
niemych ognisk niedokrwiennych i krwotocznych, które 
stanowią jedynie radiologiczny wykładnik zaburzeń krąże-
nia mózgowego i nie są związane z uchwytnym deficytem 
ogniskowym w badaniu neurologicznym.3,4

Opracowywane są nowe strategie zmierzające do zmniej-
szenia liczby przypadków udaru mózgu. Zasadniczym 

Wykaz skrótów i oznaczeń

ASA (ang. acetylsalicylic acid) – kwas acetylosalicylowy
angio-TK – angiotomografia komputerowa
DWI (ang. diffusionweighted imaging) – obrazowanie zależne od dyfuzji
EKG – elektrokardiografia
HDL-C (ang. highdensity lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji 

lipoprotein o dużej gęstości
LDL-C (ang. lowdensity lipoprotein cholesterol) – cholesterol frakcji lipoprotein 

o małej gęstości
rt-PA (ang. recombinant tissue plasminogen activator) – rekombinowany 

tkankowy aktywator plazminogenu
SOR – szpitalny oddział ratunkowy
TIA (ang. trassient ischemic attack) – przemijające niedokrwienie mózgu
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
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ich celem jest redukcja czynników ryzyka w populacji 
ludzi zdrowych. Najważniejsze z nich to: palenie tyto-
niu, nadużywanie alkoholu, brak aktywności fizycznej, 
niewłaściwa dieta. Niezwykle istotne jest rozpoznawanie 
i leczenie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, otyłości, za-
burzeń rytmu serca, patologii układu tętniczego.

Odpowiednie podejście do profilaktyki i leczenia uda-
rów mózgu pozwala znacząco zredukować medyczne 
i społeczne konsekwencje tej choroby. W Stanach Zjed-
noczonych dzięki zastosowaniu odpowiednich działań 
zmniejszono zapadalność na udary mózgu o ok. 40%, 
a śmiertelność o jedną trzecią, dzięki czemu stanowią one 
obecnie piątą przyczynę zgonów w tym kraju.4

Wynika z tego, że konieczna jest edukacja społeczeń-
stwa dotycząca objawów udaru krwotocznego. Następ-
nie należy zadbać o wdrożenie odpowiednich działań 
przedszpitalnych i wczesnoszpitalnych. Leczenie udaru 
w okresie ostrym powinno być prowadzone na oddziałach 
udarowych. Najważniejszym czynnikiem warunkującym 
poprawę wyników terapii jest wiedza chorego, rodziny 
i najbliższych osób z otoczenia odnośnie do udaru i jego 
objawów. Niezbędna jest odpowiednia rehabilitacja. Licz-
ne badania wskazują, że tylko 30–50% osób rozpoznaje 
własne objawy udaru mózgu. Zazwyczaj poszukiwaniem 
pomocy zajmuje się najbliższa rodzina. Nieznajomość 
objawów udaru jest zdecydowanie mniejsza wśród osób 
starszych.5 Każdy lekarz, jak również inne osoby mające 
przygotowanie medyczne powinny znać zasady udzielania 
pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia 
i zdrowia oraz rozróżniać objawy udaru mózgu. W szcze-
gólności szkoleniem muszą być objęci lekarze podstawo-
wej opieki zdrowotnej, ratownicy medyczni, dyspozytorzy 
pogotowia, personel oddziałów ratunkowych. Konieczne 
jest propagowanie wiedzy, że udar mózgu jest stanem 
naglącym, wymagającym szybkiego transportu do od-
powiedniego szpitala.

Istotnym zagadnieniem jest edukacja na temat czynni-
ków ryzyka, takich jak nadciśnienie, palenie papierosów, 
hipercholesterolemia, cukrzyca. W ciągu ostatnich lat 
wiedza społeczeństwa na ten temat poprawiła się.6

Większość opóźnień wpływających na rozpoznanie 
udaru jest skutkiem nieprawidłowości na etapie przed-
szpitalnym. Aby pacjent mógł w krótkim czasie dotrzeć 
do odpowiedniego oddziału zajmującego się specjalistycz-
nym leczeniem, potrzebna jest współpraca wszystkich 
służb ratownictwa medycznego. Właściwe postępowa-
nie z pacjentem po udarze mózgu zaczyna się na etapie 
przedszpitalnym.

2. Postępowanie przedszpitalne

Ostry udar jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. 
Zadaniem lekarza lub ratownika medycznego jest usta-
lenie czasu zachorowania oraz tego, jakie leki pacjent 

przyjmuje. Dotyczy to zwłaszcza stosowania doustnych 
antykoagulantów. Ważna jest wiedza o innych schorze-
niach, jak również informacje dotyczące przebytych za-
biegów chirurgicznych. Należy dołożyć wszelkich starań, 
aby postępowanie szpitalne odbyło się bez jakichkolwiek 
opóźnień. Pierwszym działaniem zespołu ratownictwa 
medycznego powinna być ocena podstawowych funk-
cji życiowych (tętno, oddech, ciśnienie tętnicze). Należy 
dowiedzieć się, kiedy pacjent ostatni raz był widziany 
sprawny.

3. Postępowanie w ostrej fazie 
udaru mózgu

Postępowanie lekarskie na SOR być powinno ukierun-
kowane na zweryfikowanie podejrzenia udaru mózgu 
oraz określenie, czy mamy do czynienia ze stanem po 
napadzie padaczkowym, guzem mózgu czy krwiakiem 
pourazowym. Aby określić, czy wystąpił udar lub inne 
schorzenie mózgu, konieczne jest wykonanie badań 
obrazowych: tomografii komputerowej lub rezonansu 
magnetycznego. Badanie tomografii komputerowej jest 
najważniejszym badaniem diagnostycznym i powinno 
być wykonane jak najwcześniej po udarze w celu wyklu-
czenia innych przyczyn objawów uszkodzenia mózgu. 
Ponadto pozwala na oszacowanie wielkości obszaru mó-
zgu objętego niedokrwieniem. W przypadku zakrzepicy 
żylnej mózgu możliwe jest stwierdzenie hiperdensyjnego 
sygnału zatok żylnych i żył wewnątrzczaszkowych oraz 
ich poszerzenia. W przypadku udaru mózgu badanie to 
pozwala określić, z jakim udarem mózgu mamy do czy-
nienia – niedokrwiennym czy krwotocznym. Alterna-
tywną metodą jest badanie rezonansu magnetycznego. 
W porównaniu z tomografią komputerową pozwala na 
wcześniejsze uwidocznienie zmian niedokrwiennych. 
W  badaniu rezonansu magnetycznego w  opcji DWI 
zmiany niedokrwienne można wykazać w pierwszych 
minutach od wystąpienia udaru mózgu. Wykonanie an-
gio-TK pozwala na stwierdzenie obecności malformacji 
naczyniowych (tętniaków tętnic mózgowych, malforma-
cji tętniczo-żylnych, przetok tętniczo-żylnych). Ocena 
naczyń mózgowych ma zastosowanie głównie w kwalifi-
kacji do leczenia wewnątrznaczyniowego oraz znaczenie 
prognostyczne. Ponadto angio-TK dostarcza informacji 
o anatomicznych cechach tętnic domózgowych i we-
wnątrzczaszkowych. Ważne jest, aby uwidaczniało ono 
odejście tętnic od łuku aorty.4

Inne badania niezbędne przy przyjęciu pacjenta to: 
oznaczenie saturacji krwi tlenem przy pomocy puloksy-
metru, morfologia krwi, koagulogram, glikemia, stężenia 
elektrolitów, kreatyniny, białka C-reaktywnego, badanie 
elektroencefalografem. W przypadku kwalifikacji do le-
czenia wewnątrznaczyniowego lub operacji neurochirur-
gicznej potrzebne jest oznaczenie grupy krwi.
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4. Leczenie farmakologiczne

Leczenie ogólne w ostrej fazie jest szczególnie istotne, 
ponieważ udarowi mózgu bardzo często towarzyszą scho-
rzenia naczyniowo-sercowe, cukrzyca, choroby układy 
oddechowego, choroby nerek. Może dojść do ujawnienia 
innych niezdiagnozowanych do tej pory chorób prze-
wlekłych, jak również do nasilenia objawów znanych 
wcześniej chorób towarzyszących. Udar mózgu może 
być powikłany zaburzeniami rytmu serca, a zwłaszcza 
migotaniem przedsionków, niewydolnością krążenia, 
świeżym zawałem serca. We wczesnej fazie udaru obser-
wuje się podwyższone stężenie troponin w osoczu krwi. 
U osób w starszym wieku nawet w połowie przypadków 
występuje hipowolemia i hiperosmolarność. Częstym zja-
wiskiem w ostrej fazie udaru jest hiperglikemia. Długo 
utrzymujące się duże stężenie cukru we krwi jest uważane 
za szkodliwe.7 W związku z tym niezbędne jest czasowe 
włączenie insulinoterapii. Uważa się za konieczne moni-
torowanie stężenia glukozy we krwi, dążąc do utrzymy-
wania go w granicach 140–180 mg/dl.

Czynność oddechowa powinna być monitorowana 
w celu wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń mo-
gących doprowadzić do niedotlenienia. Spadek wysyce-
nia krwi tlenem poniżej 96% utrzymujący się powyżej 
5 min często występuje w ostrej fazie udaru mózgu. In-
tubacja bywa konieczna w przypadku ciężkich zaburzeń 
oddychania, ciężkiej hipoksji, dysfagii z zaburzeniami 
połykania śliny oraz głębokich zaburzeń przytomności. 
W przypadku przedłużającej się intubacji należy wykonać 
tracheostomię.

