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WIEDZA KOBIET NA TEMAT PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 

WOMEN’S KNOWLEDGE ABOUT BREAST CANCER PREVENTION 
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Katedra Profilaktyki Zdrowotnej  

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jacek Wysocki 
Kierownik Pracowni: dr n. biol. Dorota Talarska 

Streszczenie 

Wstęp. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala zmniej-
szyć umieralność, dlatego tak ważną rolę odgrywają działania z zakresu profilaktyki. 
Cel. Celem pracy była ocena stanu wiedzy kobiet na temat zapobiegania nowotworom piersi. 
Materiał i metoda. Badanie ankietowe przeprowadzono wśród kobiet przebywających w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie oraz w Przyszpitalnej Poradni w okresie od kwietnia do 
października 2008 r. W badaniu uczestniczyło 100 kobiet. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.  
Wyniki. Najczęściej wskazywanym objawem raka było pojawienie się guzka w piersi, bez dolegliwości bólowych (73%), kolejnymi: 
krwisty wyciek z brodawki (40%), powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym (35%), asymetria i obrzęk (22%), ból (22%) 
oraz zaczerwienienie, zasinienie i wciągnięcie brodawki sutkowej (21%). Ponad połowa badanych nie potrafiła określić znaczenia 
diety w profilaktyce raka piersi (55%), a 17% uznało, że sposób odżywiania nie ma znaczenia. Większość kobiet wykonuje samoba-
danie piersi, z czego regularnie raz w miesiącu 36%. Głównym źródłem wiedzy na temat profilaktyki raka sutka oraz samobadania 
piersi są ulotki. 
Wnioski. 1. Znajomość profilaktyki raka piersi wśród kobiet nie jest w pełni zadowalająca i wymaga uzupełnienia. 2. Kobiety mają 
świadomość znaczenia przeprowadzania badań profilaktycznych piersi, jednak wykonują je niesystematycznie. 3. Istnieje potrzeba 
prowadzenia działań edukacyjnych wśród kobiet dotyczących czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi. 4. Podstawowym źródłem 
wiedzy na temat profilaktyki raka piersi są ulotki oraz środki masowego przekazu, co wskazuje na konieczność zwiększenia udziału 
lekarzy, pielęgniarek i położnych w edukacji kobiet.  

SŁOWA KLUCZOWE: rak piersi, czynniki ryzyka, profilaktyka. 

Summary 

Introduction. Breast cancer is the most common cancer among women. Early diagnosis can reduce mortality and therefore preven-
tive actions are so important.  
Aim. This study was to assess the state of knowledge among women about breast cancer prevention and attitudes favorable in terms 
of prevention. 
Material and methodology. The survey was conducted among women in the Department of Gynecology-Obstetrics in the Public 
Health Care Unit in Wolsztyn and in the Outpatient Clinic during the period from April to October, 2008. The survey included 100 
women. A questionnaire was the research tool.  
Results. The most common symptom of cancer was the occurrence of a lump in the breast, with no pain (73%), followed by: bloody 
discharge from the nipple (40%), swollen lymph nodes in the armpit (35%), asymmetry and edema (22%), pain (22%), and redness, 
bruising and nipple retraction (21%). More than half of the respondents could not identify the importance of diet in breast cancer 
prevention (55%) and 17% felt that the diet is of no importance. Most women performed breast self-examination, of whom 36% did 
so regularly once a month. The main source of information about breast cancer prevention and breast self-examination were leaflets. 
Conclusions. 1. Knowledge about breast cancer prevention among women is not fully satisfactory and needs to be broadened.  
2. Women are aware of the importance of preventive breast examinations, but they do not systematically perform such examinations. 
3. There is a need for educational actions for women about risk factors and breast cancer prevention. 4. The main source of informa-
tion about breast cancer prevention are leaflets and mass media, which indicates the need to increase the participation of doctors, 
nurses and midwives in the education of women.  

KEY WORDS: breast cancer, risk factors, prophylaxis. 
 
 
 

Wstęp 
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem 

złośliwym u kobiet w większości krajów na świecie [1–3]. 
W 2002 roku rozpoznano ponad 1 150 000 nowych zacho-

rowań a w 2007 roku liczba ta wzrosła do około 1 300 000. 
Blisko 400 000 kobiet zmarło z tego powodu. Najwięcej, bo 
ponad połowa zachorowań na raka gruczołu piersiowego 
występuje w krajach uprzemysłowionych. Ameryka Pół-
nocna, Australia oraz północna i zachodnia Europa odzna-
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czają się najwyższą zachorowalnością, Europa Środkowa  
i Wschodnia – średnią. Najniższą, natomiast, kraje Afryki  
i Azji Południowo-Wschodniej. W ciągu ostatnich 25 lat 
współczynniki zachorowalności wzrosły średnio o 30% [1].  

W Polsce rak piersi zajmuje pierwsze miejsce wśród 
zachorowań na nowotwory u kobiet (22%). Według ostat-
nich dostępnych danych opublikowanych przez Zakład 
Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkolo-
gii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w 2009 roku 
w Polsce rozpoznano 15 700 nowych zachorowań. Progno-
zuje się, że do połowy obecnej dekady liczba zachorowań 
może wzrosnąć do około 20 000 rocznie, co spowoduje, że 
współczynniki zachorowalności będą podobne do obser-
wowanych w krajach Europy Zachodniej [4]. 

Jednym z podstawowych elementów walki z rakiem 
piersi jest profilaktyka. Terapia Tamoksifenem, lekiem  
o działaniu antyestrogenowym, czy wykonanie profilak-
tycznej adneksektomii zmniejsza zagrożenie zachorowa-
niem u kobiet z podwyższonym ryzykiem rozwinięcia się 
choroby. Metodą dyskusyjną z powodu dużego okaleczenia 
jest obustronna profilaktyczna mastektomia, wykonywana  
u kobiet z potwierdzoną  mutacją genów supresorowych 
BRCA1 i/ lub BRCA2. Ważnym aspektem w ramach profi-
laktyki pierwotnej jest próba wpływu na czynniki poten-
cjalnie modyfikowalne: zmniejszenie zawartości tłuszczu  
w diecie, zmniejszenie spożycia mocnego alkoholu, zwięk-
szenie podaży kwasu foliowego, długotrwałe karmienie 
piersią, utrzymywanie należnej masy ciała, zwiększenie 
aktywności fizycznej oraz eliminacja takich czynników, jak 
doustne środki antykoncepcyjne i hormonalna terapia za-
stępcza. Możliwości pierwotnej profilaktyki są jednak 
mocno ograniczone, dlatego znaczenia nabiera profilaktyka 
wtórna [1]. Rozpoznanie nowotworu we wczesnej fazie 
zmniejsza śmiertelność i poprawia rokowanie [5–6]. W ra- 
mach profilaktyki wtórnej najprostszym badaniem służą-
cym do wykrycia raka jest samobadanie piersi [7]. Cennym 
narzędziem diagnostycznym jest kliniczne badanie piersi  
i badanie ultrasonograficzne. Najważniejszym badaniem 
przesiewowym jest mammografia lub mammografia połą-
czona z klinicznym badaniem piersi. Większość ekspertów 
zaleca coroczne jej wykonywanie po 40. roku życia [1]. 

Wiedza o metodach wczesnego wykrywania raka, czyn- 
nikach ryzyka i metodach zapobiegania jest kluczową kwe-
stią w walce z nowotworami piersi u kobiet [2]. Celem 
pracy była ocena stanu wiedzy kobiet w zakresie profilak-
tyki nowotworów piersi. 

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono wśród kobiet przebywających 

w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie 
oraz w Poradni Przyszpitalnej w okresie od kwietnia do 
października 2008 r. W badaniu uczestniczyło 100 kobiet. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety skon-
struowany w oparciu o przegląd aktualnego piśmiennictwa, 
zawierający pytania sprawdzające wiedzę na temat profilak-
tyki raka piersi, do którego dołączono metryczkę z pyta-
niami dotyczącymi sytuacji społeczno-demograficznej. Ko- 

biety zapytano również o wybrane czynniki ryzyka i prze-
szłość ginekologiczno-położniczą. Analizę statystyczną 
wykonano przy pomocy programu SPSS 15.0. W celu 
zbadania zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi 
zastosowano test niezależności chi-kwadrat. 

Wyniki 
Wśród 100 badanych kobiet najliczniejszą grupę sta-

nowiły pacjentki w przedziale wiekowym 21–30 lat (31%) 
oraz 31–40 lat (23%), najmniej było kobiet w wieku 41–50 
lat (10%). Większość ankietowanych (65%) mieszkała na 
terenach wiejskich, 35% w mieście. Badane pacjentki naj-
częściej posiadały wykształcenie średnie (40%) i zawodo-
we (36%). Większość respondentek (71%) rodziła w prze-
szłości. W grupie tej ponad 80% kobiet urodziło pierwsze 
dziecko przed 30. rokiem życia. Karmienie piersią dekla-
rowało 91% rodzących. Analizując wiek pojawienia się 
pierwszej miesiączki stwierdzono, że u ¾ badanych wystą-
piła ona pomiędzy 13. a 15. rokiem życia. Ponad 70% ko-
biet nadal miesiączkuje. Respondentki zapytano również  
o stosowanie doustnej antykoncepcji. Z uzyskanych danych 
wynika, że 13% stosowało tę metodę w przeszłości a 16% 
stosuje nadal. U żadnej ankietowanej kobiety nie występo-
wał nowotwór piersi, natomiast 34% respondentek dekla-
rowało występowanie raka piersi w rodzinie, w tym 23%  
u matki, 6% u siostry i 71% u innych dalszych krewnych. 
Stwierdzono również występowanie innych czynników ry- 
zyka, jak regularne spożywanie alkoholu (11%) oraz pale-
nie papierosów (21%). 

Najczęściej wskazywanym przez ankietowane obja-
wem raka było pojawienie się guzka w piersi, bez dolegli-
wości bólowych (73%), kolejnymi: krwisty wyciek z bro-
dawki (40%), powiększenie węzłów chłonnych w dole 
pachowym (35%), asymetria i obrzęk (22%), ból (22%), 
zaczerwienienie, zasinienie i wciągnięcie brodawki sutko-
wej (21%). Respondentki w większości nie potrafiły okre-
ślić znaczenia diety w profilaktyce raka piersi (55%), a 17% 
uznało, że rodzaj diety nie ma znaczenia. Większość kobiet 
wykonuje samobadanie piersi, z czego regularnie, raz w 
miesiącu 36%. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedsta-
wiono na rycinie 1. Najczęściej pacjentki wykonują samo-
badanie w dowolnym dniu miesiąca (42%), co piąta pa-
cjentka 2–3 dni po miesiączce (Rycina 2). Kobiety, u któ- 
rych odnotowano w rodzinach zachorowania na nowotwory 
piersi częściej wykonywały badania profilaktyczne (67%) 
w porównaniu do pacjentek, u których nie występował ten 
czynnik ryzyka (58%).  

Ponad 60% kobiet deklarowała znajomość technik 
samobadania piersi. Najczęściej informacje czerpały z ulo- 
tek i czasopism (67%) oraz od lekarza ginekologa (28%) 
a także od położnej rodzinnej (5%) i pielęgniarki rodzin-
nej (2%). Ulotki stanowiły również podstawowe źródło 
wiedzy na temat profilaktyki raka piersi. Na drugim 
miejscu ankietowane wymieniły prasę (57%) i telewizję 
(57%). Lekarz ginekolog oraz znajomi byli źródłem 
wiedzy dla 19% a pielęgniarka i położna rodzinna dla 
1% respondentek. Szczegółowe informacje przedstawio-
no na rycinie 3. Wśród pacjentek, które posiadały infor-
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macje od lekarza ginekologa najczęściej wymienianym 
objawem nowotworu było pojawienie się wycieku krwi-
stej treści z brodawki (27%) oraz asymetria i obrzęk 
piersi (19%), natomiast pacjentki czerpiące informacje  
z prasy najczęściej wskazywały ból piersi (91%). Poja-
wienie się guzka w piersi było najczęściej wskazywa-
nym symptomem przez respondentki korzystające z ulo-
tek (56%). 
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Rycina 1. Częstotliwość wykonywania samobadania piersi. 
Figure 1. The frequency of breast self-examination. 

 

 
 

Rycina 2. Termin wykonywania samobadania piersi. 
Figure 2. The date of breast self-examination. 

 

 
 

Rycina 3. Źródła informacji na temat profilaktyki raka piersi. 
Figure 3. Sources of information on breast cancer prevention. 

 
Oceniając własną wiedzę na temat zapobiegania no-

wotworom piersi ¾ ankietowanych stwierdziło, że nie 
posiada wystarczających informacji. Wykazano zależ-
ność pomiędzy samooceną a wiekiem respondentek. 
Kobiety najmłodsze, poniżej 20. roku życia najczęściej 
przyznawały, że ich wiedza jest niewystarczająca (93%), 
następnie pacjentki w przedziale wiekowym 20–30 lat 
(81%), 31–40 lat (78%) i 41–50 lat (60%). Najrzadziej, 
natomiast wiedzę oceniały jako niewystarczającą naj-
starsze ankietowane, w wieku powyżej 50 lat (59%).  

 

Dyskusja 
Brak wiedzy jest jednym z powodów, dla których ko-

biety nie biorą udziału w badaniach profilaktycznych [8]. 
Najprostszym badaniem, w ramach wtórnej profilaktyki 
nowotworów złośliwych piersi, jest regularne samobadanie 
piersi a kliniczne badanie cennym narzędziem diagnostycz-
nym, które może wykazać obecność zmian niewidocznych 
nawet w badaniach obrazowych [1]. W ocenianej grupie 
kobiet 70% wykonuje samobadanie. Podobne wyniki uzy-
skali inni autorzy [6, 9]. Chociaż większość kobiet deklaru-
je wykonywanie samobadania piersi, to tylko 36% wykonu-
je je regularnie, raz w miesiącu. W badaniu R. Nity, 17,4% 
kobiet po 35. roku życia [9]. Podobne wyniki uzyskała 
Przestrzelska M. i wsp., gdzie 77,3% kobiet wykonywało 
samobadanie, ale tylko 12% regularnie, a 10,7% we wła-
ściwym czasie [10]. W badaniach własnych 42% respon-
dentek wykonuje badanie w dowolnym dniu miesiąca. 
Wykazano, że kobiety, u których rak piersi występował 
rodzinnie częściej wykonywały badania profilaktyczne od 
pozostałych respondentek.  

Wielu autorów wykazało, że wiedza na temat czynni-
ków ryzyka nowotworów piersi wśród kobiet jest niska [6, 
9, 11]. Z badań przeprowadzonych przez A. Lorenc i wsp. 
wynika, że dobry poziom wiedzy posiada tylko 7% ankie-
towanych a 49% niedostateczny [6]. Niewiele kobiet ma 
świadomość, że czynnikiem ryzyka może być niewłaściwa 
dieta, co podkreśla wielu autorów [6, 12, 13]. W analizach 
przeprowadzonych przez B. Zych i wsp. połowa ankieto-
wanych nie była w stanie wymienić czterech z najczęściej 
występujących czynników ryzyka, a tylko 34,5% uwzględ-
niło dużą zawartość tłuszczów zwierzęcych w diecie. W 
badaniach własnych 17% respondentek przyznało, że spo-
sób odżywiania ma znaczenie w profilaktyce nowotworów. 
Ponadto w badanej grupie stwierdzono występowanie in-
nych czynników ryzyka. Co piąta kobieta była uzależniona 
od nikotyny, a co dziesiąta regularnie spożywała alkohol. 
Lewandowska i wsp. wykazała palenie papierosów u 32% 
kobiet, a Przestrzelska i wsp. u ponad połowy (54,7%) 
ankietowanych [3, 10].  

Obecność guza w piersi jest najczęściej wymienianym 
objawem nowotworów sutka [3, 6, 11]. Większość respon-
dentek (73%) wymieniało pojawienie się guzka w piersi 
jako objaw raka. Na drugim miejscu występował wyciek 
krwistej wydzieliny z brodawki (40%) oraz powiększone 
węzły chłonne w dole pachowym (35%). Nieco inne wyniki 
uzyskała B. Zych i wsp. W grupie kobiet po 35. roku naj-
częściej wymienianym objawem był guzek (84,3%) lub 
stwardnienie piersi, kolejnymi: powiększone węzły chłonne 
(67,3%), krwawienie lub wydzielina z piersi (66,0%), 
wciągnięcie brodawki (59,0%) oraz ból sutka (44,6%) [11]. 
Podstawowym źródłem wiedzy na temat profilaktyki nowo-
tworów piersi były ulotki (61%) oraz prasa i telewizja 
(57%). Tylko 1% ankietowanych wskazało pielęgniarkę 
(położną) rodzinną jako źródło informacji. Podobne wyniki 
uzyskała E. Tomczyk i wsp. w swoich analizach, gdzie 84% 
kobiet wskazało środki masowego przekazu jako podsta-
wowe źródło informacji na temat profilaktyki nowotworów  
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piersi [14]. Z przeprowadzonych badań wynika, że udział 
pracowników ochrony zdrowia w edukacji kobiet jest nie-
wielki. Tymczasem promocja zdrowia i doradztwo zdro-
wotne powinny być priorytetami w ochronie zdrowia [15]. 
Kobiety widzą potrzebę uczenia się. W badanej grupie aż 
75% kobiet uznało, że nie posiada wystarczającej wiedzy 
na temat profilaktyki raka sutka. Ciekawą formą edu-
kacji w jednostkach opieki zdrowotnej są kąciki promo-
cji zdrowia, w których znajdują się czasopisma i specja-
listyczne materiały poruszające tematykę zdrowego stylu 
życia i profilaktyki. Bardzo ważna jest również możli-
wość kontaktu z personelem medycznym, indywidualne 
konsultacje lub prelekcje organizowane dla większych 
grup zainteresowanych [15]. 

Wyniki badań własnych oraz analizy innych autorów 
wskazują na niedoskonałość działającego systemu profi-
laktyki i potrzebę zintensyfikowania działań z zakresu 
szeroko pojętej edukacji zdrowotnej, prowadzonej za-
równo przez personel medyczny oraz media [15, 16].  

Wnioski 
1. Znajomość profilaktyki raka piersi wśród kobiet 

nie jest w pełni zadowalająca i wymaga uzupełnienia. 
2. Kobiety mają świadomość znaczenia przeprowa-

dzania badań profilaktycznych piersi, jednak wykonują 
je niesystematycznie. 

4. Istnieje potrzeba prowadzenia działań edukacyj-
nych wśród kobiet dotyczących czynników ryzyka i pro- 
filaktyki raka piersi. 

3. Podstawowym źródłem wiedzy na temat profilak-
tyki raka piersi są ulotki oraz środki masowego przeka-
zu, co wskazuje na konieczność zwiększenia udziału 
lekarzy, pielęgniarek i położnych w edukacji kobiet.  
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Streszczenie 

Wstęp. Artykuł podejmuje temat roli strategii radzenia sobie ze stresem w kształtowaniu się zachowań zdrowotnych adolescentów. 
Strategie zaradcze mogą być istotnym czynnikiem dla prezentowanych zachowań wobec zdrowia, szczególnie w okresie adolescen-
cji, który jest szczególnie istotny zwłaszcza z perspektywy tworzenia w tym właśnie okresie tożsamości zdrowotnej jednostki.  
Materiał i metody. Badaniem objęto 159 badanych w wieku od 10 do 18 lat, przebywających w sanatorium w Ciechocinku z powo-
du otyłości. Zastosowane dwa standaryzowane narzędzia badawcze – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych 
(CISS) oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ).  
Wyniki. Wyniki pozwoliły zrealizować przyjęty cel pracy. Udało się określić dominujące strategie zaradcze w grupie badanej. Określo-
no również za pomocą modelu regresji rolę stosowanych strategii radzenia sobie ze stresem dla kształtowania się poszczególnych za-
chowań zdrowotnych.  
Wnioski. Główne wnioski płynące z badań pozwalają stwierdzić, że dla kształtowania się zachowań zdrowotnych adolescentów najistotniej-
szą strategią radzenia sobie ze stresem jest strategia skoncentrowana na zadaniu, szczególnie istotnie wpływa ona na wymiar zdrowia odnoszą-
cy się do praktyk zdrowotnych, takich jak sen oraz rekreacja fizyczna, natomiast strategie skoncentrowane na unikaniu oraz strategie skoncen-
trowane na emocjach w znacznie mniejszym stopniu wpływają na prezentowane przez badanych adolescentów zachowania zdrowotne.  

SŁOWA KLUCZOWE: otyłość, psychologia, dzieci i młodzież. 

Summary 

Introduction. The article considers the role of strategies of coping with stress in the development of health – related behaviors in 
adolescents. It is particularly during adolescence when coping strategies can affect the presented health – related behaviors. Adole-
scence, in turn, is essential for health behaviors because it is the period of life when individual health identity is formed.  
Material and methods. 159 subjects in 10–18 years age range who were undergoing sanatorium treatment for obesity participated in the 
study. They filled out Endler and Parker's Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and Inventory of Health – Related Behaviors (IZZ).  
Results. The results made it possible to achieve the aims of the study i.e. to describe the main coping strategies in the studied group. The role 
of particular coping strategies for the development of each health – related behavior was analyzed by way of the regression model. 
Conclusions. It can be concluded that task – oriented strategy is crucial for the development of health – related behaviors in adolescents. This 
strategy particularly affected the dimension of health related to such health behaviors as sleeping or physical recreation while avoidance – 
oriented or emotion – oriented strategies were found to influence health – related behaviors of adolescents to a much lesser extent. 

KEY WORDS: obesity, psychology, children and adolescents. 

Wstęp 
Strategie radzenia sobie ze stresem rozumieć można ja-

ko wysiłki podejmowane w celu opanowania i minimali-
zowania wydarzeń stresowych stosowane w określonych  

 
 

sytuacjach. Według badań R. Lazarusa w sytuacji stresowej 
ludzie używają różnorodnych strategii radzenia sobie. Wy-
odrębniono więc kilka typów strategii radzenia sobie ze 
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stresem, przy czym decyzja o użyciu konkretnej z nich 
podyktowana jest m.in. zasobami, środkami wpływu oraz 
czynnikami konstytucjonalnymi jednostki [1].  

Z punktu widzenia podjętego w niniejszym artykule 
tematu badań najistotniejsze strategie radzenia sobie ze 
stresem to: strategia skoncentrowana na zadaniu, strate-
gia skoncentrowana na emocjach oraz strategia skoncen-
trowana na unikaniu.  

Strategia skoncentrowana na zadaniu odnosi się do wy-
siłków, aby wpłynąć na okoliczności wydarzenia stresowego. 
Celem strategii skoncentrowanej na emocjach jest regulacja 
negatywnych konsekwencji emocjonalnych wydarzenia 
stresowego. Strategie unikowe dotyczą natomiast aktywno-
ści mających na celu odsunięcie problemów, w konsekwen-
cji czego jednak nie następuje ich rozwiązanie. Według 
Lazarusa wybór strategii podyktowany jest różnicami in-
dywidualnymi, które związane są z oceną zagrożenia, która 
uwarunkowana jest z kolei takimi elementami, jak: wiedza, 
przekonania, doświadczenie życiowe, optymizm lub pesy-
mizm [2, 3, 4]. 

Wybór stylów zaradczych w sytuacjach stresowych 
może być czynnikiem kształtującym zachowania zdro-
wotne. Zachowania zdrowotne i to zarówno prozdrowot-
ne, jak i antyzdrowotne, co szczególnie dotyczy tych 
ostatnich jako niekonstruktywnych sposobów radzenia 
sobie ze stresem, są m.in. konsekwencją pojawiających 
się wydarzeń stresowych.  

Wieloaspektowość pojęcia zachowań zdrowotnych 
sprawia, że istnieje wiele jego definicji. Strelau podaje za 
Puchalskim, iż zachowania zdrowotne to „zachowania 
rozpatrywane z punktu widzenia ich znaczenia dla zdrowia” 
[5]. H. Sęk określa zachowania zdrowotne jako „reaktywne, 
nawykowe i/lub celowe formy aktywności człowieka, które 
pozostają – na gruncie wiedzy obiektywnej o zdrowiu  
i subiektywnego przekonania – w istotnym wzajemnym 
związku ze zdrowiem” [6]. Według Gochmana zachowania 
zdrowotne obejmują takie elementy, jak: przekonania, 
oczekiwania i przewidywania, motywy, myślenie i emocjo-
nalne mechanizmy osobowości oraz wewnętrzne wzory 
zachowań, związane z utrzymywaniem, umacnianiem  
i przywracaniem zdrowia. Mają one charakter: reaktywny 
(odpowiedź na wymagania społeczne, mody), nawykowy 
(efekt socjalizacji), intencjonalny [5]. B. Tobiasz-Adam- 
czyk uważa, że zachowania zdrowotne wiążą się ściśle,  
z potrzebami zdrowotnymi, czyli dyspozycjami do określo-
nego zachowania zdrowotnego [7].  

Zachowania zdrowotne można podzielić na wiele spo-
sobów, co zależne jest przede wszystkim od przyjętego 
kryterium podziału. Podstawowy podział dotyczy skutków 
podejmowanych zachowań dla zdrowia. Wyróżnia się 
więc zachowania sprzyjające zdrowiu – zachowania proz-
drowotne oraz zachowania antyzdrowotne, czyli wszelkie 
formy aktywności podejmowane przez jednostkę, które 
przyczyniają się do powstawania zaburzeń stanu zdrowia, 
negatywnych oddziaływań w sferze emocjonalnej, fizycz-
nej i psychospołecznej [8]. 

Zachowania prozdrowotne to m.in.: dbanie o dobrą 
kondycję fizyczną i psychiczną, prewencje chorób, różne 

formy rekonwalescencji, prawidłowe odżywianie, utrzy-
mywanie higieny osobistej oraz otoczenia życia, umiejęt-
ności interpersonalne i społeczne, unikanie używek,  
zapewnienie bezpieczeństwa itp. Do zachowań antyzdro-
wotnych zaliczyć można: np.: palenie papierosów, zaży-
wanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, szkodliwe na- 
wyki żywieniowe, małą aktywność fizyczną, bądź jej brak 
itp. Nie są podejmowane świadomie w celu samoznisz-
czenia, ale taki mają skutek. Świadome szkodzenie wła-
snemu zdrowiu jest zachowaniem rzadkim. Podejmowane 
są częściej przez młodzież, niż osoby dorosłe. Działania 
antyzdrowotne, oprócz typowo destrukcyjnych dla organi-
zmu, mają funkcje ukryte. Realizacja tych funkcji wydaje 
się dominującym powodem atrakcyjności, np. palenia 
papierosów. Młodzi ludzie sadzą, że palenie działa relak-
sująco, odpręża, podnosi atrakcyjność palącego w spo-
łecznych interakcjach, a jako swego rodzaju obrządek – 
pomaga pokonywać bariery towarzyskie. Na decyzję o po- 
djęciu tego typu działań ma wpływ szereg czynników,  
w tym: grupa rówieśnicza, normy społeczno-kulturowe 
akceptowane w grupach społecznych, w których jednostka 
uczestniczy oraz jej sytuacja rodzinna. Wpływ wspomnia-
nych czynników może być na tyle silny, że jednostki na-
wet pomimo świadomości szkodliwości podejmowanych 
zachowań, nie rezygnują z nich. Dzieje się tak zwłaszcza 
jeśli wiążą się one np. (szczególnie w przypadku mło- 
dzieży) z prestiżem w grupie rówieśniczej bądź choćby  
z możliwością przynależności do niej, bądź poczuciem 
solidarności wewnątrzgrupowej, a co za tym idzie mogą 
stanowić poważne zagrożenie [9, 10, 11].  

Wyróżnić można również szereg czynników deter-
minujących zachowania zdrowotne, przy czym na to, 
które czynniki w danym momencie są szczególnie istot-
ne decydują konstytucjonalne właściwości jednostki, 
wzorce zachowań oraz czynniki sytuacyjne i niekiedy 
trudno jest określić, w jakim stopniu np. prezentowane 
zachowania zdrowotne zależą od obiektywnych warun-
ków skłaniających jednostki do wyrażania większej 
troski o własne zdrowie poprzez podejmowanie działań 
mających na celu ochronę zdrowia [9]. Czynniki deter-
minujące zachowania zdrowotne mogą być:  

– związane z jednostką – należą tu cechy, takie jak: 
wykształcenie, pozycja społeczno-ekonomiczna, 
stan cywilny [7, 10] lub poczucie umiejscowienia 
kontroli nad zdrowiem [12]  

– związane z kulturą – należą tu takie czynniki, jak 
standard mieszkaniowy, ukształtowane nawyki hi-
gieniczne, tradycje kulinarne, tryb życia, wzory 
życia seksualnego i rodzinnego, wypoczynek [7]  

– związane z wychowaniem – wychowanie zdrowotne 
polega na tworzeniu nawyków bezpośrednio lub po-
średnio związanych z ochroną i doskonaleniem 
zdrowia fizycznego i psychicznego; wyrabianiu od-
powiednich sprawności; nastawieniu woli i kształ-
towaniu postaw umożliwiających stosowanie zasad 
higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie choro-
bom; pobudzeniu pozytywnego zainteresowania 
sprawami zdrowia przez wzbogacanie wiedzy o so-
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         Tabela 1. Liczebność grupy badanej ze względu na płeć i wiek  
         Table 1. The size of the investigated group (according to age and gender)  
 

 Płeć Ogółem 
 Chłopiec Dziewczynka  
 Liczebność % z wiek % z płeć Liczebność % z wiek % z płeć Liczebność 

Wiek 10 0 0,0% 0,0% 2 100,0% 2,1% 2 
 11 2 40,0% 3,4% 3 60,0% 3,2% 5 
 12 0 0,0% 0,0% 5 100,0% 5,3% 5 
 13 9 47,4% 15,5% 10 52,6% 10,6% 19 
 14 12 50,0% 20,7% 12 50,0% 12,8% 24 
 15 8 38,1% 13,8% 13 61,9% 13,8% 21 
 16 10 38,5% 17,2% 16 61,5% 17,0% 26 
 17 14 35,0% 24,1% 26 65,0% 27,7% 40 
 18 3 30,0% 5,2% 7 70,0% 7,4% 10 

Ogółem 58 38,2% 100,0% 94 61,8% 100,0% 152 
 

bie, jak i też o sprawach rządzących zdrowiem pu-
blicznym [10, 13].  

Istotnym czynnikiem wpływającym na prezentowane 
zachowania zdrowotne jest wiek jednostki. Okres adole-
scencji, który jest szczególnie istotny z punktu widzenia 
niniejszego tekstu, można rozpatrywać według różnych kla- 
syfikacji. Według I. Obuchowskiej adolescencja przypada na 
okres między 10. a 20. rokiem życia [14]. Warto jednak 
wziąć pod uwagę, że w myśl psychospołecznej teorii rozwo-
ju E.H. Eriksona, przyjmowanie ścisłych ram wiekowych 
opisujących poszczególne okresy rozwojowe może być 
mylące i utrudnia ujmowanie rozwoju jako takiego w kate-
goriach ciągłości [15]. Natomiast dla potrzeb opisu jakiego-
kolwiek okresu rozwojowego konieczne jest przyjęcie okre-
ślonych cezur czasowych, jednak mają one charakter płynny 
i raczej umowny. Adolescencja z punktu widzenia rozwojo-
wego postrzegania zdrowia jednostki jest okresem szczegól-
nie istotnym. Według psychospołecznej teorii rozwoju Erika 
H. Eriksona na ten okres przypada rozwiązanie kryzysu 
tożsamości, co uważane jest za pierwszy poważny krok w 
budowaniu koncepcji samego siebie. Wtedy to też młody 
człowiek określa się w wyborze autorytetów, które będą 
przez niego uznawane i akceptowane, określa również swoje 
możliwości w różnych dziedzinach i rolach [16, 17, 18]. 
Tworzenie się tożsamości obejmuje również kształtowanie 
tożsamości zdrowotnej, związanej z rozwojem świadomości 
zdrowotnej oraz stosunku do zdrowia jako wartości. Istotne 
jest tu określenie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, któ-
rych przejawem może być realizowanie antyzdrowotnego 
trybu życia, prowadzące do konsekwencji zdrowotnych. 
Według Eriksona i jego modelu tożsamości zdrowia (identi-
ty health model) wraz z formowaniem się własnej tożsamo-
ści kształtuje się również własna definicja zdrowia [17]. 
Dojrzała, ukształtowana tożsamość obejmuje spójny wize-
runek samego siebie, budowany w oparciu o różne dziedzi-
ny życia i płaszczyzny zdrowia (soma, psyche, etos) [19]. 
Według Eriksona tożsamość zdrowotna powstaje dzięki 
mechanizmowi identyfikacji, który do kresu dorastania jest 
dla jednostki głównym sposobem uzewnętrzniania społecz-
nie przyjętego obrazu zdrowia [19]. Adolescenci zwracają 

się niekiedy w kierunku alternatywnych sposobów ujmowa-
nia zdrowia, kształtowanym przez subkultury. Poszukując 
własnej tożsamości zdrowotnej, dorastający może przyjąć 
czasowo różne systemy, z którymi się w danym momencie 
identyfikuje. W systemach tych zdrowie może zajmować 
naczelną pozycję, bądź też jego wartość może być deprecjo-
nowana. Niebezpieczeństwa w poszukiwaniach zdrowotnej 
tożsamości wiążą się w dużej mierze z tzw. idealizmem 
młodzieńczym, który może skłaniać do poświęcania zdrowia 
(a niekiedy i życia) dla określonej idei [19]. Może tym sa-
mym ukształtować się pozytywna, bądź negatywna tożsa-
mość zdrowotna (np. tożsamość anorektyczki, bądź narko-
mana) [20]. Za najistotniejsze przejawy zdrowia w tym 
okresie uznaje się: poczucie tożsamości, stałości, odrębności 
i zdolności wyboru celów. Wśród przejawów patologii wy-
mienić należy brak poczucia tożsamości, rozproszenie ról, 
przyjęcie tożsamości odzwierciedlonej a także podkultury  
i przestępczość [6]. Według Eriksona wiek młodzieńczy jest 
szczególnie trudny, co wynika z faktu, że wielu młodych 
ludzi nie radzi sobie z nowymi wymaganiami, próbuje więc 
ucieczki lub popada w przygnębiający i odpychający nastrój. 
Istotnym zagrożeniem jest również podatność młodzieży na 
wpływ ideologii totalitarnych [21]. W związku z kształto-
waniem się tożsamości zdrowotnej, młodzi ludzie przeżywa-
ją szereg niepokojów dotyczących zdrowia. Zdrowotne 
niepokoje młodzieży dotyczą najczęściej: znajomości ludz-
kiego organizmu i jego funkcjonowania, warunków utrzy-
mania i poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego, higie-
ny i diet oraz wyglądu i aparycji odpowiadającej współ- 
czesnym kanonom mody [22]. 

Materiał i metody  
Badaniu poddano 159 osób w okresie adolescencji, w 

tym 94 dziewczynki i 58 chłopców (w pozostałych przy-
padkach wystąpiły braki danych jeśli chodzi o podanie płci 
przez respondentów). Wiek badanych rozkładał się następu-
jąco: 10 lat – 2 osoby, 11 lat – 5 osób, 12 lat – 5 osób, 13 lat 
– 19 osób, 14 lat – 24 osoby, 15 lat – 21 osób, 16 lat – 26 
osób, 17 lat – 40 osób, 18 lat – 10 osób (Tabela 1).  
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         Tabela 2. Wyniki dotyczące strategii radzenia sobie ze stresem w grupie badanej  
         Table 2. The results concerning strategies of coping with stress in the investigated group  
 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie  
standardowe 

Coping zadaniowy 157 34 76 54,96 9,415 

Coping emocjonalny  18 75 44,72 10,694 

Coping unikowy  32 74 55,27 9,452 

Czynności zastępcze  12 38 25,19 5,315 

Poszukiwanie towarzystwa  8 25 19,65 4,089 

Badanymi były osoby przebywające na turnusie sana-
toryjnym w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci w Cie-
chocinku z powodu otyłości. Wszyscy badani byli zdrowi, 
a choroby (np. cukrzyca) były kryterium wykluczenia  
z badań. Cechą wspólną wszystkich badanych był współ-
czynnik BMI przekraczający wartość 24.  

Do badania strategii zaradczych radzenia sobie ze stre-
sem zastosowano Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytu-
acjach Stresowych CISS, (z ang. Coping Inventory for 
Stressful Situations) autorstwa N. S. Endlera, G. Jamesa i D. 
Parkera w polskiej adaptacji Piotra Szczepaniaka, Jana 
Strelaua oraz Kazimierza Wrześniewskiego. Test zbudowa-
ny jest z 48 stwierdzeń dotyczących różnych sytuacji w 
życiu człowieka, a zadaniem osoby badanej jest określenie 
częstotliwości podejmowanych działań własnych w sytu-
acjach trudnych. Wyniki testu pozwalają na określenie u 
osoby badanej jednego z trzech stylów radzenia sobie ze 
stresem: skoncentrowanego na zadaniu (SSZ); na emocjach 
(SSE) oraz stylu skoncentrowanego na unikaniu (SSU), 
przyjmującego dwie formy, tj. angażowanie się w czynno-
ści zastępcze (ACZ) oraz poszukiwanie kontaktów towa-
rzyskich (PKT), polegającej na poszukiwaniu wsparcia w 
otoczeniu [23].  

Da badania zachowań zdrowotnych posłużył Inwentarz 
Zachowań Zdrowotnych (IZZ) autorstwa Zygfryda Juczyń-
skiego. Test zbudowany jest z 24 stwierdzeń opisujących 
różnego rodzaju zachowania związane ze zdrowiem. Zada-
niem osoby badanej jest określenie częstotliwości prezen-
towania tych zachowań zdrowotnych. Wyniki testu pozwa-
lają na określenie prezentowanych przez badanego 
zachowań zdrowotnych odnoszących się do: prawidło-
wych nawyków żywieniowych – IZZ1 (opisujących 
przede wszystkim rodzaj spożywanej żywności), zachowań 
profilaktycznych – IZZ2 (dotyczących przede wszystkim 
przestrzegania zaleceń zdrowotnych), praktyk zdrowotnych 
– IZZ3 (opisujących przede wszystkim nawyki dotyczące 
snu oraz rekreacji fizycznej) oraz pozytywnego nastawienia 
psychicznego – IZZ4 (opisujących takie czynniki, jak uni-
kanie zbyt silnych emocji, stresorów i napięć) [24].  

Wyniki  
Badania dotyczące strategii radzenia sobie ze stresem 

wykazały, że badani adolescenci średnio w podobnym 
stopniu stosują wszystkie strategie zaradcze. Jeżeli cho-

dzi o strategie skoncentrowane na zadaniu (SSZ) wynik 
minimalny wynosił 34, co według norm stenowych wy-
nosi 2, wynik najwyższy wyniósł 76, co lokuje go na 10 
stenie. Jednak wartość średnia wyników surowych wy-
niosła 54,96 – co odpowiada stenowi 5, zatem nie można 
tej strategii uznać za dominującą w grupie badanej.  