W ostrej fazie udaru mózgu często obserwowane są pod-
wyższone wartości ciśnienia tętniczego. Ich przyczynami 
mogą być zarówno istniejące już wcześniej nadciśnienie 
tętnicze, jak i odpowiedź endokrynna na udar. Są one 
niezależnym czynnikiem złego rokowania. W ostrej fazie 
udaru niedokrwiennego mogą zwiększać ryzyko ukrwo-
tocznienia ogniska niedokrwiennego. W  przypadku 
skrajnie wysokich wartości ciśnienia tętniczego (ciśnienie 
skurczowe powyżej 220 mm Hg lub rozkurczowe powy-
żej 120 mm Hg) zachodzi konieczność obniżenia go do 
wartości poniżej 180/110 mm Hg.7

Podczas udaru dochodzi do zaburzeń w gospodarce 
wodno-elektrolitowej. Cechy odwodnienia obserwowane 
są u ok. 30–70% pacjentów. Zbyt szybka podaż dużej ilości 
płynów może spowodować lub nasilić objawy niewydol-
ności serca i obrzęku płuc. Chorzy, u których występuje 
obrzęk mózgu, powinni mieć nieznacznie ujemny bilans 
płynów. Wyjściowy zły stan odżywienia jest czynnikiem 
niekorzystnym rokowniczo. W ostrym okresie pacjenci są 
szczególnie podatni na niedożywienie z powodu wystę-
powania zaburzeń świadomości i zaburzeń poznawczych. 
Odpowiednie żywienie istotnie zmniejsza ryzyko wystą-
pienia odleżyn. Wczesne rozpoczęcie żywienia za pomo-
cą zgłębnika nosowo-żołądkowego znamiennie zwięk-
sza szanse przeżycia. W przypadku pacjentów, którzy 

nie powrócili do żywienia drogą doustną, konieczne jest 
wytworzenie przezskórnej endoskopowej gastrostomii.7

Względne ryzyko nawrotu jest najwyższe w  ciągu 
pierwszych dni i tygodni od wystąpienia udaru lub TIA, 
dlatego rozważa się leczenie przeciwpłytkowe. Podsta-
wowym lekiem przeciwpłytkowym jest ASA w dawce 
150–300 mg w ciągu pierwszych godzin od wystąpienia 
udaru. W przypadku wcześniejszego stosowania ASA na-
leży wdrożyć podwójną terapię przeciwpłytkową przez 
dodanie klopidogrelu.4 Dotychczasowe wyniki badań nie 
potwierdziły, by stosowanie neuroprotekcji w ostrej fazie 
udaru mózgu w sposób korzystny wpływało na przebieg 
leczenia.3

5. Leczenie trombolityczne

Dożylne leczenie trombolityczne z podaniem atepazy – rt-PA 
– stanowi złoty standard w leczeniu ostrego udaru niedo-
krwiennego mózgu.3

Dożylne leczenie trombolityczne rozpoczęte w  cią-
gu pierwszych 6 godzin od wystąpienia objawów uda-
ru w  sposób istotny zmniejsza ryzyko zgonu w  ciągu 
3–6 miesięcy. Dożylne leczenie trombolityczne wiąże się 
z 5–7-krotnym ryzykiem ukrwotocznienia ogniska zawa-
łowego. Za ognisko ukrwotocznione uważa się wystąpie-
nie ukrwotocznienia w ciągu pierwszych 22–36 godzin od 
rozpoczęcia leczenia trombolitycznego. Całkowita dawka 
rt-PA wynosi 0,9 mg/kg m.c. Dziesięć procent dawki cał-
kowitej powinno być podane w szybkim wstrzyknięciu, 
pozostałe 90% we wlewie ciągłym trwającym 60 min.3

Warunki konieczne do zastosowania leczenia tromboli-
tycznego są następujące: rozpoznanie udaru przez lekarza 
specjalistę w zakresie leczenia udarów mózgu, określenie 
dokładnego czasu zachorowania, wykluczenie krwawienia 
wewnątrzczaszkowego za pomocą badania obrazowego. 
Nie ma ograniczeń wiekowych do leczenia atepazą.

6.  Leczenie wewnątrznaczyniowe

Początki leczenia endowaskularnego datuje się na lata 80. 
XX w. Podejmowano wówczas próby leczenia niedrożno-
ści dużych pni tętniczych w udarze niedokrwiennym. Na 
przełomie XX i XXI w. do rekanalizacji dużych pni tętni-
czych stosowano urokinazę i prourokinazę. W badaniach 
klinicznych wykazano, że zastosowanie trombektomii 
w udarze niedokrwiennym mózgu znamiennie zwiększa 
szanse na uzyskanie rekanalizacji niedrożnego naczynia 
oraz uniknięcie zgonu lub niesamodzielności. W większo-
ści badań klinicznych dotyczących trombektomii wśród 
pacjentów, u których stwierdzono niedrożność dużych pni 
tętniczych, było stosowane leczenie trombolityczne. Okno 
czasowe trombektomii wynosi 6 godzin od wystąpienia 
objawów udaru mózgu. Trombektomia mechaniczna z za-
stosowaniem systemów II generacji (ang. stent retriever) 
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lub systemów aspiracyjnych jest najskuteczniejszą metodą 
leczenia udaru w przebiegu niedrożności lub krytycznego 
zwężenia tętnic dużych z przedniego kręgu unaczynie-
nia mózgu. Kwalfikacja do trombektomii mechanicznej 
powinna przebiegać jednocześnie z kwalifikacją do do-
żylnego leczenia trombolitycznego. W procesie kwali-
fikacji do trombektomii mechanicznej należy wykazać 
w nieinwazyjnym badaniu obrazowym niedrożność lub 
krytyczne zwężenie dużego pnia tętniczego. Trombekto-
mia mechaniczna może być wykonywana bez względu na 
ciężkość zespołu neurologicznego.

Obrzęk mózgu jest zjawiskiem typowym dla udaru mó-
zgu. Rozpoczyna się już w ciągu pierwszych minut po 
wystąpieniu udaru. Największe nasilenie osiąga 3–4 dni 
po udarze. Objawy obrzęku zależą od lokalizacji ogniska 
udarowego, jego objętości i stopnia atrofii mózgu. Wzrost 
ciśnienia wewnątrzczaszkowego może doprowadzić do 
gwałtownego pogorszenia stanu neurologicznego już 
w pierwszych godzinach po udarze. Szczególnie nara-
żeni są pacjenci, u których wystąpił rozległy udar pół-
kulowy lub zawał w tylnym dole czaszki. W przypadku 
nieskuteczności leczenia zachowawczego, objawiającej się 
pogarszającym się stanem klinicznym, postępowaniem 
z wyboru jest dekompresja chirurgiczna, która polega na 
wykonaniu kraniektomii z usunięciem pokrywy czaszki 
i odbarczeniem twardówkowym. Przekroczenie 60. r.ż. 
i  48-godzinnego okna terapeutycznego nie eliminu-
je wykonania dekompresji chirurgicznej. Szczególnym 
przypadkiem jest rozległy zawał móżdżku. Towarzyszący 
obrzęk może powodować ucisk na pień mózgu oraz wo-
dogłowie wewnętrzne. Przy dominującym obrazie wodo-
głowia wskazane jest wykonanie drenażu komorowego 
z ewentualną odroczoną kraniektomią podpotyliczną.

7. Leczenie w ostrej fazie 
krwotoku do mózgu

Pacjenci, u których wystąpił ostry krwotok do mózgu, 
powinni być hospitalizowani na oddziałach udarowych, 
a w uzasadnionych przypadkach na oddziałach intensyw-
nej opieki medycznej lub neurochirurgicznych. Postępo-
wanie z takim pacjentem jest w wielu aspektach podobne 
do opieki nad pacjentem po udarze niedokrwiennym. 
Krwotok mózgowy stanowi 10–17% wszystkich udarów 
mózgu. Charakteryzuje się gorszym rokowaniem niż udar 
niedokrwienny. Pomocna w rokowaniu jest skala ocenia-
jąca szanse przeżycia, która uwzględnia wiek pacjenta, 
poziom świadomości, rozległość i obecność krwi w ukła-
dzie komorowym.8 Najistotniejszymi czynnikami ryzyka 
krwotoku śródmózgowego są: nadciśnienie tętnicze, brak 
regularnej aktywności ruchowej, nieprawidłowa dieta, 
nadmierne spożywanie alkoholu. Ważnym czynnikiem 
jest także mózgowa angiopatia amyloidowa, która może 
odpowiadać za 30–40% krwotoków, zwłaszcza płatowych. 
Do innych przyczyn należą: tętniaki naczyń mózgowych, 

malformacje tętniczo-żylne, czynniki jatrogenne, koagu-
lopatie, marskość wątroby, przewlekła choroba nerek, no-
wotwory, zapalenie naczyń. Obraz kliniczny krwotoku za-
leży od wielkości, lokalizacji i szybkości powiększania się 
ogniska krwotocznego. Podobnie jak pacjenci, u których 
stwierdzono udar niedokrwienny, osoby mające krwotok 
mózgowy powinny być przyjmowane na oddział udarowy. 
Najważniejszymi wczesnymi powikłaniami krwotoków 
śródmózgowych są: narastanie objętości ogniska krwo-
tocznego, krwawienie do układu komorowego, obrzęk 
mózgu. Narastaniu wielkości ogniska krwotocznego 
towarzyszy pogarszanie się stanu neurologicznego. Ze 
względu na podobny przebieg kliniczny krwotok mózgo-
wy rozpoznaje się na podstawie tomografii komputerowej. 
Dokładniejszej diagnostyki wymagają pacjenci, u któ-
rych podejrzewa się malformację naczyniową. W tym 
przypadku konieczne jest wykonanie badania angio-TK. 
Najbardziej czułą metodą rozpoznawania malformacji 
naczyniowych tętniaków mózgu jest cyfrowa angiografia 
subtrakcyjna. Czas wykonania angiografii subtrakcyjnej 
zależy od stanu klinicznego pacjenta. Do podstawowych 
zasad leczenia krwotoku zalicza się: ogólne leczenie far-
makologiczne, profilaktykę oraz leczenie powikłań neu-
rologicznych i innych, takich jak obrzęk mózgu, napady 
padaczkowe, zachłystowe zapalenie płuc, inne zakażenia, 
odleżyny.

Leczenie chirurgiczne należy rozpatrywać oddzielnie 
dla krwotoków nadnamiotowych, podnamiotowych oraz 
związanych z obecnością tętniaków i innych malformacji 
naczyniowych.