W odniesieniu do strategii skoncentrowanej na emo-
cjach (SSE) najwyższy wynik wyniósł 75 (co odpowiada 
10 stenowi), najniższy 18 (co odpowiada stenowi 1), 
jednak wynik średni – 44,72 lokuje się na stenie 6, zatem 
również i ta strategia nie ma charakteru dominującego w 
badanej grupie.  

Najwyższy wynik średni uzyskano w skali mierzącej 
strategie skoncentrowane na unikaniu (SSU) i wyniósł on 
55,27 – co lokuje go na 7 stenie. Najwyższy wynik surowy 
w tej skali wyniósł 74 (10 sten), natomiast najniższy 32 (2 
sten). W ramach podskal w SSU: angażowaniu się w czyn-
ności zastępcze (ACZ) oraz poszukiwaniu kontaktów towa-
rzyskich (PKT) średnie wyniki wyniosły odpowiednio 
25,19 (6 sten) oraz 19,65 (6 sten). Najwyższy wynik suro-
wy w skali ACZ wyniósł 38 (10 sten) a najniższy 12 (2 
sten). W skali PKT wynik najwyższy wyniósł 25 (10 sten) 
natomiast najniższy 8 (1 sten). Można więc przyjąć, że w 
grupie badanej w niewielkim stopniu dominującą strategią 
radzenia sobie ze stresem jest strategia skoncentrowana na 
unikaniu (Tabela 2, Wykres 1). 

Badania dotyczące zachowań zdrowotnych wykazały, 
że na wszystkich badanych wymiarach osoby badane pre-
zentują średnio umiarkowane zachowania zdrowotne.  

Dla skali odnoszącej się do prawidłowych nawy-
ków żywieniowych (IZZ1) średnia wyników wyniosła 
3,56 (wynik najniższy – 2,00; wynik najwyższy – 
5,17). Dla skali mierzącej zachowania profilaktyczne 
(IZZ2) średnia wyników wyniosła 3,22 (wynik najwyż-
szy – 4,83; wynik najniższy – 1,17). Dla skali mierzą-
cej praktyki zdrowotne średnia wyników wyniosła 3,34 
(wynik maksymalny – 5,00; minimalny – 1,17). Dla 
skali odnoszącej się do pozytywnego nastawienia psy-
chicznego średnia wyników wyniosła 3,56 (wynik mi-
nimalny – 2,00; maksymalny – 5,00). Można więc 
przyjąć, że badana młodzież prezentuje zachowania 
umiarkowanie prozdrowotne w odniesieniu do wszyst-
kich badanych za pomocą użytego kwestionariusza 
wymiarów (Tabela 3, Wykres 2).  
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         Tabela 3. Wyniki dotyczące prezentowanych zachowań zdrowotnych w grupie badanej 
         Table 3. The results concerning health – related behaviors presented by the investigated group  
 

Statystyki opisowe 

 N Minimum Maksimum Średnia Odchylenie  
standardowe 

IZZ_1 159 2,00 5,17 3,56 0,62735 
IZZ_2  1,17 4,83 3,22 0,71802 
IZZ_3  1,17 5,00 3,34 0,79425 
IZZ_4  2,00 5,00 3,56 0,69441 

 
Tabela 4. Wyniki dotyczące korelacji zmiennych (strategii radzenia sobie ze stresem oraz zachowań zdrowotnych) oraz współ-
czynnika determinacji  
Table 4. The results concerning correlation of variables (strategies of coping and health – related behaviors) in the investigated group   
 

Współczynniki Zmienna 
zależna 

Predyktory 

B (błąd stand.) Beta stała % wariancji wyjaśnionej 

IZZ 2 Coping  
zadaniowy 0,029 (0,009) 0,345 1,74 (0,499) 10,7 

    istotność: F (1, 77) = 10,37;  
p = 0,002 

IZZ 3 Coping  
zadaniowy 0,04 (0,009) 0,441 0,523 (0,611) 19,0 

 Coping  
emocjonalny 0,017 (0,008) 0,203  3,2 

    istotność: F (2, 76) = 12,12;  
p < 0,001 

IZZ4 Coping  
zadaniowy 0,019 (0,008) 0,245 3,54 (0,534) 4,8 

    istotność: F (2, 76) = 13,78;  
p < 0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 1. Wyniki dotyczące strategii radzenia sobie ze stre-
sem w grupie badanej 
Diagram 1. The results concerning strategies of coping in the 
investigated group 

 

 
 

Wykres 2. Wyniki dotyczące prezentowanych zachowań zdrowot-
nych w grupie badanej  
Diagram 2. The results concerning health – related behaviors 
presented by the investigated group  
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Dla stwierdzenia stopnia wpływu strategii radzenia so-
bie ze stresem na zachowania zdrowotne adolescentów na 
badanych wymiarach zastosowano model regresji. Stwier-
dzono, że najwyższy współczynnik determinacji wystąpił w 
przypadku SSZ i IZZ3 i wyniósł aż 19%, co oznacza, że 
korelacja ta wyjaśnia aż 19% obserwacji. Współczynnik 
korelacji obu zmiennych (Beta) wyniósł tu 0,441. Za zna-
czący uznać należy również wynik SSZ i IZZ2, gdzie  
% wariancji wyjaśnionej wyniósł 11%. Współczynnik de- 
terminacji dla SSZ i IZZ4 wyniósł 5%. Natomiast SSE 
okazał się istotny jedynie dla IZZ3 w dodatku % wariancji 
wyjaśnionej wyniósł zaledwie 3 (Tabela 4). W ogóle nie-
istotny dla kształtowania się zachowań zdrowotnych różne-
go typu okazał się styl skoncentrowany na unikaniu. Można 
więc przyjąć, że dla kształtowania się zachowań zdrowot-
nych szczególnie istotny jest styl radzenia sobie ze stresem 
skoncentrowany na zadaniu.  

Wnioski 
1. Dla kształtowania się zachowań zdrowotnych ado-

lescentów najistotniejszą strategią radzenia sobie ze stre-
sem jest strategia skoncentrowana na zadaniu.  

2. Szczególnie istotnie wpływa ona na wymiar zdrowia 
odnoszący się do praktyk zdrowotnych, takich jak sen oraz 
rekreacja fizyczna.  

3. Strategie skoncentrowane na unikaniu oraz strategie 
skoncentrowane na emocjach w znacznie mniejszym stop-
niu wpływają na prezentowane przez badanych adolescen-
tów zachowania zdrowotne.  

4. W badanej grupie nieznacznie przeważającą strategią 
zaradczą okazała się strategia skoncentrowana na unikaniu.  

5. Badani adolescenci prezentują średnie zachowania 
zdrowotne na wszystkich badanych wymiarach.  
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Streszczenie  

Wstęp. Wiek pierwszej menstruacji jest uzależniony zarówno od wpływu czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Wykazano 
istnienie zależności pomiędzy wiekiem menarche a takimi zmiennymi, jak: budowa ciała, typ osobowości, aktywność sportowa, środowisko 
biogeograficzne, stan odżywienia, status społeczno-ekonomiczny, sytuacja psychosocjalna rodziny, a także wielkość miejsca zamieszkania. 
Cel. Celem prezentowanej pracy były: (1) określenie wieku i częstości występowania pierwszej miesiączki wśród dziewcząt wiej-
skich z Podkarpacia, (2) ocena wieku menarche na tle danych dla środowiska miejskiego z Rzeszowa oraz dla innych regionów 
wiejskich w Polsce.  
Materiał i metody. W roku szkolnym 2004/05 przebadano 1809 dziewcząt wiejskich w wieku 6–19 lat z województwa podkarpac-
kiego. Metodą wywiadu bezpośredniego określono wiek kalendarzowy każdej badanej w chwili rozpoczęcia miesiączkowania. Śred-
ni wiek pierwszej menstruacji obliczono z zastosowaniem metody retrospektywnej. Ponadto określono częstość występowania me-
narche w poszczególnych klasach wieku. Wyniki badań własnych odniesiono do materiałów otrzymanych dla populacji miejskiej  
z Rzeszowa oraz z wybranych terenów wiejskich w kraju.  
Wyniki. Średni wiek pierwszej miesiączki u dziewcząt z województwa podkarpackiego wynosi 12,96 lat. Częstość występowania 
menarche jest zgodna z rozkładem normalnym. W okresie 9–13 r.ż. wykazuje ona tendencję wzrastającą wraz z wiekiem, natomiast 
w przedziale 13–17 lat – malejącą. Najmniejszą frekwencję pojawiania się menarche stwierdzono u 9- i 17-latek (odpowiednio 0,34  
i 0,23%), największą w 13 r.ż. (35,07%). Średni wiek pierwszej menstruacji dziewcząt wiejskich na tle badanych z Rzeszowa (12,60 
lat) jest wyższy o 0,36 roku. 
Wnioski. Wykazane różnice środowiskowe i regionalne w wieku menarche dziewcząt świadczą o jej znacznej wrażliwości na od-
działywanie czynników społeczno-ekonomicznych, genetycznych czy urbanizacyjnych.  

SŁOWA KLUCZOWE: wiek menarche, dziewczęta wiejskie. 

Summary 

Introduction. The age at the first menstruation depends on both the influence of genetic factors and environmental factors. The relationships 
between the age at menarche and the variables such as a body build,  a personality type, a sporting activity, a biogeographical environment,  
a nutrition status, a socioeconomic status, a psychosocial situation of a family, as well as a residence size were shown. 
Aim. The aims of this study were: (1) the determination of the age and the frequency of the first menstruation among rural girls from 
the Subcarpathia; (2) the assessment of the age at menarche in comparison with the data for the urban environment from Rzeszow 
and for other rural areas in Poland. 
Material and methods. In 2004/05, 1,809 rural girls aged 6–19 years from the Subcarpathian Voivodeship were examined. The 
calendar age of very examined girl at the start of menstruation was defined with the use of the personal interview. The average age  
of the first menstruation was calculated using the retrospective method. Furthermore, the prevalence frequency of menarche was 
defined in individual age classes. The results of the own study were compared with the material received for the urban population 
from Rzeszow and with the selected rural areas in the country.  
Results. The mean age at menarche of the girls from the Subcarpathian Voivodeship is 12.96 years. The prevalence frequency  
of menarche is consistent with the normal distribution. In the period of 9–13 years it shows an increasing trend with age, whereas  
in the range of 13–17 years – a declining trend. The lowest frequency of the appearance of menarche was found in 9- and 17-year-old 
girls (respectively 0.34 and 0.23%), the highest – at the age of 13 years (35.07%). The average age of the first menstruation of the 
rural girls, in comparison with the girls from Rzeszow (12.60 years), is higher by 0.36 of years.  
Conclusions. The presented environmental and regional differences of the age at menarche of the girls prove its significant sensibil-
ity to the influence of socio-economic, genetic or urbanization factors.  

KEY WORDS: age at menarche, rural girls. 
 
 

Wstęp  
Okresowi dorastania towarzyszą istotne przemiany 

morfologiczne oraz funkcjonalne organizmu. Obejmują 

one budowę i czynność wszystkich narządów, szczegól-
nie układu rozrodczego i endokrynnego. W literaturze 
przedmiotu znane są liczne opracowania na temat wieku 
występowania pierwszej menstruacji u dziewcząt (me-



Marta Nowak 

PRACE ORYGINALNE 

430 

narche). Zainteresowania wielu autorów powyższą pro-
blematyką zapewne wiążą się faktem, że wiek pojawie-
nia się menarche jest najczęstszym i najprostszym kry- 
terium stosowanym w celu oceny tempa dojrzewania 
płciowego oraz somatycznego u dziewcząt. Powyższa 
cecha diagnostyczna ściśle określa moment rozpoczęcia 
końcowej fazy dojrzewania [1, 2, 3, 4].  

Pierwsza miesiączka zazwyczaj pojawia się po osią-
gnięciu przez dziewczęta co najmniej III stopnia rozwoju 
zewnętrznych cech płciowych (stadium M3–M4 rozwoju 
gruczołów piersiowych) oraz po skoku pokwitaniowym. 
Ponadto zauważa się istnienie ścisłej korelacji pomiędzy 
wiekiem menarche a dojrzewaniem układu kostnego 
(wymagany wiek szkieletowy wynosi 13–14 lat). Nie-
liczne przypadki potwierdzają jej wystąpienie przed 
skokiem pokwitaniowym wysokości ciała oraz przed II 
stadium rozwoju zewnętrznych cech płciowych. Pierw-
sza menstruacja jest etapem dojrzewania zapoczątkowu-
jącym cykliczną czynność jajników. Z fizjologicznego 
punktu widzenia oznacza ono również początek gonado-
tropowej aktywności przysadki pozostającej po kontrolą 
podwzgórza. W populacji polskiej menarche pojawia się 
u dziewcząt w szerokim przedziale wieku 10–17 r.ż. [2, 
5]. Osiągnięcie pełnej dojrzałości płciowej, czyli wystę-
powanie dojrzałych cykli miesiączkowych, ma miejsce 
dopiero po upływie ok. 2 lat [3]. 

Wystąpienie pierwszej menstruacji jest kierowane 
przez zespół genów zlokalizowanych w różnych chro-
mosomach. Zatem wiek menarche w znacznym stopniu 
jest zdeterminowany przez czynniki genetyczne, które 
wyznaczają zasadniczy kierunek oraz tempo rozwoju. 
Zasygnalizowane spostrzeżenia potwierdzają wyniki 
badań wielu autorów, tj. Popławska i wsp. [1, 8], Kali-
szewska-Drozdowska i wsp. [3], Łaska-Mierzejewska 
[5], Łaska-Mierzejewska, Łuczak [6], Malinowski, Sto-
larczyk [7]. Świadczy o tym również duża wartość 
współczynnika korelacji wieku wystąpienia pierwszego 
miesięcznego krwawienia u monozygotycznych bliźnia-
czek (0,92–0,98) [Bergman, Orczykowska-Świątkowska 
1988 za: [2]]. 

Przebieg procesów rozwojowych i ich ostateczny 
efekt są więc efektem oddziaływania zarówno czynni-
ków genetycznych, jak i środowiskowych. Liczne donie-
sienia o niewątpliwie silnym wpływie środowiska na 
osiągnięcie dojrzałości płciowej dziewcząt potwierdzają 
prace wielu autorów, tj. Popławska i wsp. [1], Rodzie-
wicz-Gruhn [4], Wilczewski i wsp. [9], Łaska-Mierze- 
jewska, Olszewska [10], Tatarczuk [11], Kažoka, Vētra 
[12], Chang, Chen [13], Prentice i wsp. [14] czy Ray  
i wsp. [15]. Wiek menarche jest traktowany przez wielu 
autorów jako ,,wskaźnik” statusu społeczno-ekonomicz- 
nego środowiska rodzinnego. Należy przez to rozumieć, 
że dziewczęta wychowujące się w rodzinach o lepszych 
warunkach socjalno-bytowych szybciej wkraczają w cykl 
przemian pokwitaniowych, a w konsekwencji – szybciej 
miesiączkują w porównaniu z ich rówieśnicami z rodzin 

wielodzietnych, o niskim statusie wykształceniowo-za- 
wodowym rodziców oraz ze środowisk wiejskich.  

Wiek pierwszej miesiączki różnicuje również rozwój 
cech somatycznych i motorycznych. Według Floris [1982], 
Łaski-Mierzejewskiej [1993] czy Demediuk i wsp. [1998] 
[za: [8]] dziewczęta wcześniej miesiączkujące charakte-
ryzują się wyższym poziomem rozwoju motorycznego  
i sprawności fizycznej.  

W sferze zainteresowań wielu antropologów pozostaje 
zagadnienie dotyczące trendu sekularnego wieku wystąpie-
nia pierwszej menstruacji. Obserwowane w ostatnich dzie-
sięcioleciach stałe obniżanie się średniego wieku menarche 
najczęściej wykazuje związek z poprawą warunków eko-
nomicznych rodzin dziewcząt. W latach 80. i 90. ubiegłego 
stulecia rejestrowano nie tylko zahamowanie tempa akcele-
racji dojrzewania, lecz również jego decelerację [1, 3, 10, 
16, 17].  

Cel 
Celem prezentowanej pracy było: (1) określenie wie-

ku i częstości występowania pierwszej miesiączki wśród 
dziewcząt wiejskich z Podkarpacia, (2) ocena wieku menar-
che na tle danych dla środowiska miejskiego z Rzeszowa 
oraz dla innych regionów wiejskich w Polsce. 

Materiał i metody badań 
Materiał do badań przekrojowych zebrano w roku 

szkolnym 2004/05. Badaniami objęto dziewczęta w wieku 
kalendarzowym 6–19 r.ż., a zatem urodzone w latach 1985–
1998. Badane pochodziły z terenów wiejskich siedmiu 
powiatów województwa podkarpackiego – rzeszowskiego, 
kolbuszowskiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżow-
skiego, brzozowskiego, łańcuckiego i przeworskiego. Ba-
dania przeprowadzono w gabinetach higieny szkolnej w 
szkołach o wszystkich poziomach kształcenia. Łącznie 
przebadano 1809 dziewcząt; próbka statystyczna wynosiła 
co najmniej 3,5% populacji generalnej w każdej klasie 
wieku. Na przeprowadzenie powyższych badań otrzymano 
zgodę Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekar-
skiej w Rzeszowie. 
Średni wiek pierwszej miesiączki u dziewcząt obliczono 
stosując metodę retrospektywną. Badania prowadzono 
drogą wywiadu bezpośredniego, a wynik zapisywano z do- 
kładnością do roku i miesiąca.  

Na podstawie otrzymanych danych dla każdej z mie-
siączkujących dziewcząt obliczono wiek menarche z do-
kładnością do 1 miesiąca. W następnej kolejności wiek 
pierwszej menstruacji każdej badanej wyrażono z zastoso-
waniem systemu dziesiętnego z dokładnością do 0,01, np. 
13 lat i 5 miesięcy jest równy 13,42. 

Liczbę miesięcy określono postępując według nastę-
pujących zasad:  

1 mies. = 0,08; 2 mies. = 0,17; 3 mies. = 0,25;  
4 mies. = 0,33; 5 mies. = 0,42; 6 mies. = 0,50; 7 mies. = 
0,58; 8 mies. = 0,67; 9 mies. = 0,75; 10 mies. = 0,83; 11 
mies. = 0,92.  
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Tabela 1. Rozkład liczebności wszystkich dziewcząt wiejskich oraz miesiączkujących i nie miesiączkujących w poszczególnych 
klasach wieku  
Table 1. Numerical distribution of all rural girls and of menstruating and premenstruating girls in particular age classes 
 

Udział dziewcząt  
miesiączkujących 

Udział dziewcząt 
nie miesiączkujących Klasy wieku 

[lata] 

Liczebność  
wszystkich 

dziewcząt (N) w liczbach (M) w % w liczbach w % 
6 104 ― ― 104 100,00 
7 108 ― ― 108 100,00 
8 113 ― ― 113 100,00 
9 116 ― ― 116 100,00 
10 120 ― ― 120 100,00 
11 128 9 7,03 119 92,97 
12 138 23 16,67 115 83,33 
13 144 68 47,22 76 52,78 
14 143 98 68,53 45 31,47 
15 142 125 88,03 17 11,97 
16 137 135 98,54 2 1,46 
17 138 137 99,27 1 0,73 
18 138 138 100,00 ― ― 
19 140 140 100,00 ― ― 

Łącznie 1 809 873 ― 936 ― 

Następnie obliczono średni wiek menarche ( x ), me-
dianę (Me), odchylenie standardowe (Sd) oraz podano 
najniższy i najwyższy (min. i max.) wiek pierwszej men-
struacji u dziewcząt.  

Na podstawie wywiadu określono wiek kalendarzo-
wy każdej badanej w chwili rozpoczęcia miesiączkowa-
nia. W ten sposób obliczono częstość występowania 
menarche w poszczególnych klasach wieku, która zosta-
ła zaprezentowana w postaci liczby oraz odsetka dziew-
cząt miesiączkujących w odniesieniu do całej populacji. 
Określono również, jaki odsetek badanych jeszcze nie 
rozpoczął miesiączkowania.  

Ze względu na fakt, iż w serii wiejskiej nie wszystkie 
dziewczęta rozpoczęły miesiączkowanie, zastosowano 
porównanie frakcji badanych miesiączkujących do ogółu 
w danej grupie wg wzoru podanego przez Łaskę-
Mierzejewską [5] (M/N), gdzie: M – liczba wszystkich 
dziewcząt w określonej klasie wieku, N – liczba dziew-
cząt miesiączkujących w danej grupie wieku. Mniejsze 
frakcje dziewcząt miesiączkujących w relacji do wszyst-
kich przebadanych w określonej klasie wieku oznaczają 
późniejsze dojrzewanie w odniesieniu do grup, w któ-
rych te frakcje są większe.  

Wiek menarche dziewcząt wiejskich z województwa 
podkarpackiego porównano z serią dziewcząt miejskich 
z Rzeszowa przebadanych na przełomie 2003/04 r. przez 
Radochońską i wsp. [17]. Jako materiał porównawczy 
dla wyników prezentowanych w pracy wykorzystano 
również dane na temat średniego wieku pierwszej mie-
siączki dziewcząt pochodzących z różnych terenów 
wiejskich w kraju. 

Analizę statystyczną i opracowanie graficzne danych 
przeprowadzono z zastosowaniem programu Microsoft 
Office Excell 2003. 

Wyniki 
Rozkład liczebności wszystkich przebadanych dziew-

cząt oraz miesiączkujących i nie miesiączkujących przed-
stawiono w tabeli 1. W serii wiejskiej najwcześniej pierw-
szą miesiączkę stwierdzono wśród 11-latek. Do wskazanej 
grupy należy 9 dziewcząt, co stanowi 7,03%. Liczebność 
badanych menstruujących wykazuje tendencję rosnącą 
wraz z wiekiem. Spośród 138 ankietowanych 12-latek 
miesiączkują 23 dziewczęta (16,67%). W 13 i 14 r.ż. liczba 
badanych miesiączkujących jest większa i wynosi odpo-
wiednio: 68 i 98, co oznacza: 47,22 oraz 68,53%. W wieku 
15 lat odsetek dziewcząt deklarujących występowanie 
menstruacji jest równy 88,03%, tj. 125 badanych na 142.  
W 16. i 17. r.ż. udział dziewcząt miesiączkujących jest 
bliski 100%. U 16-latek powyższe zjawisko zarejestrowano 
u 98,54% badanych (135 dziewcząt na 137). W wieku 17 
lat występowanie menstruacji stwierdzono u 99,27 odsetka 
dziewcząt. Wśród 18- i 19-letnich dziewcząt wiejskich 
miesiączkę odnotowano u 100 % badanych. Zatem w okre-
sie 11–19 r.ż. na 1 248 ankietowanych miesiączkuje 873 
dziewcząt, co stanowi 69,95% wskazanego przedziału 
wieku. Na rycinie 1 przedstawiono stosunek liczby przeba-
danych dziewcząt wiejskich do miesiączkujących. 

Według otrzymanych danych, przedstawionych w 
tabelach 1 oraz 2, wśród dziewcząt w okresie 6–10 lat  
u 100% badanych nie stwierdzono występowania men-
struacji. W wieku 11–19 r.ż. obserwuje się spadek liczby 
dziewcząt nie miesiączkujących. Wśród 11- i 12-latek 
brak menstruacji deklarowała zdecydowana większość 
badanych, a zatem odpowiednio: 92,97 i 83,33%. W 13 
r.ż. odsetek nie miesiączkujących dziewcząt nieznacznie 
przekracza połowę badanych, tj. 53,78%, natomiast w 
wieku 14 lat – maleje do 31,47%. U 15-latek na 142 
badane brak menstruacji zarejestrowano wyłącznie u 17 
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                 Rycina 1. Procentowy udział miesiączkujących i nie miesiączkujących dziewcząt wiejskich  
                 w poszczególnych klasach wieku. 
                 Figure 1. Percentage of menstruating and premenstruating rural girls in particular age classes. 
 

Tabela 2. Procentowy udział dziewcząt miesiączkujących i nie miesiączkujących w poszczególnych klasach wieku w odniesie-
niu do badanych w całej populacji wiejskiej  
Table 2. Percentage of menstruating and premenstruating girls in particular age classes in relation to girls in whole rural population 
 

% udział dziewcząt Klasy wieku 
[lata] 

Liczebność 
wszystkich 

dziewcząt (N) 

Frakcje 
(M/N) 

% udział 
dziewcząt 

w populacji miesiączkujących nie miesiączkujących 

6 104 ― 5,75 ― 5,75 
7 108 ― 5,97 ― 5,97 
8 113 ― 6,25 ― 6,25 
9 116 ― 6,41 ― 6,41 
10 120 ― 6,63 ― 6,63 
11 128 0,07 7,07 0,50 6,57 
12 138 0,17 7,63 1,27 6,36 
13 144 0,47 7,96 3,76 4,20 
14 143 0,68 7,90 5,42 2,48 
15 142 0,88 7,86 6,91 0,95 
16 137 0,98 7,57 7,46 0,11 
17 138 0,99 7,63 7,57 0,06 
18 138 1 7,63 7,63 ― 
19 140 1 7,74 7,74 ― 

Łącznie 1 809 ― 100,00 % 48,26 % 51,74 % 
 

dziewcząt, co oznacza 11,97%. W odcinku ontogenezy 
16–17 r.ż. udział dziewcząt nie miesiączkujących jest 
niewielki i wynosi odpowiednio: 1,46 oraz 0,73%. Za-
tem na 1 809 ankietowanych dziewcząt w wieku 6–19 lat 
u 936 stwierdzono brak miesiączki, co stanowi – w od-
niesieniu do całej populacji wiejskiej – 51,74%.  

W tabeli 2 zaprezentowano wartości frakcji (M/N) 
dziewcząt miesiączkujących do wszystkich przebadanych 
w poszczególnych klasach wieku. W okresie 6–10 r.ż. ich 
wartości są równe 0, w wieku 11–18 lat ulegają regular-
nemu wzrostowi, natomiast w 18 i 19 r.ż. wyrównują się 
do 1. U 11-latek frakcja jest równa 0,07, zaś w 12 r.ż. jej 
wartość zwiększa się do 0,17. Znacznie większy stosunek 

liczby dziewcząt miesiączkujących do liczebności całej 
klasy wieku odnotowano w odcinku ontogenezy 13–14 lat 
– jego wartości wynoszą odpowiednio: 0,47 oraz 0,68.  
U 15-latek wartość frakcji wzrasta do 0,88. W 16 i 17 r.ż. 
ich wartości są bliskie jedności i wynoszą odpowiednio: 
0,98 i 0,99. Wartość frakcji równą 1 zarejestrowano u 18-  
i 19-letnich dziewcząt, zatem u wszystkich przebadanych 
dziewcząt we wymienionych klasach wieku stwierdzono 
występowanie menstruacji.  

Indywidualna rozpiętość wieku, w którym badane 
rozpoczęły miesiączkowanie, jest znaczna. Tabela 3 za- 
wiera dane dotyczące częstości występowania pierwszej 
miesiączki (wyrażonej w liczbach oraz w procentach) w 
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Tabela 3. Częstość występowania pierwszej miesiączki (menarche) wśród dziewcząt wiejskich 
Table 3. Prevalence frequency of first menstruation (menarche) among rural girls 
 

Częstość występowania menarche 
wyrażona w Klasy wieku 

[lata] Liczebność wszystkich dziewcząt 
liczbach % 

6 104 ― ― 
7 108 ― ― 
8 113 ― ― 
9 116 3 0,34 
10 120 11 1,24 
11 128 80 9,05 
12 138 220 24,89 
13 144 310 35,07 
14 143 178 20,13 
15 142 64 7,24 
16 137 16 1,81 
17 138 2 0,23 
18 138 ― ― 
19 140 ― ― 

Łącznie 1 809 884 100,00 % 
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                    Rycina 2. Częstość występowania pierwszej miesiączki (menarche) u dziewcząt wiejskich (%). 
                    Figure 2. Prevalence frequency of first menstruation (menarche) of rural girls (%). 

poszczególnych klasach wieku dziewcząt wiejskich. Na 
podstawie opracowanych wyników wywiadu zarejestro-
wano, że częstość występowania menarche wykazuje 
tendencję wzrastającą wraz z wiekiem badanych w okre-
sie 9–13 r.ż., natomiast w przedziale 13–17 lat – trend 
malejący.  

Najwcześniej pierwszą miesiączkę odnotowano u 9-
letnich dziewcząt. Powyższą właściwość stwierdzono u 3 
badanych, co stanowi 0,34%. W 10 r.ż. u 11 dziewcząt 
odnotowano wystąpienie menstruacji po raz pierwszy, co 
oznacza 1,24% ogółu badanych. W wieku 11 lat liczeb-
ność dziewcząt deklarujących pojawienie się menarche 
wzrasta do 80 badanych, zaś obliczona częstość jest 
równa 9,05%. Wśród 12-latek frekwencja występowania 
pierwszej menstruacji zwiększa się do 24,89% (220 ba- 
danych), natomiast w 13 r.ż. jej wartość jest największa  
i wynosi 35,07%. Oznacza to, że spośród 884 dziewcząt 

wiejskich u 310 pojawiła się menarche. W wieku 14 lat 
178 dziewcząt (na 884) deklarowało wystąpienie pierw-
szej miesiączki, a zatem częstość jest mniejsza i kształtu-
je się na poziomie 20,13%. W 15 r.ż. odsetek badanych 
miesiączkujących uległ zmniejszeniu się aż do 7,24%, co 
oznacza, że 64 dziewczęta rozpoczęły miesiączkowanie 
w tym wieku w stosunku do ogółu. Pojawienie się me-
narche w wieku 16 lat odnotowano u 16 dziewcząt, w 
związku z czym częstość wynosi 1,81%. Najmniejszą 
frekwencją występowania pierwszej menstruacji charak-
teryzują się 17-latki. Powyższe spostrzeżenie dotyczy  
2 badanych, zaś oszacowana częstość jest równa jedynie 
0,23%. W świetle otrzymanych danych można wysunąć 
wniosek, że rozkład częstości występowania menarche w 
populacji wiejskiej jest zgodny z krzywą Gaussa. Gra-
ficzne przedstawienie wskazanego zjawiska zilustrowa-
no na rycinie 2.  
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Tabela 4. Statystyczna charakterystyka wieku pierwszej miesiączki (menarche) u dziewcząt wiejskich 
Table 4. Statistical characteristics of age at first menstruation (menarche) among rural girls 
 

Wiek menarche 
x  Me Sd min. max. 

12,96 12,92 1,18 9,33 16,58 
12 lat 11 mies. 12 lat 11 mies. 1 rok 2 mies. 9 lat 4 mies. 16 lat 7 mies. 

 
Tabela 5. Zestawienie wieku menarche dziewcząt wiejskich i miejskich z województwa podkarpackiego i z innych regionów 
Polski oraz różnice pomiędzy badaniami własnymi i danymi innych autorów 
Table 5. Comparison of age at menarche of rural and urban girls from the Subcarpathian Voivodeship and from another regions 
of Poland and differences between own study and data of other authors  
 

Wiek menarche 

Rodzaj badań x  Sd 
Różnice 
w wieku  
menarche 

Badania własne (2004/05) – województwo podkarpackie (wieś)  12,96 1,18 - 
Rzeszów (miasto) (2003/04) [Radochońska i wsp. 2006] 12,60 1,17 0,36 
Region częstochowski (wieś) (1999) [Rodziewicz-Gruhn 2002] 12,77 0,80 0,19 
Powiat bialski (wieś) (2008) [Górniak i wsp. 2010] 12,949 0,913 0,011 
Region Południowego Podlasia (wieś) (2000)  
[Wilczewski i wsp. 2005] 

12,988 1,103 -0,028 

Województwo świętokrzyskie i lubelskie (wieś) (1999) 
Województwo wielkopolskie (wieś) (1999)  
[Nowacka-Dobosz 2004] 

13,04 
13,05 

- 
- 

-0,08 
-0,09 

Rejon Leszna (wieś) (2001) 
Rejon Choszczna (wieś) (2001) 
Rejon Ostrowii Mazowieckiej (wieś) (2000) 
Rejon Suwałk (wieś) (2001) 
[Łaska-Mierzejewska, Olszewska 2003] 

13,04 
13,13 
13,31 
13,42 
 

1,52 
1,95 
1,83 
1,92 
 

-0,08 
-0,17 
-0,35 
-0,46 
 

Region Kaszub (wieś) (1999-2006) [Zaworski 2007] 13,23 1,21 -0,27 
Region lubuski (wieś) (1999/2000)  
[Tatarczuk 2003] (badania studentek) 

13,29 - -0,33 

Region bialskopodlaski (wieś) (1999)  
[Popławska i wsp. 1999 a; Skład, Popławska 2004] 

13,298 1,082 -0,338 

Województwo pomorskie (wieś) (2004-2006) – łącznie 
Powiat kartuski (wieś) (2006)  
Powiat wejherowski (wieś) (2005) 
Powiat bytowski (wieś) (2005) 
Powiat słupski (wieś) (2004) 
[Zaworski 2008] 

13,33 
13,04 
13,08 
13,10 
13,37 

1,08 
1,75 
1,25 
1,06 
0,97 

-0,37 
-0,08 
-0,12 
-0,14 
-0,41 

Region krośnieński (wieś) (1997) [Łaska-Mierzejewska 1997]  13,38 1,11 -0,42 
Region zielonogórski (wieś) (1999/2000) 
[Tatarczuk, Asienkiewicz 2000] (badania studentek)  

13,39 1,31 -0,43 

W tabeli 4 zamieszczono podstawowe charakterysty-
ki statystyczne wieku pierwszej miesiączki u dziewcząt 
wiejskich. W niniejszej pracy zasygnalizowano, że wiek 
menarche u dziewcząt wykazuje ścisły związek ze sko-
kiem pokwitaniowym wysokości ciała. W świetle da-
nych otrzymanych dla badanej populacji zamieszczo-
nych w pracy Nowak [18] wykazano, że w serii 
dziewcząt skok pokwitaniowy wysokości ciała (o warto-
ści 6,68 cm) występuje w okresie 11–12 r.ż. W serii 
dziewcząt wiejskich z Podkarpacia średni wiek pierwszej 
miesiączki wynosi 12,96 roku, tzn. nieco powyżej 12 lat 
i 11 miesięcy, natomiast mediana jest równa 12,92. 
Zgodnie z potwierdzonymi w literaturze zjawiskami 
rozwojowymi menarche przeciętnie pojawia się u bada-
nych w około rok po wystąpieniu skoku pokwitaniowego 

wysokości ciała. Wartość odchylenia standardowego 
wynosi 1,18. W grupie ankietowanych najniższy zareje-
strowany wiek pierwszej menstruacji jest równy 9,33 
roku, czyli 9 lat i 4 miesiące, natomiast najwyższym 
odznaczała się badana w wieku 16,58 lat (tzn. 16 lat i 7 
miesięcy).  

Wyniki badań własnych, dotyczących wieku wystę-
powania menarche u dziewcząt wiejskich w wojewódz-
twie podkarpackim w roku 2004/05, porównano z danymi 
otrzymanymi dla grupy dziewcząt miejskich z Rzeszowa 
przebadanych na przełomie lat 2003/04 [17] (Tabela 5). 
Serię miejską stanowiły dziewczęta w wieku 9–15 r.ż. (u 
100 % 15-latek stwierdzono występowanie miesiączko-
wania). Średni wiek menarche dziewcząt wiejskich wy-
nosi 12,96 lat, natomiast badanych z Rzeszowa 12,60 lat, 
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Rycina 3. Wiek menarche dziewcząt wiejskich z województwa podkarpackiego oraz miejskich z Rzeszowa. 
Figure 3. Age at menarche of rural girls from the Subcarpathian Voivodeship and of urban girls from the city Rzeszow. 
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Rycina 4. Wiek menarche dziewcząt wiejskich z Podkarpacia oraz z innych terenów wiejskich w Polsce (oznaczenia: P – POD-
KARPACIE, Cz – Częstochowski, B – Bialski, PP – Południowe Podlasie, Ś/L/Ls/K – Świętokrzyski/Lubelski/Leszno/Kartuski, 
Wp – Wielkopolska, W – Wejherowski, Bt – Bytowski, Ch – Choszczeński, Kb – Kaszuby, Lb – Lubuski, Bp – Bialskopodlaski, 
OM – Ostrowia Mazowiecka, S – Słupski, Kr –Krośnieński, Z – Zielonogórski, Sw – Suwalski). 
Figure 4. Age at menarche of rural girls from the Subcarpathia and girls from other rural areas in Poland (designations: P – 
PODKARPACIE, Cz – Częstochowski, B – Bialski, PP – Południowe Podlasie, Ś/L/Ls/K – Świętokrzy-
ski/Lubelski/Leszno/Kartuski, Wp – Wielkopolska, W – Wejherowski, Bt – Bytowski, Ch – Choszczeński, Kb – Kaszuby, Lb – 
Lubuski, Bp – Bialskopodlaski, OM – Ostrowia Mazowiecka, S – Słupski, Kr –Krośnieński, Z – Zielonogórski, Sw – Suwalski). 

 

a zatem różnica środowiskowa jest równa 0,36 roku 
(około 4 miesiące) (Rycina 3).  