8. Leczenie krwotoków 
mózgowych

Udary krwotoczne występują w ok. 20% przypadków 
wszystkich udarów. Udar krwotoczny to deficyt neurolo-
giczny spowodowany przez uszkodzenie mózgu w wyniku 
krwawienia śródmózgowego powstałego na skutek utraty 
ciągłości naczynia krwionośnego. Krwotoki śródmózgowe 
można podzielić w zależności od lokalizacji i przyczyny. 
W zależności od lokalizacji wyróżnia się krwotoki do: 
struktur głębokich (jądra ogoniastego, skorupy, wzgó-
rza), mostu, móżdżku, płatów mózgu. W 25–33% pęk-
nięcie tętniaka powoduje również (poza krwawieniem 
podpajęczynówkowym) krwotok śródmózgowy. Niecałe 
8% wszystkich krwotoków śródmózgowych jest spowodo-
wane przez pęknięcie tętniaka. U osób młodych (poniżej 
65. r.ż.) odsetek ten sięga 15%.4

Malformacje tętniczo-żylne są najczęstszą przyczyną 
krwotoków u osób młodych, u których nie występują 
inne czynniki ryzyka. Odpowiadają za niespełna jedną 
trzecią wszystkich udarów krwotocznych. U blisko po-
łowy pacjentów zmagających się z malformacją tętniczo-
-żylną pierwszym objawem choroby jest krwawienie we-
wnątrzczaszkowe (u ok. jednej czwartej pacjentów zmianę 
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wykrywa się po napadach padaczkowych). Naczyniaki 
jamiste występują u ok. 0,5% osób w populacji ogólnej. 
Najczęściej pozostają bezobjawowe. Objawami klinicz-
nymi są podobnie często napady padaczkowe lub krwa-
wienia śródmózgowe. Roczne ryzyko krwawienia szacuje 
się na 0,25–6%. Naczyniaki żylne utworzone są z kilku 
poszerzonych naczyń żylnych z prawidłowym dopływem 
tętniczym. Ich promieniste ułożenie daje obraz tzw. głowy 
meduzy. Roczne ryzyko krwawienia z tego typu zmiany 
jest bardzo niskie, szacuje się je na 0,15–0,34%.

Ukrwotocznienie ogniska niedokrwiennego następu-
je u 15–45% chorych, u których rozpoznano udar nie-
dokrwienny. Objawy kliniczne udaru krwotocznego są 
bardzo zbliżone do objawów udaru niedokrwiennego. 
Charakterystyczny jest ogniskowy deficyt neurologiczny 
wynikający z uszkodzenia neuronów, ale i efektu masy. 
Objawy są ściśle związane z lokalizacją i wielkością ogni-
ska krwotocznego. W udarach krwotocznych są zwykle 
bardziej nasilone niż w udarach niedokrwiennych. Za-
burzenia świadomości obserwuje się u co najmniej 60% 
pacjentów po udarze niedokrwiennym. Podstawowymi 
celami diagnostycznymi w  udarze krwotocznym są: 
różnicowanie udaru z  innymi przyczynami deficytu 
neurologicznego (m.in. guzem mózgu, krwiakiem przy-
mózgowym), różnicowanie udaru niedokrwiennego, 
krwotocznego i krwotoku podpajęczynówkowego (istotne 
ze względu na różne sposoby leczenia), określenie przy-
czyny krwawienia. Na podstawie badania tomografem 
komputerowym można podejrzewać przyczynę krwawie-
nia. W przypadku udaru na tle nadciśnienia tętniczego 
typowa jest lokalizacja w strukturach głębokich, z kolei 
w angiopatii amyloidowej – lokalizacja płatowa. Na an-
giopatię amyloidową wskazuje obraz rozsianych ognisk 
krwotocznych powstałych w różnym czasie, o niejedno-
rodnej densyjności. Nagłe pogorszenie stanu neurolo-
gicznego jest konsekwencją kilku patologicznych zjawisk, 
które mogą zachodzić w ostrej fazie udaru krwotocznego: 
powiększenia się ogniska krwotocznego, obrzęku mó-
zgu, podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, 
wodogłowia.

Leczenie tętniaków mózgu polega na ich wyłączeniu 
z krążenia w układzie naczyniowym mózgu. Stosuje się 
2 sposoby terapii: klasyczną metodę neurochirurgicznego 
klipsowania (operację z otwarciem czaszki) lub emboli-
zację, czyli wypełnienie tętniaka coilami przez cewnik, 
który wprowadza się przez tętnicę udową (z zakresu neu-
roradiologii zabiegowej). Leczenie krwotoków mózgowych 
zależy od rozpoznania, lokalizacji miejsca krwawienia, 
wieku pacjenta. W diagnostyce zwykle bierze się pod uwa-
gę wyniki badań obrazowych angiografii naczyń mó-
zgowych i oznaczenia parametrów układu krzepnięcia. 
Zastosowanie dekompresji chirurgicznej jest wskazane 
w przypadku stwierdzenia nadciśnienia wewnątrzczasz-
kowego z efektem masy i u pacjentów mających zaburzenia 
świadomości (poniżej 8 punktów w Glasgow Coma Scale). 
Niedawno opublikowane wyniki metaanalizy dotyczącej 

leczenia małoinwazyjnego sugerują, że zabiegi te w po-
równaniu z  konwencjonalną kraniektomią wiążą się 
z niższym ryzykiem powikłań, mniejszą śmiertelnością 
i lepszym rokowaniem funkcjonalnym.9

9. Profilaktyka udaru mózgu

Powtórny udar mózgu jest częstym następstwem przeby-
tych udarów mózgu i odpowiada za znaczną chorobowość 
i śmiertelność pacjentów zmagających się z chorobami 
naczyniowymi mózgu.3

Po udarze niedokrwiennym ryzyko nawrotu w pierw-
szym roku sięga 10%. Skumulowane ryzyko w ciągu 5 lat 
wynosi 30–40%. TIA jest uznanym czynnikiem ryzyka 
udaru. W każdym przypadku jego wystąpienia należy 
wykonać tomografię komputerową. Badania wykazały, 
że największe zagrożenie udarem występuje w pierwszych 
dniach po TIA.10

10. Leczenie przeciwpłytkowe

ASA w dawce 150 mg ma korzystne działanie w zapobie-
ganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym o różnej etio-
logii. Zastosowany w ciągu 48 godzin od udaru zmniejsza 
ryzyko ponownego udaru. ASA zmniejsza także ciężkość 
kolejnego epizodu niedokrwiennego. W  długotrwałej 
profilaktyce udaru mózgu skutecznym lekiem okazał 
się klopidogrel w dawce 75 mg. Migotanie przedsionków 
stwierdza się u 26% pacjentów, u których rozpoznano 
udar niedokrwienny. Badanie EKG metodą Holtera ma 
przewagę nad rutynowym badaniem EKG, ponieważ 
umożliwia wykrycie bezobjawowych epizodów migota-
nia przedsionków.

Najważniejszym czynnikiem ryzyka w udarach mózgu 
jest nadciśnienie tętnicze. Badania wykazują, że aż 45% 
udarów niedokrwiennych i 75% udarów krwotocznych 
może być spowodowanych nadciśnieniem tętniczym. Ciś-
nienie skurczowe większe niż 140 mm Hg i rozkurczowe 
większe niż 90 mm Hg są niezależnymi czynnikami ry-
zyka udaru mózgu. Wykazano, że leczenie nadciśnienia 
tętniczego zmniejsza zagrożenie udaru mózgu o 38%, 
a udaru śmiertelnego o 40%.11

Duże stężenie cholesterolu całkowitego, szczególnie 
LDL-C i trójglicerydów, i małe stężenie HDL-C są czyn-
nikami ryzyka miażdżycy naczyń. Metaanaliza badań 
klinicznych z zastosowaniem statyn wykazała, że u cho-
rych zmagających się z niestabilną chorobą wieńcową po 
przebytym zawale serca nastąpiło obniżenie ryzyka udaru 
mózgu o 30%.

Chorych na cukrzycę cechuje większa zapadalność na 
udary mózgu, ponieważ są oni bardziej podatni na po-
wstawanie zmian naczyniowych oraz współistnieją u nich 
często inne niezależne czynniki ryzyka, jak nadciśnie-
nie tętnicze, otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej. 
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Wykazano, że skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego 
w populacji chorych na cukrzycę znacznie zmniejsza ry-
zyko udaru mózgu i zgonu.

Badania wykazały, że palenie papierosów zwiększa ry-
zyko wystąpienia udaru 2–4 razy. Jest ono najpoważniej-
szym czynnikiem wpływającym na rozwój zmian miaż-
dżycowych. Wykazano ścisły związek pomiędzy paleniem 
papierosów a grubością zmian miażdżycowych w tętni-
czych szyjnych. Ponadto palenie tytoniu może przyczynić 
się do wystąpienia udaru poprzez zwiększenie lepkości 
krwi i aktywności procesu krzepnięcia, zwiększenie stę-
żenia fibrynogenu i ciśnienia krwi oraz wzmożoną agre-
gację płytek. U palących kobiet ryzyko wystąpienia udaru 
jest większe niż u palących mężczyzn. Zaobserwowano 
również, że palenie papierosów powoduje zmniejszenie 
przepływu mózgowego w wyniku skurczu naczyń. U osób 
palących 20 papierosów dzienne zaprzestanie palenia ob-
niża ryzyko udaru w ciągu 2–5 lat do poziomu cechujące-
go osoby niepalące. Bierne palenie także powoduje wzrost 
ryzyka rozwoju zmian miażdżycowych.2

Nadmierne spożywanie alkoholu wiąże się ze wzrostem 
ryzyka udaru zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocz-
nego. W przypadku udaru krwotocznego istnieje zależność 
liniowa w stosunku do spożytego alkoholu. U mężczyzn 
w średnim wieku picie alkoholu w ilości 10–30 g etanolu 
na dobę, a u kobiet w ilości 5–15 g etanolu dziennie po-
woduje zwiększone ryzyko udaru w stosunku do niepi-
jących.2 Związane jest to również z innymi chorobami, 
a także problemami społecznymi. Dieta z dużą zawar-
tością soli kuchennej (chlorku sodu) powoduje wzrost 
ciśnienia tętniczego. Zrezygnowanie z części nasyconych 
kwasów tłuszczowych w pożywieniu może przyczynić się 
do obniżenia ciśnienia tętniczego i mieć korzystny wpływ 
na profil lipidowy.