W celu przeprowadzenia analizy porównawczej wyko-
rzystano materiały zgromadzone na ogół w latach 1999–

2006. Rezultaty badań własnych zestawiono z danymi dla 
różnych populacji wiejskich w Polsce otrzymanymi przez 
innych autorów. Ujęcie porównawcze powyższych wyni-
ków badań zaprezentowano w tabeli 5. 
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Wcześniejsze dojrzewanie o 0,19 roku (około 2 mie-
sięcy) stwierdzono wyłącznie u badanych z regionu 
częstochowskiego [4] na tle dziewcząt podkarpackich. 
Najwyższy wiek menarche zaobserwowano w czterech 
regionach: suwalskim (13,42 lat) [10], zielonogórskim 
(13,39 lat) [19], krośnieńskim (13,38 lat) [16] oraz słup-
skim (13,37 lat) [20] – różnice wahały się w zakresie od: 
-0,41 do -0,46 roku, czyli wynosiły około 5 miesięcy. W re- 
zultacie porównania materiałów własnych z danymi 
innych autorów wykazano, że dziewczęta z Podkarpacia 
wkraczają w okres dojrzewania o około 4 miesiące 
wcześniej aniżeli badane z trzech rejonów wiejskich w 
kraju: bialskopodlaskiego (-0,338 roku) [8, 21], ostrow-
skiego (-0,35 roku) [10] oraz lubuskiego (-0,33 roku) 
[11]. Niższy wiek menarche o 3 miesiące stwierdzono  
u dziewcząt wiejskich z Podkarpacia na tle kaszubskich 
(13,23 lat) [22]. Zestawienie badań własnych z danymi 
dla dziewcząt z rejonu choszczeńskiego [10] wykazało 
różnicę w wieku pierwszej miesiączki -0,17 roku, nato-
miast z powiatów bytowskiego -0,14 roku, a z wejhe-
rowskiego -0,12 [20] (około 2 miesięcy). Mniejszą róż-
nicę w wieku dojrzewania dziewcząt pochodzących  
z innych terenów wiejskich w kraju, w odniesieniu do 
badanych z Podkarpacia, odnotowano w regionach: 
wielkopolskim (13,05 lat) [23], leszczyńskim (13,04 lat) 
[10], świętokrzyskim i lubelskim (13,04 lat) [23] oraz 
kartuskim (13,04 lat) [20]. We wskazanych rejonach 
oszacowane różnice wynoszą odpowiednio: -0,09 oraz -
0,08 roku, co oznacza, że dziewczęta wiejskie z woje-
wództwa podkarpackiego osiągają dojrzałość płciową  
o około 1 miesiąc wcześniej aniżeli badane z wymienio-
nych obszarów Polski. Najbardziej zbliżony wiek me-
narche do badanych z Podkarpacia stwierdzono u dziew-
cząt wiejskich reprezentujących powiat bialski (12,949 
lat) [24] oraz Południowego Podlasia (12,988 lat) [25]; 
różnice wynoszą jedynie: 0,011 i -0,028 roku (Rycina 4). 

Dyskusja 
Szczególnie czułym ,,barometrem” stanu rozwar-

stwienia społecznego jest wiek menarche, który silnie 
reaguje nawet na drgnienia warunków życia [11, 26]. 
Wiek wystąpienia pierwszej miesiączki u dziewcząt 
często jest rozpatrywany w świetle zespołu złożonych 
modyfikatorów środowiska społeczno-ekonomicznego, 
do których należą: wielkość miejsca zamieszkania, status 
wykształceniowo-zawodowy rodziców, dzietność rodzi-
ny czy sytuacja psychosocjalna. 

Większość wyników badań wykazuje występowanie 
znacznych różnic wieku menarche uzależnionych od 
poziomu edukacji rodziców zarówno w środowisku 
wiejskim, jak i miejskim. Wobec tego im wyższy po-
ziom wykształcenia posiadali rodzice, tym wcześniej 
dojrzewały ich córki. Powyższą zależność potwierdziły 
dane wielu antropologów w Polsce, tj. Wilczewski i wsp. 
[9] (populacja dziewcząt wiejskich bialskopodlaskich, 
suwalskich i zamojskich), Łaska-Mierzejewska [27] 
(rejony: Bielsko-Biała, Cieszyn, Pszczyna, Gliwice, Czę- 
stochowa, Sanok – Krosno, Suwałki), Ignasiak, Sławiń-

ska [28] (teren Dolnego Śląska). Wyniki badań innych 
autorów wykazały, że wykształcenie czy struktura za-
wodowa obu lub jednego z rodziców nie wpłynęły lub 
nie różnicowały w znacznym stopniu tempa dojrzewania 
dziewcząt, np.: Rodziewicz-Gruhn [4] (region często-
chowski), Tatarczuka [11] oraz Tatarczuka, Asienkiewi-
cza [19] (region Zielonej Góry), Składa, Popławskiej 
[21] (region Białej Podlaskiej), Charzewskiego i wsp. 
[26] (populacja dziewcząt warszawskich) oraz Bożiłowa 
i wsp. [29] (region kujawsko-pomorski).  

Problematyka dojrzewania dziewcząt wiejskich, roz-
patrywana w kontekście zróżnicowania społeczno-eko- 
nomicznego ich rodzin, jest realizowana przez wielu 
antropologów m.in. przez Łaskę-Mierzejewską od 1966 
r. Zastosowana przez autorkę klasyfikacja na trzy grupy 
rodzin uwzględniająca źródło dochodów została wyko-
rzystana w większości prac autorki. W świetle otrzyma-
nych rezultatów badań, przeprowadzonych w różnych 
rejonach Polski w okresie od 1967–2001 stwierdzono, że 
wielkość nierówności społecznych pomiędzy wyodręb-
nionymi warstwami znalazła biologiczne odzwierciedlenie 
w postaci zróżnicowania wieku dojrzewania dziewcząt. 
Wobec tego najwyższym wiekiem menarche odznacza- 
ły się dziewczęta z rodzin rolniczych, pośrednim – z rol- 
niczo-robotniczych, natomiast najniższym – z nierolni-
czych [10, 16, 27]. Duże zróżnicowanie wieku dojrze-
wania dziewcząt w zależności od warunków socjalno-
bytowych, potwierdzające spostrzeżenia powyższej autor-
ki, odnotowali również: Malinowski, Stolarczyk [7] 
(Wielkopolska), Kolasa i wsp. [30] (Zair) czy Nowicki 
[31] (region Bydgoszczy). Analizowanej zależności nie 
zaobserwowano w badaniach szwedzkich wykonanych 
przez Furu i Lingren [Eveleth, Tanner 1976 za: [27]] 
oraz kanadyjskich [Jeniček, Damirjian 1974 za: [27]]. 

Rezultaty badań wielu autorów wskazują, że czynni-
kiem w największym stopniu różnicującym wiek wystą-
pienia pierwszej miesiączki u dziewcząt jest dzietność. 
Zazwyczaj wiek menarche wzrasta monotonicznie wraz 
z powiększaniem się rodziny o każde kolejne dziecko. 
Zgodność z tymi danymi zaprezentowało wielu autorów 
[4, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 27, 29, 32]. Wzrost dzietności w 
rodzinach o podstawowym poziomie wykształcenia 
rodziców przyczyniał się do największego opóźnienia 
wieku menarche. Analizowany czynnik nie dotykał w 
tak silnym stopniu rodzin o wyższym poziomie edukacji 
rodziców [33]. Wpływu dzietności na wiek dojrzewania 
dziewcząt nie zaobserwowały Ignasiak, Sławińska [28] 
w badaniach prowadzonych na terenach wiejskich rejonu 
Lubina i Trzebnicy.  

Według badań Hulanickiej i wsp. [1990 za: [34]] ob-
jawy wczesnego dojrzewania wykazują związek z od-
działywaniem czynników degradujących naturalne śro-
dowisko człowieka, tzn. wpływających niekorzystnie na 
rozwój fizyczny i psychiczny. Wśród nich najczęściej 
wymienia się: wysokie stężenie ołowiu w powietrzu, 
stały kontakt z dymem tytoniowym bądź utrzymująca się 
niekorzystna dla dziecka sytuacja psychosocjalna. Szyb-
sze wejście dziewcząt w okres pokwitania obserwowano 
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w przypadku badanych wzrastających w stresującej 
sytuacji rodzinnej spowodowanej przez: konflikty rodzi-
ców, ich rozwód, nieobecność ojca biologicznego lub 
obecność przysposobionego rodzica czy brak zaintere-
sowania ze strony rodziców [28, Milicer i wsp. 1976 za: 
[34]]. Wyjaśnieniem natury biologicznej powyższego 
zjawiska jest naruszenie procesów regulacji nerwowej  
i hormonalnej, a w konsekwencji – funkcjonowania genów. 
Występowanie zasygnalizowanej zależności potwierdzają 
doniesienia niektórych antropologów [34, 35]. Powyższe 
spostrzeżenia nie są zgodne z rezultatami badań Nowickie-
go [36] zrealizowanymi w populacji dziewcząt bydgoskich 
wzrastających w odmiennych środowiskach społeczno-
wychowawczych. Podobnie czynnik ,,kompletność rodzi-
ny” nie wpłynął w znacznym stopniu na zróżnicowanie 
wieku menarche zarówno populacji dziewcząt warszaw-
skich [26], jak i dolnośląskich [28].  

W literaturze przedmiotu wielokrotnie podejmowano 
problematykę dotyczącą tempa dojrzewania płciowego w 
zależności od typu budowy ciała oraz stopnia rozwoju pod- 
skórnego otłuszczenia. Obserwacje przeprowadzone w za- 
kresie kształtowania się cech somatycznych w okresie 
dojrzewania wykazały, że większe wartości: wysokości, 
masy ciała, cięciwy barkowej i biodrowej, szerokości i głę- 
bokości klatki piersiowej oraz długości tułowia, jak również 
krótsze kończyny dolne są charakterystyczne dla dziewcząt 
wcześnie dojrzewających [Kolasa 1980, Malinowski, Paw-
laczyk (1967–68), Tanner 1963, Welon 1971, Wolański 
1979 za: [7]]. Zjawisko współwystępowania większych 
średnich arytmetycznych wysokości ciała, masy ciała, 
wskaźnika WMC, BMI czy też mniejszych wartości wskaź- 
nika smukłości z wczesnym pokwitaniem dziewcząt po-
twierdzili również: Łaska-Mierzejewska, Łuczak [6], Ma- 
linowski, Stolarczyk [7], Popławska i wsp. [8], Prentice  
i wsp. [14] oraz Cho i wsp. [37].  

Zainteresowanie badaczy rolą tkanki tłuszczowej w fi-
zjologii człowieka wiąże się zarówno z wykryciem na 
powierzchni komórek tłuszczowych (adipocytów) recepto-
rów dla wielu hormonów, jak również z syntetyzowaniem 
przez nie aktywnych metabolitów. Wielkość i skład masy 
ciała jest regulowana przez układ sprzężeń zwrotnych wy-
syłających sygnały do centralnego systemu nerwowego  
o stanie zasobów energetycznych organizmu [Rogal 1998, 
Szablewski 1999 za: [38]]. Z praktyki klinicznej wynika, że 
stopień otłuszczenia odgrywa istotną rolę w rozwoju fi-
zycznym dzieci, zwłaszcza w okresie dojrzewania płciowe-
go. W grupie pacjentów z otyłością prostą stwierdzono 
większe tempo rozwoju somatycznego, które sprzyja wy-
stąpieniu u nich wcześniejszego dojrzewania o ok. 1,5 roku 
w porównaniu z grupą normosteniczną [38]. Podobną za-
leżność zaobserwowały również Dmitruk, Popławska [39] 
w populacji dziewcząt o trzech kategoriach otłuszczenia. 
Najniższym wiekiem menarche charakteryzowały się 
dziewczęta otyłe, w następnej kolejności – o przeciętnym 
stopniu otłuszczenia, natomiast najpóźniej miesiączkowały 
szczupłe dziewczęta. Współzależność pomiędzy występo-
waniem otyłości a niższym wiekiem pierwszej menstruacji 
potwierdziły również badania amerykańskie [40]. 

Wielu antropologów w Polsce zajmowało się tema-
tyką dojrzewania dziewcząt w kontekście różnic środo-
wiskowych. Badania przeprowadzone przez Hulanicką 
[1996 za: [10]] w latach 1955–88 wykazały występowa-
nie znacznej różnicy wieku menarche pomiędzy dziew-
czętami pochodzącymi z dużych miast, małych miast  
i wsi. Najwcześniejszym dojrzewaniem odznaczały się 
badane z wielkich aglomeracji, późniejszym – z małych 
miast, najpóźniej pierwsza miesiączka pojawiała się  
u dziewcząt z terenów wiejskich. Wg Popławskiej i wsp. 
[1] wśród przyczyn powyższego zjawiska należy wy-
mienić czynniki wpływające na rozwój, tj. różnice w 
sposobie żywienia, lecz również wyższy poziom na-
uczania, intensywniejszy nurt życia kulturalnego i spo-
łecznego w miastach, a zatem sprzyjające wcześniejsze-
mu i pełniejszemu kształtowaniu osobowości oraz świa- 
domości. W kolejnych dekadach zaobserwowano zjawisko 
zmniejszania się środowiskowych różnic wieku menarche 
przede wszystkim na skutek większej akceleracji rozwo-
ju w środowisku wiejskim aniżeli w ośrodkach miej-
skich. Zaprezentowane powyżej dane są zgodne z wy-
nikami badań opublikowanych przez licznych antropolo-
gów [4, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 27, 32, 33, 41, 42]. Rezul-
taty niektórych badań wykazały, że wielkość miejscowo-
ści nie jest czynnikiem różnicującym w istotny sposób 
wiek menarche [11, 19, 28, 29].  

W wyniku przeprowadzonej analizy porównawczej 
populacji wiejskiej oraz miejskiej z Podkarpacia w za-
kresie średniego wieku pierwszej miesiączki wykazano 
wystąpienie różnicy o wartości 0,36 roku (ok. 4 miesią-
ce). Zgodnie z danymi źródłowymi w zakresie analizo-
wanego zagadnienia stwierdzono zmniejszenie różnicy 
środowiskowej jako efektu szybszego tempa akceleracji 
populacji wiejskiej. Według prezentowanych danych różni-
cę w wieku menarche pomiędzy dziewczętami wiejskimi 
i miejskimi dotychczas szacowano przeciętnie na około 
7 miesięcy [43].  

Przebadaną grupę dziewcząt wiejskich z wojewódz-
twa podkarpackiego należy potraktować całościowo jako 
populację, na którą oddziałuje szereg modyfikatorów 
typowych dla środowiska wiejskiego (tj. większa dziet-
ność rodzin, niższy status wykształceniowo-zawodowy 
rodziców czy niższe dochody). 

Wyniki analizy porównawczej populacji wiejskiej  
z Podkarpacia z dziewczętami z innych regionów kraju 
wykazały, że badana grupa prezentuje się korzystnie na 
tle innych grup dziewcząt w Polsce. Wyłącznie przed-
stawicielki regionu częstochowskiego szybciej wkracza-
ją w cykl przemian pokwitaniowych aniżeli dziewczęta  
z Podkarpacia. O stosunkowo dużej różnicy wieku menar-
che pomiędzy populacją dziewcząt (stanowiącej przed-
miot rozważań w niniejszej pracy) a badanymi z regionu 
krośnieńskiego mogły zadecydować dwa czynniki. Pierw-
szy dotyczy stosunkowo dużego odstępu czasowego badań 
dzielącego porównywane grupy badanych: 7 lat. Ponadto 
dziewczęta wiejskie z Podkarpacia z pewnością cechuje 
większe zróżnicowanie biologiczne związane z szerzej za- 
krojonym obszarem badań (w siedmiu powiatach woje-
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wództwa). Nieco wyższy wiek pierwszej miesiączki, od-
notowany wyłącznie w przypadku porównania materiałów 
własnych (12,96 lat) z populacją dziewcząt z terenu czę-
stochowskiego (12,77 lat), prawdopodobnie wynika z do-
boru grupy badawczej.  

W rozumieniu autorki tego opracowania [4] o rezulta-
cie tego badania zadecydowało zarówno położenie gmin 
wiejskich w otoczeniu ośrodka miejskiego (Częstocho-
wy), jak również źródło utrzymania większości rodzin –  
w niewielkim stopniu z rolnictwa.  

Wcześniejsze dojrzewanie dziewcząt wiejskich z Pod-
karpacia, w zestawieniu z pozostałymi materiałami po-
równawczymi, można zinterpretować jako efekt pewnej 
różnicy czasowej wynoszącej w większości cytowanych 
badań od 4–5 lat. W danych pochodzących z literatury 
podkreśla się występowanie większego tempa akceleracji 
rozwoju biologicznego, w tym również dojrzewania 
płciowego populacji wiejskich w relacji do miejskich.  

Wśród przyczyn różnic regionalnych wieku menarche 
z pewnością należy uwzględnić zróżnicowanie warunków 
biogeograficznych i społeczno-ekonomicznych (struktura 
społeczna, zamożność rodzin) ludności wiejskiej zamiesz-
kałej na różnych terenach kraju. Pomimo znacznej jedno-
rodności etnicznej ludności Polski [10, 26] z pewnością 
nie można wykluczyć pewnych różnic genetycznych 
utrzymujących się pomiędzy populacjami, a wynikających 
z różnorodnych wpływów (np. osiedleńczych).  

Rezultaty badań longitudinalnych dziewcząt krakow-
skich [44], jak również przeprowadzonych w populacjach: 
warszawskiej, lubelskiej oraz europejskich [Chrząstek-
Spruch i wsp. 1990, Largo, Prader 1987, Milicerowa 1973 
za: [44]] wykazały, że średni odsetek wysokości ciała, osią-
gnięty w wieku pierwszej menstruacji, jest względnie stały  
i kształtuje się na poziomie około 95% jej ostatecznej warto-
ści. Powyższa hipoteza znalazła potwierdzenie w materiale 
własnym. Oznacza to, iż średnia wartość wysokości ciała 
dziewcząt z Podkarpacia, które osiągnęły wiek menarche 
(12,96 lat), wynosi 156,18 cm, co stanowi 95,43 % wysoko-
ści ciała 19-latek (163,33 cm). Zatem dziewczęta wiejskie  
z województwa podkarpackiego po wystąpieniu pierwszej 
miesiączki do okresu dorosłego dorastają średnio 7,48 cm.  

Rozkład frakcji dziewcząt wiejskich z Podkarpacia 
miesiączkujących w poszczególnych klasach wieku, jak 
również rozkład częstości wieku menarche świadczy  
o tym, że wskazane zjawisko występuje u większości 
badanych pomiędzy 12. a 14. r.ż. (średni wiek pierwszej 
miesiączki wynosi 12,96 lat + 1,18). Największy odsetek 
badanych (35,07%) osiąga dojrzałość płciową w wieku 
13 lat. Zestawienie zarówno wartości frakcji, jak i czę-
stości występowania pierwszej miesiączki powyższej 
serii dziewcząt z innymi populacjami w Polsce [5, 10, 
21, 26] wykazuje pewne różnice, zwłaszcza w okresie 9–
16 r.ż. Wynikają one ze zróżnicowania regionalnego 
wieku dojrzewania badanych. Zgodnie z danymi pocho-
dzącymi z literatury [2, 5, 39, 41] w grupie dziewcząt 
wiejskich z województwa podkarpackiego pierwsza mie- 
siączka pojawia się średnio w rok po wystąpieniu skoku 

pokwitaniowego wysokości ciała, przyjmując okres 11–
12 lat za powyższy skok.  

Wnioski 

1. Rozkłady częstości i frakcji występowania pierw-
szej miesiączki wśród dziewcząt wiejskich z wojewódz-
twa podkarpackiego na ogół wykazują zgodność ze zna-
nymi prawidłowościami rozwoju ontogenetycznego. 

2. Zaobserwowane różnice środowiskowe pomiędzy 
serią dziewcząt wiejskich z Podkarpacia oraz miejskich  
z Rzeszowa (0,36 roku), jak również regionalne (o war-
tościach w zakresie od: 0,011 do -0,46 roku) w odniesie-
niu do wieku występowania pierwszej miesiączki świad-
czą o jej dużej wrażliwości na oddziaływanie czynników 
urbanizacyjnych, społeczno-ekonomicznych czy gene-
tycznych.  
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Streszczenie 

Wstęp. Występujący w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa ból i ograniczenie sprawności ruchowej wpływają na pogor-
szenie jakości życia oraz zdolności do pracy. Świadomość choroby przewlekłej wiąże się dla wielu chorych z trudnościami w akcep-
tacji, a w konsekwencji ze zwiększonym ryzykiem zapadalności na depresję.  
Cel. Określenie związku pomiędzy poziomem poczucia koherencji jako predykatora stopnia odczuwanej depresji, a zarazem wy-
znacznika powrotu do optymalnego stanu zdrowia.  
Materiał i metoda badawcza. Badania przeprowadzono wśród 69 pacjentów (52 kobiet i 17 mężczyzn) leczących się w Poradni 
Bólu mieszczącej się w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Poczucie koherencji oceniono za 
pomocą kwestionariusza SOC-29 a poziom odczuwanej depresji – skalą BECKA (BDI).  
Wyniki. Poziom poczucia koherencji w badanej grupie był wynikiem przeciętnym (130,7) Najwyższe wyniki uzyskali badani  
w poczuciu zrozumiałości, najniższe w sensowności. Brakiem depresji wykazało się 27 osób. W skali depresji Becka średnia 12,5 
(łagodna depresja). Wyższy poziom poczucia koherencji prezentowali badani bez depresji. 
Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na trudności pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa w przystosowaniu się do 
choroby. W chorobach przewlekłych sfera psychiczna funkcjonowania jest często pomijana. Istnieje zatem konieczność monitorowa-
nia stanu emocjonalnego pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi, jako wykładnika w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą.  

SŁOWA KLUCZOWE: zwyrodnienie kręgosłupa, poczucie koherencji (SOC), depresja. 

Summary 

Introduction. The occurring in spinal degenerative disease pain and limitation of mobility affect the quality of life and work abili-
ties. Awareness of chronic diseases is associated for many patients with difficulties in acceptance and, consequently, with increased 
risk of depression. 
Aim. The aim of this study was to determine the relation between the level of Sense of Coherence (SOC) as a predictor level  
of perceived depression and as a measure of regaining optimum health in patients with spine osteoarthritis. 
Material and method. The study was conducted among 69 patients (52 women and 17 men) treated at the Pain Clinic located in the 
dr. Antoni Jurasz University Hospital No. 1. in Bydgoszcz. The sense of coherence was evaluated using the SOC questionnaire while 
perceived level of depression was evaluated with the Beck Scale (BDI). 
Results. The average level of Sense of Coherence in the study group amounted to 130.7 points. The highest results were obtained by 
subjects in a sense of comprehensibility, while the lowest results were obtained in the sense of meaningfulness. Lack of depression 
characterized 27 patients. In the Beck depression scale the average for the study group was 12.5 (mild depression). Higher level  
of Sense of Coherence was presented by the subjects without depression. 
Conclusions. The obtained results indicate the difficulties of spine osteoarthritis patients with adapting to the disease. In chronic 
diseases mental aspect is often overlooked. There is, therefore, great need to monitor emotional state of patients with osteoarthritis as 
it is the determinant in coping with chronic disease. 

KEY WORDS: spine osteoarthritis, sense of coherence (SOC), depression. 
 
 

Wstęp 
Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa powstają naj-

częściej w wyniku naturalnego zużycia tkanek, urazu czy 
przeciążenia. Pomimo ogromnego postępu w medycynie 
klasycznej oraz w medycynie manualnej, zespoły bólo-
we kręgosłupa stanowią bardzo częsty problem, będący 
powodem absencji chorobowej pracowników, jak rów-
nież przedwczesnego odchodzenia na rentę. Występujący 
w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa ból 
oraz ograniczenie sprawności ruchowej wpływają na po- 

gorszenie jakości życia i zdolności do pracy [1]. Zwy-
rodnienie kręgosłupa jest chorobą przewlekłą, wymaga-
jącą od chorego zmiany trybu życia. Stosowanie się do 
zaleceń lekarskich, rehabilitacja, zabiegi fizykoterapeu-
tyczne, upośledzenie sprawności często wprowadzają 
chaos w życie i są szczególnym wyzwaniem adaptacyj-
nym dla chorego. Przewlekłe oddziaływanie wymienio-
nych czynników, połączone często z silnymi dolegliwo-
ściami bólowymi mogą odbić się na psychice osób 
dotkniętych chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Celem 
pracy było określenie związku pomiędzy poziomem poczu-
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cia koherencji (SOC) a poziomem odczuwanej depresji  
u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, 
jako predykatora wpływającego na przebieg choroby, a za- 
razem będącego wyznacznikiem powrotu do optymalnego 
stanu zdrowia. Koncepcja Aarona Antonovsky’ego zakłada, 
że wysoki poziom poczucia koherencji gwarantuje zacho-
wanie równowagi mimo trudnych doświadczeń, jakie sta-
wia przed nami otaczający świat. To wysoki poziom kohe-
rencji gwarantuje zmobilizowanie się w sytuacji choroby  
i podjęcie zachowań prozdrowotnych [2]. 

Materiał i metoda badawcza 
Zaprezentowane badania stanowią wycinek realizacji 

szerszego projektu analizy jakości życia osób ze schorze-
niami przewlekłymi. Badania przeprowadzono w okresie 
od maja 2010 roku do lutego 2011 roku w grupie 69 osób  
z rozpoznaniem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, 
będących w trakcie leczenia w Poradni Bólu w Szpitalu 
Uniwersyteckim nr 1 im. dra Antoniego Jurasza w Byd-
goszczy, za zgodą komisji bioetycznej Collegium Medicum 
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy (KB/299/2010). W prze-
prowadzonych badaniach wykorzystano kwestionariusz do 
badania poczucia koherencji (SOC-29) skonstruowany 
przez Aarona Antonovsky`ego, który służy do pomiaru 
indywidualnego poczucia koherencji; skalę Becka oceniają-
cą stopień depresji oraz ankietę własną (metryczka i pytania 
dotyczące sytuacji rodzinnej, społecznej, objawów choroby, 
czasu zachorowania, form leczenia, ograniczeń związanych 
z chorobą). Do opisu zmiennych wykorzystano statystyki 
opisowe (średnia arytmetyczna minimum, maksimum, 
odchylenie standardowe) oraz rozkłady zmiennych. Szaco-
wania różnic dokonano na podstawie jednoczynnikowej 
analizy wariancji testu F Fishera. Badanie związków prze-
prowadzono za pomocą współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona. Za istotne statystycznie przyjęto wartości testu 
spełniające warunek, że p < 0,05. Analizy wykonano przy 
pomocy pakietu statystycznego STATISTICA 9.0.  

Wyniki badań 
Analiza danych pokazuje, że średnia wieku responden-

tów wynosiła niespełna 63 lata. Najliczniejszą grupę wieko-
wą stanowili badani w wieku 61–70 lat (34,1%), najmniej 
liczna powyżej 80 lat (14,5%). Dominowały kobiety 
(75,4%). Większość badanych miała wykształcenie średnie 
(38,7%) i zawodowe (37,7%), pozostawała w związkach 
małżeńskich (66,7%), zamieszkiwała z rodziną (84,7%), 
posiadała potomstwo (94,2%) i mieszkała w mieście 
(75,4%). Z emerytury utrzymywało się 43,5%, z renty 27,4% 
a z pracy zawodowej 29,1% badanych. Sytuację finansową 
określali jako przeciętną (52,9%). Wśród większości okres 
chorowania na zwyrodnienie kręgosłupa trwał powyżej 12 
miesięcy (75,4%). Najwięcej osób skarżyło się na zwyrod-
nienie odcinka szyjnego (44,6%), najmniej na odcinek pier-
siowy (18,2%). Uskarżali się na bóle miejscowe nasilające 
się po wysiłku (49%), następnie przy każdym ruchu i w 
spoczynku (20,2%), ograniczające ruchomość kręgosłupa 
(19,7%) oraz na bóle spowodowane uciskiem na korzenie 
nerwowe (19,1%). Leczyli się farmakologiczne (50,0%), 

zabiegami rehabilitacyjnymi (34,6%) oraz fizykoterapią 
(9,61%). Wszyscy badani uskarżali się na dolegliwości bó-
lowe. Średnia bólu w badanej grupie wyniosła 5,9 punktu, na 
skali od 0 do 10. Najczęstszym problemem utrudniającym 
ich codzienne funkcjonowanie było wykonywanie prac do-
mowych (21,3%), w dalszej kolejności pozostawanie w 
pozycji stojącej i schylanie się (po 18,3%) oraz wstawanie  
z pozycji siedzącej (15,9%). Obawiali się bycia zależnym od 
innych (31,8%), inwalidztwa (25,2%). Tylko 15,9% z nich 
wskazało, że nie miało problemów z przystosowaniem się do 
zmian narzuconych przez chorobę. Znacznym problemem 
była zmiana trybu życia (28,7%), kłopoty z wykonywaniem 
codziennych czynności i nieustanne unikanie nadmiernych 
wysiłków oraz przeciążeń kręgosłupa (po 24,8%). Najczę-
ściej mogli liczyć na wsparcie rodziny (64,2%) oraz persone-
lu medycznego (27,4%).  

W celu zbadania poziomu poczucia koherencji u osób 
ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa wykorzystano 
Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC – 29). Kwestio-
nariusz ten zawiera 29 pytań, które odnoszą się do poszcze-
gólnych komponentów poczucia koherencji czyli zrozumia-
łości, zaradności i sensowności. Rozkład wyników w tabeli 
1 ujawnia, że badani to osoby o przeciętnym poziomie 
poczucia koherencji (130,7 – wynik mieszczący się w środ-
kowej strefie wyników przeciętnych). Odchylenie standar-
dowe stanowiło ponad 14% wartości średniej, co świadczy-
ło o znacznym zróżnicowaniu wyników. Wyniki wysokie 
uzyskało tylko 10,1% a niskie 2,9%. Poczucie zrozumiało-
ści: 47,8 punktu (w górna strefa wyników przeciętnych, na 
granicy z wynikami wysokimi). Odchylenie standardowe 
stanowiło ponad 18% wartości średniej, świadcząc również 
o znacznym zróżnicowaniu. Wyniki wysokie uzyskało 
37,7%, niskie 1,4%. Badani to również osoby o przecięt-
nym poziomie zaradności (45,2 punktu – w środkowej 
strefie wyników przeciętnych). Odchylenie standardowe 
stanowiło ponad 15% wartości średniej, co i w tym przy-
padku świadczyło o znacznym zróżnicowaniu. Wyniki 
wysokie uzyskało zaledwie 30,0%, niskie 4,3%. Wynik 
sensowności: 37,7 (w środkowej strefie wyników przecięt-
nych). Odchylenie standardowe stanowiło ponad 14% war- 
tości średniej, co świadczyło o znacznym zróżnicowaniu. 
Wyniki wysokie uzyskały tylko 4,3%, niskie – 2,9%. Bio-
rąc pod uwagę wszystkie składowe poczucia koherencji, 
najwyższe wyniki uzyskali badani w poczuciu zrozumiało-
ści, najniższe natomiast w poczuciu sensowności.  

Analizy różnic w poziomie depresyjności u badanych 
wykonano przy użyciu skali Beck Depression Inventory 
(BDI) autorstwa Aarona T. Becka. Bada ona m.in. takie 
objawy, jak: smutek, poczucie niewydolności, ocenę wła-
snego wyglądu, oczekiwanie kary, zaburzenia snu. Składa 
się z 21 punktów ocenianych, według intensywności obja-
wów, od 0 do 3. Z każdego punktu badany powinien wy-
brać jedną odpowiedź, która jego zdaniem, w najlepszy 
sposób opisuje jego stan we wskazanym okresie (00–11 
punktów brak depresji lub obniżenie nastroju, 10–27 punk-
tów depresja umiarkowana, 28 i więcej punktów: depresja 
ciężka). Brakiem depresji wykazało się tylko 39,1%. Ponad 
połowa badanych to osoby o łagodnej depresji (59,4%).  
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               Tabela 1. Różnice w poziomie poczucia koherencji i jego składowych 
               Table 1. Differences in the sense of coherence (SOC) and its components 
 

SOC Zrozumiałość Zaradność Sensowność 
Wyniki 

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % 
Niskie 2 2,9 1 1,4 3 4,3 2 2,9 

Przeciętne 60 87,0 42 60,9 61 88,4 64 92,8 
Wysokie 7 10,1 26 37,7 5 7,2 3 4,3 

N ważnych 69 69 69 69 
Średnia 130,7 47,8 45,2 37,7 

Odch. Std. 19,302 8,915 6,952 5,586 
Minimum 60,0 15,0 24,0 21,0 

Maksimum  178,0 67,0 62,0 52,0 
Dolny kwartyl 119,0 43,0 41,0 34,0 

Mediana 130,0 47,0 45,0 37,0 
Górny kwartyl 140,0 52,0 49,0 42,0 

 
               Tabela 2. Różnice w poziomie depresyjności 
               Table 2. Differences in the level of depression 
 

N Średnia Odchylenie 
standardowe minimum maksimum dolny 

kwartyl mediana górny 
kwartyl 

69 12,5 6,7880 0,0 28,0 7,0 13,0 17,0 
 

                                  Tabela 3. Związek pomiędzy poczuciem koherencji a depresyjnością 
                                  Table 3. Relationship between the sense of coherence and depression 
 

Zmienne N R t(N-2) poziom p 

depresja & SOC globalne 69 -0,4261 -3,8553 0,0003 
depresja & zrozumiałość 69 -0,4223 -3,8131 0,0003 
depresja & zaradność 69 -0,2845 -2,4289 0,0178 
depresja & sensowność 69 -0,1775 -1,4764 0,1445 

 
                                  Tabela 4. Korelacje wyników bólu z poczuciem koherencji i stopnia depresji 
                                  Table 4. Correlations of results of pain with sense of coherence and level depression. 
 

Zmienne N R t(N-2) poziom p 

Skala bólu & SOC 69 -0,2434 -2,0539 0,0439 
Skala bólu & zrozumiałość 69 -0,0653 -0,5360 0,5937 
Skala bólu & zaradność 69 -0,3564 -3,1219 0,0027 
Skala bólu & sensowność 69 -0,1327 -1,0961 0,2769 
Skala bólu & depresja 69 0,0777 0,6378 0,5258 

 

W skali depresji Becka (Tabela 2), średnia dla badanej 
grupy wyniosła 12,5 punktu, co świadczyło, że badani to 
osoby o łagodnej depresji (wynik depresji na pograniczu z 
brakiem depresji).  

Określono związek między poziomem SOC i jego 
składowymi a stopniem depresyjności u badanych. Wy-
niki poczucia koherencji i jego składowe z wyjątkiem 
sensowności, pozostawały w istotnej statystycznie kore-

lacji z wynikami depresji (Tabela 3). Wynik globalny 
poczucia koherencji i zrozumiałości jest w korelacji 
średniej, zaradność – w niskiej. Wyższy poziom poczu-
cia koherencji prezentowali badani bez depresji. Wyniki 
wysokie uzyskał co czwarty badany tej grupy (25,9%). 
Wśród badanych z łagodną depresją nie odnotowano 
takich osób. Różnica w średnich – rzędu 16 punktów. 
Średnia badanych bez depresji: 140,96 punktu (SD = 
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19,4412) przy średniej badanych o łagodnej depresji – 
124,02 punktu (SD = 16,2248). Wyższy poziom poczu-
cia zrozumiałości prezentowali badani bez depresji. 
Wyniki wysokie uzyskało 63,0%. Wśród badanych z ła- 
godną depresją jest zaledwie 21,4%. Różnica w średnich 
rzędu 8  punktów. Średnia badanych bez depresji 52,62 
punktu (SD = 8,4859) wskazywała na wynik wysoki 
zrozumiałości, przy średniej badanych o łagodnej depre-
sji – 44,62 punktu (SD = 7,7741), co było wynikiem 
przeciętnym. Wyższy poziom poczucia zaradności pre-
zentowali badani bez depresji. Wyniki wysokie uzyskało 
18,5%. Wśród badanych z łagodną depresją nie odnoto-
wano takich osób. Różnica w średnich rzędu – 5 punk-
tów. Średnia badanych bez depresji 48,48 punktu (SD = 
7,3137), przy średniej badanych o łagodnej depresji – 
43,17 punktu (SD = 5,9095).  

Wyniki poczucia koherencji i jego składowych nie po-
zostawały w istotnej korelacji z płcią, wiekiem, wykształ-
ceniem, miejscem zamieszkania badanych. Odnotowano 
dwie istotne różnice w grupach aktywności zawodowej. 
Różnice dotyczyły wyników globalnego poczucia koheren-
cji (p < 0,044) oraz zaradności (p < 0,026). Wyższy poziom 
poczucia koherencji prezentowali badani pracujący zawo-
dowo. Wyniki wysokie uzyskała co piąta osoba pracująca 
zawodowo (20,0%) przy 5,0% wśród emerytów/ rencistów. 
Wyższy poziom poczucia zaradności prezentowali badani 
pracujący zawodowo. Wyniki wysokie uzyskało 16,0% 
przy 2,5% wśród emerytów/ rencistów. W grupie tej odno-
towano również osoby (5,0%) o wynikach niskich. Wyniki 
poczucia koherencji i jego składowych nie pozostawały w 
istotnej korelacji z czasem trwania choroby. 

W dalszym kroku analizie poddano związek między 
wysokim a niskim poczuciem koherencji oraz zmienny-
mi pośredniczącymi (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce 
zamieszkania, aktywność zawodowa) a natężeniem do-
legliwości bólowych u osób ze zmianami zwyrodnie-
niowymi kręgosłupa (Tabela 4). Wyniki skali bólu pozo-
stawały w istotnej, niskiej statystycznie korelacji z wy-
nikami poczucia koherencji SOC (r = -0,24; p < 0,0439) 
oraz w korelacji średniej z wynikami poczucia zaradno-
ści (r = -0,35; p < 0,0027). Najwyższy ból odczuwali 
badani uzyskujący wyniki niskie SOC – średnia 7,0 (SD 
= 2,8284) oraz o wynikach wysokich SOC – średnia 4,6 
(SD = 1,7182). Wyższy ból odczuwali badani uzyskują-
cy wyniki niskie zaradności – średnia 8,0 (SD = 2,6458), 
niższy badani o wynikach wysokich zaradności – średnia 
3,8 (SD = 0,8367). Ze względu na poziom istotności 
odnotowano istotną statystycznie różnicę pod względem 
odczucia bólu przez badane kobiety i mężczyzn (p < 
0,0110). Wyższy ból odczuwały kobiety – średnia 6,3 
(SD = 1,9814), przy średniej 4,8 mężczyzn (SD = 
1,7761). Ból pozostawał w istotnej, średniej korelacji  
z grupami wiekowymi (r = 0,31; p < 0,0084). Najwyższy 
ból odczuwali badani w wieku 61–70 lat – średnia 7,3 
(SD = 2,1865), najniższy badani w wieku do 60 lat – 4,8 
(SD = 1,5506). Ból pozostawał w istotnej, średniej kore-
lacji z wykształceniem (r = -0,43; p < 0,0002). Wyższy 
ból odczuwali badani z wykształceniem podstawowym – 

średnia 6,8 (SD = 1,7820), niższy z wykształceniem 
średnim/wyższym – 5,0 (SD = 1,7221). Odnotowano 
istotną różnicę skali bólu w grupach aktywności zawo-
dowej (p < 0,0001). Wyższy ból odczuwali emeryci/ 
renciści – średnia 6,7 (SD = 1,9242) przy średniej 4,7 
pracujących zawodowo (SD = 1,4922). Ze względu na 
poziom istotności odnotowano istotną statystycznie 
różnicę pod względem wyników bólu przez badanych 
mieszkających z rodziną (p < 0,038) bądź samotnie (p < 
0,038). Wyższy ból odczuwały osoby samotne – średnia 
7,2 (SD = 2,2010) przy średniej 5,7 mieszkających z ro- 
dziną (SD = 1,9231). Ból pozostawał w istotnej, średniej 
korelacji z czasem trwania choroby badanych (r = 0,33; 
p < 0,0049). Wyższy ból odczuwali chorujący powyżej 
12 miesięcy – średnia 6,3 (SD = 1,8270), przy średniej 
4,8 chorujący do 12 miesięcy (SD = 2,2426). 