Aktywność fizyczna jest związana z obniżeniem ryzyka 
zarówno udaru niedokrwiennego, jak i krwotocznego. 
Regularny wysiłek fizyczny korzystnie modyfikuje czyn-
niki ryzyka chorób naczyniowych poprzez obniżenie ciś-
nienia tętniczego, spadek masy ciała i korzystny wpływ 
na tolerancję glukozy. Zaleca się wykonywanie ćwiczeń 
o umiarkowanym nasileniu przez 30 min dziennie.
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1. Wstęp

Choroby cywilizacyjne to powszechne choroby występu-
jące globalnie, do których pojawienia lub rozprzestrze-
nienia się przyczynił się postęp współczesnej cywilizacji. 
Coraz większe uprzemysłowienie, urbanizacja, degradacja 
środowiska oraz związany z tym tryb życia wywołują ne-
gatywne skutki dla zdrowia. Głównymi przyczynami wy-
stępowania chorób cywilizacyjnych są: nieprawidłowe od-
żywianie, mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, 

stres, nadmierne tempo życia (będące podłożem stanów 
nerwicowych i zaburzeń neurowegetatywnych), narażenie 
na działanie szkodliwych czynników środowiskowych, ta-
kich jak zapylenie powietrza, promieniowanie jonizujące, 
metale ciężkie, tlenek węgla, dwusiarczek węgla, węglowo-
dory i ich pochodne, hałas, wibracje, pole elektromagne-
tyczne, oraz spożywanie wysoko przetworzonej, ubogiej 
w mikro elementy żywności.1

Do niedawna największą grupę chorób tarczycy stano-
wiły choroby spowodowane niedoborem jodu. Obecnie 
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ADCC (ang. antibodydependent cell cytotoxicity) – cytotoksyczność komórkowa 
zależna od przeciwciał

ATG (ang. antithyroglobulin antibodies) – przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
ATPO (ang. antithyroid peroxidase antibodies) – przeciwciała przeciw 

peroksydazie tarczycowej
BDNF (ang. brain derivedneurotrophic factor) – neurotroficzny czynnik 

pochodzenia mózgowego
d-tyroksyna – prawoskrętna tyroksyna
fT3 (ang. free triiodothyronine) – wolna trijodotyronina
fT4 (ang. free thyroxine) – wolna tyroksyna
HLA (ang. human leukocyte antigens) – ludzkie antygeny leukocytarne
HT – hormony tarczycy
IDD (ang. iodine deficiency disorders) – choroby z niedoboru jodu
KI – jodek potasu
l-tyroksyna – lewoskrętna tyroksyna
PAX-8 – ang. paired box 8
T3 – trójjodotyronina
T4 – tyroksyna
TBAb (ang. thyroid stimulating hormone stimulation blocking antibodies) – 

przeciwciała blokujące receptor hormonu tyreotropowego
Tg – tyreoglobulina
TPO (ang. thyroid peroxidase) – tyreoperoksydaza
TRAb (ang. thyroid stimulating hormone receptor antibodies) – przeciwciała 

przeciw receptorowi hormonu tyreotropowego
TRH (ang. thyrotropinreleasing hormone) – tyreoliberyna
TSAb (ang. thyroid stimulating antibodies) – przeciwciała stymulujące receptor 

hormonu tyreotropowego
TSH (ang. thyroid stimulating hormone) – hormon tyreotropowy
TSHr (ang. thyroid stimulating hormone receptor) – receptor hormonu 

tyreotropowego
TTF-1 (ang. thyroid transcription factor 1) – tarczycowy czynnik transkrypcyjny 1
TTF-2 (ang. thyroid transcription factor 2) – tarczycowy czynnik transkrypcyjny 2
WHO (World Health Organization) – Światowa Organizacja Zdrowia
WNT – wrodzona niedoczynność tarczycy
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w  krajach wysoko rozwiniętych coraz większą rolę 
odgrywają choroby o podłożu autoimmunizacyjnym. 
Zjawisko to jest związane m.in. z  zanieczyszczeniem 
środowiska oraz rozpowszechnieniem czynników sty-
mulujących układ odpornościowy. Jod jest składnikiem 
niezbędnym do produkcji hormonów tarczycy i jednym 
z czynników limitujących szybkość ich syntezy. Główny-
mi hormonami tarczycy są 3,5,3’-trijodo-l-tyronina (T3) 
i 3,5,3,5’-tetrajodo-l-tyronina (T4). Są one bardzo ważne 
dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, zwłaszcza 
podczas życia płodowego, niemowlęctwa i dzieciństwa.2 
W tym czasie istnieje także największe ryzyko narażenia 
na niedobór jodu. Ponieważ ten pierwiastek ma tak silny 
wpływ na wydajność i rozwój człowieka, bardzo ważne 
jest, aby najpierw matka podczas ciąży i karmienia pier-
sią, a następnie dziecko pobierali go w wystarczających 
ilościach.3 Zmniejsza to prawdopodobieństwo wrodzo-
nego zespołu niedoboru jodu i dysfunkcji mózgu, a tak-
że redukuje śmiertelność niemowląt i poprawia funkcje 
poznawcze.4

Halczuk przywołał dane Głównego Urzędu Statystycz-
nego wskazujące na stopniowy wzrost liczby kobiet w Pol-
sce cierpiących na przewlekłe choroby tarczycy, które  
mogą być spowodowane także niedoborem jodu.5 
W Polsce w 1997 r. wprowadzono narodowy program 
profilaktyki jodowej polegający na obowiązkowym jo-
dowaniu soli kuchennej przeznaczonej do użytku do-
mowego w ilości 30 mg KI/kg ±10 mg KI/kg soli, obli-
gatoryjnym jodowaniu odżywek dla niemowląt w ilości 
10 µg KI/100 ml i nieobowiązkowej suplementacji kobiet 
ciężarnych i karmiących o dodatkowe 150–200 µg jodu 
dziennie. W rezultacie zlikwidowano endemię wola, ale 
podaż jodu u ciężarnych i matek karmiących nadal jest 
niedostateczna.6 Ponadto liczni autorzy podają wzrost 
częstości zachorowania na autoimmunologiczne cho-
roby tarczycy po wprowadzeniu profilaktyki jodowej 
na terenach endemicznych. W krajach niedoboru jodu, 
w których unormowano jego podaż poprzez wprowadze-
nie profilaktyki jodowej, zaobserwowano wzrost zacho-
rowań na nadczynność tarczycy, przewlekłe limfocytowe 
zapalenie tarczycy i niedoczynność gruczołu tarczowego. 
Przypadki nadczynności tarczycy były odnotowywane 
po ok. 5–10 latach od wprowadzenia programu i doty-
czyły głównie ludzi starszych zmagających się z wolem 
guzowatym i  ogniskami autonomii.2,6 Obserwowane 
przypadki niedoczynności tarczycy miały charakter za-
równo subkliniczny, jak i jawny – prawdopodobnie były 
związane ze wzrostem zachorowalności na przewlekłe 
limfocytowe zapalenie tarczycy.3

2. Gruczoł tarczowy  
i znaczenie hormonów tarczycy 
dla prawidłowego rozwoju 
dziecka

2.1. Gruczoł tarczowy

Tarczyca jest gruczołem nieparzystym, który rozwija się 
z gardła pierwotnego i do 12. tygodnia ciąży zstępuje pod 
wpływem czynników transkrypcyjnych TTF-1, TTF-2 
i PAX-8 na przednią powierzchnię tchawicy pomiędzy 
chrząstką tarczowatą a V i VI chrząstką pierścieniowa-
tą tarczycy.7,8 Gruczoł tarczowy (tarczyca) u człowieka 
zaczyna się wykształcać w 3. tygodniu życia płodowego. 
Zawiązek gruczołu powstaje z  brzusznego wpuklenia 
nabłonka dna jamy ustnej w miejscu połączenia pierw-
szych i drugich łuków skrzelowych. Zawiązek tarczycy 
łączy się początkowo z gardzielą przewodem tarczowo-
-językowym. Przewód ten zarasta ok. 5. tygodnia życia 
płodowego, pozostawiając wgłębienie w tylnej części ję-
zyka, zwane otworem ślepym. Czynność tarczycy płodu 
rozpoczyna się ok. 12. tygodnia ciąży. Tarczyca należy 
do największych gruczołów dokrewnych. Składa się z 2 
prawie symetrycznie położonych płatów i  łączącej oba 
płaty cieśni. U ok. 30% osób występuje płat piramidowy, 
który jest pozostałością po przewodzie tarczowo-języko-
wym. Masa tarczycy dziecka zależy od wieku oraz płci 
i waha się od ok. 1,5 g u noworodka do ok. 15 g w wieku 
młodzieńczym.7

2.2. Hormony tarczycy (HT)

HT wywierają efekt genomowy poprzez receptor jądrowy, 
pozagenomowy poprzez integrynowy receptor błonowy 
i cytoplazmatyczny oraz powodują pobudzenie receptora 
związanego z białkiem G za pośrednictwem swoich me-
tabolitów – jodotyramin.8 Regulują w ten sposób wzrost 
i rozwój płodu oraz rozwój mózgu i obwodowego ukła-
du nerwowego do ukończenia 3. r.ż. HT są niezbędne do 
prawidłowego przebiegu tych procesów, a ich brak lub 
niedobór w życiu płodowym powoduje ciężkie, często 
nieodwracalne upośledzenie rozwoju umysłowego. W tym 
mechanizmie mogą również powstawać zaburzenia w roz-
woju obwodowego układu nerwowego. Krytyczny okres 
dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego trwa do 
2.–3. r.ż. dziecka.7 Należy mieć na uwadze, że w okresie 
rozwoju płodowego najbardziej wrażliwymi na niedobór 
HT narządami są: mózg, móżdżek, zawiązki zębów i ko-
ściec.9,10 Ponadto HT wpływają na wzrastanie, dojrzewa-
nie i uwapnienie kości u dzieci, podstawową przemianę 
materii, termogenezę i zużycie tlenu, gospodarkę wodno-
-elektrolitową, β-oksydację kwasów tłuszczowych i lipo-
genezę, glukoneogenezę, syntezę cholesterolu i przemianę 
do kwasów żółciowych. HT są niezbędne do prawidłowego 
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przebiegu procesu dojrzewania i różnicowania neuronów, 
mielinizacji włókien nerwowych, a w okresie dojrzewania 
do kształtowania rozwoju psychoemocjonalnego i dojrze-
wania zachowania się człowieka.8,11–13

W pracy opublikowanej w „Neuroscience” we wrześniu 
2016 r. wykazano związek niedoczynności tarczycy z pa-
mięcią i zdolnością do uczenia się, badając poziom czyn-
nika BDNF w hipokampie w populacji szczurów. Wyniki 
tych badań wykazały, że niedoczynność tarczycy w okre-
sach płodowym i poporodowym jest związana z zaburze-
niami uczenia się i pamięci przestrzennej oraz zmniejsze-
niem poziomu BDNF w hipokampie u obu płci szczurów.14 
Z kolei autorzy artykułu opublikowanego w „Journal of 
Pregnancy” w 2013 r. wykazali na podstawie badań pra-
wie 1,7 mln żywo urodzonych dzieci związek rozpozna-
nej po rozwiązaniu niedoczynności tarczycy u matki ze 
zwiększonym ryzykiem drgawek u dziecka, choć nie było 
takiego związku w przypadku matek zdiagnozowanych 
przed ciążą.15 W innej pracy, opublikowanej w „Thyroid” 
w 2015 r., stwierdzono związek niedoczynności tarczycy 
u samic gryzoni ze zmianami morfologicznymi w struk-
turze ciała modzelowatego ich potomstwa.16 Wpływ HT 
na niektóre procesy fizjologiczne przedstawiono w tabeli 1.

3. Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) to stan zmniejszo-
nego wydzielania T4 i T3 przez tarczycę. Jest to zespół kli-
niczny spowodowany niedoborem T4, a w rzadkich przy-
padkach zmniejszoną reaktywnością tkanek na hormony 
tarczycy (oporność na HT). Charakteryzuje się spowol-
nieniem reakcji psychicznych i motorycznych, sennością, 
marznięciem, suchością skóry, przybieraniem na wadze, 
bradykardią, hipercholesterolemią i spowolnieniem prze-
miany materii. U dzieci powoduje opóźnienie ogólnego 
rozwoju.8,10 Niedobór ten jest przyczyną zarówno zabu-
rzeń ogólnoustrojowych, jak i nieprawidłowej czynności 
poszczególnych narządów.7,13 Niedoczynność tarczycy 
dzielona jest na pierwotną (niewydolność samego gru-
czołu tarczowego) i wtórną (centralną i trzciorzędową). 
Wtórna niedoczynność tarczycy wynika z uszkodzenia 
ośrodków nadrzędnych – podwzgórza i/lub przysadki mó-
zgowej – oraz niedoboru TRH i TSH. Zarówno pierwotna, 
jak i wtórna niedoczynność tarczycy może być wrodzona 
lub nabyta, trwała lub przejściowa.17

3.1.  Pierwotna WNT

Pierwotna WNT jest schorzeniem występującym z czę-
stością 1 : 3000 – 1 : 4000 noworodków.18,19 Najczęstszą 
przyczyną WNT w skali światowej jest nadal niedobór 
jodu. W krajach o dobrym zaopatrzeniu w jod najczęstszą 
przyczyną WNT są wady rozwojowe: agenezja, dysgenezja 
i ektopia tarczycy (80–85%), rzadziej bloki enzymatycz-
ne w syntezie HT – defekty hormonogenezy (10–15%), 
nadmierna podaż jodu (stosowanie leków zawierających 
jod, np. amiodaronu, a ponadto jodowych środków kon-
trastowych w radiologii czy środków odkażających zawie-
rających jod), polekowa niedoczynność tarczycy (leki po-
dawane matce w czasie ciąży: tiamazol, propylotiouracyl, 
sole litu).20,21 Zgodnie z badaniami populacyjnymi Brown 
et al.22 oraz Mengreliego et al.23 w ok. 2–2,7% przypad-
ków WNT spowodowana jest przeciwciałami blokującymi 
receptor TSH pochodzenia matczynego, które przecho-
dząc do płodu w odpowiednio wysokim mianie, mogą 
hamować czynność tarczycy. W populacji państw, gdzie 
badania przesiewowe noworodków w kierunku WNT są 
obligatoryjne, częstość tej jednostki chorobowej szacuje 
się na 1 : 4000.24 W Polsce wynosi ona ok. 1 : 4159.25

3.2. Wtórna WNT

Wtórna WNT występuje u ok. 5% dzieci, u których stwier-
dzono pierwotną WNT, ale jej rzeczywista częstość nadal 
pozostaje niedoszacowana (brak obligatoryjnych badań 
przesiewowych w  kierunku tej formy WNT –  testów 
oceniających stężenie T4/fT4). Najczęstsze przyczyny to 
uszkodzenie przysadki w wyniku krwawień śródczasz-
kowych, urazu okołoporodowego, wielohormonalna nie-
doczynność przysadki uwarunkowana genetycznie.20,21

3.3. Najrzadsza przyczyna WNT

Najrzadszą przyczyną WNT jest zespół oporności na 
hormony tarczycy (uogólniony, obwodowy lub miesza-
ny). Choroba występuje z częstością 1  : 50 000. Jest to 
zespół dziedziczony najczęściej autosomalnie dominująco, 
w którym obserwuje się obniżenie reaktywności na HT 
o zmiennym nasileniu w różnych tkankach oraz objawy 
metaboliczne nadczynności i niedoczynności tarczycy 
jednocześnie. U podłoża zaburzeń leży najczęściej mutacja 
genu TRβ, jednej z 4 izoform receptora fT3, powodująca 

Tabela 1. Wpływ hormonów tarczycy na niektóre procesy fizjologiczne

Wpływ na wzrost i rozwój Wpływ na metabolizm

• regulacja wzrostu tkanek
• pobudzenie dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego
• pobudzenie dojrzewania kośćca
• regulacja niektórych enzymów i struktur w mitochondriach

• regulacja podstawowej przemiany materii
• pobudzenie procesów utleniania i produkcji ciepła
• regulacja transportu wody i jonów
• pobudzenie przemiany węglowodanów, tłuszczów i białek
• regulacja przemiany wapnia

Na podstawie: Górowski T. Choroby tarczycy. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1989.
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powstanie wadliwego receptora, którego nieprawidłowa 
czynność jest przyczyną zaburzenia funkcji pozostałych 
receptorów (tzw. dominujący efekt negatywny). Występują 
także zaburzenia transportu HT oraz ich metabolizmu. 
Objawy są różnorodne, często słabo wyrażone. Charakte-
rystyczne są wole i najczęściej stan eutyreozy, a niekiedy 
niektóre cechy nadczynności i niedoczynności tarczycy. 
W badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższone 
stężenia HT bez obniżenia lub z podwyższonym stęże-
niem TSH. Leczenie nie jest opracowane. U pacjentów ma-
jących objawy nadczynności tarczycy stosuje się analogi 
tyroksyny (d-tyroksynę), przy objawach niedoczynności 
– wysokie dawki l-tyroksyny.26,27

3.4. Przyczyny przejściowej WNT

Przyczyny przejściowej WNT to niedoczynność tarczycy 
u matki, niedobór lub nadmiar jodu, niektóre leki zaży-
wane przez matkę (tyreostatyki), przenikanie przez ło-
żysko przeciwciał blokujących gruczoł tarczowy dziecka. 
W tych przypadkach czynność tarczycy dziecka wraca 
do normy po usunięciu czynnika sprawczego czy wygaś-
nięciu przeciwciał. Do tego czasu wymaga ono leczenia 
substytucyjnego l-tyroksyną, co zapewnia prawidłowe 
warunki rozwoju.19 WNT jest w większości krajów objęta 
programem badań przesiewowych. Wczesne rozpozna-
nie, niezależnie od trwałego lub przejściowego charak-
teru schorzenia, i wdrożenie suplementacji l-tyroksyną 
zapobiega poważnym skutkom niedoboru HT w postaci 
upośledzenia rozwoju somatycznego i umysłowego.4,28,29

Ze względu na to, że jedynie przedobjawowe wykrycie 
WNT poprawia rokowanie co do przebiegu kliniczne-
go, a wcześnie rozpoczęte leczenie chroni przed trwałym 
upośledzeniem rozwoju psychoruchowego, rozpoznanie 
powinno zostać ustalone w ciągu pierwszych dób życia 
dziecka. W tym celu w Polsce został wprowadzony pro-
gram badań przesiewowych noworodków obejmujący 
diagnostykę WNT, fenyloketonurii i  mukowiscydozy, 
w późniejszych latach rozszerzony o badania w kierunku 
kolejnych groźnych wrodzonych zaburzeń metabolicznych. 
Jeśli chodzi o WNT, program badań przesiewowych został 
wprowadzony w 1983 r., a w 1995 r. objął całą populację 
przychodzących na świat noworodków. Celem programu 
jest wykrycie choroby za pomocą biochemicznych testów 
laboratoryjnych o 100-procentowej czułości diagnostycznej 
przed pojawieniem się pierwszych objawów. Wykonanie 
testu jest bezpłatne i obowiązkowe. Polega na pobraniu krwi 
włośniczkowej z pięty dziecka na bibułę w 3.–5. dniu po uro-
dzeniu i oznaczeniu w niej stężenia TSH metodą immuno-
luminometryczną. Zbyt wczes ne pobranie materiału (przed 
36. godziną życia) wiąże się z ryzykiem uzyskania wyników 
fałszywie dodatnich, gdyż podwyższone stężenie TSH może 
być jeszcze wtedy spowodowane stresem porodowym, i pro-
wadzi do nadrozpoznawalności WNT. Stężenie TSH poni-
żej 12 mIU/l wyklucza rozpoznanie WNT, z kolei powyżej 
28 mIU/l potwierdza je i obliguje do natychmiastowego 

włączenia leczenia. Dzieci, które uzyskały taki wynik w ra-
mach programu, są wzywane na wizytę do specjalistycznej 
kliniki, gdzie wykonywana jest poszerzona diagnostyka 
i przepisuje się niezbędne leczenie. Wynik pośredni – 12–28 
mIU/l – lub wynik niejednoznaczny, np. z powodu słabego 
nasączenia bibuły krwią, wymagają weryfikacji. Wykony-
wany jest wtedy kolejny test z powtórnego pobrania krwi 
na czystą bibułę wysłaną rodzicom.21,26 Algorytm badań 
przesiewowych WNT przedstawiono na ryc. 1.

Leczenie WNT polega na substytucji HT w postaci do-
ustnej podaży soli sodowej l-tyroksyny. Leczenie powinno 
zostać wdrożone jak najszybciej. Dawką początkową jest 
10–15 µg/kg m.c./dobę, następnie dostosowuje się ją do 
przyrostu masy ciała oraz aktualnych stężeń TSH i fT4. 
Istotne jest prawidłowe dobranie dawki, gdyż zbyt mała lub 
zbyt duża ilość l-tyroksyny stanowi zagrożenie dla rozwo-
ju i czynności ośrodkowego układu nerwowego.17,28 Dawki 
substytucyjne l-tyroksyny przedstawiono w tabeli 2.

3.5. Nabyta niedoczynność tarczycy

Czynniki środowiskowe, takie jak lecznicze środki farma-
kologiczne, nadmiar jodu, infekcje (bakterie, wirusy) czy 
stres, mogą zapoczątkować autoimmunologiczny proces 

Ryc. 1. Algorytm badań przesiewowych WNT

Na podstawie: Ministerstwo Zdrowia. Program badań przesiewowych 
noworodków w Polsce na lata 2019–2022. https://www.gov.pl/web/
zdrowie/program-badan-przesiewowych-noworodkow-w-polsce-na-
lata-2019-2022. Opublikowano 2.11.2020. Dostęp 26.11.2020.

TSH noworodka

podwyższony

wezwanie

wezwanienorma

druga bibuła

norma

TSH < 12 mIU/l

TSH < 28 mIU/l TSH ≥ 28 mIU/l

TSH < 12 mIU/l TSH ≥ 12 mIU/l

TSH ≥ 12 mIU/l

Tabela 2. Dawki substytucyjne l-tyroksyny

Wiek Dawka dzienna 
[µg/kg m.c./dobę]a

0–3 miesiące 10–15

3–6 miesięcy 8–10

6–12 miesięcy 6–8

1–5 lat 5–6

6–12 lat 4–5

>12 lat
w trakcie dojrzewania płciowego 2–3

po zakończeniu dojrzewania i wzrastania 1,7

a Dawki powinny być korygowane na podstawie objawów klinicznych 
i wyników badań hormonalnych.
Na podstawie: https://www.drugs.com/dosage/levothyroxine.html# 
Usual_Pediatric_Dose_for_Hypothyroidism. Dostęp 18.11.2020.
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zapalny w tarczycy u osób podatnych. Działanie przeciw-
ciał i towarzyszących im cytotoksycznych limfocytów T 
prowadzi do przebudowy struktury gruczołu tarczowego. 
W wyniku stopniowo zmniejsza się synteza hormonów, 
aż do wartości krytycznych, przy których ujawnia się ich 
tkankowy niedobór w postaci charakterystycznych obja-
wów klinicznych.30 Nabyta niedoczynność tarczycy wystę-
puje najczęściej na skutek autoimmunizacyjnego zapalenia 
tarczycy typu Hashimoto, zwanego też przewlekłym lim-
focytarnym zapaleniem tarczycy. Wraz z chorobą Grave-
sa–Basedowa należy ona do autoimmunizacyjnych chorób 
tarczycy, które rozwijają się u osób mających predyspozycję 
genetyczną pod wpływem czynników środowiskowych i ge-
netycznych.8,17,31 W krajach o prawidłowym zaopatrzeniu 
w jod obecnie najczęstszą przyczyną nabytej niedoczynno-
ści tarczycy jest właśnie choroba Hashimoto, po raz pierw-
szy opisana w 1912 r. 32 Rozpoznaje się ją u 1,3–10% dzieci 
i młodzieży zamieszkujących tereny o dobrym zaopatrzeniu 
w jod. Etiopatogeneza choroby ma związek z wpływem 
czynników środowiskowych, endogennych i wewnątrztar-
czycowych.31 W zapaleniu tarczycy typu Hashimoto zanik 
tarczycy i hipotyreoza spowodowane są destrukcyjnym 
działaniem limfocytów T i B oraz cytokin, a także przyspie-
szoną apoptozą tyreocytów, a u ok. 10% chorych również 
działaniem TRAb o charakterze blokującym.33 Czynniki 
etiologiczne biorące udział w patogenezie autoimmuniza-
cyjnego zapalenia tarczycy przedstawiono na ryc. 2.

Czynniki środowiskowe sprzyjające rozwojowi auto-
immunizacyjnego zapalenia tarczycy to przewlekły stres, 
przewlekłe stany zapalne, niektóre leki, napromienienie 
głowy i  szyi, nadmiar jodu, niedobór selenu, infekcje 
(szczególnie wirusem zapalenia wątroby typu C). Dłu-
gotrwała wysoka podaż jodu prowadzi do zwiększonego 
ujodowania Tg, która poprzez zmianę struktury prze-
strzennej staje się immunogenna. Niedobór selenu zmniej-
sza aktywność selenoprotein, w tym aktywność peroksy-
dazy glutationowej, co prowadzi do zwiększenia stężenia 
nadtlenku wodoru w tyreocytach i nasila rozwój stanu 
zapalnego.17 Podobnie wpływają zanieczyszczenia środo-
wiskowe, jak rozpuszczalniki czy metale ciężkie.17,34 Wiele 
leków stosowanych u dzieci może modyfikować czyn-
ność tarczycy, np. leki przeciwdrgawkowe przyspieszają 

metabolizm HT. Przyczyny nabytej niedoczynności tar-
czycy mogą być też jatrogenne – wywołują ją niekiedy 
zabiegi chirurgiczne (tyreoidekromie) lub leczenie radio-
jodem.8,35 Schemat odpowiedzi immunologicznej prze-
ciwko antygenom tarczycowym przedstawiono na ryc. 3.

Obraz kliniczny i nasilenie objawów niedoczynności 
tarczycy zależy od przyczyny, czasu trwania choroby oraz 
wieku pacjenta. Wrodzone postacie najczęściej dotyczą 
noworodków, jednak niektóre przypadki, np. hipoplazja 
tarczycy, mogą ujawniać się w kolejnych latach. Do obja-
wów niedoczynności tarczycy u dzieci należą: spowolnie-
nie szybkości wzrastania i niski wzrost, zwiększenie masy 
ciała, osłabienie, męczliwość i senność, spadek aktywności 
i koncentracji uwagi (przyczyniające się do problemów 
szkolnych), problemy ze snem, zaburzenia rytmu serca 
(bradykardia lub tachykardia), uczucie zimna, zaparcia, 
bladość skóry, suchość skóry i włosów, wypadanie wło-
sów, obrzęki wokół oczu, rzekomy przerost mięśni, rze-
kome przedwczesne lub opóźnione dojrzewanie płciowe, 
dyslipidemia, niedokrwistość, podwyższona aktywność 
enzymów wątrobowych.

W diagnostyce istotne jest oznaczenie TSH i fT4 – ba-
danie oceniające oś przysadka – tarczyca. W pierwotnej 
niedoczynności tarczycy niskiemu fT4 towarzyszy duże 
stężenie TSH. Z uwagi na kompensacyjne do niedoboru 
T4 zwiększenie aktywności dejodynazy tkankowej fT3 
może być podwyższone wskutek zwiększonej obwodo-
wej konwersji T4 do T3. W ciężkiej hipotyreozie fT3 jest 
obniżone. Przeciwciała ATPO, ATG i TRAb potwierdzają 
autoimmunizacyjną przyczynę choroby. USG tarczycy po-
zwala na ocenę struktury, cech zapalenia miąższu tarczycy 
oraz wykluczenie zmian ogniskowych (np. gruczolaków 
autonomicznych).8,17

Leczenie opiera się na substytucji l-tyroksyny pod kon-
trolą TSH, fT4 oraz stanu klinicznego. W odróżnieniu od 
WNT suplementacja l-tyroksyny w tym przypadku po-
winna być wdrażana na zasadzie stopniowego zwiększa-
nia dawki pod kontrolą kliniczną i laboratoryjną. Chodzi 
o pacjentów zmagających się z długotrwałym i ciężkim 
niedoborem, u których zostały zaburzone mechanizmy 

Ryc. 2. Czynniki etiologiczne biorące udział w patogenezie autoimmuniza-
cyjnego zapalenia tarczycy

Ryc. 3. Odpowiedź autoimmunologiczna przeciwko antygenom tarczyco-
wym w autoimmunizacyjnym zapaleniu tarczycy

Na podstawie: Weetman AP. Autoimmune thyroid disease: Propaga-
tion and progression. Eur J Endocrinol. 2003;148(1):1–9. doi:10.1530/
eje.01480001
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adaptacyjne. U dzieci poniżej 3. r.ż. terapia musi być wdro-
żona od razu, aby zapewnić jak najszybszą normalizację 
stężenia HT ze względu na zagrożenie trwałymi deficy-
tami rozwoju układu nerwowego.7,28

4. Nadczynność tarczycy 
(hipertyreoza i tyreotoksykoza)

Hipertyreoza to zespół kliniczny, który rozwija się na 
skutek zwiększonej syntezy i uwalniania HT, co prowadzi 
do wzrostu krążących fT4 lub fT3 i nadmiaru T3 działają-
cej na receptor w komórkach docelowych. Szerszym poję-
ciem jest tyreotoksykoza – obejmuje ono zespół kliniczny 
rozwijający się w wyniku nadmiaru krążącej fT4 lub fT3, 
pochodzących albo ze zwiększonej syntezy hormonów 
tarczycy, albo uwolnionych na skutek destrukcji miąż-
szu, np. w zapaleniu tarczycy, albo podanych w postaci 
leków. Spośród przyczyn nadczynności tarczycy w wieku 
rozwojowym najczęstsza jest przejściowa tyreotoksykoza 
w przewlekłym limfocytarnym zapaleniu tarczycy.