Dyskusja 
Zmiany zwyrodnieniowe powstają najczęściej w wy-

niku naturalnego zużycia tkanek, urazu lub przeciążenia. 
To niekorzystne zjawisko dotyczy zarówno krążków 
międzykręgowych, stawów międzywyrostkowych, tkan-
ki kostnej, jak również więzadeł kręgosłupa. Mimo 
ogromnego postępu w medycynie dolegliwości bólowe 
kręgosłupa nadal dotyczą znacznego odsetka ludności. 
W bogatej literaturze zarówno polskiej, jak i zagranicz-
nej, szczegółowo opisuje się cały patomechanizm i dia-
gnostykę zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa oraz 
towarzyszące często temu zjawisku dolegliwości bólo-
we. Zmiana trybu życia, głównie warunków i długości 
czasu pracy, przyczyniła się do tego, że u coraz młod-
szych ludzi występują liczne zaawansowane zmiany prze-
ciążeniowe kręgosłupa [3]. Konieczność zmiany dotych-
czasowego sposobu życia oraz ograniczenie sprawności 
ruchowej może wpłynąć niekorzystnie na kondycję psy-
chiczną pacjentów. To, w jaki sposób chorzy będą w 
stanie poradzić sobie z przeciwnościami losu warunkuje 
między innymi poziom poczucia koherencji (SOC). 
Przeprowadzone badania wykazały, iż grupa osób ze 
zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa nie różniła się 
znacząco między sobą globalnym poziomem poczucia 
koherencji. Poziom poczucia koherencji w badanej gru-
pie był wynikiem przeciętnym i wynosił 130,7 punktów. 
Biorąc pod uwagę wszystkie składowe SOC, najwyższe 
wyniki uzyskali badani w poczuciu zrozumiałości, naj-
niższe natomiast w poczuciu sensowności. Na podstawie 
badań wśród chorych hemodializowanych autorki 
stwierdziły, że nie obserwuje się różnic w ogólnym po-
ziomie poczucia koherencji pomiędzy chorymi, co waż-
ne globalny poziom poczucia koherencji był bardzo niski 
(118 pkt.). Tak niskie wyniki SOC nie były zadowalają-
ce, gdyż sugerowały, że pacjenci hemodializowani nie 
radzą sobie z problemami i nie zaakceptowali faktu życia 
oraz funkcjonowania z chorobą przewlekłą. Różnice 
natomiast można było zauważyć pomiędzy składowymi 
SOC. Zrozumiałość oraz zaradność w sposób znaczący 
różnicowała grupę, sensowność nie wykazywała takiej 
tendencji. Była ona również stosunkowo niska wśród 
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badanych, co zdaniem Aarona Antonovsky’ego jest 
zjawiskiem niekorzystnym [4]. Przemawia za tym fakt, 
iż człowiek przy dobrej orientacji z dostępnością odpo-
wiednich zasobów, ale brakiem motywacji do podejmo-
wania działań i radzenia sobie, może spodziewać się 
nagłego spadku poczucia koherencji [2]. Kossakowska  
i Basińska w swoich badaniach wśród chorych na stwar- 
dnienie rozsiane również wykazały, że nie obserwuje się 
różnic w ogólnym poczuciu koherencji pomiędzy pa-
cjentami, obserwuje się je natomiast pomiędzy zaradno-
ścią a zrozumiałością [5]. Szymczak i Tartas w swoich 
badaniach prowadzonych nad grupą pacjentów cierpią-
cych na schizofrenię oraz nowotwór płuca odnotowały, 
że pacjenci nie różnili się poziomem poczucia koherencji 
i jego składowymi [6]. Podobne wyniki uzyskali też 
Jawor i wsp. zajmujący się badaniami poziomu SOC  
u kobiet po histerektomii [7]. W powyższych badaniach 
nie obserwowano również zróżnicowania w odniesieniu 
do sensowności, wyraźną odmienność stwierdzono na-
tomiast w odniesieniu do zaradności i zrozumiałości. 
Poczucie koherencji ma ogromny wpływ na sposób 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz w przekona-
niu, że mimo przeciwności, jakie stawiają przed nami 
liczne doświadczenia życiowe to nasze życie ma sens. 
Osoby o wysokim SOC szybciej się mobilizują w sytu-
acji zagrożenia oraz niepewności, traktując stresory jako 
wyznaczniki działania. Pod wpływem nagłych sytuacji 
stresowych poczucie koherencji może ulec obniżeniu 
[2]. W badaniach w rodzinach pacjentów w terminalnej 
fazie choroby nowotworowej autorki odnotowały istotne 
różnice w zakresie jednej składowej SOC – zrozumiało-
ści. Ogólne poczucie koherencji nie różnicowało bada-
nych, ale było dość niskie (113 pkt.), pomimo iż badana 
grupa należała do osób zdrowych. Można to tłumaczyć 
tym, że świadomość zbliżającej się śmierci bliskiej oso-
by jest związana z odczuwaniem silnego stresu zarówno 
przez osobę chorą, jak i jej rodzinę [8]. Badając poczucie 
koherencji oraz stopień depresji u osób zarażonych wiru-
sem HIV wykazały, iż najwyższy poziom SOC uzyskały 
osoby posiadające trwałe świadczenie pieniężne lub 
pracę zarobkową [9]. Na podstawie badań własnych nad 
pacjentami ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa 
otrzymano zbieżne wyniki. W badaniach własnych od-
notowano, że poziom depresyjności różni pacjentów ze 
zmianami zwyrodnieniowymi. Brakiem depresji wyka-
zało się tylko 27 osób. W skali depresji Becka średnia 
dla badanej grupy wyniosła 12,5 – co świadczyło, że 
badani to osoby o łagodnej depresji. Wyniki poczucia 
koherencji i jego składowe z wyjątkiem sensowności 
pozostawały w istotnej statystycznie korelacji z wyni-
kami depresji. Wyższy poziom poczucia koherencji 
prezentowali badani bez depresji. Również poczucie 
koherencji w zakresie zrozumiałość oraz zaradność było 
skorelowane z depresyjnością. Wyższy poziom poczucia 
zrozumiałości i zaradności prezentowali badani bez 
objawów depresji. We wcześniejszych badaniach [9] za- 
obserwowano związek pomiędzy poziomem depresyjno-
ści a poczuciem sensowności: pacjenci cechujący się 

niskim poziomem sensowności uzyskiwali wyniki wska-
zujące na wysoki poziom depresyjności. Jabłoński na 
podstawie swoich badań wśród chorych na ostrą  bia-
łaczkę również potwierdził, że obecność lub brak depre-
sji ma związek z poczuciem SOC [10]. Kozaka badała 
korelację pomiędzy wartościami składowych poczucia 
koherencji, a jakością życia kobiet chorujących na raka 
jajnika. Wykazała ona, że silniejsze poczucie zaradności 
koreluje u badanych kobiet z brakiem zaburzeń poznaw-
czych oraz emocjonalnych [11]. Z badań Zboralskiego  
i wsp. [12] wynika, że kobiety cierpiące na depresję, 
charakteryzują się niższym globalnym poczuciem kohe-
rencji a także jego składowymi. W uzyskanych wyni-
kach płeć nie różnicowała w sposób istotny statystycznie 
poczucia koherencji czy depresyjności. Talarowska-Bogusz 
i wsp. w swoim artykule zwrócili uwagę, że depresja 
wywiera niekorzystny wpływ na przebieg chorób, któ-
rym towarzyszy ból. Z przeglądu prac poświęconych 
temu zagadnieniu wynika, że osoby z chorobami dolne-
go odcinka kręgosłupa, u których wystąpiła depresja, 
cierpiały na bardziej przewlekły i o większym nasileniu 
ból, miały częstsze zaostrzenia choroby, mniejszą spraw- 
ność fizyczną oraz gorzej funkcjonowały społecznie. 
Analiza wyników z badań własnych nasuwa podobne 
wnioski [13]. Talarowska-Bogusz i wsp. wykazali, że  
u chorych, u których depresja ujawniła się w trakcie 
dolegliwości bólowych stwierdzono wydłużenie czasu 
trwania zaburzeń afektywnych i większą ich intensyw-
ność w tych przypadkach, w których dolegliwości bólowe 
były bardziej nasilone i trwały dłużej. Prawdopodobnie 
chorzy na depresję oceniają swoje doznania bólowe jako 
bardziej nasilone, niż chorzy z samym bólem [13]. Badania 
własne wykazały, że istnieją zmienne pośredniczące mające 
wpływ na stopień natężenia dolegliwości bólowych u pa-
cjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa. Wyż-
szy ból odczuwali badani w wieku 61–70 lat. Tarnowska  
i wsp. [13] w swoim artykule również podkreślają, że dole-
gliwości bólowe u osób starszych są znacznie bardziej na- 
silone. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań 
oraz wiedzę teoretyczną na temat znaczenia poczucia kohe-
rencji dla funkcjonowania człowieka zmagającego się ze 
zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, dostrzega się ko- 
nieczność pracy edukacyjnej z tymi chorymi. Sfera psy-
chiczna pacjentów z chorobą zwyrodnieniową często jest 
pomijana. Oddziaływanie na sferę emocjonalną osób cho-
rych ma szczególne znaczenie dla radzenia sobie z chorobą 
oraz na zaadaptowanie się do nowej sytuacji. 

Wnioski 
1. Osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa 

nie różniły się między sobą globalnym poziomem poczucia 
koherencji. Poziom poczucia koherencji był wynikiem 
przeciętnym (130,7). Najwyższe wyniki badani uzyskali  
w poczuciu zrozumiałości, najniższe – w sensowności. 

2. Poziom depresyjności różni pacjentów ze zmianami 
zwyrodnieniowymi kręgosłupa. Brakiem depresji wykazało 
się tylko 27 osób. W skali depresji Becka średnia dla bada-
nej grupy wyniosła 12,5 (łagodna depresja). 
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3. Wyniki poczucia koherencji i jego składowe z wyjąt-
kiem sensowności pozostawały w istotnej statystycznie 
korelacji z wynikami depresji. Wyższy poziom poczucia 
koherencji prezentowali badani bez depresji. Również po- 
czucie koherencji w zakresie zrozumiałość oraz zaradność 
było skorelowane z depresyjnością. Wyższy poziom poczu-
cia zrozumiałości i zaradności prezentowali badani bez 
objawów depresji.  

4. Wyniki w skali bólu pozostawały w istotnej staty-
stycznie korelacji z wynikami poczucia koherencji SOC. 
Najwyższy ból odczuwali badani uzyskujący wyniki niskie 
SOC (średnia 7,0 pkt.), natomiast najniższy – badani o wy- 
nikach wysokich SOC. Większe dolegliwości bólowe od-
czuwali badani uzyskujący wyniki niskie zaradności/sen- 
sowności (średnia 8,0). 

5. Wykazano zmienne pośredniczące mające wpływ 
na stopień natężenia dolegliwości bólowych u pacjentów 
ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa: (wyższy 
ból odczuwały kobiety, badani w wieku 61–70 lat, pa-
cjenci z wykształceniem podstawowym, najmniejsze – 
ze średnim, emeryci/renciści, osoby samotne, chorujący 
powyżej 12 miesięcy. 
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Streszczenie 

Wstęp. Podczas wojny ludzie nie tylko giną w walce, ale też popełniają samobójstwo. Niewiele jest w polskiej literaturze naukowej 
opracowań opisujących specyfikę samobójstw podczas wojny. 
Cel. Celem niniejszej pracy było ukazanie specyfiki samobójstw kobiet podczas wojny. 
Materiał i metoda. Przeprowadzono analizę danych urzędowych (kart zgonów miejscowych) w Archiwum Niemieckim w Urzędzie 
Stanu Cywilnego we Wrocławiu.  
Wyniki i wnioski. Podczas II wojny światowej we Wrocławiu popełniło samobójstwo 395 kobiet, w tym 302 Niemki, 86 Żydówek, 
7 Polek i jedna Rosjanka. Wśród motywów samobójstw kobiet podczas wojny można wyróżnić: konflikty małżeńskie, choroby 
psychiczne, tęsknotę za poległym na froncie synem, mężem, chłopakiem, a także lęk przed gwałtami ze strony żołnierzy radzieckich. 
Badania pokazały, że podczas wojny we Wrocławiu wzrósł udział kobiet w ogólnej liczbie samobójstw z 34,7% przed wojną do 
43,5% podczas wojny. Wśród tych kobiet zauważono także wzrost średniej wieku z 47 lat przed wojną do 49 lat w okresie wojny. 
Samobójstwa popełniały najczęściej kobiety samotne (panny i wdowy), a do autodestrukcji używały metod mało urazowych. 

SŁOWA KLUCZOWE: samobójstwo, kobiety, wojna. 

Summary 

Introduction. During the war people not only die in the battle, but also commit suicides. There are few studies about specificity of 
suicides during the war in Polish scientific literature. 
Aim. The aim this work was to show the specificity of women’s suicides during the war. 
Material and method. The analysis of departmental data (death certificates) was carried out in the German Archive in the Civil 
Registry in Wrocław.  
Results and conclusions. During the World War II in Wrocław 395 women committed the suicide, including 302 Germans, 86 
Jewes, 7 Poles and one Russian. Among motives of women’s suicides during the war one can distinguish: marriage disagreements, 
mental illnesses, longing for son, husband or boyfriend fallen on the front, and fear of the rapes from Soviet soldiers. The researches 
showed, that the war in Wrocław increased the women’s share in overall number of suicides from 34.7 % before the war to 43.5% 
during the war. Among these women it was noticed also an increase of average age from 47 years before the war to 49 years during 
the war. The suicides were committed mostly by single women (unmarried women, widows), and to autodestruction they used non – 
traumatic methods. 

KEY WORDS: suicide, women, war. 
 
 
 

Wstęp 
Zjawisko wojny towarzyszące ludzkości występuje 

niezmiennie praktycznie we wszystkich kręgach kulturo-
wych i wywołuje rozliczne skutki na rozmaitych płaszczy-
znach życia społecznego. W wyniku wojny ludzie ponoszą 
śmierć, są okaleczani tak fizycznie, jak i psychicznie. Nie-
którzy ludzie doświadczeni okropnościami wojny cierpią 
na syndrom stresu pourazowego (PTSD). Osoby dotknięte 
PTSD popełniają nierzadko samobójstwa.  

Na temat socjologicznych skutków wojny można dy-
wagować odnosząc się do poziomu makrospołecznego, 
bądź mikrospołecznego. Literatura suicydologiczna porusza 
rozmaite wątki dotyczące także samobójstw podczas wojny. 
Jednym z klasycznych już twierdzeń wyartykułowanym po 
raz pierwszy przez Emila Durkheima [1] jest konstatacja, że 

podczas wojny zmniejsza się liczba samobójstw. Pogląd ten 
potwierdza także Erwin Ringel [2], wskazując, że podczas 
wojny wzrasta spoistość społeczeństwa i generalnie nastę-
puje silniejsza integracja jednostek ze społeczeństwem.  

Brunon Hołyst zauważa z kolei, że zachodzące podczas 
wojny dramatyczne wydarzenia z poziomu makro- i mezo- 
strukturalnego zmniejszają uwagę i czas jaki jednostka po- 
święca na analizę własnej jednostkowej sytuacji [3]. Tak 
więc powstaje poczucie wspólnoty w cierpieniu, co rekom-
pensuje indywidualne cierpienia wojenne jednostki. Silne 
uczucia i emocje towarzyszące wojnie wzmagają zdaniem 
T. Huxley’a wartość życia i eliminują poczucie nudy [3]. 
Maria Jarosz w swojej książce zauważyła, że podczas woj-
ny, gdy śmierć jest zjawiskiem powszechnym, o życie trze-
ba walczyć [4]. To także obniża liczbę samobójstw w spo-
łeczeństwie. 
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Zmniejszone wskaźniki samobójstw podczas wojny tłu- 
maczy także socjologiczna teoria autorstwa A. Henry’ego  
i J. Shorta [5]. Zgodnie z tą koncepcją w społecznościach, 
w których przeważają zabójstwa rzadko spotyka się samo-
bójstwa, natomiast tam gdzie jest sporo autodestrukcji spo- 
radycznie występują zabójstwa. Dane statystyczne nie 
zawsze potwierdzają tę zależność [6]. W zestawieniach licz-
bowych przedstawionych przez Brunona Hołysta również 
nie zawsze potwierdza się omawiana zależność [3]. Warto 
zauważyć, że podczas wojny niekiedy nie prowadzi się 
dokładnych rejestrów zamachów samobójczych, co z pew-
nością sprzyja koncepcji o obniżonej liczbie samobójstw  
w okresie wojny.  

Zagadnienie samobójstw podczas wojny wymaga po-
głębionych analiz. Zazwyczaj zagadnienie to badane jest 
pod kątem całych ogólnych populacji. Intrygującym aspek-
tem tego zjawiska jest jednakże udział kobiet w samobój-
stwach oraz charakterystyka tych czynów. 

Celem niniejszej pracy jest zatem opisanie specyfiki 
samobójstw dokonywanych przez kobiety. Przykłady doty-
czą Wrocławia (Breslau) z okresu II wojny światowej. 
Oprócz ogólnych wniosków dotyczących społecznej cha-
rakterystyki tak kobiet, jak i ich aktów samobójczych,  
w pracy znajdują się szczegółowe analizy dotyczące samo-
bójstw kobiet pochodzenia żydowskiego we Wrocławiu 
oraz samobójstwa podczas oblężenia.  

Materiał i metody 
Praca opiera się na analizie dokumentów urzędowych 

(kart zgonów miejscowych) przeprowadzonej w Archiwum 
Niemieckim Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Pod-
czas badań stwierdzono autentyczność źródeł zastanych,  
a także ich wiarygodność. Źródła te dostarczały nieocenionej 
wiedzy dotyczącej podjętego w pracy zagadnienia.  

Niestety źródła te niekiedy posiadały pewne nieusuwal-
ne braki, niemożliwe do odzyskania. Powodem było ich 
zaginięcie, nieuzupełnianie lub specyficzne warunki walk 
ulicznych skutecznie blokujące działania Urzędów Stanu 
Cywilnego. Taka sytuacja zaistniała we Wrocławiu (Breslau), 
w którym podczas oblężenia funkcjonował tylko jeden 
USC (w śródmieściu). Należy też podkreślić pewne utrud-
nienia translatorskie: wszak analizowane dokumenty (księgi 
zgonów miejscowych) wypełniane były w języku niemiec-
kim zazwyczaj odręcznie. Wszystkie te trudności zostały 
jednak skutecznie rozwiązane. 

Wyniki 
W okresie trwania II wojny światowej w obrębie 

Wrocławia (Breslau) popełniło samobójstwo 395 kobiet. 
Oczywiście są to dane zebrane tylko na podstawie do-
kumentów z Archiwum Niemieckiego Urzędu Stanu Cy- 
wilnego we Wrocławiu. Z całą pewnością samobójstw 
kobiet było więcej zwłaszcza podczas trwania oblężenia, 
pod koniec trwania wojny. W poszczególnych latach 
wojny zróżnicowany był też udział samobójstw kobiet  
w ogólnej liczbie samobójstw rejestrowanych we Wro-
cławiu. Przedstawia to tabela 1. 
 

Tabela 1. Liczba samobójstw kobiet i ich udział w ogólnej liczbie 
samobójstw we Wrocławiu w poszczególnych latach II wojny 
światowej 
Table 1. The number of women and their share in overall number 
of suicides in Wrocław in particular years during the World War II 
 

Rok 
Liczba 

samobójstw  
kobiet 

Udział  
samobójstw  

kobiet  
w ogólnej  

liczbie  
samobójstw 

1 IX – 31 XII 1939 21 37,5% 

1940 rok 57 35,2% 

1941 rok 82 46,0% 

1942 rok 90 48,7% 

1943 rok 64 43,5% 

1944 rok 43 45,7% 

1 I – 6 V 1945 38 46,3% 

Ogółem: 395 43,5% 
 
Wyraźnie widać, że największe nasilenie samobójstw 

kobiet podczas II wojny światowej we Wrocławiu wy-
stąpiło od roku 1941.  

Kolejna tabela ukazuje średni wiek kobiet, które po-
pełniły samobójstwo. W poszczególnych latach wojny 
średni wiek tych kobiet stopniowo wzrastał, a najwięk-
szy był w okresie trwania oblężenia. 

 
Tabela 2. Średnia wieku kobiet, które popełniły samobójstwo 
we Wrocławiu w poszczególnych latach II wojny światowej 
Table 2. The average age of women who committed suicide in 
Wrocław in particular years during the World War II 
 

Rok Średnia wieku 
1 IX – 31 XII 1939 45,0 

1940 rok 46,0 

1941 rok 50,0 

1942 rok 52,0 

1943 rok 42,0 

1944 rok 45,0 

1 I – 6 V 1945 61,0 

Ogółem: 49,0 
 
Warto przedstawić także informacje na temat stanu 

cywilnego kobiet, które we Wrocławiu w czasach II wojny 
światowej popełniły samobójstwo. Okres wojny szczegól-
nie oddziałuje na osoby pozbawione wsparcia społecznego, 
a więc samotne. Podczas wojny szczególnie narażone na 
samobójstwo są osoby stanu wolnego, doświadczające pro- 
cesu postępującego osamotnienia. Dane z Wrocławia zdają 
się potwierdzać to spostrzeżenie.  
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Tabela 3. Stan cywilny kobiet, które popełniły samobójstwo we 
Wrocławiu w poszczególnych latach II wojny światowej 
Table 3. Civil status of women who committed suicide in Wrocław 
in particular years during the World War II 
 

Stan cywilny Liczba samobójstw 
Panna 119 

Zamężna 148 

Rozwiedziona 21 

Wdowa 84 
 
Badania pokazały, że odsetek osób samotnych (liczy- 

my tu panny i wdowy) wyniósł 54,6%. Wśród kobiet 
określanych mianem – „panna”, większość (57,1%) sta- 
nowiły osoby w wieku średnim lub starsze. 

Interesujące dane zawiera tabela 4 przedstawiająca 
metody autodestrukcji stosowane przez kobiety we Wro-
cławiu. 

 
Tabela 4. Metody autodestrukcji stosowane przez kobiety we 
Wrocławiu w poszczególnych latach II wojny światowej 
Table 4. Methods of autodestruction used by women in Wro-
cław in particular years during the World War II 
 

Metoda autodestrukcji Liczba samobójstw 
Otrucie gazem świetlnym 151/39,2%/ 

Zażycie środków nasennych 89/23,1%/ 

Powieszenie 50/13,0%/ 

Utopienie 45/11,7%/ 

Skok z wysokości 19/4,9%/ 

Rzucenie się pod pociąg 7/1,8%/ 

Zastrzelenie się 7/1,8%/ 

Zażycie cyjanku potasu 6/1,6%/ 

Podcięcie żył 3/0,8%/ 

Zażycie lysolu 2/0,5%/ 

Otrucie się luminalem 2/0,5%/ 

Zatrucie się morfiną 1/0,3%/ 

Samobójstwa kombinowane: 
podcięcie żył i skok z wyso-

kości; zażycie środków  
nasennych i utopienie się  
w wannie; zatrucie gazem 
świetlnym i podcięcie żył 

3/0,8%/ 

 
Z powyższych danych wynika, że kobiety zazwyczaj 

popełniały samobójstwa z użyciem metod mało urazo-
wych (65,5%). 

W dalszej części pracy przedstawione są samobój-
stwa kobiet żydowskich we Wrocławiu. Ogółem podczas 
II wojny światowej w świetle dokumentów Archiwum 
Niemieckiego USC we Wrocławiu samobójstwo popeł-
niło 121 osób narodowości żydowskiej. W latach 1941–
1943, kiedy trwały deportacje ludności żydowskiej do 
obozów przejściowych i obozów zagłady znacznie wzro-

sła liczba samobójstw zwłaszcza wśród kobiet. Widocz-
ne to było zwłaszcza wśród kobiet samotnych – panien  
i wdów w podeszłym wieku. W tych właśnie latach samo-
bójstw wśród kobiet żydowskich było niemal czterokrotnie 
więcej niż wśród mężczyzn żydowskich (23 do 78).  

Wśród kobiet narodowości żydowskiej przeważały sa-
mobójstwa osób stanu wolnego – panien i wdów (70,2%). 
Były to zazwyczaj osoby starsze, które prawdopodobnie 
obawiały się deportacji i związanych z nimi zmian. Można 
domniemywać, że we Wrocławiu pojawiały się plotki o ma- 
jących wkrótce nastąpić deportacjach i wiele kobiet nie 
wytrzymywało tego napięcia związanego z oczekiwaniem.  

Kobiety żydowskie popełniające samobójstwa zazwy-
czaj nie wykonywały żadnego zawodu. Siedem z nich nale-
żało do bogatej grupy rentierskiej. Ponadto cztery pracowały 
jako pielęgniarki, trzy w biurze. Dwie były prywatnymi 
nauczycielkami, a jedna z wykształcenia była filozofem po 
doktoracie. Poza tym: dwie pracowały jako robotnice, jedna 
była ekspedientką i jedna pracowała jako kasjerka.  

Wśród kobiet żydowskich najczęstszą metodą auto-
destrukcji było zażycie środków nasennych, w tym leku 
Veronal (N = 56; 67,5%). Ponadto 14,5% kobiet truło się 
gazem świetlnym. Wśród mało urazowych metod auto-
destrukcji znalazło się jeszcze: zatrucie się cyjankiem 
potasu (3 kobiety). Ogółem aż 85,5% kobiet użyło mało 
urazowych metod autodestrukcji.  

W okresie II wojny światowej we Wrocławiu kobiety 
narodowości żydowskiej były uczestniczkami sześciu pak-
tów samobójczych. Uczestniczyło w nich razem 9 kobiet.  

Ogółem można przyjąć, że nasilenie samobójstw 
wśród kobiet narodowości żydowskiej było 17,8 razy 
silniejsze niż wśród pozostałych kobiet mieszkających 
we Wrocławiu. 

Zadaniem niniejszej pracy jest także przyjrzenie się fe-
nomenowi samobójstw kobiet w ostatniej fazie wojny, 
podczas oblężenia Wrocławia przez wojska Armii Czerwo-
nej. Wiadomo, że w mieście pozostało ponad 200 tysięcy 
ludności cywilnej [7]. Przede wszystkim były to osoby w 
wieku podeszłym. Okres trwającego ponad trzy miesiące 
oblężenia obfitował w samobójstwa ludności cywilnej. 
Wiemy o tym z nielicznych źródeł wspomnieniowych 
napisanych przez osoby, które przeżyły oblężenie [8]. Oto 
ks. Paul Peikert tak pisał: „Niesłabnący terror i nieustanne 
nakłanianie do ucieczki pozostałych jeszcze mieszkańców 
działa deprymująco i tak przygnębiająco, że w naszym 
mieście wzrosła niepokojąco liczba samobójstw. (...) 
Urzędnik policji z pewnego obwodu doniósł mi, że w jego 
rewirze naliczono w ostatnich 10 dniach 60 samobójstw” 
[9].Ten sam autor w połowie marca 1945 roku zanotował: 
„W naszym mieście zastraszający po prostu wzrost samo-
bójstw. Jak dowiedziałem się z wiarygodnego źródła liczba 
samobójstw wynosi każdego dnia w naszym mieście 100 
do 120” [9]. 

W okresie trwania oblężenia we Wrocławiu (Breslau) 
według danych jedynego funkcjonującego Urzędu Stanu 
Cywilnego popełniło samobójstwo 38 kobiet. Udział samo-
bójstw kobiet w ogólnej liczbie samobójstw wyniósł 46,3%. 
Wyraźnie widać zatem, że hipoteza głosząca wzrastający 
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udział samobójstw kobiet w ogólnej liczbie samobójstw 
podczas wojny, potwierdziła się. W okresie od 1 I 1939 do 
31 VIII 1939 roku udział kobiet wynosił 34,7%.  

Podczas oblężenia samobójstwa dokonywały zazwyczaj 
kobiety starsze (średnia wieku kobiet wzrosła do 61,0 lat). 
Ponadto okazało się, że kobiety te były często samotne. 
Wśród 38 kobiet, które podczas oblężenia popełniły samo-
bójstwo 14 było wdowami, jedna panną a dwie były roz-
wiedzione. Z badań wynika także, że kobiety najczęściej 
popełniały samobójstwo trując się gazem świetlnym (N = 
11), sporadycznie truły się lekami nasennymi (N = 4). W tych 
dramatycznych czasach zdarzało się, że kobiety dobrowol-
nie uczestniczyły w tak zwanych samobójstwach rozsze-
rzonych, kiedy to mąż, zazwyczaj funkcjonariusz nazistow-
skiego reżimu, za ich zgodą zabijał je z broni palnej,  
a następnie sam popełniał samobójstwo. Podczas oblężenia 
mogło popełnić samobójstwo nawet 2 700 osób, w tym wiele 
kobiet. Niestety rejestrowano wówczas tylko niektóre przy-
padki z rejonu śródmieścia. Pozostałe obszary oblężonego 
miasta nie były objęte działaniem Urzędów Stanu Cywilne-
go. Z pewnością zatem analiza dotycząca samobójstw ko-
biet podczas oblężenia Wrocławia (Breslau) nie jest pełna, 
ale z obiektywnych względów do pewnych źródeł nie ma 
już dostępu. 

Dyskusja 
Badania pokazują wzrost średniej wieku kobiet z 47,0 

lat do 49,0 lat. Potwierdzają to eksploracje dotyczące zjawi-
ska samobójstw w Poznaniu. Tu średnia wieku kobiet po-
pełniających samobójstwa wzrosła w porównaniu z okre-
sem przedwojennym z 35,7 lat do 43,3 lat [10]. O istnieniu 
takiego trendu donoszą także inni badacze tego społecznego 
fenomenu. Podczas wojny na Bałkanach poszczególni 
badacze potwierdzili wzrost wieku kobiet decydujących się 
na autodestrukcję [11]. 

Okazało się ponadto, że wzrósł udział kobiet w ogólnej 
liczbie samobójstw we Wrocławiu (Breslau) podczas woj-
ny. Wzrost w stosunku do okresu przedwojennego wyniósł 
niemal 9%. Dokładniejsze analizy potwierdzają to spostrze-
żenie. Wszak w okresie II wojny światowej udział kobiet 
żydowskich w ogólnej liczbie samobójstw ludności żydow-
skiej wyniósł aż 71,1%. Świadczyć to może o tym, że pod-
czas wojny w ogóle kobiety prezentują mniejsze zdolności 
adaptacyjne. Tę zależność potwierdziły badania w Pozna-
niu, gdzie także nastąpił zauważalny wzrost udziału kobiet 
w ogólnej liczbie samobójstw (z 21,2% przed wojną do 
40,4% podczas wojny) [10]. Zdaje się to potwierdzać przy-
puszczenia, że mężczyźni podczas wojny kanalizują swoje 
frustracje raczej na zewnątrz podejmując zachowania agre-
sywne, z kolei kobiety w wojennych warunkach grożących 
im licznymi upokorzeniami, raczej decydują się na samo-
bójstwa. Badania chorwackich autorów potwierdzają rów-
nież takie zależności [12]. 

Stwierdzone nasilenia samobójstw kobiet żydowskich 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym masowe deporta-
cje potwierdzają dane empiryczne. Przykładowo w paź-
dzierniku i listopadzie 1941 roku, przed pierwszą wielką 
deportacją 2 tysięcy Żydów do Kowna na Litwę, samobój-

stwo popełniło 29 osób narodowości żydowskiej, w tym 
przede wszystkim kobiety. Podobnie było w lutym i na 
początku marca 1943 roku tuż przed deportacją ponad  
1 400 Żydów do Theresienstadt, Auschwitz i Sobiboru [13]. 

O ile badania wykazały, że w ogólnej populacji kobiet 
niemal dwie trzecie użyło mało urazowych metod autode-
strukcji, to wśród samych kobiet narodowości żydowskiej 
odsetek ten był znacznie wyższy (85,5%), co potwierdziły 
wcześniejsze badania A. Czabańskiego [13]. 

Patrząc na podejście ludności żydowskiej do problemu 
samobójstw w poszczególnych epokach wypada zauważyć, 
że ogromne nasilenie samobójstw wśród kobiet narodowo-
ści żydowskiej wydaje się być pewną anomalią. Jednak nie 
pierwszy już raz zdarzyło się ludności żydowskiej doświad-
czyć silnej presji i działań eksterminacyjnych, co skutkowa-
ło dynamicznym wzrostem samobójstw. Do podobnej sytu-
acji doszło podczas powstania żydowskiego przeciwko 
Rzymianom. Potwierdzają to opisy masowych samobójstw 
wśród ludności żydowskiej, dokonane przez Józefa Fla-
wiusza [14]. 

Na podstawie dostępnych materiałów niewiele możemy 
powiedzieć o bezpośrednich motywach samobójstw kobiet 
we Wrocławiu (Breslau) podczas II wojny światowej.  
W dokumentach Urzędu Stanu Cywilnego sporadycznie 
tylko odnotowywano, że kobieta popełniła samobójstwo, 
ponieważ chorowała na nerwy albo z powodu depresji. 
Niezwykle rzadko pojawiały się dopiski urzędników, że 
samobójstwo wynikało z kryzysów małżeńskich lub było 
dokonane podczas żałoby po śmierci na froncie syna, 
męża lub chłopaka.  

Możemy też tylko domniemywać, że wiele samobójstw 
kobiet we Wrocławiu (Breslau), zwłaszcza w ostatnim 
etapie wojny, wynikało z lęku tych kobiet przed gwałtami 
ze strony żołnierzy Armii Czerwonej. Wielką rolę podsyca-
jącą ów lęk była propaganda hitlerowska, która pragnąc 
wzmóc wolę walki nagłaśniała epizody rzezi ludności nie-
mieckiej na przykładzie miejscowości Nemmersdorf w 
Prusach Wschodnich (obecnie Majakowskoje w okręgu 
kaliningradzkim). W październiku 1944 roku żołnierze 
Armii Czerwonej brutalnie zamordowali mieszkańców tej 
miejscowości, a kobiety zostały przez nich zgwałcone. 
Wiele kobiet niemieckich dowiadując się o takim traktowa-
niu przez żołnierzy radzieckich wolało umrzeć na pierwszą 
wieść o zbliżających się oddziałach Armii Czerwonej. Mó-
wiono nawet o swoistym „syndromie Nemmersdorf” [15].  

Przedstawione wyniki analiz uprawniają do sformu-
łowania kilku wniosków końcowych. 

Wnioski 
W okresie trwania wojny we Wrocławiu (Breslau) 

liczba samobójstw w poszczególnych latach, za wyjąt-
kiem okresu oblężenia, była niższa niż w okresie przed-
wojennym, natomiast zjawisko samobójstw wśród kobiet 
przejawiało tendencje wzrostowe. Ogółem wśród 395 
kobiet, które popełniły tu samobójstwo były 302 Niemki, 
86 Żydówek, 7 Polek oraz 1 Rosjanka [16]. Na podsta-
wie zebranych źródeł archiwalnych możliwe jest przed-
stawienie następujących wniosków: 
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1. W zdecydowany sposób wzrósł udział liczby kobiet 
w ogólnej liczbie samobójstw. Odnotowano wzrost z 34,7% 
do 43,5%. Wśród ludności żydowskiej udział samobójstw 
kobiet był zdecydowanie wyższy i osiągnął 71,1%. 

2. Wśród kobiet które popełniły samobójstwo nastą-
pił wzrost średniej wieku z 47,0 lat w okresie przedwo-
jennym do 49,0 lat w okresie wojny. 

3. Samobójstwa były popełniane często przez osoby 
samotne. Wśród kobiet odsetek osób samotnych (panny  
i wdowy) wyniósł 54,6%. Dodatkowo warto zauważyć, że 
wśród kobiet określanych mianem – „panna”, większość 
(57,1%) stanowiły osoby w wieku średnim lub starsze. 

4. Kobiety podczas wojny popełniały samobójstwa  
z użyciem metod mało urazowych. Najczęściej rozstawały 
się z życiem poprzez zatrucie gazem świetlnym oraz po-
przez zatrucie lekami nasennymi i uspokajającymi.  

5. Samobójstwa kobiet powodowane były rozmaitymi 
splotami okoliczności. O motywach niewiele się można 
dowiedzieć na podstawie dostępnych źródeł. Z posiadanych 
danych można jednak wysnuć przypuszczenie, że do czę-
stych motywów należały: nieporozumienia małżeńskie, de- 
presja, żałoba po śmierci syna lub męża na froncie, lęk 
przed gwałtami ze strony żołnierzy radzieckich. 
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Streszczenie 

Wstęp. Stres związany z prowadzeniem chorego dziecka na cukrzycę jest złożoną sytuacją psychologiczną, budzącą zainteresowanie wśród 
badaczy w wyniku obserwowanej tendencji do coraz większej liczby chorujących dzieci na cukrzycę oraz z faktu, że wsparcie matki jest 
jednym z czynników decydujących o wyrównaniu glikemicznym dziecka. Artykuł jest analizą sytuacji psychologicznej matek dzieci choru-
jących oraz opisem wskazań do pracy terapeutycznej. 
Metodyka. Badaniem objęto 40 rodzin w procesie terapeutycznym, które były pod opieką Poradni Diabetologicznej. Do oceny sytu-
acji psychologicznej zastosowano wywiad strukturalizowany i notatki z wypowiedzi matek w różnych fazach czasu trwania choroby 
dziecka. 
Wyniki. Stwierdzono silny związek między stanem emocjonalnym opiekuna a wyrównaniem glikemicznym dziecka chorego na cukrzycę.  
Wnioski. Badania nad rodzinami z dzieckiem chorym na cukrzycę wskazują na tendencje do nadopiekuńczości, zachowań i emocji związa-
nych z samopoczuciem dziecka. Niewyrównane glikemicznie dziecko czuje z kolei wielką odpowiedzialność za ochronę rodziny, a głównie 
za ochronę matki. Objawy choroby występują, gdy natężenie stresu przekracza już i tak obniżone zdolności rodzinnych mechanizmów 
radzenia sobie i są uważane za regulujące system rodzinny. 

SŁOWA KLUCZOWE: cukrzyca typu 1, choroba przewlekła, opieka, matka, adaptacja. 

Summary 

Introduction. The stress during taking care of a child with diabetes is a complicated psychological situation, arousing more and more 
interest among researchers due to the observed trend for an increasing number of children suffering from diabetes and the fact that the 
support for mothers as main caretakers is more and more needed because their emotional situation is an important factor determining the 
glycemic balance in a child. This paper presents both an analysis of the psychological situation of mothers taking care of a child with 
diabetes and instructions for further therapeutic work with mothers. 
Methods. The study involved 40 families in the therapeutic process, which were under the care of Diabetes Clinic. For the assessment  
of the psychological situation a structured interview and notes of mothers’ statements at different stages of the duration of the child's 
illness were used. 
Results. A strong link between a caregiver’s emotions and glycemic balance in a diabetic child was detected. 
Conclusions. Studies of families with a child suffering from diabetes show a tendency to overprotection, behaviors and emotions related 
to the well-being of the child. A glycemicly unbalanced child, in turn, feels a great responsibility for protecting the family and especially 
the mother. Symptoms of the disease occur when the stress intensity exceeds the already reduced family coping mechanisms capacity, 
and are considered to be governing the system of family. 

KEY WORDS: diabetes mellitus type 1, chronic illness, care, mother, adaptation. 
 
 

 
 
 
Wstęp 

 
Artykuł jest wynikiem doświadczeń w relacji wspar-

cia i terapii z rodzinami, w których dziecko choruje na 
cukrzycę typu 1. 

Epidemiologia cukrzycy a zmiany w funkcjonowaniu 
rodzin cukrzycowych 

 
Cukrzyca jest chorobą, na którą choruje coraz więcej 

dzieci. Ocenia się, że na świecie żyje ponad 20 mln ludzi,  
w tym blisko 150 tys. w Polsce, a ponad 40% pacjentów  
z tą postacią cukrzycy ma mniej niż 20 lat. Mimo że w 
Polsce jest ona diagnozowana rzadziej niż w krajach za-
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chodnich, tempo zachorowalności wzrasta [1]. Cukrzyca 
typu 1 jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych 
wieku dziecięcego. Opiekunami dzieci zazwyczaj są matki, 
na które, w zależności od wieku dziecka, jak pokazują 
nasze obserwacje, spada najwięcej obowiązków związa-
nych z leczeniem. Cukrzyca dziecka stanowi poważne 
źródło stresu zarówno dla matki, jak i wszystkich innych 
członków rodziny. Opieka polega na ciągłej normalizacji 
poziomu glukozy we krwi, co wymaga nieustannej uwagi, 
cierpliwości, jak również ciągłego dokształcania się, by 
wiedzieć jak modyfikować zalecenia lekarskie w sytuacji, 
gdy dziecko za dużo i/lub za mało zje, ma większy lub 
mniejszy wysiłek fizyczny, zachoruje, ma dużo sytuacji 
stresowych itp. Działania takie, jak injekcje insuliny lub 
zmiana wkłucia do pompy, monitorowanie poziomu gluko-
zy we krwi, dobieranie odpowiedniej diety, w której każdy 
produkt trzeba zważyć i obliczyć jego wymienniki węglo-
wodanowe i białkowo-tłuszczowe, aby dopasować do niej 
odpowiednią ilość insuliny, są jedynym sposobem na 
utrzymanie dziecka jak najdłużej w dobrym zdrowiu. Pro-
blem polega też na tym, że osoby zajmujące się leczeniem 
cukrzycy u dziecka przyjmują za oczywiste, że dorośli 
powinni sobie z tym i innymi nowymi zadaniami pora- 
dzić [2, 3]. 

W kontekście zagrożenia życia dziecka pracownicy 
opieki medycznej oczekują, że rodzice (a zwłaszcza 
matki) dostosują się do wszystkich zaleceń, a nawet 
więcej, będą umieli odnaleźć źródło satysfakcji w no-
wych zadaniach i że staną się w tym doskonali [4]. 

Założenia takie bazują na przeświadczeniu, że doro-
słym potrzebna jest wiedza i świadomość konsekwencji. 
Mniej uwagi, również w sensie profesjonalnej opieki nad 
rodziną, poświęca się emocjonalnym konsekwencjom 
pojawiania się cukrzycy. 

 
Stan emocjonalny matki, jako istotny czynnik mode-
rujący efekty leczenia farmakologicznego i reżimu 
żywieniowego 

 
Stan emocjonalny (i dziecka, i matki w naszym przy-

padku) w chorobie przewlekłej wpływa na umiejętności 
radzenia sobie z cukrzycą. Badania wskazują, że negatywny 
stan emocjonalny (depresja, lęk) wpływa na nieregularne 
lub całkowite niestosowanie się do zaleconego leczenia [5], 
co może w konsekwencji mieć wpływ na wyrównanie 
glikemiczne. Uznaje się, że około 30–60% przypadków 
tzw. cukrzycy rozchwianej ma podłoże psychologiczne [6]. 
Jak ważny jest aspekt emocji w chorobie świadczą również 
badania Lustmana i in., w których pokazano, że nawet nie 
tyle świadomość choroby, co codzienne aktywności z nią 
związane są bardzo obciążające dla psychiki [7]. W sytu-
acji, gdy odpowiedzialna za wyrównanie glikemiczne staje 
się też matka, pojawia się szereg emocji ważnych z punktu 
widzenia opieki medycznej. Odpowiedzialność za dziecko  
z cukrzycą jest procesem, podczas którego chory i jego 
rodzina powoli uświadamiają sobie, co takiego się wyda-
rzyło i jakie choroba ma konsekwencje. Potrzebny jest czas, 
aby zauważyć, co zmienia się w relacjach, emocjach, my-

śleniu o świecie i sobie nawzajem. Rodzice często pod 
wpływem silnych emocji mówią, że przez pierwsze dni, 
miesiące od postawienia diagnozy mieli wrażenie, że 
wszystko to dzieje się poza ich świadomością. Kolejnym 
krokiem dopiero jest akceptacja choroby oraz umiejętność 
wprowadzania zmian. Jest to proces, w którym nikt nie 
pozostaje obojętnym, może on rodzinę tak samo zbliżać, jak 
i oddalać od siebie. Literatura badawcza dotycząca pierw-
szych tygodni po diagnozie cukrzycy u dziecka pokazuje, 
że zjawiska te mogą być interpretowane jako przeżycia 
traumatyczne [8]. Do czynników zdefiniowanych jako 
źródła przeżyć traumatycznych dla rodziców podaje się 
hospitalizacje dziecka (np. na oddziale intensywnej terapii), 
doświadczanie epizodów pogarszania się stanu dziecka, 
doświadczenie lęku o życie dziecka. W badaniach Balluffi  
i wsp. [9] rodzice w badaniach osiągają kryteria zaburzenia 
stresu pourazowego związanego z doświadczeniami na 
oddziale intensywnej terapii. 

Inne badania pokazują, że rodzice dziecka z cukrzycą 
mają średni lub wysoki poziom stresu w miesiącach 
następujących po diagnozie [10]. Z cukrzycą łączy się 
również możliwość śmierci dziecka, wejście w stan 
śpiączki – to druga grupa czynników uruchamiających 
doświadczanie traumy. Trzeci typ czynników dotyczy 
samych procedur leczenia cukrzycy: zastrzyków, odpo-
wiedzialności za ból zadawany dziecku, za obserwowa-
nie procedur medycznych wpływających na funkcjono-
wanie emocjonalne dziecka (strach, lęk). Czwarta grupą 
czynników skorelowaną zaburzeniem stresu pourazowe-
go u rodziców są właśnie awersyjnie związane z nega-
tywnymi przeżyciami procedury medyczne [11]. 

Jako źródło traumy podaje się też czynniki jednora-
zowe jak samą diagnozę oraz czynniki chroniczne – 
przebieg medycznych procedur. Jakkolwiek przeżycia 
rodziców podczas leczenia medycznego dziecka są silnie 
stresujące, niektóre z nich w literaturze spełniają kryteria 
stresorów traumatycznych indukujących „intensywny 
lęk, bezsilność przerażenie” [8].  

W tym kontekście szczególnie trudne dla matek 
opiekujących się dziećmi jest to, że słyszą, że „cukrzyca 
to choroba, którą można kontrolować”, więc starają się 
zrobić wszystko, aby sprostać zadaniu. Z czasem okazu-
je się, że istnieje szereg czynników nieprzewidywalnych, 
przed którymi dziecka nie można ochronić, a odróżnia-
nie tego, co jest kontrolowalne, a co nie, wcale nie jest 
ani proste, ani jednoznaczne.  

Sytuacja psychologiczna komplikuje się tym bardziej, 
że kolejnym komunikatem jest, że nie wolno dzieci wyrę-
czać w prowadzeniu ich choroby, ale należy im pomagać  
i wspierać. Nikt natomiast nie odpowiada na pytanie, jak 
nauczyć się, kiedy trzeba działać, a kiedy odpuścić i pozwo-
lić, by dzieci uczyły się same, w sytuacji, gdy nauka odby-
wa się na błędach, które zapisywane są w ciele ich dzieci  
i mogą doprowadzać do powikłań w przyszłości. 

Proces leczenia i życia z cukrzycą powinien przewidy-
wać pewną etapowość zmian, których końcowym rezulta-
tem jest samodzielność, świadoma adaptacja dziecka do 
życia z chorobą, tym niemniej warto pamiętać, że jest to 
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Rycina 1. Ogólny schemat adaptacji do cukrzycy w rodzinie (omówienie w tekście) 
Illustration 1. General schema of adaptation process to diabetes mellitus in the family(description in text).  

 
Tabela 1. Czynniki stresogenne w chorobie przewlekłej [13] 
Table 1. Stress determinants in chronic illness [13] 
 

Czynniki stresogenne w chorobie przewlekłej  
Czas trwania  
Pochodzenie niejasne lub wrodzone (uruchamiające poczucie winy w rodzicach) 
Związane z bolesnymi procedurami i doświadczeniami 
Wprowadza zakłócenia w wypracowany rytm życia rodziny 
Podstawą leczenia jest samodyscyplina 
Leczenie jest czasochłonne i trudne 
Uzyskiwanie sprzecznych i niejasnych porad od specjalistów  
 

plan na całe lata. Najpierw, co sugerują badania, trzeba 
zadbać o pełną adaptację rodziny, a przede wszystkim mat-
ki, jako głównego opiekuna w chorobie. 

Jak pokazuje poniższa rycina proces zrównoważonej 
samodzielnej opieki jest nieuchronnie poprzedzany cza-
sem, kiedy za leczenie i potrzebny reżim odpowiada 
opiekun przechodzący również zmiany w sposobie od-
noszenia się i postępowania wobec choroby. 

Zbyt wysokie lub zbyt niskie cukry w ciele dziecka 
mogą determinować sytuację emocjonalną w rodzinie. 
Każda zmiana w dynamice choroby, na przykład wykry-
cie powikłań, zwłaszcza u chorego, który starał się 
utrzymywać optymalną glikemię, może wywoływać 
poczucie braku kontroli nad przyszłością, poczucie bez-
nadziejności oraz bezradności [5]. Tego rodzaju do-
świadczenia są kluczowe dla osiągnięcia opieki zrów-
noważonej (z jednej strony utrudniają adaptację doraźną,  
z drugiej wymuszają zmianę strategii). 

Postawę bezradności, jako charakterystyczną dla ko-
biet wychowujących dzieci chore przewlekle, potwierdza 
szereg badań: B. Szabała (2009), A. Kwak (1989), M. 
Dąbrowska i in. (1991), R. Zubrzycka (2003) [12]. Matki 
też często opowiadają o „poczuciu winy, że powikłania 
są pewnie wynikiem tego, że źle pilnowały swoje dziec-
ko”. Problemy te dobrze ilustruje lista czynników gene-
rujących stres w rodzinie przedstawiona w tabeli 1 

Cukrzyca jako choroba przewlekła i nieuleczalna, wiąże 
się z ciągłym emocjonalnym napięciem nie tylko dla dziec-
ka. W sytuacji, gdy matka chce je wspierać, może pojawić 
się mechanizm współuzależnienia od funkcjonowania 
dziecka i poziomu glikemii w jego ciele. U 1/3 matek poja-
wia się ryzyko depresji. Badania Kovacs [14] pokazują, że 
matki doświadczają średnich i ciężkich stanów depresyjnych 
krótko po diagnozie oraz to, że te, które jej doświadczają na 
początku, są depresyjne również w następnych latach [15].  

Badania pokazują, że stan emocjonalny matki wyra-
żany w symptomach depresyjnych i lękowych ma po-
ważne implikacje zarówno dla kontroli metabolicznej 
dziecka, jak i jego przystosowania psychicznego do 
choroby. Z badań wynika, że lęk u matek wiąże się z 
gorszą kontrolą poziomu glukozy [16]. Podobnie depre-
sja u matek wiąże się z depresją i obniżeniem jakości 
życia u dziecka z cukrzycą [17].  

Większość problemów z przystosowaniem się u ma-
tek pojawia się w przeciągu pierwszego roku po diagno-
zie dziecka. Ojcowie dzieci z cukrzycą natomiast często, 
tak jak one, spełniają kryteria diagnozy stresu posttrau-
matycznego, szczególnie w szóstym tygodniu po dia-
gnozie swojego dziecka [18].  

Przyjrzenie się procesowi adaptacji matki do choroby 
dziecka jest istotne również z tego względu, że dysfunk-
cjonalna adaptacja będzie miała wpływ nie tylko na 
proces leczenia, ale i na cały rozwój dziecka. W rodzi-
nach dzieci chorych może pojawić się mniejsza spój-
ność, mniejsza zdolność do akceptowania zmian, mniej 
interakcji niezwiązanych z samą chorobą. Matki dziecka 
z cukrzycą wskazują na brak czasu na pozachorobowe 
zajęcia ze swoimi dziećmi (również zdrowymi) [19]. 

Chociaż doświadczenie choroby własnego dziecka jest 
dla każdego bardzo zindywidualizowane, Timmen i Cer-
mak [20, 21] i inni terapeuci zwracają uwagę na kilka eta-
pów radzenia sobie z chorobą własną, które na użytek tej 
pracy zostały przeformułowane na poszczególne etapy 
radzenia sobie matki z chorobą dziecka, jakkolwiek w 
literaturze pojawiają się również odniesienia do koncepcji 
Kubler-Ross [22] w kontekście doświadczeń rodziców 
dziecka z cukrzycą, nawiązującej do etapów radzenia sobie 
ze stratą. 
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Rycina 2. Etapy radzenia sobie z cukrzycą (omówienie w tekście) 
Illustration 2. Diabetes mellitus coping phases and process (description in text) 

Etapy pracy z matką dziecka z cukrzycą. Proces 
adaptacji do choroby jako warunek osiagania rów-
nowagi glikemicznej  
 
Uświadomienie/zaprzeczanie 

 
W procesie uświadomienia sobie znaczenia choroby 

w życiu dziecka, jak i całej rodziny, ważną rolę odgrywa 
edukacja medyczna, edukacja związana z reżimem ży-
wieniowym oraz ćwiczeniowym. Badania pokazują, jak 
istotne jest położenie nacisku na rzetelną wiedzę posia-
daną przez matki zarówno w zakresie umiejętności pie-
lęgniarskich, jak i dietetycznych – im wiedza wyższa, 
tym wyższa kontrola metaboliczna dziecka [23]. 

W grupie ryzyka, jak pokazują powyższe badania, są 
rodzice o niższym statusie socjoekonomicznym, którym 
trzeba poświęcić więcej czasu i uwagi, jak również po-
mocy w relacji z innymi instytucjami. Badania w tym 
zakresie kładą akcent również na dostępność źródeł 
informacji, na jakich może opierać się opiekun dziecka 
(dyżury lekarzy, telefony do ekspertów), potrzebne  
w nagłych sytuacjach i do korekty zachowań błędnych. 
W procesie adaptacji do choroby stajemy jednak w takim 
miejscu z rodzinami, gdzie widać, że sama wiedza to nie 
wszystko. 

Ważne są również postawy, oczekiwania, marzenia  
i przede wszystkim emocje. Rodzina tworzy własne 
interpretacje tego, czego się dowiaduje – to, w jaki spo-
sób przeżywają i myślą o chorobie rodzice z dużym 
prawdopodobieństwem będzie również dotyczyć dziec-
ka. W trakcie swojego rozwoju rodzina tworzy i pomaga 
wpoić trwałe przekonania na temat świata, w którym 
żyje. Znaczenia i interpretacje nadawane wydarzeniom  
i sytuacjom, w których uczestniczy rodzina, osadzone są 
w jej doświadczeniach społecznych, kulturowych i histo-
rycznych. Przeszłe doświadczenia rodziny generują 
reakcję na pojawienie się diagnozy choroby przewlekłej 
dziecka, uruchamiając zazwyczaj szereg nierozwiąza-

nych konfliktów i nieprzerobionych strat z przeszłości. 
Często rodzice funkcjonują jak po traumie. W tym mo-
mencie mechanizmem obronnym może stać się zaprze-
czenie: podczas rozmów słyszymy: „…to niemożliwe, że 
moje dziecko jest chore, nie mogę w to uwierzyć”. Zbyt 
bolesne uczucia muszą być zablokowane. W zachowaniu 
przyjmują formę ogromnego smutku, znieruchomienia, 
poczucia, że to się nie dzieje naprawdę. Albo przyjmuje 
postać zadaniowości jak najlepiej wykorzystując zdoby-
waną wiedzę. 

Rodzic na tym etapie przedstawiając znakomite wy-
niki dziecka pokazuje dumę i jednocześnie swoje nie 
zawsze świadome uczucia.  

Czasami słyszymy od rodziców: „Nie jest tak źle”, „Ju-
tro będzie lepiej”, „Świetnie sobie radzimy”, „Nie potrzebu-
jemy jeszcze psychologa”. Ale gdy rozmawiamy dłużej 
okazuje się, że niewiele rzeczy jest w porządku. 

Matki skarżą się, że straciły kontakt z samymi sobą, 
nie śpią, wszystkie myśli i emocje krążą wokół chorego 
dziecka. W konsekwencji niewiele pozostaje dla dziecka 
zdrowego lub męża, przyjaciół, itp. a świat postrzegany 
jest jako coraz trudniejszy i wrogi. 

Z czasem może pojawiać się u matek poczucie braku 
siły, wyczerpania, przeświadczenie, że życie stało się 
całkowicie nieprzewidywalne, że wszystko kręci się 
wokół cukrzycy. Niezależnie od tego, co dziecko z cu-
krzycą robi lub czego nie robi, wydaje się im, że życie 
nie jest takie, jakie chciałyby, żeby było. Pojawia się 
poczucie wzajemnego udręczenia, złości na dziecko i na 
cukrzycę (powoli granice między dzieckiem a chorobą 
zacierają się). Wiele uczuć czy zachowań nie jest do-
strzeganych, bądź matki ich nie rozumieją, w czym 
uczestniczą nieświadome mechanizmy obronne. W opie-
ce nad dzieckiem, które nagle stało się chore do końca 
życia, mechanizmy te stają się szczególnie przydatne, 
choćby iluzja i zaprzeczenia, ponieważ pozwalają osobie 
obniżyć lęk. Wtedy pojawia się konieczność podjęcia 
jakiś zmian. Faza zaprzeczania i uświadamiania jest 
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Tabela 2. Reakcje rodziców na diagnozę cukrzycy u dziecka [24] 
Table 2. Parent’s reaction in response of diabetes mellitus diagnosis in child [24] 
 

 
Czas badania 

Przed diagnozą  
i w trakcie jej 
uzyskiwania 

Pierwszy tydzień  
po diagnozie 4 miesiące po diagnozie 12 miesięcy  

po diagnozie 

Zachowania 
Stany emocjonalne 
rodziców  

Podejrzenia 
choroby.  
Różnorodne 
wytłumaczenia 
symptomów 
dziecka.  
Zaskoczenie.  
Bezradność.  
Chęć uniknięcia 
hospitalizacji 
dziecka.  

Szok, poczucie utraty. 
Poczucie nierealności. 
Nieradzenie sobie z sytuacją. 
Pierwsze doraźne sposoby 
porządkowania codzienności.  
Nabywanie nowych umie-
jętności i skupienie na nich. 
Zdobywanie doraźnej pew-
ności siebie opartej na 
nowych umiejętnościach. 
Przestawienie priorytetów 
życia rodzinnego.  

Szukanie informacji w różno-
rodnych źródłach. 
Epizody powrotów. 
Silny stres. 
Poczucie utraty wolności  
i spontaniczności.  
Poczucie cofnięcia czasie w 
relacji z dzieckiem. 
Umiejętności adaptacyjne.  
Lęki związane z przyszłością 
dziecka. 
Silne uzależnienie emocji  
i postępowania od poziomu 
glukozy dziecka.  

Poczucie radzenia 
sobie. 
Lęki o nocne hipo-
glikemie. 
Poczucie straty.  
Poczucie dezorienta-
cji w epizodach 
zmian w poziomie 
cukru. 
Przyzwyczajenie  
i oswojenie między 
epizodami silnego 
stresu przy niskich 
cukrach.  

 

również obiektem badań empirycznych podjętych m.in. 
na podstawie pogłębionych raportów rodziców [24]. 
Etapy badań i ich wyniki przedstawia tabela 2.  

Istotny wniosek płynący zarówno z naszych obser-
wacji, jak i wyników z badań pokazuje, że poziom adap-
tacji do choroby trzeba diagnozować bardzo ostrożnie. 

Sam fakt podporządkowania życia rodzinnego cho-
robie i uzależnienie działania i emocji całej rodziny od 
poziomu cukru dziecka, nie może być uznany za opty-
malny sposób życia z cukrzycą. 

 
Zdefiniowanie siebie i sytuacji choroby dziecka na nowo 

 
Na tym etapie dzieją się dwie ważne rzeczy. Trzeba 

na nowo określić siebie i swoje zachowanie wobec 
dziecka. Zobaczyć, że zachowania przystosowawcze są 
coraz mniej skuteczne, są formą samooszukiwania się. 
Dla matki uznanie, że nie na wszystko ma wpływ jest 
bardzo trudne. Brak wpływu zazwyczaj wtedy dotyczy 
ogólnej bezsilności. 

Oprócz złości lub ulgi matki zaczynają odczuwać 
wiele nieuświadomionych wcześniej uczuć. Pojawia się 
cały smutek i ból, którego tak bardzo starały się unikać 
lub nie pokazywać dziecku w myśl przyjętej, nie wia-
domo skąd zasady, że zawsze trzeba się dziecku poka-
zywać jako osoba szczęśliwa. Rozpoczyna się praca nad 
stratą. Niektórzy rodzice muszą pogodzić się z utratą 
wielu rzeczy: zdrowego dziecka, marzeń związanych ze 
zdrowym dzieckiem, a które trzeba było porzucić, po-
czucia bezpieczeństwa i przewidywalności zdarzeń, itp. 

Ilustrują to wypowiedzi matek korzystających ze 
wsparcia psychologicznego: 

 „…Przez pierwszy rok płakałam codziennie przez 
wiele godzin”,  

 „…ból emocjonalny mnie przygniatał. Brałam an-
tydepresanty”, 

 „ …Byłam przerażona, pozbawiona nadziei. Do 
tej pory jak pomyślę o dniu, kiedy dziecko zacho-
rowało wszystkie emocje wracają i płaczę”,  

 „…wszyscy myślą, że jestem dzielna i świetnie 
sobie radzę, a ja coraz bardziej siebie i innych 
nienawidzę, za to, że mają zdrowe dzieci, nie 
mogę się pogodzić z tym, że moje jest chore, dla-
czego my”,  

 „…wraz z pojawieniem się diagnozy, tak bardzo 
chciałam się dobrze opiekować synem, że straci-
łam kontakt z mężem, teraz tylko mieszkamy 
obok siebie, on przez 7 lat ciągle niewiele wie o 
cukrzycy”. 

Niektórzy rodzice zwracają się po profesjonalną po-
moc. Niektórzy poddają się przez jakiś czas terapii far-
makologicznej. Zazwyczaj przez długi czas większość 
matek próbuje radzić sobie sama, po pomoc przychodzą 
średnio po 5-7 latach choroby dziecka, zazwyczaj wtedy 
zupełnie są wyczerpane a jako problem wskazują dziec-
ko i cukrzycę. 

Ten etap jest bardzo trudny. Opłakiwanie i żałoba 
zabiera bardzo dużo energii. 

 „…byłam tak załamana, że nie mogłam nic robić”.  
Wynika to z faktu, że rozpoczęty proces zmiany, bez 

nowych umiejętności życiowych napotyka różnego ro-
dzaju trudności organizacyjne, np. zwiększenie wyma-
gań w stosunku do pozostałych członków rodziny i dziec-
ka, nauczenie się nowego sposobu komunikowania włas- 
nych potrzeb, pragnień i emocji itp. [22]. 

Poczucie żałoby nie dotyczy jedynie samej śmierci, 
ale poczucia konieczności porzucenia dotychczasowego 
wzoru życia. W tym kontekście rodzice zmagają się ze 
stratą w czasie choroby – strata wolności, wcześniej-
szych relacji, wsparcia, pewności siebie, poczucia chro-
nienia innych. Relacje wchodzące w skład fazy zaprze-
czania są identyfikowane jako analogiczne do tych w 
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reakcji na żałobę i stratę [22]. W literaturze stan emocjo-
nalny rodziców dzieci z cukrzycą jest opisywany wg 
dwóch alternatywnych podejść – zmian pozytywnych 
zachodzących w czasie („Time bound theories of grief” 
– w tej opcji mieści się niniejszy artykuł) lub trwałego 
chronicznego poczucia smutku bez względu na czas 
trwania choroby („Chronic sorrow”). Pierwsze podejścia 
opisuje trajektorię zmian zilustrowaną na początku na-
szych rozważań, drugie akcentuje niemożliwość osią-
gniecia akceptacji i pogodzenia się z chorobą, stany 
smutku, żałoby i straty ulegają remisji i wznowieniu,  
a nie przepracowaniu w myśl tego podejścia, brak prze-
pracowania straty nie jest tu odbieganiem od normy[25]. 

W sposobie opisywania przeżyć rodziców wyróżnio-
no trzy grupy studiów nad problemem: (1) Lęki i zmar-
twienia rodziców, (2) Utrwalony smutek i żal oraz (3) 
Chroniczny żal. Pokazują one dowody na trwałość po-
czucia straty i żałoby. Podjęta dyskusja przez Kovacs 
pokazuje, że od sposobu badania i identyfikowania źró-
deł negatywnych uczuć zależy to, które mogą być zwią-
zane ze smutkiem i żalem, ale ograniczone jedynie są 
obszary funkcjonowania związanego z chorobą dziecka, 
a nie z innymi obszarami działalności jednostki [14]. 

Narzędziami umożliwiającymi przeformułowania i wy-
chodzenie z dominującego poczucia straty i żalu są m.in. 
odcięcie się, unikanie przesadnych reakcji i odpuszcza-
nie. To również obszar skrupulatnego rozeznania, co, 
jako matka wspierająca dziecko, może kontrolować a czego 
nie powinna. To także czas na akceptację i wybaczenie 
sobie błędów we wcześniejszym postępowaniu i świa-
domość, że szereg błędów będzie się zawsze pojawiać. 
Przewidywalny i poukładany świat też nigdy nie wróci. 
Na tym etapie matki zaczynają też obserwować innych 
rodziców z dzieckiem chorym, realizować inne, także 
własne cele w życiu poza opieką nad dzieckiem. Zaczy-
nają nawiązywać ponownie związek z sobą, z mężem,  
z przyjaciółmi. Czasami zadaniem terapeutycznym staje 
się wtedy znalezienie sobie aktywności, jakich zazwy-
czaj sobie odmawiały, a za jakimi tęskniły.  

To właściwy czas, by uświadomić sobie, że jest jesz-
cze coś poza bólem i trudnościami. To czas by uchwycić 
się nadziei.  

Nadzieja jest też jednym z konstruktów badawczych, 
nad jakością i radzeniem sobie rodziców z cukrzycą 
dziecka [26]. Nadzieja (hope) jako pozytywne ukierun-
kowanie celów obniża poziom lęku i zmienia spostrze-
ganie jakości swojej opieki nad dzieckiem. Obniżenie 
lęku z kolei koreluje z wyższą kontrolą glikemiczne 
dziecka. 

 
Przeformułowanie i umiejętności 

 
Ten etap może być radosny lub przytłaczający. Wy-

maga samoobserwacji a zadaniem matek staje się tutaj 
nie tyle pilnowanie dziecka, co samych siebie. Matka 
staje się świadoma swoich emocji ich konsekwencji w 
rodzinie. Regulowanie ich i zarządzanie nimi w taki 
sposób, aby przynosiły zadowolenie, nawet w sytuacjach, 

gdy nie są one łatwe – to jest tutaj głównym wyzwa-
niem. 

Matka ma nauczyć się stawiać sobie cele możliwe do 
zrealizowania i eksperymentować z nowymi sposobami 
zachowań, codziennie przełamując swój lęk, ucząc się 
różnych sposobów dbania o siebie stawiając granice w 
sytuacji, gdy czuje, że pomaganie zamienia się w po-
święcenie i nie jest dobre dla dziecka. Dzięki temu coraz 
lepiej radzi sobie z uczuciami własnymi i dziecka, łącz-
nie z gniewem, złością i rozpaczą. 

Testowanie nowych umiejętności zawsze będzie łą-
czyło się z podwyższonym lękiem wobec następujących 
zmian i ich konsekwencji, wtedy też matki wracają do 
starych wypróbowanych sposobów, nawet gdy były i są 
zupełnie nieskuteczne. Nawyki są bardzo silne, ponie-
waż są znane i nieświadomie obniżają lęk. 

Matki czasami opowiadają, że nawet wiedząc, że ro-
bią jakąś rzecz nie tak jakby chciały, nie są w stanie nic 
na to poradzić; 

 „….wiem że nie powinnam krzyczeć gdy przyzna 
się do podjadania, bo więcej mi nie powie, ale to 
jest silniejsze ode mnie”,  

 „…dopiero jak nakrzyczę na syna i on zacznie się 
bać, wtedy siadam i go przepraszam i obiecuję, że 
więcej nie będę. Czuję, że przestał mi wierzyć”. 

W krótkich odstępach czasu mogą pojawiać się 
skrajne emocje: strach, bezsilność i nadzieja, wstyd, 
zdziwienie, smutek, radość itp. Matki zaczynają dostrze-
gać, że te emocje coraz mniej mają wspólnego z radze-
niem sobie z „cukrzycą dziecka”, a coraz bardziej stają 
się ich sprawą osobistą.  

Wskutek takiej refleksji matki podejmują działania, 
dzięki którym realizują nowe zadania, otaczają się dają-
cymi wsparcie ludźmi, zaczynają dysponować nowymi 
umiejętnościami. 

Jest to czas eksperymentowania i rozwoju dla całej 
rodziny. Nowe zachowania stają się bardziej naturalne,  
a stare przeszkadzają. Nowo pozyskane przekonania o tym, 
co można, a czego nie można zmienić, mogą się utrwa-
lić. To czas, gdy matka ma zrozumieć, co znaczy zaj-
mowanie się sobą. Jest to także czas na bycie cierpliwym 
i pozwalanie sobie i dziecku na błędy, tylko, że teraz 
błąd nie wynika z zaniedbania i lęku tylko z błędnej 
analizy, którą można zmienić i przeformułować. 

Ostatnie studia na temat skuteczności terapii syste-
mowej z rodzinami z dzieckiem z cukrzycą pokazują 
poprawę trybu życia oraz poprawę kontroli glikemii na 
przestrzeni 18 miesięcy [26]. Wydawałoby się, że nie 
jest to działanie bardzo skuteczne, skoro nie zmienia 
zachowań do końca życia. Pokazuje jednak tendencje, że 
raz rozpoczęta praca może przynosić rezultaty a każdy 
kolejny konflikt czy trudności zmieniają swoją jakość. 
Często dziecko nie reaguje na indywidualną terapię tak 
dobrze, jak na rodzinną. Badania nad rodzinami z dziec-
kiem chorym na cukrzycę wskazują częste tendencje do 
nadopiekuńczości, zachowań, które powstrzymują dziecko 
od rozwinięcia poczucia niezależności, kompetencji czy 
zaciekawienia poza jej bezpiecznym obszarem rodziny. 
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Fizjologicznie zagrożone dziecko czuje z kolei wielką 
odpowiedzialność za ochronę rodziny – a głównie matki. 
Objawy choroby występują, gdy natężenie stresu prze-
kracza już i tak obniżone zdolności rodzinnych mechani-
zmów radzenia sobie, i są uważane za regulujące system 
rodzinny [27, 28]. 
 
Reintegracja 

 
Borykanie się z zagadnieniami poczucia siły czy 

bezsilności i odnalezieniem najlepszego sposobu na 
relacje z sobą i z dzieckiem jest już częściowo wypra-
cowane na tym etapie. Wtedy paradoksalnie poprzez 
zauważenie bezsilności i poddanie się przypadkom oka-
zuje się, że rodzice wcale nie są bezradni albo nauczyli 
się akceptacji bezsilności przechodząc z rozpaczy (np., 
że cukry są niewyrównane) do analizy (co takiego się 
wydarzyło, co może dziecko zrobić w przyszłości, aby 
ich uniknąć). Lazarus i Folkman proponują tu dwa pro-
cesy i oparte na nich kompetencje. Pierwszym jest opa-
nowanie, odnoszące się do radzenia sobie z wymaga-
niami poprzez koncentrację na problemie lub asymilację. 
Drugi proces – poszukiwanie znaczenia – polega na 
akomodacyjnym radzeniu sobie [29]. Oba procesy są tak 
samo ważne. Według Schwarzera i Knoll proces adapta-
cji to poszukiwanie znaczenia, przywracanie kontroli  
i odzyskiwanie poczucia własnej wartości. Istotą każde-
go z nich jest przewartościowanie poznawcze, odnoszące 
się kolejno do sytuacji, własnych możliwości wpływania 
na nią i własnej osoby [29]. 

Na tym etapie ważne jest, aby matka odkryła, że mo-
że być niedoskonała, lecz to nie zmienia faktu, że jest 
wystarczająco dobra. Zadaniem jest zaakceptowanie 
siebie w roli rodzica, który ma chore dziecko. Jeżeli ten 
etap pracy matce się udaje, regulowanie emocji staje się 
coraz bardziej naturalne. Pojawiają się różne uczucia, 
które szybciej są rozpoznawane i traktowane naturalnie. 
Tendencja do kontrolowania dziecka ciągle jeszcze może 
być działaniem nawykowym, ale zanikającym.  

Celem nie jest nauczenie chorego dziecka bycia cho-
rym, ale wykształcenie określonych umiejętności. Z po- 
wodu szeregu innych pojawiających się chorób cywili-
zacyjnych cukrzyca zaczyna funkcjonować jako umie-
jętność prowadzenia zdrowego stylu życia, wymuszona 
przez chorobę. 

Rodzice czasami próbują być doskonali w kontrolo-
waniu własnych emocji i działań pod wpływem terapii, 
co powoduje kolejne usztywnienie w działaniu. Relacja  
z dzieckiem ma być naturalna i nic złego ani dziwnego nie 
będzie w tym, że zachowania nawykowe będą wracać, ale 
ważne, że rodzice potrafią korzystać z doświadczeń.  

Podczas pracy terapeutycznej często też pojawia się po-
czucie winy u matek, gdy mówią „nie”, wyznaczają granice 
lub odmawiają wzięcia odpowiedzialności za cukry. 

Jeżeli rodzic nie da dziecku wymagań, za którymi 
stoi jednocześnie miłość, dziecko nie będzie wiedzieć, 
co jest dla niego dobre. Zwłaszcza, że współczesna cy- 

wilizacja, reklamy i styl życia wcale rodzicom tego za-
dania wychowawczego nie ułatwiają. Z doniesień psy-
chologów rozwoju wynika, że dzieci, które nie dostają 
jasnych granic i wymagań czują się zagubione i zalęk-
nione [30].  

Problem z wyrównaniem glikemii jest stałym ele-
mentem rodzin dzieci z cukrzycą. Ważne jest, żeby wie-
dzieć, co można z nim zrobić i być coraz bardziej świa-
domym jak on wpływa na wzajemne relacje członków 
rodziny. Ten problem może produkować kolejne, jeżeli 
mu na to pozwolimy. 

„Uczę się, że wszystko może się zdarzyć.”– Mówi 
jedna z mam. „A to wszystko nie oznacza już tylko coś 
złego.” 

Cierpienie nie musi kierować zachowaniami matki. 
Powinna zrozumieć, że też sama wypracowuje pewien 
schemat relacji z dzieckiem. To nie dziecko i jego cho-
roba ma kierować emocjami w domu. Dyscyplina, tak 
jak poziom cukrów, bywa nierównomierna, zdarzają się 
nagłe przeskoki pomiędzy poszczególnymi etapami.  

Badania pokazują, że zmiana przekonań dotyczących 
oczekiwań związanych z chorobą i jej przebiegiem może 
mieć znaczenie zarówno dla podejmowanych aktywno-
ści przez dziecko jak i przez matkę [18]. 

Przy współudziale zaangażowania wszystkich człon-
ków rodziny wraz z emocjami wyrównują się też cukry. 
Zdrowienie w obliczu choroby przewlekłej oznacza 
wiele rzeczy. To proces postępujący stopniowo i w re-
zultacie działający uzdrawiająco. 

Dziecko się uczy, że samo jest odpowiedzialne za 
swoje działania, za własną pracę nad prowadzeniem 
cukrzycy. Matka może tylko wspierać i współpracować 
najlepiej jak umie. Wiedza, co robić i kiedy, będzie uru-
chamiana w sytuacjach trudnych czy kryzysowych. Pro-
wadzenie cukrzycy to nie jest coś, co da się zrobić do-
skonale i od razu, jest to pewien proces.  

„Tak naprawdę ciągle jeszcze mam potrzebę kontro-
li, ale przynajmniej wiem, kiedy to robię.”– mówi jedna 
z matek. 

Niekiedy możemy obserwować, że dziecko, które cho-
ruje przez wiele lat, niejednokrotnie spotyka się z trudny-
mi sytuacjami i mamy wrażenie, że mogłoby już nauczyć 
się radzić sobie z niektórymi z nich, a mimo to nadal się  
z nimi boryka. Duża część prowadzenia cukrzycy polega 
na żmudnym obliczaniu, niezależnie od tego czy dziecko 
czuje się dobrze, stosując się do zaleceń. O charakterze 
prezentowanych zachowań zdrowotnych decyduje wiele 
czynników. Czasem trudno jest określić, w jakim stopniu 
zależą one od pewnych obiektywnych warunków skłania-
jących jednostki do wyrażania większej troski o własne 
zdrowie poprzez podejmowanie działań mających na celu 
ochronę zdrowia. 

Zachowania charakteryzujące się troską o własne 
zdrowie mogą być również rezultatem oddziaływań 
wychowawczych rodziców, mających na celu wykształ-
cenie u dziecka nawyków służących ochronie zdrowia. 
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   Tabela 3. Trzy podejścia do uczestniczenia rodziców w leczeniu [31] 
   Table 3. Three approaches toward parental participation in treatment [31] 
 

Zaangażowanie rodziców Opieka zorientowana na rodzinę Partnerstwo w opiece 
Utrzymanie odpowiedzialności rodzi-

ców za dziecko. 
Zaangażowanie rodziny w utrzymanie 

warunków leczenia. 
Wymagania skierowane do rodziców, 

co do wiedzy i umiejętności. 