4.1. Trwałe przyczyny 
nadczynności tarczycy

Wśród trwałych przyczyn dominuje tyreotoksykoza 
w przebiegu choroby Gravesa–Basedowa (90%), a 10% 
przypadków jest spowodowanych gruczolakiem autono-
micznym tarczycy. Częstość choroby Gravesa–Basedowa 
w europejskiej populacji dziecięcej wynosi 1 : 100 000. 
Występuje ona 6–8 razy częściej u dziewcząt niż u chłop-
ców.7,8,26 Choroba Gravesa–Basedowa jest chorobą au-
toimmunizacyjną, w której nadczynność jest efektem 
pobudzania tarczycy przez przeciwciała przeciw recep-
torowi TSH (TRAb).7,8 Prawie u wszystkich pacjentów 
występują wole rozlane, szmer naczyniowy nad tarczycą, 
tachykardia oraz łagodny wytrzeszcz gałek ocznych spo-
wodowany retrakcją powiek. Większość objawów wynika 
z genomowego zwiększenia przez HT w tarczycy ekspre-
sji i receptora β1 dla katecholamin. Są to tachykardia, 
nadciśnienie skurczowe (zwiększona amplituda ciśnień), 
drżenie mięśniowe, a ponadto zwiększona pobudliwość 
nerwowa, bóle głowy, pogorszenie koncentracji uwagi, 
labilność emocjonalna i trudności w nauce, nietolerancja 
ciepła i wysiłku fizycznego, zwiększona potliwość, bie-
gunka, osłabienie mięśni proksymalnych, nieprawidłowa 
tolerancja glukozy, zaburzenia miesiączkowania i wtórny 
brak miesiączki. Oftalmopatia i obrzęk przedgoleniowy 
występują u dzieci i młodzieży wyjątkowo rzadko. Po-
dejrzenie nadczynności tarczycy obliguje do oznaczenia 
TSH, fT4 i fT3 oraz badania USG. Przeciwciała TRAb, 
ATPO i ATG potwierdzają autoimmunizacyjną przyczynę 
zaburzenia funkcji tarczycy.7–9

Leczeniem z wyboru jest leczenie zachowawcze, ponie-
waż u pacjenta musi być przywrócony stan równowagi 
hormonalnej (eutyreozy). Stosowane są 2 podstawowe 

sposoby leczenia zachowawczego pacjentów dotknię-
tych chorobą Gravesa–Basedowa z zastosowaniem ty-
reostatyków: metoda skojarzona („zablokuj i  zastąp” 
– ang. block and replace regimen), polegająca na zaha-
mowaniu produkcji hormonów tarczycy tyreostatykiem 
i podawaniu l-tyroksyny w dawce zastępczej (aktualnie 
mniej rekomendowana, ale w niektórych przypadkach 
konieczna), i  leczenie adaptacyjne (metoda miareczko-
wania – ang.   titration regimen) w postaci monoterapii 
tyreostatykiem, w której stosuje się stopniowe zmniej-
szanie dawki leku pod kontrolą stężenia HT. Mechanizm 
działania tyreostatyków (tiamazolu, propylotiouracylu) 
polega na blokowaniu syntezy HT w wyniku hamowania 
organifikacji jodu i sprzęgania jodotyronin, głównie po-
przez inaktywację TPO. Ponadto propylotiouracyl hamuje 
obwodową konwersję T4 do T3. Czas leczenia tyreostaty-
kami do uzyskania wyrównania hormonalnego wynosi 
od kilku tygodni do kilku miesięcy. Do leczenia (do czasu 
uzyskania eutyreozy) włącza się także β-bloker (najczę-
ściej propranolol w dawce 0,5–1,0 mg/kg m.c. na dobę 
co 8 godzin) w celu zmniejszenia objawów wynikających 
z nadmiernego pobudzenia receptorów adrenergicznych. 
Czas leczenia do uzyskania remisji wynosi 18–24 miesią-
ce, a w przypadku wystąpienia choroby Gravesa–Basedo-
wa w okresie przedpokwitaniowym może być wydłużony 
do 3–5 lat.7,17 Preparaty i dawkowanie tiamazolu u dzieci 
przedstawiono w tabeli 3.

4.2. Jatrogenna niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy w wyniku leczenia może rozwi-
nąć się po zabiegu chirurgicznym, leczeniu jodem promie-
niotwórczym lub napromienieniu okolicy szyi. Leczenie 
radykalne (z zastosowaniem radiojodu oraz leczenie chi-
rurgiczne) stosowane jest rzadziej i tylko z określonych 
wskazań (brak remisji podczas leczenia zachowawczego, 
obecność tkanki autonomicznej). Leczenie radykalne z za-
stosowaniem radiojodu (131I) jest zwykle zarezerwowane 
dla pacjentów, u których leczeniem zachowawczym nie 
udało się uzyskać remisji choroby, bądź w wypadku wy-
stąpienia toksycznej reakcji na tyreostatyki. Celem takiej 
terapii jest wygaszenie nadczynności tarczycy poprzez 
destrukcję jej miąższu i uzyskanie eutyreozy lub trwałej 
niedoczynności tarczycy. U większości dzieci zmagają-
cych się z nadczynnością tarczycy leczonych jodem pro-
mieniotwórczym rozwija się niedoczynność. Stwierdza 
się ją u 10–20% dzieci w pierwszym roku po leczeniu. 

Tabela 3. Preparaty i dawkowanie tiamazolu u dzieci

Dawkowanie Preparaty

• niemowlęta – 1,25 mg na dobę
• 1–5 lat – 2,5–5 mg na dobę
• 5–10 lat – 5–10 mg na dobę
• 10–18 lat – 10–20 mg na dobę

• tabletki 5 mg – Metizol (Polfa)
• tabletki 4, 10, 20 mg – Thyrozol 

(Merck)

Na podstawie: Górowski T. Choroby tarczycy. Warszawa, Polska: 
Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1989.
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Każde napromienienie szyi zwiększa ryzyko niedoczyn-
ności w stopniu zależnym od dawki napromienienia gru-
czołu. Wskazania do leczenia chirurgicznego pokrywają 
się z przeciwwskazaniami do leczenia radiojodem i są to: 
obecność dużego wola, słaba jodochwytność tarczycy, 
podejrzenie zmiany nowotworowej, ciężka oftalmopatia 
tarczycowa, wiek poniżej 5 lat, ciąża i laktacja, brak zgody 
rodziców na leczenie dziecka jodem 131I. Radykalne le-
czenie chirurgiczne jest obecnie rzadko wybieraną opcją 
terapii choroby Gravesa–Basedowa. W jej kontekście za-
lecana jest całkowita tyreoidektomia, dzięki której ryzyko 
nawrotu choroby zredukowane jest do minimum. Aby nie 
dopuścić do wystąpienia przełomu hipermetabolicznego, 
w każdym przypadku leczenia radykalnego pacjent musi 
być w stanie eutyreozy.17,35

5. Niedobór jodu

Niedobór jodu dotyczy 2 mld ludzi na świecie, w tym 30% 
dzieci. Europa jest kontynentem łagodnego i umiarkowa-
nego niedoboru jodu, ale jednocześnie największy odsetek 
jej mieszkańców – 50% – narażonych jest na deficyt tego 
pierwiastka. Jod stanowi integralną część struktury hor-
monów syntetyzowanych przez gruczoł tarczowy. HT są 
w organizmie ludzkim jedynymi związkami zawierają-
cymi jod, a ich synteza jest ściśle uzależniona od jego po-
daży.9,10 Największe ilości jodu znajdują się w oceanach, 
gdzie stężenie tego pierwiastka wynosi ok. 50 µg/l. Jodki 
obecne w morzach i oceanach po utlenieniu przechodzą 
do atmosfery, skąd w postaci opadów trafiają ponownie do 
wód i gleby. Stąd czerpane są przez rośliny i stają się po-
karmem dla ludzi i zwierząt. Tereny oddalone od wybrze-
ży, zwłaszcza polodowcowe, wysokogórskie (Alpy, Andy, 
Himalaje) oraz zalewowe (np. rejon rzeki Ganges w Azji 
Południowo-Wschodniej), są z kolei bardzo ubogie w jod. 
Zawartość jodu w pokarmie zależy od ilości tego pierwiast-
ka w ziemi uprawnej; na terenach ubogich w jod jego ilość 
w przeliczeniu na suchą masę roślinną wynosi 10 µg/kg, 
podczas gdy na glebach zasobnych w jod – 1 mg/kg.36

Następstwa niedoboru jodu zostały ujęte przez Hetzela 
w 1983 r. w zespół zaburzeń IDD, w skład których wcho-
dzą: wole endemiczne, niedoczynność tarczycy, przyjmują-
ca w ciężkich przypadkach formę kretynizmu, opóźniony 
rozwój psychofizyczny, zwiększenie śmiertelności wśród 
dzieci, obniżenie rozrodczości oraz opóźniony rozwój so-
cjoekonomiczny populacji żyjącej na tym obszarze.37 Stany 
od łagodnych do ciężkich niedoborów jodu, występujące 
w wielu regionach świata, wywołują ważne następstwa 
z punktu widzenia społeczeństwa, włącznie z wpływem na 
rozwój umysłowy niemowląt i dzieci. Niedobór jodu jest 
szczególnie niebezpieczny dla noworodków, niemowląt 
i dzieci młodszych z powodu szkodliwego wpływu nie-
doboru HT na rozwój i dojrzewanie ośrodkowego układu 
nerwowego, prowadząc w naturalnym przebiegu choro-
by nawet do ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia 

umysłowego.38–40 Doniesienia z różnych krajów dotknię-
tych ciężkim stopniem niedoboru jodu wskazują na wy-
stępowanie w populacji niewielkiego odsetka przypadków 
głębokiego upośledzenia rozwoju umysłowego, podczas 
gdy znaczna jej część dotknięta jest tylko zaburzeniami 
mowy i słuchu. W krajach o średnim i umiarkowanym 
niedoborze jodu opisywane są uszkodzenia neurologiczne 
u dzieci, przy czym dominują zaburzenia mowy oraz słu-
chu. Przypuszczalnie mechanizm tych nieprawidłowości 
jest podobny i bierze swój początek w okresie przed uro-
dzeniem – następują one wskutek niedoboru jodu i/lub 
hipotyroksynemii u matki.40 Niedobór jodu jest zatem 
istotnym problemem społecznym, najczęstszą dającą się 
zapobiec przyczyną niedorozwoju umysłowego.28,41,42 
Pomimo to choroby wywołane niedoborem jodu nadal 
występują powszechnie jako skutek różnorodnych socjal-
no-ekonomicznych, kulturowych i politycznych ograni-
czeń. W krajach rozwijających się deficyt jodowy obok 
niedoborów kaloryczno-białkowych, awitaminozy A oraz 
niedokrwistości należy do najczęstszych przyczyn zabu-
rzeń zdrowotnych.41 Obraz kliniczny zależy od stopnia 
niedoboru jodu w środowisku oraz od fazy rozwojowej do-
tkniętej tym niedoborem populacji. Rozmiary i formy IDD 
zależą od stopnia upośledzenia czynności tarczycy jako 
wyniku niedoboru jodu. Na obszarach endemii lekkiej 
dominującym i najwcześniejszym objawem jest wole.43,44