Udzielanie wsparcia wszystkim 
członkom rodziny. 

Zainteresowanie stanem zdrowia  
i emocji dziecka i opiekunów. 

Uznanie rodziców jako ekspertów. 
Negocjowanie z rodzicami zmian  

w leczeniu. 
Relacja równa (pozioma). 

 

Podsumowanie 
 
Pomaganie rodzinom z dzieckiem z cukrzycą nie- 

uchronnie prowadzi nas do rozstrzygnięcia problema-
tyczności pojęcia kontroli i współudziału innych w pro-
cesie adaptacji i zdrowienia samego dziecka. W litera-
turze podejmującej refleksję nad sposobem współpracy 
służb medycznych z rodzinami dzieci cukrzycowych 
opisuje się różnorodne podejścia ilustrujące sposób uru-
chamiania i podejmowania komunikacji i kontroli nad 
sytuacją (Tabela 3). 

W kontekście optymalnego pomagania rodzinom z cu-
krzycą w literaturze postuluje się podejmowanie zmian w 
uczestniczeniu rodziców w procesie leczenia, na ich włą-
czaniu w tworzenie środowiska (wraz z lekarzami, pielę-
gniarkami), w którym dziecko się leczy [31]. Przejście  
z każdą rodziną tych również swoistych sposobów organi-
zacji, jako pewnych etapów podczas prowadzenia leczenia 
stanowi również warunek stabilizacji środowiska rodzinne-
go i pozarodzinnego potrzebnej choremu dziecku. 
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Streszczenie 

Zespół HELLP należy do najpoważniejszych powikłań ciąży. Częstość występowania tego zespołu wynosi od 0,5 do 0,9% u wszyst-
kich kobiet w ciąży i od 10 do 20% w przypadku występowania stanu przedrzucawkowego. W około 70% przypadków zespół 
HELLP rozwija się przed porodem, najczęściej pomiędzy 27. a 37. tygodniem ciąży. Zespół ten charakteryzuje triada objawów: 
hemoliza, podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych i małopłytkowość. Jednakże wyróżnia się częściowy lub niekompletny 
zespół składający się z jednego lub dwóch głównych objawów. Kryteria diagnostyczne zespołu HELLP to: LDH > 600 IU/l, AST 
i/lub ALT > 70 IU/l i PLT <100 G/l. Zespół ten może być niewłaściwie rozpoznawany ze względu na niecharakterystyczne objawy 
zarówno kliniczne, jak i laboratoryjne. Obniżenie liczby płytek krwi u kobiet w ciąży może być związane nie tylko z zespołem 
HELLP, ale także z występowaniem izolowanej małopłytkowości ciężarnych, małopłytkowością immunologiczną lub stanem 
przedrzucawkowym. Ponadto objawy innych poważnych powikłań ciąży, takich jak zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) i ostre 
stłuszczenie wątroby ciężarnych (AFLP) mogą imitować objawy zespołu HELLP. Występowanie tego zespołu związane jest z po-
ważnymi komplikacjami dla matki i noworodka, takimi jak: DIC, odklejenie łożyska, rzucawka, śmierć matki i płodu, poród przed-
wczesny czy RDS. Wczesna diagnoza i szybkie wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego w przypadku wystąpienia 
zespołu HELLP zmniejsza zagrożenie życia matki i noworodka.  

SŁOWA KLUCZOWE: zespół HELLP, stan przedrzucawkowy, małopłytkowość, zespół hemolityczno-mocznicowy, ostre stłusz-
czenie wątroby ciężarnych. 

Summary 

The HELLP syndrome is one of serious complications in pregnancy. This syndrome occurs in 0.5 to 0.9% of all pregnancies and in 
10 to 20% pregnancies with preeclampsia. In nearly 70% it develops before delivery, most frequently between the 27th and 37th 
gestational week. The HELLP syndrome is characterized by the triad of signs: haemolysis (H), elevated levels of liver enzymes (EL) 
and low platelets count (LP). However, partial or incomplete syndrome consists of one or two major elements. Diagnostic criteria of 
this syndrome are: LDH > 600 IU/l, AST and/or ALT > 70 IU/l and PLT < 100 G/l. The HELLP syndrome may be misdiagnosed due 
to non-characteristc clinical and laboratory symptoms. Low platelets count in pregnant women may be caused by gestational throm-
bocytopoenia (GT), immune thrombocytopoenic purpura (ITP), preeclampsia and HELLP syndrome. The other serious complications 
in pregnancy that may mimic HELLP syndrome are haemolytic uremic syndrome (HUS) and acute fatty liver of pregnancy (AFLP). 
The HELLP syndrome is associated with maternal and neonatal complications, such as: disseminated intravascular coagulation 
(DIC), abruptio placentae, acute renal failure, preeclampsia, maternal death, perinatal death, preterm delivery, respiratory distress 
syndrome (RDS). Early diagnosis and fast implementation of adequate management of patients with HELLP syndrome reduces the 
high maternal and newborn mortality.  

KEY WORDS: HELLP syndrome, preeclampsia, thrombocytopenia, haemolytic uremic syndrome, acute fatty liver of pregnancy. 
 
 

 
Wstęp 

 
Zespół HELLP jest ciężkim powikłaniem ciąży cha-

rakteryzujący się triadą objawów: 
• hemolizą wewnątrznaczyniową (hemolysis) 
• podwyższonym stężeniem enzymów wątrobowych 

(eleveted liver enzymes) 
• niską liczbą płytek krwi (low platelets count). 
Akronim HELLP utworzył w 1982 r. L. Weinstein  

z pierwszych liter objawów (H-hemolysis, EL-eleveted liver 
enzymes, LP-low platelets count), które zaobserwował  
u niektórych pacjentek z rozpoznanym stanem przedrzucaw-
kowym. Początkowo zespół traktowano jako ciężką postać 
lub powikłanie stanu przedrzucawkowego, ale obecnie roz- 

poznawany jest także jako odmienna jednostka chorobowa 
u pacjentek bez nadciśnienia i białkomoczu (u 15–20% 
pacjentek z zespołem HELLP nie występuje nadciśnienie  
i białkomocz). Stan przedrzucawkowy i zespół HELLP 
mają wiele nakładających się objawów klinicznych i bio-
chemicznych, co utrudnia ich diagnostykę różnicową. Roz-
poznanie zespołu HELLP u kobiet ze stanem przedrzucaw-
kowym wzrasta dzięki wykonywanym częściej badaniom 
krwi wykazującym trombocytopenię i podwyższoną ak-
tywność enzymów wątrobowych. Wystąpienie zespołu 
HELLP wiąże się z pogorszeniem rokowania dla matki  
i płodu, a pełnobjawowy jego przebieg jest stanem zagro-
żenia życia. Zatem rozpoznanie tego zespołu i szybkie roz- 
poczęcie leczenia są konieczne dla zmniejszenia zagrożenia 
życia matki i płodu [1–6]. 
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Epidemiologia i czynniki ryzyka 
 
Zespół HELLP pojawia się w 0,5–0,9% wszystkich 

ciąż oraz w 10–20% przypadków kobiet ze stanem 
przedrzucawkowym i rzucawką. W 70% przypadków 
zespół HELLP rozwija się w czasie ciąży (11% przed 27. 
tygodniem ciąży, 59% między 27. a 37. tygodniem cią-
ży), a w 30% jest diagnozowane w czasie połogu (głów-
nie w trakcie pierwszych 48 godzin, jednakże objawy 
mogą się pojawić do 7-go dnia po porodzie) [1, 2, 5].  

Zespół HELLP i stan przdrzucawkowy mają od-
mienne czynniki ryzyka. Zespół HELLP występuje czę-
ściej u wieloródek rasy białej, w wieku powyżej 25 lat 
[1]. Do czynników ryzyka wystąpienia stanu przedrzu-
cawkowego i rzucawki należą: wiek powyżej 40 lat, 
pierwsza ciąża, ciąża mnoga, stan przedrzucawkowy we 
wcześniejszej ciąży, występowanie stanu przedrzucaw-
kowego w rodzinie (u matki lub siostry), przerwa mię-
dzy ciążami dłuższa niż 10 lat, otyłość (wskaźnik BMI 
powyżej 35 kg/m2), insulinooporność, przewlekłe nadci-
śnienie tętnicze, wartości ciśnienia w aktualnej ciąży 
przekraczające 130/80 mmHg, choroby nerek, obecność 
przeciwciał antyfosfolipidowych [1, 7]. 

 
 

Patogeneza 
 
Przyczyny zepołu HELLP nie zostały do tej pory wy-

starczająco poznane. W trakcie gestozy dochodzi do uszko-
dzenia śródbłonka naczyń i aktywacji płytek krwi, które 
uwalniają tromboksan A i serotoninę powodujące miejsco-
we obkurczenie naczyń krwionośnych, adhezję i agregację 
płytek krwi oraz odkładanie się fibryny. Krwinki czerwone 
ulegają zniszczeniu przy przechodzeniu przez małe naczy-
nia z uszkodzonym śródbłonkiem i złogami fibryny, w 
wyniku czego dochodzi do mikroangiopatycznej niedo-
krwistości hemolitycznej. Zwiększona aktywność enzymów 
wątrobowych jest wynikiem niedrożności naczyń wątroby 
zaburzających przepływ krwi, co prowadzi do niedotlenie-
nia i martwicy hepatocytów, a w ciężkim przypadku do 
powstania krwiaka podtorebkowego wątroby i pęknięcia 
wątroby. Trombocytopenia jest wynikiem zwiększonego 
zużycia i niszczenia płytek krwi [1, 3]. 

 
 

Objawy kliniczne 
 
Niespecyficzne objawy kliniczne i trudności w od-

różnieniu od stanu przedrzucawkowego stanowią głów-
ny problem we wczesnym rozpoznaniu zespołu HELLP. 
Większość pacjentek ma początkowo dolegliwości ogól-
ne, takie jak: złe samopoczucie, ból w nadbrzuszu, nud-
ności i wymioty, ból głowy, zaburzenia widzenia, a 
także tkliwość w prawym górnym kwadracie brzucha 
(Tabela 1). Ponieważ wczesna diagnoza tego zespołu ma 
istotne znaczenie w rokowaniu dla matki i płodu, kobiety 
w ciąży mające te objawy w trzecim trymestrze powinny 
mieć wykonane badania laboratoryjne funkcji wątroby 

(stężenie bilirubiny, aktywność ALT i AST) oraz morfo-
logię krwi [1, 3, 4]. Charakterystyczne dla stanu przed- 
rzucawkowego nadciśnienie i białkomocz występuje  
u około 80% pacjentek z zespołem HELLP. Niewielki 
odsetek pacjentek może mieć objawy związane z trom-
bocytopenią, jak krwawe wybroczyny, krwawienie z błon 
śluzowych i hematurię [4]. 

 
Tabela 1. Objawy kliniczne zespołu HELLP [5] 
Table 1. Clinical symptoms of HELLP syndrome  
 

Objawy kliniczne Częstość występowania 
[%] 

złe samopoczucie 
tkliwość w górnym prawym 
kwadracie brzucha 
proteinuria 
nadciśnienie 
ból w nadbrzuszu 
ból głowy 
nudności i wymioty 
zaburzenia widzenia 
krwawienia 
żółtaczka 

90 
 

90 
82 
85 
65 

30–60 
36 
17 
9 
5 

 
 

Diagnostyka laboratoryjna 
 
Wczesna diagnostyka zepołu HELLP jest oparta na 

stwierdzeniu hemolizy, podwyższonej aktywności enzy-
mów wątrobowych i trombocytopenii. Pierwszym objawem 
laboratoryjnym pojawiającym się w zespole HELLP jest 
małopłytkowość, w dalszej kolejności następuje wzrost 
aktywności enzymów wątrobowych i ostatecznie hemoliza 
wewnątrznaczyniowa (Tabela 2) [1, 3]. 

 
Tabela 2. Diagnostyka laboratoryjna zespołu HELLP [5] 
Table 2. Laboratory diagnosis of HELLP syndrome 
 

Zespół HELLP 

Objawy kliniczne Badania laboratoryjne 

Hemoliza  
(mikroangiopatyczna 
niedokrwistość  
hemolityczna) 

Rozmaz krwi obwodowej: 
• schistocyty w surowicy 
• LDH >600 U/l 
• bilirubina (szczególnie wolna) >

1,2 mg/dl 
• haptoglobina < 1 g/l 

morfologia  
• obniżony poziom hemoglobiny  

(nie spowodowany utratą krwi) 

Zaburzenia  
funkcji wątroby 

Aktywność aminotransferaz ≥ 70 U/l 

Trombocytopenia  PLT < 100 G/l  
 
Hemolizę wewnątrznaczyniową potwierdza obecność 

fragmentów erytrocytów (schistocytów) w rozmazie krwi 
obwodowej. W rozmazie krwi mogą pojawiać się także 
erytrocyty polichromatofilne, zwiększona liczba retiku-
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locytów oraz sferocyty. Wynikiem rozpadu erytrocytów 
jest także wzrost aktywności w surowicy enzymu dehy-
drogenazy mleczanowej LDH > 600 U/l i stężenia bili-
rubiny (zwłaszcza wolnej) > 1,2 mg/dl oraz spadek stę-
żenia haptoglobiny < 1 g/l. Uwolniona z erytrocytów 
hemoglobina tworzy kompleks z haptoglobiną i w tej 
postaci jest usuwana przez układ siateczkowo-
śródbłonkowy wątroby. Po wyczerpaniu zdolności wią-
zania hemoglobiny przez haptoglobinę wolna hemoglo-
bina pojawia się w surowicy oraz w moczu, gdy dowóz 
wolnej hemoglobiny przekracza możliwości resorpcji 
zwrotnej. Hemoglobinemia i hemoglobinuria jest rozpo-
znawana makroskopowo u 10% kobiet [2]. Wzrost ak-
tywności LDH i spadek stężenia haptoglobiny są uważa-
ne za specyficzne i wczesne wskaźniki zepołu HELLP, 
które pojawiają się przed wzrostem w surowicy wolnej 
bilirubiny i spadkiem stężenia hemoglobiny [5, 6]. 

Uszkodzenie wątroby prowadzi do wzrostu aktywno-
ści aminotransferazy alaninowej (ALT) i asparaginowej 
(AST) > 70 U/l. Typowe dla zespołu HELLP są umiar-
kowane wartości ALT i AST, nie przekraczające 500 U/l 
(średnio 250 U/l), ale w ciężkich przypadkach mogą 
dochodzić nawet do 4000 U/l [1, 5]. Ponadto w 30% 
przypadków  tego zespołu obserwowany jest umiarko-
wany wzrost GGTP i ALP [5]. 

Obniżenie liczby płytek krwi PLT < 100 G/l jest pierw-
szym objawem laboratoryjnym zespołu HELLP, a spadek 
liczby płytek wynosi zazwyczaj 35-50% na dobę [3]. Mało-
płytkowość może niekiedy na kilka tygodni wyprzedzać 
rozwój pełnoobjawowego zespołu HELLP [8].  

Wyniki badań laboratoryjnych (aktywność transami-
naz, LDH, stężenie bilirubiny) często wracają do wartości 
referencyjnych w krótkim czasie po porodzie, ale opisano 
przypadki wzrostu aktywności ALT, AST i/lub LDH oraz 
wzrostu stężenia bilirubiny w pierwszych 24–48 godzi-
nach po porodzie [3]. Liczba płytek krwi u matki zaczyna 
rosnąć w 3 dniu po porodzie, osiągając ponad 100 G/l po 
6 dniach. Brak wzrostu liczby płytek krwi po 96 godzi-
nach od porodu indukuje ciężkie powikłania z możliwo-
ścią rozwoju niewydolności wielonarządowej [5]. Liczbę 
PLT powinno się kontrolować przez 4 dni po porodzie [3]. 
Kontrola liczby PLT może uchronić przed krwotocznymi 
komplikacjami, których ryzyko występowania wzrasta 
przy liczbie PLT poniżej 40 G/l [1]. Małopłytkowość po 
porodzie ustępuje w 89% przypadków [8]. 

We wczesnym stadium zespołu HELLP czas pro-
trombinowy (PT) i czas częściowej tromboplastyny po 
aktywacji (APTT) pozostają w granicach wartości refe-
rencyjnych. Wzrasta natomiast stężenie produktów de-
gradacji fibryny D-Dimerów oraz kompleksów trombiny 
z antytrombiną III (TAT), które są markerem wtórnej 
fibrynolizy [7].  

Podstawowe przesiewowe badania laboratoryjne wy-
konywane u pacjentek z podejrzeniem  zespołu HELLP 
to: morfologia z rozmazem krwi obwodowej, oznaczanie 
w surowicy aktywności aminotransferaz, LDH, stężenia 
bilirubiny całkowitej i wolnej, poziom kreatyniny, kwasu 
moczowego, glukozy oraz badanie ogólne moczu. Nale-

ży też oznaczyć parametry koagulologiczne: czas PT, 
APTT, stężenie fibrynogenu i D-Dimerów [4, 6]. 

 
 

Kryteria diagnostyczne zespołu HELLP 
 
W zależności od wyników parametrów laboratoryj-

nych zespół HELLP jest dzielony wg dwóch głównych 
systemów klasyfikacji kryteriów diagnostycznych: Ten-
nessee i Mississippi (Tabela 3). 

System klasyfikacji Tennessee opiera się na następu-
jących parametrach: LDH > 600 U/L, AST ≥ 70 i PLT < 
100 G/L. Część naukowców dodatkowo dzieli zespół 
HELLP na kompletny (wszystkie elementy są obecne: 
hemoliza, wzrost aktywności ALP, AST, LDH oraz 
małopłytkowość) i niekompletny (tylko 1 lub 2 elementy 
są obecne). Choroba może przebiegać jako ciężki stan 
przedrzucawkowy: bez hemolizy (ELLP), bez spadku 
liczby płytek krwi (HEL), bez hemolizy i małopłytkowo-
ści z podwyższonym poziomem aktywności enzymów 
wątrobowych: ALP, AST, LDH (EL) oraz z niską liczbą 
płytek krwi (LP). Kobiety z w pełni rozwiniętym zespo-
łem HELLP mają większe ryzyko wystąpienia powikłań, 
włączając DIC, niż kobiety z zespołem niepełnoobja-
wowym. System klasyfikacji Mississippi zakłada dalszy 
podział zespołu HELLP na trzy klasy w zależności od 
liczby PLT (Tabela 3). Pacjentki z zespołem HELLP 
klasy I mają większe ryzyko powikłań niż z chore za-
kwalifikowane do klasy II i III [2, 3]. 

 
Tabela 3. Klasyfikacje zespołu HELLP [3] 
Table 3. The HELLP syndrome classifications  
 
Klasyfikacja Mississippi Klasyfikacja Tennessee 

Klasa I 
• PLT < 50 G/l 
• AST i/lub ALT > 70 U/l 
• LDH > 600 U/l 

Klasa II 
• PLT 50–100 G/l 
• AST i/lub ALT > 70 U/l 
• LDH > 600 U/l 

Klasa III 
• PLT 100–150 G/l 
• AST i/lub ALT > 40U/l 
• LDH > 600 U/l 

Kompletny 
• PLT < 100 G/l 
• AST > 70 U/l 
• LDH > 600 U/l 

 
Niekompletny 
• ostry stan przedrzucaw-

kowy bez jednego z ob-
jawów: ELLP, HEL, EL, 
LP 

 
ELLP – bez hemolizy, HEL – brak obniżenia liczby PLT, EL – pod-
wyższona aktywność enzymów wątrobowych, LP – małopłytkowość 

 
 

Diagnostyka różnicowa 
 
W rozpoznaniu różnicowym zespołu HELLP należy 

uwzględnić stany chorobowe przebiegające z hemolizą 
wewnątrznaczyniową, uszkodzeniem wątroby i trombo-
cytopenią. 
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Tabela 4. Różnicowanie mikroangiopatii związanych z ciążą  
Table 4. Differential diagnosis of microangiopathy in pregnancy 
 

 HELLP Stan 
przedrzucawkowy HUS TTP AFLP APS 

Mikroangiopatyczna  
niedokrwistość hemolityczna 

 
++ + ++ +++ + +/– 

Trombocytopenia +++ + ++ +++ + + 

Podwyższony poziom 
aminotransferaz 

 
++ ++ – – ++ – 

Hiperbilirubinemia ++ + – – +++ – 

Hipoglikemia +/– – – – +++ – 

Hiperurykemia +/– +/– – – +++ – 

Wzrost leukocytozy – – + + + – 

Koagulopatia + +/– +/– +/– +++ +/– 

Białkomocz +/– +++ ++ – + +/– 

Krwinkomocz – – + – – – 

Nadciśnienie +/– +++ +/– +/– +/– +/– 

Zaburzenia funkcji nerek + + +++ +/– +/– +/– 

Zaburzenia OUN +/– + +/– +++ +/– + 

Nudności,wymioty + + – – + + 

Ból w nadbrzuszu + + – – + + 

Czas wystąpienia 
w ciąży 3. trymestr 3. trymestr po porodzie 2. trymestr/ 

poród 3. trymestr w każdym
trymestrze

 

HUS – zespół hemolityczno-mocznicowy, TTP – zakrzepowa plamica małopłytkowa, ALFP – ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych, APS – 
zespół antyfosfolipidowy 

Niespecyficzne objawy kliniczne przypominające po-
czątkowo objawy infekcji wirusowej (złe samopoczucie, 
ból w nadbrzuszu, nudności i wymioty, ból głowy), utrud-
niają rozpoznanie zespołu HELLP. U wielu kobiet z tym 
zespołem początkowo stawiane jest mylne rozpoznanie 
(cholestaza, ostre zapalenie wątroby, idiopatyczna trombo-
cytopenia), co opóźnia prawidłową diagnozę o kilka dni [1].  

Szczególne trudności diagnostyczne stanowią zespo-
ły mikroangiopatii zakrzepowych związanych z ciążą, do 
których oprócz zespołu HELLP należą: stan przedrzu-
cawkowy, zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP- 
thrombotic thrombocytopenic purpura), zespół hemoli-
tyczno-mocznicowy (HUS – hemolytic uremic syndrom) 
ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych (ALFP- acute fatty 
liver of pregnancy) oraz zespół antyfosfolipidowy (APS- 
antiphospholipid syndrom) [2, 3, 9, 10]. Cechami cha-
rakterystycznymi tych zespołów są: niedokrwistość 
mikroangiopatyczna i trombocytopenia o różnym stop-
niu nasilenia, nadciśnienie, cechy uszkodzenia wątroby  
i nerek oraz objawy neurologiczne. Różnice dotyczą nasi-
lenia poszczególnych objawów i trymestru ciąży (Tabela 
4) [10]. Diagnostyka jest szczególnie trudna u 15–20% 
pacjentek bez proteinurii i nadciśnienia. Opóźnienie 

diagnozy może doprowadzić do stanu zagrożenia życia  
u matki i płodu [3]. 

Stan przedrzucawkowy występuje u 5–10% ciężarnych 
i ujawnia się późno – w drugim trymestrze lub w trzecim 
trymestrze [4]. Stan przedrzucawkowy jest definiowany 
jako wzrost ciśnienia skurczowego > 140 mmHg lub roz-
kurczowego > 90 mmHg u kobiet z prawidłowym ciśnie-
niem przed 20. tygodniem ciąży, z towarzyszącym białko-
moczem. Rozpoznawany jest zwykle po 20. tygodniu ciąży. 
Białkomocz rozpoznaje się przez stwierdzenie wydalania 
białka co najmniej 0,3 g/dobę. Dodatkowymi współistnieją-
cymi objawami są: ból głowy, ból brzucha zlokalizowany w 
prawym podżebrzu lub nadbrzuszu, zaburzenia ostrości 
widzenia, obwodowe obrzęki [7, 11]. Obraz laboratoryjny 
charakteryzuje się wzrostem aktywności aminotransferaz, 
fosfatazy zasadowej powyżej wartości obserwowanych  
u zdrowych kobiet w ciąży oraz wzrost stężenia bilirubiny. 
Trombocytopenia rozwija się u 50% kobiet ze stanem przed-
rzucawkowym (Tabela 5) [11]. 

Rzucawkę definiujemy jako pojawienie się drgawek 
połączonych z utratą przytomności u pacjentki ze stanem 
przedrzucawkowym. Dotyczy ona ok. 1% ciężarnych ze 
stanem przedrzucawkowym [7, 12]. 
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Tabela 5. Diagnostyka stanu przedrzucawkowego i rzucawki [10] 
Table 5. Diagnosis of preeclampsia and eclampsia 
 

Stan przedrzucawkowy 
• nadciśnienie (skurczowe > 140, rozkurczowe > 90),występujące po 20. tygodniu ciąży 
• białkomocz (> 0,3 g/dobę) 

Ciężki stan przedrzucawkowy 
• ciężkie nadciśnienie (skurczowe 160–180, rozkurczowe > 110) 
• zaburzenia nerkowe: białkomocz (> 5 g/dobę), podwyższony poziom kreatyniny (> 1,2 mg/dl), oliguria (< 500 ml/dobę) 
• zaburzenia neurologiczne: ból głowy, zaburzenia widzenia 
• zaburzenia hematologiczne: małopłytkowość (PLT <100 G/l), mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna 
• zaburzenia funkcji wątroby: podwyższony poziom aminotransferaz (10–20-krotny), ból w nadbrzuszu 
• zaburzenia u płodu: zahamowanie wzrostu 

Rzucawka 
• drgawki u kobiet, u których występuje stan przedrzucawkowy 

W zależności od objawów przebieg choroby można po-
dzielić na łagodny i ciężki. U kobiet z ciężką postacią cho-
roby stwierdza się częstsze występowanie powikłań mat-
czynych i płodowych niż u pacjentek z łagodną postacią 
stanu przedrzucawkowego [13]. Śmiertelność matek ze 
stanem przedrzucawkowym/rzucawką może osiągać 15–
20% przypadków, natomiast śmiertelność płodów 1–2% 
przypadków [7]. Zaburzenia występujące u matek i nowo-
rodków obejmują wczesne odklejenie łożyska, przedwcze-
sny poród, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu pło-
du, niewydolność nerek u matki oraz obrzęk płuc [7]. 

Niespecyficzne objawy kliniczne i laboratoryjne stano-
wią główny problem we wczesnym odróżnieniu  zespołu 
HELLP i stanu przedrzucawkowego, a zwłaszcza od posta-
ci ciężkiej stanu przdrzucawkowego (Tabela 5) [10]. 

Kliniczne i laboratoryjne objawy obserwowane u kobiet 
w ostrym stanie przedrzucawkowym są podobne do obja-
wów tocznia rumieniowatego układowego (SLE- systemic 
lupus erythematosus), z odkładaniem kompleksów antygen-
przeciwciało w naczyniach kapilarych nerek. U kobiet  
z SLE trombocytopenia jest obecna w 40–50%, anemia 
hemolityczna u 14–23% pacjentek a przeciwciała antyfos-
folipidowe (antykoagulant tocznia i/lub przeciwciała kar-
diolipinowe) są obecne w 30-40% przypadków. Natomiast 
w zespole antyfosfolipidowym (APS-antiphospholipid 
syndrome) obecność przeciwciał antyfosfolipidowych może 
być związana ze stanem przedrzucawkowym, zakrzepicą  
i nawracającymi poronieniami [2]. 

Oprócz różnicowania ze stanem przedrzucawkowym 
w diagnostyce zespołu HELLP istotne znaczenie dla 
podjęcia prawidłowego leczenia ma ustalenie właściwe-
go rozpoznania, w przypadkach przebiegających ze 
znaczną małopłytkowością wymagającą przetaczania 
koncentratów krwinek płytkowych (KKP) [14]. 

Małopłytkowość (trombocytopenia) jest definiowana 
jako liczba płytek krwi (PLT) < 150 G/l. W zależności 
od liczby płytek krwi trombocytopenia jest określana 
jako łagodna (PLT 100–150 G/l), umiarkowana (PLT 
50–100 G/l) i ciężka (PLT < 50 G/l).  

W diagnostyce małopłytkowości istotne jest wyklucze-
nie małopłytkowości rzekomej EDTA-zależnej (pseudo-

trombocytopenii). Czynnikiem odpowiedzialnym za aglu-
tynację płytek krwi jest przeciwciało rozpoznające epitop 
glikoproteiny IIb/IIIa, który ulega ekspozycji tylko w obec-
ności EDTA. Liczba płytek pobrana na inny antykoagulant: 
cytrynian lub heparynę, jest prawidłowa. Przeciwciała od- 
powiedzialne za agregację płytek krwi in vivo najczęściej 
należą do klasy IgM, ale mogą również należeć do klasy 
IgG i być odpowiedzialne za rzekomą małopłytkowość  
u noworodka [8]. 

W różnicowaniu małopłytkowości okresu ciąży nale-
ży uwzględnić przypadki małopłytkowości związanych  
z ciążą: małopłytkowość ciężarnych, małopłytkowość  
w przebiegu nadciśnienia indukowanego ciążą, stanu 
przedrzucawkowego i rzucawki oraz te, które nie mają 
bezpośredniego związku z ciążą, jak: małopłytkowość 
rodzinna, immunologiczna, polekowa, w przebiegu za-
każeń, mikroangiopatii zakrzepowych oraz w chorobach 
nowotworowych (Tabela 6) [8]. 
 
Tabela 6. Występowanie trombocytopenii w ciąży [12] 
Table 6. Frequency of thrombocytopoenia in pregnancy  
 

Trombocytopenia 

Specyficzna dla ciąży Niespecyficzna dla ciąży 

• izolowana małopłytko-
wość ciążarnych 

• stan przedrzucawkowy 
• zespół HELLP 
• ostre stłuszczenie wątroby 

ciężarnych (ALFP) 

• immunologiczna plamica 
zakrzepowa (ITP) 

• mikroangiopatie zakrze-
powe  

• zakrzepowa plamica ma-
łopłytkowa (TTP) 

• zespół hemolityczno-
mocznicowy (HUS) 

• toczeń układowy (SLE) 
• infekcje wirusowe (HIV, 

CMV, EBV) 
• zespół antyfosfolipidowy 
• DIC 
• polekowa 
• rodzinna 
• choroby nowotworowe 
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Izolowana małopłytkowość ciężarnych (gestational 
thrombocytopenia) stanowi 77–81% przypadków mało-
płytkowości w okresie ciąży i porodu. Występuje u kobiet  
z prawidłowo przebiegającą ciążą, ujawnia się w 2. i 3. try- 
mestrze, a czas jej trwania ogranicza się do czasu trwania 
ciąży i połogu. U ok. 97% kobiet liczba płytek krwi utrzy-
muje się na poziomie > 50 G/l, co zapewnia zachowanie 
prawidłowej hemostazy na okres ciąży i porodu. W związ-
ku z tym w większości przypadków nie wymaga ona lecze-
nia. Małopłytkowość ciężarnych nie zwiększa ryzyka uro-
dzenia dziecka z małopłytkowością [14]. 

Ok. 3–4% małopłytkowości okresu ciąży stanowi ma-
łopłytkowość immunologiczna (ITP – immune thrombocy-
topenic purpura), która może ujawnić się w każdym okresie 
ciąży. Przebieg może być łagodny z liczbą płytek krwi 50-
100 G/l i postępującym zmniejszaniem się ich liczby w 
miarę dojrzewania ciąży lub ujawnić się nagle z liczbą 
płytek krwi < 20 G/l i towarzyszącymi objawami skazy 
krwotocznej. Małopłytkowość autoimmunologiczna u matki 
może być przyczyną biernej małopłytkowośći płodowo-
noworodkowej. W 95% przypadków matczyne autoprze-
ciwciała przeciwpłytkowe należą do klasy IgG i przedostają 
się do krążenia płodu prowadząc do zniszczenia jego płytek 
krwi. Nie zaleca się przetaczania koncentratów krwinek 
płytkowych, ponieważ autoprzeciwciała będą niszczyły 
również krwinki płytkowe dawcy. Koncentraty krwinek 
płytkowych stosuje się jedynie u pacjentek, u których skaza 
krwotoczna stanowi zagrożenie życia. Diagnostyka mało-
pytkowości ciężarnych polega na kolejnym wykluczaniu 
innych przyczyn obniżenia trombocytów na podstawie 
wywiadu i wcześniejszych badań liczby płytek krwi [8, 11, 
14]. U pacjentek bez małopłytkowości w wywiadzie, z licz- 
bą płytek krwi w zakresie wartości referencyjnych we 
wczesnej ciąży i z łagodną małopłytkowością występuje 
prawdopodobnie małopłytkowość ciężarnych. Jeśli liczba 
płytek krwi jest obniżona już we wczesnej ciąży i spada 
poniżej 70 G/l, jest to prawdopodobnie trombocytopenia  
o podłożu immunologicznym [11]. 

W nadciśnieniu indukowanym ciążą małopłytkowość 
występuje u 15–21% pacjentek. W większości przypad-
ków liczba płytek krwi utrzymuje się na poziomie > 70 
G/l i nie obserwuje się powikłań krwotocznych [14]. 

Małopłytkowość występuje u 30% pacjentek z rzucaw-
ką i 15–18% pacjentek ze stanem przedrzucawkowym. 
Liczba płytek krwi PLT < 100 G/l występuje w zespole 
HELLP, rzadziej w ITP i rzadko w stanie przedrzucawko-
wym i izolowanej małopłytkowości ciężarnych [2]. 

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP-thrombotic 
thrombocytopenic purpura) i zespół hemolityczno-mocz- 
nicowy (HUS-hemolytic uremic syndrom) dzielą z zespo-
łem HELLP niektóre patofizjologiczne cechy obejmujące 
uszkodzenie śródbłonka naczyń, agregację płytek krwi, 
trombocytopenię i niedokrwistość hemolityczną. Ponadto 
TTP charakteryzują: zaburzenia neurologiczne, gorączka, 
dysfunkcja nerek, chociaż wszystkie objawy występują w 
trakcie diagnozy tylko u około 40% przypadków. Natomiast 
zazwyczaj nie ujawniają się laboratoryjne dowody uszko-
dzenia wątroby i nadciśnienie.  Kliniczne objawy HUS są 

podobne, ale dominują objawy niewydolności nerek, w 
przeciwieństwie do TTP, gdzie dominują zaburzenia neuro-
logiczne (ból głowy, zaburzenia widzenia, częściowe pora-
żenia, drgawki). Przyczyną zakrzepowej plamicy małopłyt-
kowej jest wrodzony lub nabyty niedobór proteazy 
ADAMTS13 (EC 3.4.24.87), której zadaniem jest fragmen-
tacja wielkocząsteczkowych multimerów czynnika von 
Willebranda (vWf). Wielkocząsteczkowe multimery vWF 
odpowiedzialne są za nieprawidłową agregację płytek krwi, 
wewnątrznaczyniowe powstawanie mikrozakrzepów i uszko- 
dzenie śródbłonka naczyń. W takiej sytuacji przetaczanie 
pacjentce koncentratów krwinek płytkowych nasila tylko 
objawy zakrzepicy. Leczenie TTP polega na zastosowaniu 
plazmaferezy [11, 14]. W zespole hemolityczno-mocznico- 
wym plazmafereza może być mniej efektywna w zależności 
od stopnia uszkodzenia nerek. Natomiast w leczeniu zespo-
łu HELLP w razie konieczności wykorzystuje się leczenie 
produktami krwiopochodnymi i składnikami krwi (albumi-
ny, świeżo mrożone osocze, koncentraty krwinek czerwo-
nych i płytkowych).  

Czas pojawienia się TTP, HUS i zespołu HELLP w 
trakcie ciąży może być różny. Objawy zespołu HELLP 
rozwijają się w trzecim trymestrze ciąży, natomiast TTP 
pojawia się w drugim trymestrze lub w okresie okołopo-
rodowym, a HUS najczęściej występuje po porodzie 
[10]. W badaniach laboratoryjnych TTP i HUS obser-
wowany jest wzrost aktywności LDH, bilirubiny wolnej, 
kreatyniny, liczby retikulocytów przy ujemnym teście 
antyglobulinowym. W rozmazie krwi obwodowej obec-
ne są schistocyty [14]. 

Ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych (ALFP – acute 
fatty liver of pregnancy) jest rzadkim, ale ciężkim powi-
kłaniem ciąży ujawniającym się w trzecim trymestrze. 
Występuje 1 na 10–15 tys. ciąż, częściej u pierworódek  
i w ciążach mnogich. Współczynnik śmiertelności matek 
wynosi 18%, a płodów 23% [7]. Wystąpienie ALFP 
poprzedzają (1 do 2 tygodni) następujące objawy: złe 
samopoczucie, brak apetytu, nudności, wymioty, umiar-
kowany ból w nadbrzuszu, ból głowy i żółtaczka. Nadci-
śnienie i białkomocz są przeważnie nieobecne. W pato-
genezie ALFP podkreśla się rolę mutacji genu G1528C, 
która prowadzi do braku możliwości kodowania dehy-
drogenazy 3-hydroksy-acylokoenzymu A (LCHAD, EC 
1.1.1.35) – enzymu uczestniczącego w procesie mito-
chondrialnej β-oksydacji kwasów tłuszczowych. Do 
ostrego stłuszczenia wątroby u ciężarnej dochodzi wów-
czas, gdy mutacja dotyczy obu genów u płodu (płód jest 
homozygotą) i równocześnie występuje mutacja w jed-
nym genie u matki (ciężarna jest heterozygotą). Długo-
łańcuchowe kwasy tłuszczowe i triglicerydy, które nie 
uległy przekształceniom metabolicznym w wątrobie 
płodu przedostają się przez łożysko do organizmu matki 
i powodują uszkodzenie mniej sprawnej pod względem 
zdolności spalania tłuszczów wątroby matki. Ultrasono-
grafia jamy brzusznej wykazuje cechy stłuszczenia wą-
troby [7]. W wyniku zaburzeń funkcji wątroby dochodzi 
do wzrostu aktywności aminotransferaz do wartości 
nieprzekraczających 1000 U/L (średnio 250 U/l), bilirubi-
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ny całkowitej 2–10 mg/dl (głównie bezpośredniej) oraz 
przedłużenia czasu PT, APTT, obniżenia stężenia fibry-
nogenu i antytrombiny [3]. U 75% pacjentek rozwija się 
zespół śródnaczyniowego wykrzepiania DIC [10]. Jeśli 
nie występuje DIC to obserwowana jest łagodna trombo-
cytopenia (100–150 G/L) w odróżnieniu od zespołu 
HELLP. Do innych zaburzeń laboratoryjnych ALFP 
należą: wzrost leukocytozy, hipoglikemia, wzrost stęże-
nia kreatyniny i kwasu moczowego w surowicy [2, 6]. 
Może wystąpić hipoalbuminemia [12]. U pacjentek z cięż-
kim przebiegiem ALFP mogą wystąpić objawy stanu 
przedrzucawkowego (u 50% pacjentek) oraz ostrej niewy-
dolności nerek, encefalopatii wątrobowej, zapalenia trzustki 
[2, 11]. Zaburzenia funkcji nerek mogą pojawić się w za-
leżności od wartości ciśnienia krwi i stopnia hemolizy. 
Stężenie kwasu moczowego > 7,8 mg/dl jest niezależnym 
czynnikiem ryzyka powikłań i śmiertelności dla matki i pło- 
du [5]. ALFP i zespół HELLP charakteryzują podobne 
objawy kliniczne i biochemiczne oraz okres występowania 
w czasie ciąży, co utrudnia diagnozę (Tabela 4). W różni-
cowaniu z zespołem HELLP pomocne są następujące 
wskaźniki laboratoryjne: głęboka hipoglikemia, hiperury-
kemia oraz przedłużony czas PT i APTT [2, 3]. Powikła-
niem ALFP są krwawienia do przewodu pokarmowego, 
ostra niewydolność nerek oraz zapalenie trzustki [1]. 
Optymalne postępowanie po rozpoznaniu ALFP polega na 
szybkim zakończeniu ciąży [2]. 

 
 

Powikłania i rokowanie 
 
Wystąpienie zespołu HELLP sygnalizuje ciężką po-

stać gestozy z trudnym do przewidzenia przebiegiem 
klinicznym i złym rokowaniem dla matki i płodu. Śmier-
telność płodów i noworodków zależy od nasilenia obja-
wów zespołu HELLP u matki i okresu ciąży. Wyniki 
badań laboratoryjnych wskazujące na wystąpienie ponad 
75% ryzyka ciężkich powikłań to LDH >1400 U/L, AST 
> 150 U/L, ALT > 100 U/L oraz stężenie kwasu moczo-
wego >7,8 mg/dl [3]. 

Pacjentki, u których zdiagnozowano zespół HELLP 
mają 19–27% ryzyka rozwoju tego zespołu w kolejnej 
ciąży oraz 43% rozwoju stanu przedrzucawkowego. 
Pacjentki z zespołem HELLP klasy I mają większe ryzy-
ko nawrotu choroby [1]. Śmiertelność kobiet z zespołem 
HELLP wynosi 1–25% a związane jest to z ciężkimi 
komplikacjami, jak: DIC, odklejenie łożyska, niewydol-
ność wątroby i nerek, obrzęk płuc, krwiak podtorebkowy 
i pęknięcie wątroby. Jedną z głównych przyczyn śmier-
telności matek z zespołem HELLP jest krwawienie mó-
zgowe (18–80%) lub udar mózgu (26%) oraz pęknięcie 
wątroby. Nerkowe komplikacje pojawiają się na poziomie 
ich mikrounaczynienia (zakrzepica naczyń, zwężenie świa-
tła tętnicy nerkowej, hipoperfuzja). Dwustronne niedo-
krwienie nerek może powodować nadciśnienie tętnicze, 
mikroangiopatyczną zakrzepicę i niewydolność nerek [2]. 

Wysoka śmiertelność okołoporodowa noworodków 
(10–60%) jest związana z wczesnym okresem ciąży (< 28 
tygodnia) a także takimi komplikacjami, jak: zahamo-
wanie wzrostu wewnątrzmacicznego i odklejeniu łoży-
ska. Noworodki matek z zespołem HELLP mają większe 
ryzyko wystąpienia wcześniactwa, zespołu zaburzeń od- 
dychania i trombocytopenii noworodkowej (PLT < 100 
G/L) [3]. Trombocytopenia noworodkowa pojawia się  
w 15–38% przypadków i jest czynnikiem ryzyka wystą-
pienia krwawienia do mózgu oraz neurologicznych kom- 
plikacji [2].  

 
Tabela 7. Powikłania występujące w zespole HELLP [2] 
Table 7. Complications of the HELLP syndrome  
 

Powikłania zespołu HELLP 

Występujące u matki Częstość  
występowania [%] 

DIC 
przedwczesne oddzielenie łożyska  
niewydolność wątroby  
pęknięcie krwiaka podtorebkowego  
pęknięcie wątroby  
ostra niewydolność nerek  
obrzęk płuc  
obrzęk mózgowy  
krwawienie mózgowe  
rzucawka 
śmiertelność 

5–56 
9–20 
7–14 
0,9–2 
1,8 

7–36 
3–10 
1–8 
1,5 
4–9 

1–25 

Występujące u płodu/noworodka  

zahamowanie wzrostu wewnątrz-
macicznego  
wcześniactwo  
zespół zaburzeń oddychania RDS 
trombocytopenia noworodkowa  
(PLT < 100 G/l)  
śmiertelność 

38–60 
70 (15% < 28. tygodnia 

ciąży) 
5,7–40 
15–38 

 
7–34% 

 
Najczęstszym powikłaniem jest zespół rozsianego 

krzepnięcia śródnaczyniowego (DIC-disseminated in-
travascular coagulation), który jest zespołem zaburzeń 
krzepnięcia i fibrynolizy związanym z licznymi zaburze-
niami położniczymi, włączając w to stan przedrzucaw-
kowy, odklejenie łożyska, ciążę obumarłą, septyczne 
poronienie, zator płynem owodniowym, pęknięcie maci-
cy [11]. W przebiegu DIC dochodzi do aktywacji krzep-
nięcia krwi połączonej z uczynnieniem lub zahamowa-
niem fibrynolizy. W mikrokrążeniu tworzą się mnogie 
zakrzepy, które są przyczyną niedokrwiennego uszko-
dzenia tkanek i niewydolności wielonarządowej. Płytki 
krwi, fibrynogen i czynniki krzepnięcia są zużywane do 
wytworzenia zakrzepów. Niedobór tych składników we 
krwi objawia się skazą krwotoczną. Typowe są krwa-
wienia z miejsc nakłuć żył, z dróg moczowych i rod-
nych, z przewodu pokarmowego, krwotoki z ran opera-
cyjnych i pourazowych.  



Aleksandra Baszczuk i inni 

PRACE POGLĄDOWE 

468 

Rozpoznanie DIC opiera się na ocenie całości obrazu 
klinicznego oraz na wynikach badań laboratoryjnych. Cha-
rakterystyczne dla DIC, o ostrym przebiegu, jest przedłuże-
nie czasu protrombinowego, APTT, zwiększone stężenie 
produktów degradacji fibryny (D-Dimerów) w osoczu  
i produktów degradacji fibrynogenu (FDP) w surowicy oraz 
spadek stężenia fibrynogenu i liczby płytek krwi [9]. Wy-
stępujące w zespole HELLP uszkodzenie endotelium na-
czyń, aktywacja płytek krwi, hemoliza i uszkodzenie wą-
troby predysponują do wystąpienia DIC. U 38% kobiet 
ciężarnych z zespołem HELLP wystąpienie DIC związane 
jest z wczesnym odklejeniem łożyska [2]. 

 
 

Leczenie 
 
Kobiety w ciąży i położnice z zespołem HELLP wy-

magają opieki wielospecjalistycznej a często także inten-
sywnej terapii medycznej. Charakter terapii zależy od wie-
ku ciążowego oraz stanu matki i płodu. W przypadku 
ciężkiego przebiegu zespołu HELLP i dużego zagrożenia 
życia ciążę kończy się przez cesarskie cięcie. W łagodnej 
wersji zespołu poniżej 32 tygodnia ciąży wdraża się  lecze-
nie zachowawcze pod warunkiem kontroli nadciśnienia 
tętniczego, dobrej diurezy i braku dolegliwości bólowych 
ze strony wątroby. Od 38 do 93% pacjentek z zespołem 
HELLP wymaga przetaczania produktów krwiopochod-
nych. Wskazaniem do przetoczenia koncentratu płytek 
krwi jest spadek liczby płytek < 20 G/l, a u kobiet z pla-
nowanym cięciem cesarskim PLT < 50 G/l. U pacjentek  
z DIC należy przetoczyć świeże osocze i koncentrat krwi-
nek czerwonych. 

 
 

Podsumowanie 
 
Zespół HELLP jest zaburzeniem wielonarządowym 

charakteryzującym się hemolizą, podwyższeniem aktywno-
ści enzymów wątrobowych i trombocytopenią, ujawniają-
cym się u kobiet zazwyczaj w trzecim trymestrze ciąży. 
Diagnostyka laboratoryjna zespołu HELLP opiera się na 
potwierdzeniu występowania hemolizy w rozmazie krwi 
obwodowej, wykazaniu wzrostu stężenia bilirubiny wolnej  
i aktywności LDH lub zmniejszenia poziomu haptoglobiny 
w surowicy w powiązaniu ze wzrostem aktywności enzy-
mów wątrobowych i obniżoną liczbą płytek krwi < 100 G/l, 
przy wykluczeniu innych przyczyn hemolizy i trombocyto-
penii. Wystąpienie pełnoobjawowego zespołu HELLP wią-
że się z ciężkimi powikłaniami i wysoką śmiertelnością 

matki i dziecka. Wczesne postawienie diagnozy i szybkie 
wdrożenie leczenia pozwalają zmniejszyć zagrożenie dla 
matki i dziecka. 
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Streszczenie 

Nauczanie podstaw fizjologii płodności jest ważnym elementem edukacji seksualnej. W społeczeństwie zróżnicowanym religijnie  
i kulturowo program nauczania o płodności powinien być tak skonstruowany, aby był możliwy do zaakceptowania przez wszystkie 
grupy odbiorców. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i BZgA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) opracowały 
standard edukacji seksualnej służący pomocą organizatorom edukacji seksualnej. Planując kształcenie w swoim kraju trzeba rozwa-
żyć prawodawstwo, oczekiwania odbiorców, kompetencje profesjonalistów, możliwości realizacji, nie można też pominąć kwestii 
etycznych. W Polsce podstawy programowe przygotowania do życia w rodzinie odpowiadają edukacji typu A – preferującej wycho-
wanie do abstynencji seksualnej. Istnieją w naszym kraju dobrze przygotowane podstawy programowe przygotowania do życia  
w rodzinie, mamy profesjonalne podręczniki i kadry przygotowane do działań edukacyjnych, jednak niedoskonałości prawa i organi-
zacja sektora edukacji i ochrony zdrowia uniemożliwiają podjęcie wielosektorowych działań łączących oba sektory i inne instytucje 
wykonujące działania edukacyjne. 

SŁOWA KLUCZOWE: fizjologia płodności, edukacja, ochrona zdrowia. 

Sumary 

Teaching the basics of the physiology of fertility is an important part of sex education. In a religiously and culturally diverse society, 
the curriculum of fertility should be designed to be acceptable to all audiences. The World Health Organization (WHO) and BZgA 
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) have developed a standard intended for those charged with organizing sex educa-
tion. While planning education in a particular country it is necessary to consider factors such as relevant legislation, consumer 
expectations, the competence of professionals and feasibility. In addition ethical issues must be taken into account. In Poland the core 
curriculum to prepare for family life education corresponds to type A favoring education which stresses sense of sexual abstinence. 
There is a well prepared core curriculum to prepare for life in the family, there are professional guides and staff prepared to teach, but 
imperfections in the law and the organization of the education and healthcare sectors are such that there is no multi-faceted action 
between both sectors and other institutions carrying out education activities. 

KEY WORDS: physiology of fertility, education, healthcare. 
 
 
Płodność jest darem, który umożliwia kobietom i męż-

czyznom cieszyć się posiadaniem dzieci i decydować kiedy 
i jak często chcą posiadać potomstwo. Znajomość własnego 
ciała, poznanie jego harmonii, rytmów zdaje się w czasach, 
gdy ekologia jest na nowo odkrywana, jednym z podsta-
wowych warunków umożliwiających samodzielne decy-
dowanie o własnej płodności. Rozumienie płodności jako 
jednego z wielu objawów zdrowia daje człowiekowi siłę  
i spokój, rozwiązuje problem strachu przed naturą, likwidu-
je konieczność walki z nią, uczy raczej szacunku dla niej, 
uczy też z nią skutecznie i pięknie współpracować. Umie-
jętność obserwacji swojego ciała pozwala poznać wiele 
jego tajemnic, pozwala drogą obserwacji biowskaźników 
wykryć i zinterpretować prawidłowe przemiany, pozwala 

także zauważyć zaburzenia w cyklu, które mogą rzutować 
na zdrowie, płodność, dobre samopoczucie, a ich wczesne 
wykrycie umożliwia wczesną diagnostykę i skuteczne 
leczenie. Procesy hormonalne znajdują swoje odzwiercie-
dlenie w odczuciach i obserwacjach, a przyswojenie sobie 
zasad regulacji płodności sprzyja podniesieniu odpowie-
dzialności, pogłębieniu szacunku dla partnera. Warto się 
jednak zastanowić gdzie można zdobyć rzetelną wiedzę na 
temat fizjologii płodności, umiejętnej obserwacji, interpre-
tacji i odnotowywania spostrzeżeń. Elementy anatomii i fi- 
zjologii układu rozrodczego znajdziemy w podstawach 
programowych biologii, jednak płodność to niewątpliwie 
zagadnienie, które pośród wielu innych ważnych zagadnień 
powinno być poruszane w ramach edukacji seksualnej. 
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Edukacja seksualna jest szczególnie ważna w obliczu 
zmian, które nastąpiły w ostatnich lat w krajach Unii z od- 
miennych kulturowo i religijnie krajów, szeroką dostępność 
mediów, Internetu, rosnącą liczbę infekcji HIV i chorób 
przenoszonych drogą płciową, problem nadużyć seksual-
nych. To wpływa na zmiany w stosunku do seksualności, 
prowadzi do zmian zachowań seksualnych wśród doro-
słych, dzieci i młodzieży, wymaga wprowadzenia systema-
tycznej i fachowej edukacji. W Europie edukacja seksualna 
w szkołach wprowadzona została w wielu krajach już pół 
wieku temu. Pierwsze uczyniły to kraje skandynawskie, 
Niemcy, Austria, ale w roku 2003 nawet konserwatywna 
Irlandia. Kształt programów był różny, obejmował różny 
zakres materiału, różną liczbę godzin, odpowiadał oczeki-
waniom mieszkańców danego kraju. Obecnie w Europie 
istnieją trzy kategorie programów – A – preferująca absty-
nencję seksualną przed zawarciem związku małżeńskiego, 
B – akceptująca abstynencję, ale kładąca nacisk także na 
antykoncepcję i bezpieczne zachowania seksualne, skupia-
jąca się zdecydowanie na biologii i C – zwana holistyczną, 
łącząca obie koncepcje. Wśród większości ekspertów w 
Europie panuje przekonanie, że należy stosować typ trzeci 
edukacji, uznający seksualność jako termin szeroko wykra-
czający poza współżycie seksualne, pozwalający na rozu-
mienie seksualności w szerszej perspektywie [1, 2]. 

W związku z brakiem zaleceń ekspertów w zakresie 
programów edukacji seksualnej Regionalne Biuro Świato-
wej Organizacji Zdrowia i BZgA wydały w roku 2010 
Standardy Edukacji Seksualnej w Europie, podstawę dla 
ekspertów w dziedzinie edukacji i zdrowia zajmujących się 
przygotowaniem i realizacją przedmiotowych programów 
w swoich krajach. Po przybliżeniu zagadnienia, omówieniu 
definicji, proponowanych bloków zagadnień do zrealizo-
wania i zakładanych wyników, w standardach podano ma-
trycę zawierającą program dla uczniów w różnym wieku. 
Matryca zawiera zagadnienia, które należy zrealizować w 
ramach kształcenia – dla każdego zagadnienia podano 
wskazówki metodologiczne – zakres przekazywanych 
informacji, umiejętności i postawy, jakie powinny być 
równocześnie kształtowane. W standardzie wymieniono 
cechy prawidłowej edukacji seksualnej: między innymi 
umożliwienie uczniom udziału w zajęciach, nauczanie 
drogą interaktywną, nauczanie ciągłe, ze zrozumieniem, że 
rozwój seksualny trwa przez całe życie. Nauczanie powin-
no się odbywać wielosektorowo, z udziałem szkoły, sektora 
ochrony zdrowia i centrów poradnictwa, podkreślono też 
konieczność współpracy z rodzicami i społecznością lokal-
ną. Edukacja powinna być dostosowana do potrzeb odbior-
ców, trzeba przygotować ją starannie, dobierając treści  
i metody nauczania ze zrozumieniem odmienności kultu-
rowych, odmienności płci i wynikających stąd różnych 
potrzeb [1].  

Nauczanie podstaw fizjologii płodności jest elementem 
niezbędnym niezależnie od podejścia do problemu edukacji 
seksualnej. Należy pamiętać, że żyjemy w społeczeństwie 
coraz bardziej zróżnicowanym religijnie i kulturowo, a pro- 
gram nauczania o płodności powinien być tak skon-
struowany, aby był możliwy do zaakceptowania przez 

wszystkie grupy odbiorców. Planując kształcenie trzeba 
rozważyć prawodawstwo, oczekiwania odbiorców, kompe-
tencje profesjonalistów, możliwości realizacji, nie można 
też pominąć kwestii etycznych. W Polsce podstawy pro-
gramowe przygotowania do życia w rodzinie odpowiadają 
edukacji typu A [2]. Niestety w naszym kraju sfera przygo-
towania do życia w rodzinie jest niezwykle zaniedbana 
zarówno w sektorze edukacji, jak i w organizacji ochrony 
zdrowia, podczas, gdy jako państwo członkowskie Świato-
wej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej (UE) [3] po-
winniśmy prowadzić poradnictwo w zakresie planowania 
rodziny. Zobowiązują nas do tych działań także Rekomen-
dacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fundu-
szu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA) w 
sprawie zdrowia reprodukcyjnego, szczególnie załączniki 1 
i 2 mówiące o bezpiecznym macierzyństwie, planowaniu 
rodziny i niepłodności, wskazujące na konieczność prowa-
dzenia fachowych działań edukacyjnych dla uczniów w 
szkołach oraz dla przyszłych rodziców [4].  

W Ustawie z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu i warunkach dopuszczalnego prze-
rywania ciąży [5] w art. 4 ust.1 zapisano, że „Do progra-
mów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu 
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowie-
dzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie 
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokre-
acji”. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej ustawie Mini-
ster Edukacji Narodowej ustalił podstawę programową 
„Przygotowania do życia w rodzinie” [6]. Już dla szkół 
podstawowych w podstawie programowej zawarto bardzo 
bogate treści: ukazanie wartości rodziny, przybliżenie pro-
blematyki okresu dojrzewania, zaznajomienie z anatomią  
i fizjologią układu rozrodczego, z ciążą, porodem i przyję-
ciem nowego członka rodziny. Podstawy dla gimnazjum  
i liceum utrwalają zdobytą wiedzę wzbogacając ją między 
innymi o metody rozpoznawania płodności, antykoncepcję, 
choroby przenoszone drogą płciową. Uwzględniono także 
omawianie trudnych etycznie problemów jak: sytuacje 
konfliktowe, nieplanowana ciąża, aborcja. Zajęcia są pro-
wadzone przez nauczycieli po ukończeniu studiów pody-
plomowych. Trzeba podkreślić, że mamy dobre podręczniki 
dotyczące edukacji seksualnej, napisane przez wybitnych 
autorów, przystosowane do potrzeb polskich odbiorców, 
zawierające wiele cennych wskazówek metodycznych [7]. 
Niestety tak bogaty w treści przedmiot zgodnie z polskim 
prawem [8] jest obecnie realizowany w ramach czternastu 
godzin lekcyjnych, a rodzice mogą nie wyrazić zgody na 
udział ich dzieci w zajęciach.  

Opinie na temat systemu kształcenia dzieci i mło-
dzieży w Polsce są często złe, uwagi dotyczą poziomu 
kształcenia zarówno w domu, jak i w szkole. Wśród 
krytyków znajdują się zwolennicy propagatora ekologii 
płodności profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, który 
twierdził, że dzisiejszy kryzys ekologiczny jest kryzy-
sem etycznym i propagując ekologiczne podstawy pro-
kreacji twierdził, że na obecnym zakręcie cywilizacji 
ekologizm stał się humanizmem dzisiejszych czasów [9]. 
Ostra krytyka poziomu kształcenia dzieci i młodzieży 
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pada również z ust Grupy Edukatorów Seksualnych 
Ponton, która opublikowała raport na temat edukacji 
seksualnej w polskich domach będący kontynuacją ra-
portu na temat poziomu edukacji w ramach przedmiotu 
„Przygotowanie do życia w rodzinie” [10]. Krótkie ba-
danie przeprowadzone przez autorów wśród 100 studen-
tów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia położnic-
twa i pielęgniarstwa na temat fizjologii i metod 
rozpoznawania płodności potwierdziły niski poziom 
wiedzy, szczególnie w zakresie rozpoznawania płodno-
ści. Nazwać gonadę żeńską i męską potrafiło odpowied-
nio 86 i 89 osób, fazy cyklu miesiączkowego wymieniły 
74 osoby, długość życia komórki jajowej i plemnika 
znały odpowiednio 52 i 43 osoby, 75 osób wymieniło co 
najmniej dwa wskaźniki płodności, wskaźnik Pearla jako 
wyznacznik skuteczności metody zapobiegania ciąży 
wymieniło 56 osób, ale tylko cztery z nich wiedziały co 
on oznacza, wśród trzech wybranych metod antykoncep-
cji najczęściej wymieniono prezerwatywę, tabletki hor-
monalne i kształtkę. Nie zapytano niestety ilu badanych 
studentów uczestniczyło w zajęciach „Przygotowanie do 
życia w rodzinie”. 

Jakie mamy wobec tego możliwości nauczania natural-
nych metod planowania rodziny? W dwudziestym wieku 
pojawiło się wiele metod wspomagających naturalne pla-
nowanie rodziny (WHO od roku 1998 słusznie określa 
naturalne planowanie rodziny jako metodę rozpoznawania 
płodności) [11, 12], przeprowadzono też badania potwier-
dzające ich skuteczność [13]. Metoda rytmu (kalendarzo-
wa) wymieniana niestety często przez naszych pacjentów 
jako naturalna metoda rozpoznawania płodności ma zna-
czenie wyłącznie historyczne, jest oparta na badaniach 
Knausa i Ogino, gdzie statystycznie obliczono dni płodno-
ści w zależności od długości cyklu u danej kobiety. Metoda 
ta jest zupełnie nieskuteczna w nieregularnych cyklach, w 
okresie po porodzie, po odstawieniu antykoncepcji i w 
okresie premenopauzy. Współcześnie wymienia się sku-
teczne metody oparte głównie na obserwacji wskaźników 
płodności, takich jak podstawowa temperatura ciała, śluz 
szyjkowy i szyjka macicy. Metody jednowskaźnikowe to 
przede wszystkim metoda termiczna ścisła wskazująca 
wyłącznie niepłodność poowulacyjną i metoda Billingsów, 
na bazie której po wystandaryzowaniu powstała metoda 
Creighton Model stosowana w naprotechnologii. Wśród 
metod wielowskaźnikowych mamy różne wersje wyzna-
czające zarówno początek, jak i koniec płodności. W Polsce 
najczęściej stosowane są: Metoda Podwójnego Sprawdza-
nia (angielska) promowana przez Polskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Metoda 
Kippleyów polecana przez Ligę Małżeństwo Małżeństwu 
i Metoda Teresy Kramarek opisana przez poznańską lekar-
kę, polecana przez stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzial-
ność [14, 15]. Jak widać naturalne metody rozpoznawania 
płodności są propagowane głównie przez stowarzyszenia, 
które prowadzą poradnie i organizują kursy, tymczasem 
działania te należałoby wprowadzić również do zakresu 
zadań nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia (wielo-
sektorowość). 

Zgodnie z polskim prawem rola zawodowa pielęgniar-
ki i położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą 
wymagane kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi do-
kumentami świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabili-
tacyjnych oraz promocji zdrowia. Ustawa o zawodach 
pielęgniarki i położnej [16] mówi, że 4.1 Wykonywanie 
zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych w szczególności na 7) edukacji zdrowotnej i pro- 
mocji zdrowia. 5.1. Wykonywanie zawodu przez położną 
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w szczegól-
ności na 13) prowadzeniu działalności edukacyjno-
zdrowotnej w zakresie: a) przygotowania do życia w ro-
dzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macie-
rzyństwa i ojcostwa, b) przygotowania do rodzicielstwa 
oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, włącz-
nie z poradnictwem na temat higieny żywienia. Ustawa  
o zawodzie specjalisty w zakresie zdrowia publicznego nie 
istnieje, ale kształcimy profesjonalistów w tej dziedzinie, 
umożliwiamy im nawet wybór kierunku promocja zdro-
wia, a więc także oni powinni być przygotowani do orga-
nizowania i prowadzenia profesjonalnych działań w zakre-
sie edukacji zdrowotnej.  

W obecnym kształcie systemu opieki zdrowotnej w 
Polsce niewiele jest miejsca na prowadzenie działań 
edukacyjnych, jednak w podstawowej opiece zdrowotnej 
pielęgniarka lub higienistka szkolna w wykazie świad-
czeń gwarantowanych [17] ma zapisany „udział w pla-
nowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej”. Pielę-
gniarka/higienistka szkolna obejmuje swoją opieką 
uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 
ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, a więc teore-
tycznie może, a nawet powinna się włączyć w profesjo-
nalne działania edukacyjne podnosząc ich skuteczność. 
Niestety nie ma podstaw prawnych nakazujących współ-
pracę nauczycieli (podlegających zaleceniom prawnym 
Ministra Edukacji Narodowej i dyrektorowi szkoły) z pie-
lęgniarką/higienistką (podlegającą aktom prawnym wy-
danym przez Ministra Zdrowia, udzielającą świadczeń  
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdro-
wia). Ta polecana przez WHO wielosektorowa współ-
praca jest więc wyłącznie wynikiem chęci pracowników 
i dobrego porozumienia w danej placówce.  

Położna podstawowej opieki zdrowotnej ma za zada-
nie „prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad 
w zakresie: pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, 
szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki 
medycznej, socjalnej oraz w zakresie laktacji, kontroli 
płodności, samoopieki” [17]. Położna ma także w obo-
wiązku prowadzenie działań edukacyjnych w odniesie-
niu do kobiet po dwudziestym tygodniu ciąży. Biorąc 
pod uwagę, że położna podstawowej opieki zdrowotnej 
obejmuje swoją opieką do 6600 kobiet, noworodków  
i niemowląt do drugiego miesiąca życia, na pewno znaj-
dują się w tym gronie kobiety w wieku prokreacyjnym, 
po porodzie, po odstawieniu leków antykoncepcyjnych  
i w okresie premenopauzy potrzebujące porady w zakre-
sie rozpoznawania płodności. Specyfika pracy w pod-
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stawowej opiece zdrowotnej poprzez swoją wieloetapo-
wość wynikającą z ciągłości opieki pozwala na osiągnię-
cie wysokiego poziomu zaufania i intymności, umożliwia-
jącego udzielanie fachowych porad kobiecie w każdym 
okresie życia. Trzeba więc profesjonalistów dobrze przy-
gotować. 

Program studiów na kierunku Pielęgniarstwo, Położnic-
two i Zdrowie Publiczne oraz efekty kształcenia obejmują 
poznanie anatomii i fizjologii ludzkiego ciała oraz umiejęt-
ność prowadzenia profesjonalnych działań edukacyjnych 
[18]. W ramach przedmiotów omawiających opiekę położ-
niczą i przedmiotu „Podstawowa opieka zdrowotna” pro-
wadzonego na studiach stacjonarnych I stopnia student ma 
możliwość opanowania wiedzy na temat fizjologii płodno-
ści umożliwiającej prowadzenie profesjonalnej edukacji. 
Musi tylko później w swojej pracy zawodowej znaleźć 
miejsce i czas, aby najlepiej w ramach współpracy wielo-
sektorowej tę wiedzę w sposób profesjonalny przekazać 
swoim podopiecznym. 
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Streszczenie 

Autorzy przedstawili narastający problem związany z odzwierzęcymi zakażeniami pałeczkami z rodzaju Campylobacter. Pomimo 
braku wiarygodnych danych z Polski, dobrze poznana sytuacja epidemiologiczna w krajach Unii Europejskiej pozwala sądzić, że 
kampylobakterioza może stanowić główną przyczynę biegunek wśród osób dorosłych. Finansowy aspekt absencji w pracy w ujęciu 
populacyjnym powinien zachęcać klinicystów do wykonywania diagnostyki również w kierunku pałeczek z rodzaju Campylobacter.  

SŁOWA KLUCZOWE: Campylobacter, biegunka, epidemiologia. 

Summary 

The authors have outlined an ever increasing problem of Campylobacter spp. infections. Despite insufficient data from Poland, tho-
roughly investigated situation in other EU countries provides sufficient basis to assume that campylobacteriosis may be one of le-
ading causes of diarrhea in adult population. The financial aspect of absenteeism caused by the illness should encourage clinicians to 
pursue diagnostic investigations towards Campylobacter spp. infections. 

KEY WORDS: Campylobacter, diarrhea, epidemiology. 
 
 

Wstęp 
 
Zainteresowanie bakteriami z rodzaju Campylobac-

ter narasta od ponad 30 lat [1]. Wynika ono z powszech-
nego ich występowania w otoczeniu człowieka oraz 
znanych, potwierdzonych patologii związanych z zaka-
żeniem o tej etiologii [2]. Liczne analizy epidemiolo-
giczne wskazują kampylobakteriozę jako najczęstszą 
przyczynę ostrego, bakteryjnego nieżytu żołądkowo-jeli- 
towego w krajach rozwiniętych. Dotyka ona osoby w 
każdej grupie wiekowej, jednak szczególnie często za-
padają na nią mieszkańcy miast po 50. roku życia [3, 4]. 
Problem ten został doceniony w niemieckiej analizie 
czynników zakaźnych, mających najistotniejszy wpływ 
na niemiecki system ochrony zdrowia, w której zakwali-
fikowano zakażenia Campylobacter do grupy patogenów 
o największym znaczeniu epidemiologicznym [5]. Euro-
pejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ocenił, że 

absencja w pracy na terenie Unii Europejskiej, z powodu 
zakażenia Campylobacter powoduje roczne straty wyso-
kości 2,4 miliarda euro [6]. 

W Polsce oficjalne dane, prezentowane przez Zakład 
Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego, pokazują, że liczba zachorowań w 2011 roku była 
niska i wynosiła 352 potwierdzonych przypadków [7]. 
Pomimo niepełnej raportowalności, wynikającej z braku 
mikrobiologicznego potwierdzenia roli Campylobacter 
w biegunkach, istnieją przesłanki sugerujące ich domi-
nującą rolę również w Polsce [8, 9]. Pewien wgląd w 
powszechność kampylobakteriozy w Polsce daje publi-
kacja analizująca liczbę zakażeń C. jejuni oraz C. coli 
diagnozowanych w Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w 
Bielsku-Białej [9]. Udowodniono, że liczba biegunek 
wywołanych przez szczepy Salmonella spp. była jedynie 
o 5% wyższa od kampylobakteriozy i wynosiła odpo-
wiednio 41 i 46 procent [9]. 
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Etiologia 
 
Pierwszym znanym opisem kampylobakteriozy jest 

doniesienie z 1886 roku, opublikowane w bawarskim 
periodyku przez Theodora Eschericha, pediatrę specjali-
zującego się w chorobach zakaźnych, kierującego od-
działem dziecięcym w Ansbach [10]. Prowadząc swoje 
obserwacje w ostatnich dekadach XIX i pierwszych XX 
wieku wyizolował ze stolca dzieci chorych na biegunkę 
bakterię morfologicznie przypominającą Campylobacter 
[10]. W oryginalnych opisach Escherich zaznacza, że ta 
sama bakteria występuje również w przewodzie pokar-
mowym kotów domowych [10, 11].  

Pomimo starań, nie udało się Escherichowi stworzyć 
odrębnej hodowli Campylobacter. Stało się to możliwe 
blisko 100 lat później po opracowaniu podłoży oraz za- 
pewnieniu środowiska o obniżonym ciśnieniu parcjalnym 
tlenu i podwyższonym stężeniu CO2 [2].  

Pierwotnie ze względu na podobieństwo morfolo-
giczne z przecinkowcami, bakteria ta została zaklasyfiko-
wana jako Vibrio, dopiero w 1963 roku Sebald i Veron, 
dwaj francuscy mikrobiolodzy, opierając się na jednej  
z pierwszych analiz DNA, wyszczególnili Campylobacter 
(gr. campylo – zakrzywiony) jako odrębny rodzaj [12]. 

Rodzaj Campylobacter ze wszystkimi gatunkami wraz 
z rodzajem Helicobacter tworzą gromadę Epsilonprote-
obakterie [13]. W badaniu mikroskopowym Campylobacter 
jest ruchliwą pałeczką Gram-ujemną o zagiętym kształcie, 
posiadającą wić, nie posiadającą zdolności do tworzenia 
zarodników. Obecnie wyróżnia się 13 gatunków, z czego za 
90% infekcji odpowiadają C. jejuni i C. coli [2].  

 
 

Epidemiologia i drogi przenoszenia  
 
Naturalnym rezerwuarem Campylobacter jest przewód 

pokarmowy ptaków, jednak źródło zakażenia dla człowieka 
mogą stanowić również inne zwierzęta, zarówno dzikie jak 
i udomowione. Obecność bakterii potwierdzono w prepara-
tach pochodzących od psów, kotów, świń i bydła hodowla-
nego, dla których bakteria ta jest komensalem przewodu 
pokarmowego [14]. Do zakażenia dochodzi poprzez spoży-
cie surowego lub niedogotowanego zakażonego mięsa, 
poprzez kontakt bezpośredni z człowiekiem lub zwierzę-
ciem zakażonym, a także poprzez spożywanie surowego 
mleka lub wody z naturalnych zbiorników [14]. Istotnym 
rezerwuarem Campylobacter spp., szczególnie w miesią-
cach zimowych, są osady denne zbiorników wodnych w 
tym również wód morskich, a co za tym idzie wektorem 
zakażenia mogą być ryby i skorupiaki. Wykazano również 
zależność między klasą czystości wód a obecnością pałe-
czek Campylobacter spp. [14].  

Prawidłowy proces obróbki termicznej, przeprowadzo-
ny w 60oC i trwający przez min. 15 minut uniemożliwia 
przetrwanie bakterii w produktach żywnościowych. Rów-
nież promieniowanie mikrofalowe oraz dodatek niektórych 
przypraw, takich jak: czosnek, ogranicza przeżywalność 
tych bakterii w produktach spożywczych [14]. 

Obserwuje się wyraźną sezonowość zakażeń ze wzro-
stem rozpoznań w miesiącach letnich. Ponadto potwier-
dzono także korelację między liczbą hospitalizacji a tem-
peraturą powietrza panującą dwa tygodnie wcześniej [3, 
9]. Istnieją badania, w których zaobserwowano również 
zróżnicowanie zapadalności w obrębie tygodnia, odnoto-
wano, że liczba pacjentów z objawami zakażenia wzrasta-
ła w sobotę, utrzymywała się na wysokim poziomie przez 
niedzielę i poniedziałek a następnie zmniejszała się we 
wtorek [15].  

 
 

Przebieg kliniczny choroby  
 
Okres inkubacji trwa od pięciu dni do dwóch tygodni 

[14]. W tym okresie mogą wystąpić objawy prodromal-
ne, takie jak: ogólne osłabienie, nieznacznie podwyższo-
na temperatura czy narastające zmęczenie. Najczęstszym 
pełnoobjawowym obrazem kamylobakteriozy jest nieżyt 
żołądkowo-jelitowy z dominującą biegunką, spastycz-
nymi bólami brzucha oraz gorączką do 38oC [14]. Taki 
przebieg choroby jest charakterystyczny dla najczęst-
szych szczepów, tj. C. jejuni oraz C. coli [3]. Na prze-
bieg kliniczny zakażenia wpływa przyjęta dawka pato-
genu oraz stan układu odpornościowego chorego. Kał 
pacjenta pozostaje zakaźny przez około 2-3 tygodnie od 
pierwszych objawów choroby [14]. 

 
 

Powikłania 
 
Ogólnoustrojowym powikłaniem zakażenia Campylo-

bacter jest bakteriemia. Zwykle pojawia się u osób z upo-
śledzoną odpornością, np. w przebiegu AIDS, w immuno-
supresji, bądź niewydolności wątroby. Dane literaturowe 
wskazują, że najczęstszym szczepem powodującym bakte-
riemię jest C. coli (62%) oraz C. fetus (25%) [16, 17]. 
Campylobacter jejuni ogranicza się w przeważającym 
przypadku do kolonizacji jelit [17]. W dużej metaanalizie, 
bakteriemia występowała najczęściej u pacjentów z choro-
bą wątroby (39%), nowotworem złośliwym (38%) oraz po 
wcześniejszej dużej interwencji chirurgicznej w obrębie 
jamy brzusznej (33%) [17]. Najpowszechniejszą manifesta-
cją kliniczną w bakteriemii była biegunka (33%) i zakaże-
nie skóry (16%) [17]. Zakażenia C. fetus są częstsze w 
grupie starszych pacjentów [17]. W każdym z analizowa-
nych przypadków Campylobacter był jedyną wyhodowaną 
bakterią i pomimo zastosowania antybiotykoterapii śmier-
telność, w zależności od badania, wynosiła do 15% w ciągu 
30 dni [16, 17].  

Wielokrotnie opisanym powikłaniem, o dobrze udowod-
nionym związku z wcześniejszym zakażeniem Campylo-
bacter, jest ostra zapalna neuropatia demielinizacyjna, 
znana jako zespół Guillaina-Barré (ang. Guillain-Barré 
Syndrome – GBS). Typowe jest występowanie objawów 
neurologicznych po 1–3 tygodniach od zakażenia [18]. 
Pomimo wielu czynników infekcyjnych leżących u pod-
staw patologii GBS, najczęściej wykrywaną bakterią, zwią-
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zaną zwłaszcza z postacią aksonalną, jest C. jejuni. Badanie 
retrospektywne prowadzone w 2007 r. w Wielkiej Brytanii 
na dużej grupie chorych z rozpoznanym GBS wykazały, że 
infekcja C. jejuni poprzedza wystąpienie GBS w 20,1% 
przypadków [19]. Pacjenci z ostrym zapaleniem jelit wy-
wołanym przez C. jejuni w ciągu dwóch miesięcy po zaka-
żeniu mają przynajmniej 38-krotnie większe ryzyko wystą-
pienia GBS [19]. 

Powikłania infekcji Campylobacter mogą dotyczyć 
większości narządów. Opisane zostały skórne manifesta-
cje w postaci poinfekcyjnego zespołu Sweeta [20], kłę-
buszkowe zapalenie nerek z depozytami IgM [21], zapa-
lenia mięśnia sercowego [22], 

 
 

Diagnostyka 
 
Podstawowym celem diagnostyki w przypadku po-

dejrzenia kampylobakteriozy jest wyizolowanie bakterii 
lub toksyn z kału chorych [14]. 