Polska, jak większość krajów europejskich, leży na te-
renie deficytu jodowego.44 Badania czynności tarczycy 
prowadzone na terenach z niedoborem jodu i występo-
waniem wola endemicznego wykazały dużą częstość za-
burzeń czynności tarczycy u noworodków, dzieci i do-
rosłych.45 Wpływ niedoboru jodu na organizm ludzki 
zaczyna się przed urodzeniem i powoduje różne skutki 
podczas całego życia człowieka. Konsekwencją niedoboru 
jodu u matki jest jego deficyt u płodu.45 U ludzi żyjących 
na obszarach niedoboru jodu matczyna hipotyroksynemia 
współistnieje z hipotyreozą noworodków oraz obniżeniem 
ilorazu inteligencji i zaburzeniami neurologicznymi u po-
tomstwa.46 Z badań przeprowadzonych na zwierzętach 
można wnios kować, że na zmiany w mózgu spowodo-
wane niedoborem jodu wpływa zarówno niedoczynność 
hormonalna tarczycy płodu, jak i matki.47 Jak wynika 
z doświadczeń, wewnątrzkomórkowa T3 odpowiedzial-
na za rozwój mózgu płodu pochodzi z dejodynacji T4, 
a nie jest związana ze stężęniem T3 we krwi. Z tego po-
wodu niedobór T4 może wywołać u płodu tzw. „mózgo-
wy hipo tyroidyzm”. W skali jednostki prowadzi to do 
upośledzenia umysłowego, w wymiarze społecznym – do 
spowolnienia reakcji, a nawet ogólnej inercji w populacji 
dotkniętej niedoborem jodu.47,48 U noworodków, podob-
nie jak u dorosłych, do prawidłowego rozwoju czynności 
tarczycy niezbędne są odpowiednie ilości jodu.49 Tarczyca 
płodowa uzyskuje zdolność gromadzenia jodu i jodotyro-
nin ok. 10–12 tygodnia ciąży. Jej zdolność wydzielnicza 
zaczyna wzrastać w połowie ciąży, a całkowite stężenie T4 
zwiększa się progresywnie aż do porodu. O ile dla TSH 
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łożysko jest nieprzepuszczalne, o tyle istnieją dowody na 
co najmniej nieznaczne przechodzenie przez łożysko HT 
pochodzenia matczynego, co może mieć potencjalne zna-
czenie we wczesnych stadiach rozwoju płodu.50 Ponieważ 
tarczyca oraz oś przysadka – tarczyca zaczyna u płodu 
funkcjonować pod koniec I trymestru, HT muszą prze-
chodzić do płodu z krążenia matki. Co więcej, aktywność 
płodowej tarczycy jest całkowicie zależna od dostępno-
ści jodu przechodzącego z krążenia matki. Powoduje to 
stałą rywalizację o jod między tarczycą matki a tarczycą 
płodu.50,51 Hormony tarczycy odgrywają niezwykle waż-
ną rolę w embriogenezie oraz dojrzewaniu płodu, a od 

stopnia ich niedoboru zależy stopień uszkodzenia roz-
wijającego się mózgu.7,46,47 Według niektórych autorów 
wczesne (w I trymestrze ciąży) uszkodzenia są najcięższe, 
inni uważają, że te w II i III trymestrze, a nawet w 1. r.ż. 
dziecka są nieodwracalne.15,28,40 Niedobór jodu pociąga za 
sobą następstwa w postaci poronień, porodów martwych, 
porodów przedwczesnych, wad wrodzonych, niższej masy 
urodzeniowej noworodków, wyższej śmiertelności oko-
łoporodowej i niemowląt, a zwłaszcza kretynizmu ende-
micznego.37,44 Glinoer et al. dowiedli, że zaburzenia czyn-
ności tarczycy u noworodków, a zwłaszcza u wcześniaków, 
nawet o charakterze przemijającym, mogą być przyczyną 
deficytów neuro-intelektualnych w późniejszym okresie 
życia.51 Skutki zaburzeń z niedoboru jodu w różnych okre-
sach życia człowieka przedstawiono w tabeli 4.

5.1. Noworodki

Najważniejsze i  częste zaburzenia czynności tarczycy 
spowodowane niedoborem jodu występują u noworod-
ków i małych dzieci.13 Manifestują się jako wole oraz 
niedoczynność tarczycy przemijająca lub trwała.8,40,42 
W warunkach niewystarczającej zawartości jodu w die-
cie kobiety ciężarnej, a w konsekwencji w mleku matki 
parametry czynności tarczycy zarówno matki, jak i nowo-
rodka mogą ulec zaburzeniom, których stopień nasilenia 
jest wyraźnie większy u noworodka, co wynika z  jego 
większej wrażliwości na niedostatek tego pierwiastka.11,52 
Częstość występowania hipertyreotropinemii u noworod-
ków poddanych masowym badaniom przesiewowym jest 
kilkakrotnie wyższa w strefie dużego niedoboru jodu. Ba-
danie przesiewowe noworodków jest czułym wskaźnikiem 
i może być stosowane jako narzędzie do monitorowania 
efektywności profilaktyki jodowej w populacji.13,19 Kry-
teria oceny niedoboru jodu w populacji przedstawiono 
w tabeli 5.

5.2. Dzieci

Dla okresu dziecięcego, a zwłaszcza młodzieńczego cha-
rakterystyczne jest występowanie wola jako wyniku nie-
doboru jodu. IDD towarzyszyć może młodzieńcza niedo-
czynność tarczycy oraz opóźnienie rozwoju fizycznego 

Tabela 4. IDD w różnych okresach życia człowieka

Okres życia Zaburzenie

Okres płodowy

• poronienia
• obumarcie płodu
• zwiększona umieralność okołoporodowa
• zwiększona umieralność niemowląt
• kretynizm endemicznya

• zaburzenia neurologiczne:
 ■ niedorozwój umysłowy
 ■ głuchota
 ■ spastyczne porażenie kończyn

• obrzęk śluzowaty (łac. myxoedema)
• niedoczynność tarczycy
• karłowatość
• niedorozwój umysłowy

Noworodek

• wole noworodkowe (nietoksyczne)a

• przemijająca niedoczynność tarczycy
• hipetyreotropinemia
• hipotyroksynemia

Małe dziecko • wole nietoksyczne
• jawna lub subkliniczna niedoczynność tarczycy

Okres młodzieńczy

• wole nietoksyczne
• młodzieńcza niedoczynność tarczycya

• opóźniony rozwój fizycznya

• zaburzone funkcje psychicznea

Dorosły

• wole nietoksyczne i jego powikłania (np. wole 
guzkowe nietoksyczne)

• niedoczynność tarczycy
• endemiczne opóźnienie umysłowea

• zmniejszenie płodności

a Tylko w ciężkim niedoborze jodu.
Na podstawie: Lewiński A, Stasiak M. Zaburzenia z niedoboru jodu. 
Medycyna Praktyczna. https://www.mp.pl/pediatria/artykuly-
wytyczne/artykuly przegladowe/217404.zaburzenia-z-niedoboru-jodu. 
Opublikowano 5.03.2020. Dostęp 1.07.2020.

Tabela 5. Kryteria oceny niedoboru jodu w populacji

Kryterium Badana populacja Łagodny  
niedobór jodu

Umiarkowany  
niedobór jodu

Ciężki  
niedobór jodu

Odsetek wola wg WHO [%] dzieci szkolne 5,0–19,9 20,0–29,9 ≥30,0

Objętość tarczycy >97. centyla [%] dzieci szkolne 5,0–19,9 20,0–29,9 ≥30,0

Średnie stężenie jodu w moczu [µg/l] dzieci szkolne 50–99 20–49 <20,0

Odsetek TSH >5 mIU/l u noworodków [%] noworodki 3,0–19,9 20,0–39,9 ≥40,0

Średnie stężenie Tg [ng/ml] dzieci i dorośli 10,0–19,9 20,0–39,9 ≥40,0

Na podstawie: World Health Organization. Assessment of Iodine Deficiency Disorders and Monitoring Their Elimination: A guide for programme managers. 3 wyd. 
Genewa, Szwajcaria: World Health Organization; 2007. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43781/9789241595827_eng.pdf;jsessionid=6E34ED6
692D226536477FC1F6B9FA819?sequence=1. Dostęp 1.07.2020.
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i umysłowego.20,35,53 Wśród następstw niedoboru jodu 
w tym okresie należy wymienić niedoczynność tarczycy, 
zaburzenia mowy i słuchu, różnego stopnia opóźnienie 
rozwoju umysłowego, obniżenie ilorazu inteligencji, sub-
kliniczne deficyty neurologiczne.52 Liczni autorzy wyka-
zali znamiennie gorsze wyniki testów psychologicznych, 
jak również upośledzenie rozwoju psychomotorycznego 
oraz większy odsetek dzieci ze wzrostem poniżej średniej 
i niskorosłych mieszkających na terenie niedoboru jodu 
niż na obszarze kontrolnym.52,54,55 Znane są publikacje 
informujące o potwierdzonym wpływie niedoboru jodu 
na obniżenie odporności, zaburzenia fagocytozy oraz 
osłabienie odpowiedzi immunologicznej.56 Uważa się, że 
niedobór jodu może wpływać na zapadalność na inne 
choroby, w tym na stwardnienie rozsiane.57 Następstwami 
chorób z niedoboru jodu dla całej populacji są zwięk-
szony wychwyt przez tarczycę jodu promieniotwórczego 
i wyższe ryzyko nowotworów tarczycy w przypadku kata-
strofy związanej z materiałami rozszczepialnymi, a także 
wysokie koszty leczenia schorzeń tarczycy. Najbardziej 
dotkliwe konsekwencje zagrażają kobietom ciężarnym, 
karmiącym piersią, płodom, noworodkom i niemowlętom 
w pierwszych miesiącach życia z powodu szczególnego 
narażenia na wystąpienie subklinicznej lub jawnej nie-
doczynności tarczycy.45,48

Niedobór jodu jest zagrożeniem dla całej populacji ży-
jącej na terenach ubogich w jod, dlatego niezbędne jest 
prowadzenie systematycznej, monitorowanej profilaktyki 
jodowej. Jak wspomniano na wstępie, w Polsce, która leży 
na terenach umiarkowanego niedoboru jodu, obligato-
ryjna profilaktyka jodowa prowadzona jest od 1997 r. 
Jodowanie soli spożywczej okazało się skuteczne i  jest 
kontynuowane do tej pory.6,36 Dodatkowej suplementacji 
jodem z wyżej opisanych przyczyn wymagają jedynie 
kobiety ciężarne i karmiące. Zgodnie z rekomendacjami 
WHO dobowe spożycie jodu powinno wynosić: u dzieci 
do 5. r.ż. – 90 µg, u dzieci w wieku 6–12 lat – 120 µg, 
u dzieci w wieku powyżej 12  lat oraz osób dorosłych 
– 150 µg, u kobiet ciężarnych i karmiących – 250 µg.36,58 
Zapotrzebowanie na jod w zależności od wieku przed-
stawiono w tabeli 6.
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