Klasyczne badanie mikroskopowe, oparte na barwie-
niu metodą Gramma, pozwala niekiedy uwidocznić cha-
rakterystyczny kształt Campylobacter w świeżym stolcu 
[23]. W przypadku planowanego posiewu kału należy 
zachować rygor czasowy od pobrania do oceny wynoszą-
cy 2 godziny. Do tego czasu materiał powinien być prze-
chowywany w temperaturze od 2 do 6oC. Hodowla mi-
krobiologiczna prowadzona jest na specjalnych podłożach 
w temp 42°C, w środowisku mikroaerofilnym. Koszt 
hodowli Campylobacter spp. na dedykowanych podłożach 
w większości laboratoriów mikrobiologicznych wynosi 
około 60 PLN. W wyjątkowych przypadkach ocenia się 
cechy fenotypowe poprzez serotypowanie, biotypowanie 
oraz typowanie fagowe. Możliwa jest również diagnosty-
ka molekularna, wykonywana przede wszystkim dla ce-
lów epidemiologicznych. 

W związku z poważnymi następstwami mogącymi wy-
stąpić po infekcji Campylobacter trwają obecnie prace nad 
stworzeniem wystandaryzowanego testu opartego o metodę 
ELISA z oceną obecności specyficznych przeciwciał [15]. 

 
 

Leczenie  
 
Zdecydowana większość żołądkowo-jelitowych ma-

nifestacji kampylobakteriozy ulega samoistnemu ograni-
czeniu i nie wymaga leczenia przyczynowego. Podobnie 
jak w biegunkach zakaźnych o innej etiologii, podstawą 
leczenia jest uzupełnianie niedoboru płynów i monito-
rowanie gospodarki wodno-elektrolitowej. Leczenie przy-
czynowe polegające na wdrożeniu antybiotykoterapii 
jest zarezerwowane dla pacjentów z niedoborami odpor-
ności lub w ciężkim stanie ogólnym. Antybiotykiem 
pierwszego rzutu jest erytromycyna (250 mg 4 x dzien-
nie), jako drugi rzut sugeruje się użycie cyprofloksacyny 
(500 mg 2 x dziennie) przez tydzień. Odmiennej terapii 
wymaga gatunek C. fetus, gdzie skuteczną antybiotyko-
terapię stosuje się do 4 tygodni [14].  

Narastającym problemem jest antybiotykooporność 
najczęstszych szczepów Campylobacter. W pracy opubli-
kowanej w 2006 roku przez zespół z Państwowego Zakładu 
Higieny oszacowano, że ponad 55% szczepów C. jejuni jest 
opornych na fluorochinolony, zaś 13,7% na tetracykliny. 
Obecnie w Ameryce Północnej istnieje zakaz stosowania 
fluorochinolonów w hodowlach drobiu i indyków [24]. 
Jedynym dozwolonym antybiotykiem z tej grupy, wycofa-
nym w 2000 roku po serii artykułów dotyczących tworzącej 
się krzyżowej oporności z lekami stosowanymi u ludzi, 
była enrofloxacyna [24, 25].  

 
 

Podsumowanie 
 
Pomimo łagodnego i samoograniczającego się prze-

biegu, powszechność kampylobakteriozy będzie stano-
wiła w Polsce narastający problem epidemiologiczny [3, 
4, 6]. Chcąc ograniczyć liczbę zakażeń Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności opracował zalecenia dla 
hodowców drobiu oraz zakładów przetwórstwa mięsne-
go, których wdrożenie ma gwarantować redukcję zaka-
żeń ludzi [6]. W kontekście braku wiarygodnych danych 
z Polski, wydaje się za stosowne upowszechnienie dia-
gnostyki mikrobiologicznej weryfikującej rzeczywistą 
ilość zakażeń Campylobacter spp. 
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Streszczenie 

Współcześnie Internet staje się dla wielu ludzi źródłem wiedzy medycznej na równi z lekarzami. Niestety, bez odpowiedniej wiedzy  
i doświadczenia pacjenci wyciągają błędne wnioski. Konsekwencją może być powstanie nowej „choroby” istniejącej tylko w sieci 
internetowej. Jednym z takich schorzeń może być „choroba” opisana w Stanach Zjednoczonych przez matkę zaniepokojoną stanem 
zdrowia jej dziecka. Wielu ludzi dołączyło do jej głosu i w ten sposób powstała „choroba Morgellonów”. 

SŁOWA KLUCZOWE: choroba Morgellonów, parazytoza urojona, Agrobacterium sp., Collembola sp. 

Summary  

In our times the Internet is becoming a source of the medical knowledge treated by many people equally with doctors. Unfortunately 
without the adequate knowledge and experience patients are drawing false conclusions. In consequence there is possibility of emergence 
of a new "illnesses" existing exclusively online. One of such diseases can be "illness" described in the United States by the mother 
alarmed with medical condition f her child. Many people joined in her voice and in this way came into existence "Morgellons". 

KEY WORDS: Morgellons disease, delusional parasitosis, Agrobacterium sp., Collembola sp. 
 
 

Historia 
 
Pierwsze wzmianki o schorzeniu zwanym chorobą 

Morgellonów pochodzą z XVII wieku. Jako pierwszy 
nazwy „Morgellons disease” użył brytyjski lekarz sir 
Thomas Browne w 1672 roku. Opisał on nietypowe 
owłosienie występujące na skórze badanych przez nie- 
go dzieci.  

Uwagę Browna zwróciły głównie włosy znajdujące 
się na plecach badanych osób, a ponieważ wszyscy pa-
cjenci pochodzili z rodziny o nazwisku Morgellon, nadał 
chorobie nazwę pochodzącą od ich nazwiska [1].  

W roku 1682 dr Michel Ettmuller po obserwacjach 
mikroskopowych opisał i narysował obiekty, które przy-
pominają wyglądem „włókienka” wydobywane ze skóry 
współcześnie cierpiących na schorzenie zwane chorobą 
Morgellonów [1].  

W roku 2001 nazwa Morgellons (jeden z synonimów 
„Morgellons disease”) została wykorzystana przez Mary 
Leitao, biologa pracującego jako technik laboratoryjny  
w szpitalu w Bostonie w USA w celu określenia schorze-
nia, które zaobserwowała u swojego dwuletniego syna. 
Leitao po bezowocnych poszukiwaniach lekarza, który 
pomógłby jej synowi wrócić do zdrowia, odnalazła w 
internecie opisy podobnych objawów i nazwała chorobę 
syna „chorobą Morgellonów”. Następnie założyła funda-
cję (Morgellons Research Foundation), a w 2002 roku 
zaczęła zbierać zgłoszenia od ludzi z objawami podobny-
mi do tych występujących u jej syna [2]. 

Do dnia dzisiejszego zarejestrowało się na stronie 
fundacji ok. 16 tysięcy rodzin, głównie z USA [3]. Znane 

są jednak doniesienia o chorobie Morgellonów z całego 
świata, w tym także z Polski [4]. 

 
 

Objawy  
 
1. Włókna wydobywające się ze skóry. Pacjenci opisu-

ją cztery kolory włókien: czerwone, białe, czarne i niebie-
skie. Włókna ze względu na wielkość należy oglądać przy 
pomocy mikroskopu, wykazują one fluorescencję po na- 
świetleniu światłem UV.  

2. Odczucie przemieszczania się „czegoś” pod skórą 
lub na skórze. Pacjenci często skarżą się na kłucie i gry-
zienie odczuwane w skórze. 

3. Występują nieznanego pochodzenia uszkodzenia 
skóry, często swędzące lub bolesne. 

4. Występują bóle mięśniowo-kostne, bóle głowy i krę-
gosłupa. 

5. Obserwuje się też zaburzenia emocjonalne podobne 
do objawów choroby dwubiegunowej i przerywane stany 
obsesyjne. 

Przytoczone objawy to tylko niewielka część z licz-
nych niedogodności opisywanych przez ludzi przekona-
nych o byciu dotkniętym przez chorobę Morgellonów [5]. 

 
 

Choroba Morgellonów w literaturze naukowej 
 
Istnieje bardzo skąpa liczba, mogących uchodzić za na-

ukowe, artykułów i doniesień dotyczących choroby Mor-
gellonów.  
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Ze względu na małą liczbę potwierdzonych doniesień 
na temat choroby Morgellonów, mnożą się teorie spisko-
we mówiące o udziale władz różnych państw w rozprze-
strzenianiu opisywanego schorzenia przy użyciu m.in. 
smug kondensacyjnych powstających podczas lotu samo-
lotów [6]. 

Na podstawie nielicznych przeprowadzonych badań nie 
można zdefiniować jednoznacznych przyczyn choroby 
Morgellonów. Istniejące publikacje wskazują na możliwy 
udział boreliozy w generowaniu objawów u pacjentów  
z opisywaną chorobą [7].  

Inne źródła łączą chorobę Morgellonów z powszechnie 
występującymi w środowisku bakteriami z rodzaju Agro-
bacterium. Są to bakterie m.in. występujące w brodawkach 
korzeniowych roślin strączkowych. Według badań w skórze 
pacjentów z chorobą Morgellonów stwierdzano obecność 
DNA pochodzącego z tych organizmów [8]. 

W literaturze doszukać się można również dowodów, że 
objawy choroby Morgellonów spowodowane mogą być 
występowaniem w skórze pacjentów stawonogów z rodzaju 
Collembola (skoczogonki) powszechnie występujących w 
wilgotnych środowiskach, również w Polsce. Jest to o tyle 
ciekawe, że skoczogonki naturalnie odżywiają się butwieją-
cymi szczątkami roślinnymi [9]. Publikacja ta spotkała się 
jednak z ostrą krytyką środowisk powiązanych z Morgel-
lons Research Foundation [10].  

Większość badaczy nie powiązanych z Morgellons Re-
search Foundation wątpi, aby choroba Morgellonów mogła 
zostać uznana za nową jednostkę chorobową [5, 11]. Zali-
czają ją do chorób nazywanych „matchbox sign”, czyli 
chorób z dowodami (objawami) przynoszonymi do lekarzy 
w pudełku od zapałek [11]. 

Dermatolodzy na pytania o chorobę Morgellonów od-
powiadają, że objawy znane są od wielu lat, tylko nazwa  
i sposób przenoszenia się „choroby” są nowe [12]. Można 
również natknąć się na opinię, że choroba Morgellonów to 
nowa, bardziej modna odmiana choroby zwanej parazytozą 
urojoną, przy czym, zważywszy na charakter objawów, 
proponuje się nazywać ją raczej zarażeniem urojonym 
(delusional infestation), niż parazytozą urojoną (delusional 
parasitosis) [5].  

W roku 2012 CDC (Amerykańskie Centrum Zwalcza-
nia i Zapobiegania Chorobom) opublikowała raport końco-
wy z badań mających na celu wyjaśnienie przyczyn narasta-
jącej liczby zgłoszeń od osób dotkniętych „niewyjaśnioną 
dermopatią” (unexplained dermopathy). Badania przepro-
wadzone zostały w Północnej Kalifornii w latach 2006–
2008. Po przebadaniu ponad stu pacjentów nie ustalono 
żadnych czynników mogących powodować opisywane 
objawy w badanej populacji. 

Większość zebranych materiałów (włókienek) zbudo-
wana była z celulozy, nie potwierdzono również obecności 
żadnych pasożytów. Zaproponowane leczenie opiera się na 
łagodzeniu objawów poprzez zwalczanie znanych chorób 

współistniejących z chorobą Morgellonów lub zastosowa-
nie terapii zalecanej standardowo przy leczeniu parazytoz 
urojonych [13]. 

Pojawienie się doniesień o chorobie Morgellonów na 
terenie naszego kraju pozwala przypuszczać, że polscy 
lekarze również zetkną się z wyzwaniem, jakie stanowi 
leczenie pacjentów z objawami o nieznanej etiologii. 
Pacjenci tacy, są zazwyczaj bardzo mocno przekonani do 
swojej internetowej diagnozy i lekarz prowadzący będzie 
musiał wykazać się dużą cierpliwością i zrozumieniem, 
aby pomóc takim osobom. 

Piśmiennictwo 
1. Kellett C.E.: Sir Thomas Browne and the disease called the 

Morgellons. Ann. Med. His., 1935, 7, 467-479. 
2. Savely V., Stricker R.: Morgellons disease: the mystery 

unfolds. Expert Rev. Dermatol., 2007, 2(5), 585-591. 
3. www.morgellons.org 
4. www.morgellons-research.org 
5. Freudenmann R.W., Lepping P.: Delusional infestation. Clin. 

Microbiol. Rev., 2009, 22, 690–732. 
6. http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=170709.0  
7. Savely V.R., Leitao M.M., Stricker R.B.: The mystery  

of Morgellons Disease, infection or delusion? Am. J. Clin. 
Dermatol., 2006, 7(1), 1-5.  

8. Stricker R.B., Savely V.R., Zaltsman A. et al.: Contribution of 
Agrobacterium to Morgellons Disease. J. Invest. Med., 2007, 
55, S123, 585-591. 

9. Altschuler D.Z., Crutcher M., Dulceanu N. et al.: Collembola 
(Springtails) (Arthropoda: Hexapoda: Entognatha) found in 
scrapings from individuals diagnosed with delusory para- 
sitosis. J. New York Entomol. Soc., 2004, 112(1), 87-95. 

10. Christiansen K.A., Bernard E.C.: Critique of the article 
“Collembola (springtails) (Arthropoda: Hexapoda: Ento- 
gnatha) found in scrapings from individuals diagnosed with 
delusory parasitosis”. Entomological News, 2008, 119, 537-
540. 

11. Freudenmann R.W., Kölle M., Schönfeldt-Lecuona C. et al.: 
Delusional parasitosis and the matchbox sign revisited: the 
international perspective. Acta Derm. Venereol., 2010, 90, 
517-519.  

12. Paquette M.: Morgellons: disease or delusions? Perspect. 
Psychiatr. Care, 2007, 43, 67-68. 

13. Pearson M.L., Selby J.V., Katz K.A. et al.: Clinical, 
Epidemiologic, Histopathologic and Molecular Features of  
an Unexplained Dermopathy. PLoS ONE 7(1): e29908. 
doi:10.1371/journal.pone.0029908 

 
 

Adres do korespondencji: 
Łukasz Skrzypczak  
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Collegium Maius 
ul. Fredry 10 
60-701 Poznań 
tel. 61 854 60 78 

 



Nowiny Lekarskie 2011, 80, 6, 479–483 

PRACE POGLĄDOWE 

EWELINA SWORA-CWYNAR¹, MARIAN GRZYMISŁAWSKI¹, ADAM MIKSTACKI², BARBARA TAMOWICZ² 

ŻYWIENIE A POSOCZNICA 

NUTRITION AND SEPSIS 
 

¹Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych i Dietetyki  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Kierownik: prof. dr hab. Marian Grzymisławski 
2Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  

z Zespołami Leczenia Urazów Wielonarządowych i Leczenia Bólu oraz Stacją Dializ 
Ordynator: dr med. Adam Mikstacki  

Streszczenie 

Ciężka sepsa i wstrząs septyczny są ostrymi stanami zagrażającymi życiu. Ostatnie badania doprowadziły do lepszego zrozumienia 
mechanizmów chorobotwórczych, nastąpił znamienny rozwój terapii mającej na celu zarówno poprawę ogólnego stanu chorego trakto-
wanego jako podstawę, z uwzględnieniem jako wsparcia – leczenia żywieniowego. Poniższy przegląd literatury zawiera elementy pato-
genezy, diagnostyki, powikłań oraz postępowania terapeutycznego dotyczącego ciężko chorych pacjentów oraz pacjentów z sepsą.  

SŁOWA KLUCZOWE: posocznica, zmiany metaboliczne, leczenie żywieniowe, flawonoidy. 

Summary 

Severe sepsis and septic shock are acute life-threatening clinical conditions. Latest research brought to better understanding of pato-
mechanisms, took place significant development of therapy heading to improvement of general patients condition treated as a basis 
and additionally supported by nutritional therapy. This review contains elements of pathogenesis, diagnostics, entanglements and 
therapeutic procedures connected with diagnosis of sepsis. 

KEY WORDS: sepsis, metabolic disorders, nutrition, flavonoids. 
 
 

Wstęp  
 
Ciężka sepsa i wstrząs septyczny prowadzą do powsta-

nia złożonych reakcji metabolicznych, w wyniku których 
organizm dostarcza i kieruje energię oraz substraty na po-
krycie zapotrzebowania energetycznego, na potrzeby zwią-
zane z obroną ustroju, jak i na gojenie ran kosztem utraty 
białek mięśniowych oraz białek skóry. Reakcja ta ulega 
powolnej normalizacji w momencie terapii choroby pod-
stawowej, opanowania zakażenia, reakcji zapalnej czy utra- 
ty ciepła aż do osiągnięcia fazy zdrowienia.  

W celu zmniejszenia ryzyka śmiertelności u pacjentów 
z sepsą należy dążyć do wyleczenia choroby podstawowej, 
utrzymania czynności tkanek i narządów, zwłaszcza wątro-
by, układu odpornościowego, mięśni oddechowych i szkie-
letowych, a jako formę wsparcia tych działań traktować na- 
leży leczenie żywieniowe.  

Większość pacjentów z sepsą pierwotnie trafia na od-
działy internistyczne, często zdarzają się opóźnienia w 
formie przekazania na oddziały intensywnej terapii, które to 
mają być miejscem docelowym i pełnią najważniejszą rolę 
jaką jest opieka nad chorym z sepsą.  

Postępy obrazowania i nieinwazyjnych technik in-
terwencyjnych doprowadziły do powstania nowych stra- 
tegii diagnostycznych i terapeutycznych, jednak należy 
pamiętać, że przebieg choroby jest w dużej mierze za-
leżny od czasu („golden hour”, „silver day”). W związku 
z pojawieniem się oporności na antybiotyki, w ostatnich 

latach zmieniły się również rozważania dotyczące lecze-
nia empirycznego.  
 
 
Zmiany metaboliczne w okresie głodzenia 

 
Reakcja organizmu na głodzenie zależy od szeregu 

czynników, do których zaliczyć można m.in. zasoby ener-
gii, czas głodzenia i wszystkie dodatkowe sytuacje streso-
we. W przypadku, gdy pacjent jest nie tylko głodzony, ale  
i rozwija się również odpowiedź metaboliczna w postaci 
urazu, posocznicy lub ciężkiej choroby mamy do czynienia 
z tzw. głodzeniem stresowym. Dochodzi wówczas do sze-
regu zmian manifestujących się: zwiększeniem przemiany 
materii, przyspiesza się katabolizm białek (naprawa tkanek, 
glukoneogeneza), zwiększa się obrót glukozy, zaostrza się 
zatrzymywanie sodu i wody, obniża się stężenie albumin w 
osoczu, zwiększa się wydzielanie hormonów katabolicz-
nych (kortyzol, aminy katecholowe, glukagon) w połącze-
niu z insulinoopornością. Zmienia się zatem równowaga 
między podwyższonym stężeniem hormonów katabolicz-
nych i zmniejszonym działaniem insuliny, jak również 
wpływ hormonów anabolicznych na metabolizm białka, 
tłuszczy i węglowodanów. Odpowiedź neurohumoralna ma 
zapewniać przekierowanie substratów do miejsc, gdzie są 
niezbędne do przeżycia. Metody leczenia farmakologiczne-
go w połączeniu z żywieniem mogą zmniejszyć katabolizm 
i poprawić wyniki leczenia [1].  
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Infekcja (określana jako proces patologiczny wywołany przez mikroorganizmy) udokumentowana lub podejrzewana 
i niektóre z następujących: 
Ogólne: 
Temperatura (> 38,3ºC) 
Hypotermia (< 36ºC) 
Puls > 90/min lub > 2SD powyżej wartości normy odpowiedniej do wieku 
Tachypnoe (częstość oddechów > 20/min) 
Zmiana stanu psychicznego 
Znaczny obrzęk lub dodatni bilans płynów (> 20 mL/kg w ciągu 24 h) 
Hiperglikemia (stężenie glukozy w osoczu > 120 mg/dL lub 7,7 mmol/L) przy braku cukrzycy 
Zapalne: 
Leukocytoza (WBC > 12000/mm³) 
Leukopenia (WBC < 4000/mm³) 
Norma WBC z 10% niedojrzałych form 
Białko C-reaktywne (CRP) > 2SD ponad wartość normy 
Prokalcytonina w surowicy krwi > 2SD ponad wartość normy 
Hemodynamiczne: 
Niedociśnienie tętnicze (SBP < 90 mmHg, MAP < 70 mmHg lub spadek SBP > 40 mmHg u dorosłych lub > 2SD poniżej 
wartości normy odpowiedniej do wieku 
SvO2 > 70% 
Index sercowy > 3,5 L/min/m² 
Dysfunkcje narządów: 
Hipoksemia tętnicza (PaO2/FIO2 < 300) 
Ostry skąpomocz (diureza < 0,5 mL/kg/h przez co najmniej 2 h) 
Wzrost kreatyniny > 0,5 mg/dL 
Zaburzenia krzepnięcia krwi (INR > 1,5 lub APTT > 60s) 
Niedrożność (brak dźwięków jelit) 
Trombocytopenia (PLT < 100000/µL) 
Hiperbilirubinemia (bilirubina całkowita w surowicy krwi > 4mg/dL lub >70 mmol/L) 
Perfuzja tkanek: 
Hyperlaktatemia > 2 mmol/L 
Zmniejszony przepływ przez naczynia włosowate 

 

 
Faza przypływu 

 
 

 
 

Faza ostra Faza adaptacji 
Faza ostra – dominanta kataboliczna Faza adaptacyjna – dominanta anaboliczna 
↑ glukokortykoidy  
↑ glukagon 
↑ katecholaminy 
uwalnianie cytokin, mediatorów lipidowych 
produkcja białek ostrej fazy 
↑ wydzielanie azotu 
↑ tempo metabolizmu 
↑ zużycie tlenu 
upośledzone użycie źródeł energii 

odpowiedź hormonalna stopniowo wygasa 
↓ natężenie hipermetabolizmu  
powiązana z procesem zdrowienia 
odbudowa białek budulcowych 
procesy gojenia zależne częściowo od podaży  
nutrientów  

Kryteria diagnostyczne sepsy [2, 3] 
 

Ciężka sepsa jest definiowana jako obecność posoczni-
cy i dysfunkcji jednego lub więcej narządów, do których 
zalicza się: niewydolność oddechową, zaburzenia krzepnię-
cia, trombocytopenię, zaburzenia świadomości, niewydol-
ność nerek, wątroby, serca, hipoperfuzja z kwasicą mlecza-
nową. Wstrząs septyczny jest definiowany jako obecność 
posocznicy oraz niedociśnienia, tj. SBP < 90 mmHg lub 
zmniejszenie SBP o 40 mmHg od wartości wyjściowych. 

Za najczęstszą przyczynę sepsy w Stanach Zjednoczonych 
uznaje się zapalenie płuc [2, 4]. 

Fazy odpowiedzi metabolicznej na ciężki uraz [1] 
Faza EBB – szok hipowolemiczny 
• ↓ perfuzja tkanek 
• ↓ tempa metabolizmu 
• ↓konsumpcja tlenu 
• ↓ciśnienie krwi 
• ciepłota ciała 
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• Powikłania metaboliczne posocznicy: 
• Hiperglikemia (cukromocz ≥ 2 razy) 
• Glikemia > 200 mg% 
• Hipoglikemia 
• Zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hiper-

chloremia) 
• Hiperurikemia (dehydratacja, niewydolność ne-

rek, krwawienie z przewodu pokarmowego) 
• Hipertransaminazemia  
• Cholecystitis  
• Gastropareza  
• Zaburzenia lipidowe 
• Osteopenia 
• Niewydolność nerek 
 
 

Cele leczenia żywieniowego 
 
Żywienie w sepsie wymaga wielostronnego podejścia 

mającego na celu wyrównanie zaburzeń metabolicznych 
przy jednoczesnym zapewnieniu opieki wielospecjalistycz-
nej (chirurgicznej, anestezjologicznej, internistycznej, neu-
rologicznej i in.). Ocena stanu odżywienia pacjenta oraz 
określenie zapotrzebowania na składniki odżywcze jest 
często wyzwaniem, biorąc pod uwagę ciężki ogólny stan 
pacjenta oraz towarzyszący stan zapalny. Terapia żywie-
niowa wymaga starannego podejmowania decyzji, bez-
piecznego stosowania żywienia dojelitowego i pozajelito-
wego, pozbawionych agresywnego sposobu podawania 
substancji odżywczych, aby zapobiec ewentualnemu po-
wstaniu zespołu refeeding lub overfeeding. Zespół refe-
eding charakteryzuje się występowaniem zaburzeń w posta-
ci: hipofosfatemii (hemoliza, zaburzenia pracy serca, dys-
funkcje neuromięśniowe – w tym utrata czucia, porażenia, 
drgawki, rabdomioliza, zaburzenia oddychania), hipokalie-
mii, hipomagnezemii. Zespołowi overfeeding natomiast 
towarzyszą następujące zaburzenia: stłuszczenie wątroby, 
hiperglikemia, podwyższona produkcja CO2, hipofosfate-
mia, hipokaliemia, hipomagnezemia. W fazie hipermetabo-
licznej choroby dopuszcza się żywienie hipokaloryczne 
(częściowe), a żywienie hiperkaloryczne może być pomoc-
ne w fazie odbudowy tkanek – anabolicznej. Ważnym ele-
mentem jest stała obserwacja stanu klinicznego pacjenta 
oraz monitorowanie odpowiedzi organizmu na stosowaną 
terapię (kontrola masy ciała, ilości kcal, białka, albumin, 
prealbumin, stężenia białka C-reaktywnego, bilans azotowy, 
kalorymetria bezpośrednia, ocena stanu odżywienia) [1, 5]. 
Podstawę leczenia żywieniowego powinno stanowić zmi-
nimalizowanie ujemnego bilansu energetycznego i białko-
wego, a co za tym idzie utraty masy mięśniowej przez 
unikanie głodzenia. Celem nadrzędnym leczenia żywienio-
wego powinno  być utrzymanie czynności tkanek, zwłasz-
cza wątroby, nerek, mięśni oddechowych i szkieletowych 
oraz układu odpornościowego. Istotnym jest również, aby 
prowadzona terapia żywieniowa wywarła korzystny wpływ 
na fazę leczenia domowego. Kolejnym ważnym warunkiem 
jest modyfikacja zmian metabolicznych oraz funkcji po-

przez zastosowanie substratów specjalnych [1]. Leczenie 
żywieniowe pacjenta z sepsą należy rozpoczynać możliwie 
jak najwcześniej, po wstępnych czynnościach mających na 
celu podtrzymanie podstawowych czynności życiowych, 
aby uniknąć skutków niedożywienia celem zapobiegania 
powstawania wtórnych powikłań, takich jak niewydolność 
wielonarządowa [6]. Jeśli nie jest możliwe skuteczne ży-
wienie drogą naturalną, należy podjąć decyzję o żywieniu 
inną drogą niż doustna. Preferuje się, jeśli nie ma przeciw-
wskazań drogę przewodu pokarmowego czyli podawanie 
substratów energetycznych przez zgłębnik nosowo-żołąd- 
kowy lub nosowo-jelitowy lub gastrostomię czy jejunosto-
mię, ze względu na tańsze preparaty, niższą cenę sprzętu do 
podaży tego rodzaju żywienia oraz mniejszą ilość możli-
wych powikłań. Żywienie dojelitowe jest również lepiej niż 
żywienie pozajelitowe dostosowane do procesów fizjolo-
gicznych organizmu: wykorzystuje przewód pokarmowy – 
naturalną drogę podaży składników odżywczych, stymuluje 
prawidłowe funkcje przewodu pokarmowego (utrzymuje 
wydzielanie hormonów przewodu pokarmowego), zapew-
nia odżywianie komórek nabłonka jelitowego (wzmacnia 
barierę jelitową, zapobiega translokacji bakteryjnej). W przy-
padku, kiedy przewód pokarmowy jest niewydolny istnieje 
wskazanie do zastosowania żywienia pozajelitowego przez 
żyłę obwodową lub centralną [1, 5]. Gdy ustali się sposób 
dostawy substancji odżywczych, który najlepiej spełni 
zarówno metaboliczne, jak i kliniczne potrzeby pacjenta 
należy ustalić skład pokarmu, który jest równie istotny jak 
droga jego podania. Wskazuje się na ogromne korzyści 
wynikające ze dołączania do formuł żywieniowych substra-
tów, takich jak glutamina czy arginina. Nie ma jednak wy-
starczających dowodów, aby zlecić rutynowo u pacjentów 
septycznych stosowanie tych substancji [5, 6, 7].  

 
 

Substraty energetyczne 
 
Przyjmuje się, że całkowite zapotrzebowanie energe-

tyczne pacjenta z posocznicą rzadko przekracza 35 kcal/kg 
m.c./dobę, a nadmierna podaż energii może skutkować 
zwiększonym wydatkiem energetycznym (efekt cieplny 
żywienia TEN – thermic effect of nutrition) i zapotrzebo-
waniem na wentylację, czy kolejne powikłania w postaci 
stłuszczenia wątroby lub upośledzenia jej czynności, po-
wstaniem żółtaczki cholestatycznej i stanami splątania [1, 
8]. Głównym źródłem energii jest glukoza, której tolerancja 
jest zmniejszona w przypadku ciężkiej choroby czy po-
socznicy. Dochodzi wówczas do zaburzeń gospodarki wę-
glowodanowej w postaci zwiększonego obrotu glukozy 
oraz insulinooporności w tkance tłuszczowej i mięśniowej, 
które są przyczyną hiperglikemii, co w konsekwencji pro-
wadzi do zwiększonego ryzyka zakażeń i pogarsza wyniki 
leczenia. Należy wziąć pod uwagę fakt, że maksymalna 
szybkość bezpośredniego utleniania glukozy zmniejsza się 
w warunkach stresu metabolicznego od 3–4 mg/kg m.c./ 
min (4– 6 g/kg m.c./dobę) i podaż glukozy powyżej tej 
dawki może powodować zwiększenie lipogenezy oraz 
stłuszczenie wątroby. Z drugiej strony glukoza jest niezbęd-
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 polifenol źródło pochodzenia 
EGCG (epigallokatechin-3-galate) zielona herbata 
kwercetyna cebula, jabłka 
genisteina soja, tofu 
hesperydyna, naringenina owoce cytrusowe 
cyjadynina, antocyjany owoce jagodowe 
glabrydyna lukrecja 

flawonoidy 

bajkaleina, wogonina tarczyca bajkalska (Scutellaria baicalensis) 
sylimaryna ostropest plamisty (Sylibum marianum) 
kurkumina kurkuma 
resweratol czerwone wino 
CAPE (cafeic acid phethyl ester) propolis 

nieflawonoidy 

oleuropeina oliwa z oliwek 
 

na do pokrycia zapotrzebowania energetycznego narządów 
i tkanek, takich jak: ośrodkowy układ nerwowy, nerki, 
komórki krwi, tkanka limfatyczna, szpik, rany [1]. 

 
 

Tłuszcze 
 
U chorych w ciężkim stanie kwasy tłuszczowe są wy-

korzystywane przez hepatocyty, komórki mięśnia serco-
wego czy mięśnie szkieletowe jako główne źródło energii. 
W posocznicy kwasy tłuszczowe nie ulegają w wątrobie 
przemianie do ciał ketonowych. Podaż kwasów tłuszczo-
wych omega-6 (głównie kwasu linolowego) powinna być 
ograniczona u krytycznie chorych ze względu na możli-
wość zwiększenia syntezy leukotrienów prozapalnych i pro- 

staglandyn nasilających układową odpowiedź zapalną. Ko-
rzystne obniżenie ilości kwasów omega-6 można osiągnąć 
stosując: emulsję MCT/LCT (ulegają szybkiej hydrolizie), 
emulsję tłuszczową z oliwy z oliwek oraz poprzez dodanie 
do emulsji lipidowych wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych omega-3 (zwiększenie stosunku omega-3:omega-
6) [1, 9]. 

 
 

Białka 
 
Podaż aminokwasów u chorych z posocznicą zwykle 

powinna być zwiększona do 1,5 g/kg m.c./dobę, co powo-
duje zmniejszenie stosunku energii do azotu podczas lecze-
nia żywieniowego. Skuteczność stosowania aminokwasów 
wzbogaconych w BCAA (branched-chain amino acid; 
walina, leucyna, izoleucyna) nie jest potwierdzona, jednak 
część autorów rekomenduje ich stosowanie u krytycznie 
chorych. Wyniki niektórych badań klinicznych wykazują, 
że glutamina i arginina może mieć pozytywny wpływ na 
wyniki leczenia chorych z posocznicą [1, 5, 6, 7, 9]. 

 
 

Witaminy i pierwiastki śladowe 
 
Wskazuje się potrzebę uzupełniania witamin, zwłasz-

cza z grupy antyoksydacyjnych, ponieważ stwierdza się 
zmniejszone ich stężenie u chorych z posocznicą. Nie 
zostały ustalone normy zapotrzebowania witamin i skład-
ników mineralnych dla chorych w ciężkim stanie, zalece-
nia opierają się na populacji ogólnej [1]. Deficyt takich 
pierwiastków, jak: selen (w powiązaniu z zaburzeniami 
hormonów tarczycy), cynk czy miedź jest obserwowany  
u krytycznie chorych z poparzeniami i tym samym zaleca 
się suplementowanie ich w dużych dawkach [9]. 

 
 

Potencjał terapeutyczny polifenoli w posocznicy [10] 

 
Podsumowanie 

 
Najważniejszymi punktami w postępowaniu u kry-

tycznie chorych wydaje się być: wczesne rozpoznanie 
ciężkiej sepsy, ciągłe monitorowanie czynności życio-
wych, poszukiwanie źródła infekcji poprzez ocenę kli-
niczną, ocenę moczu, RTG klatki piersiowej i innych 
metod obrazowania, hodowla krwi, moczu przed włą-
czeniem antybiotykoterapii. Antybiotyki empiryczne, jak 
i żywienie należy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe. 
Należy jednak prowadzić nadzór nad leczeniem żywie-
niowym, gdyż stosowane w niewłaściwych proporcjach  
i dawkach może powodować szkody. Należy również 
pamiętać, że leczenie żywieniowe nie może skompen-
sować niedostatków innych elementów leczenia. Ryzyko 
wystąpienia powikłań związanych z prowadzeniem le-
czenia żywieniowego zmniejsza się w momencie wdro-
żenia do leczenia zespołu żywieniowego składającego 
się ze specjalistów wielu dziedzin, który zapewni działa-
nia zgodne z obowiązującymi standardami.  
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Streszczenie 

Wstęp. Współcześnie, mimo olbrzymiej wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci, nadal wiele z nich staje się ofiarami wykorzystania fizycznego, 
emocjonalnego i seksualnego. Wiele osób w okresie dzieciństwa doświadcza traumatycznych wydarzeń ze strony najbliższych członków 
rodziny. Dlatego ważnym staje się pytanie dotyczące wpływu doświadczania traumy na rozwój zaburzeń psychicznych w życiu dorosłym. 
Zaburzenie osobowości borderline jest jednym z zaburzeń, w którego etiologii wymienia się traumatyczne doświadczenia, a szczególnie 
wykorzystanie fizyczne, emocjonalne i seksualne. Niniejszy artykuł stanowi próbę przeglądu literatury i doniesień z badań na temat wpływu 
doświadczania traumy w okresie dzieciństwa na rozwój zaburzenia osobowości borderline. 
Cel. Celem pracy jest analiza wpływu doświadczania traumy w okresie dzieciństwa na rozwój zaburzenia osobowości borderline. 
Materiał i metoda. W badaniu zastosowano metaanalizę publikacji (raportów z badań, artykułów) na temat zdrowia kobiet i mężczyzn. 
Wyniki i wnioski. Na podstawie dokonanej analizy, z całą pewnością stwierdzić można, iż istnieje dużo danych potwierdzających to, iż 
traumatyczne przeżycia we wczesnym okresie rozwoju zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń na jego dalszych etapach. 
Nie można pominąć faktu, iż wiele osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza donosi o doświadczeniach nadużycia lub wykorzystania 
fizycznego, emocjonalnego lub seksualnego.  

SŁOWA KLUCZOWE: trauma dziecięca, dzieciństwo, zaburzenie osobowości borderline, ryzyko, dysocjacja, rodzina dysfunkcyjna, wyko-
rzystanie fizyczne, wykorzystanie emocjonalne, wykorzystanie seksualne, zaniedbanie, zachowania parasuicydalne, samobójstwo. 

Summary 

Introduction. Many people have childhood trauma experience from the side of family members. Therefore, an important question is what is 
the childhood trauma impact on mental disorders development in adulthood. Borderline personality disorder is a disorder the etiology  
of chich rewers to traumatic experiences, especially the physical-, emotional- and sexual abuse.  
Aim. The aim of the study is to analyze the impact of childhood trauma on the borderline personality disorder development. 
Material and method. The study used a meta-analysis of publications (research reports, articles) about the impact of childhood trauma on 
the borderline personality disorder development. 
Results and conclusions. On the basis of the analysis, there is much data supporting the fact that early traumatic experiences increase the 
likelihood of the borderline personality disorder development. Many people with borderline personality disorder reported about the experi-
ences of physical, emotional or sexual abuse. 

KEY WORDS: childhood trauma, childhood, borderline personality disorder, risk, dissociation, dysfunctional family, physical abuse, 
emotional abuse, sexual abuse, neglect, parasuicide, suicide.  

 
 

 
 
 
Wstęp 

 
Współcześnie, mimo dynamicznego rozwoju różnych 

dziedzin życia oraz wzrostu świadomości społeczeństwa co 
do warunków dobrego rozwoju dzieci, ciągle często poda-
wane są w programach i portalach informacyjnych donie-
sienia o krzywdzonych dzieciach. Wielu rodzicom wciąż, 
mimo wielu programów edukacyjnych dotyczących wy-
chowania i rozwoju dzieci, kampanii społecznych i możli-
wości skorzystania z bezpłatnej porady psychologów i pe- 
dagogów oraz zwrócenia się po pomoc w trudnościach 
rodzinnych, trudno zauważyć problemy w swojej najbliż-
szej rodzinie i krzywdę własnych dzieci.  

Najmłodsi członkowie naszych społeczeństw stają się 
ofiarami dorosłych, a niejednokrotnie niestety w tym i swo-
ich rodziców. Wobec dzieci stosowana jest przemoc fizycz-
na i psychiczna, są molestowane seksualnie, stawiane są  
w centrum sporów między rodzicami.  

Jakie są tego skutki? Czy doświadczanie traumatycz-
nych przeżyć w dzieciństwie wywiera swoje piętno na 
rozwijającej się osobowości dziecka? Czy w życiu doro-
słym te osoby nadal pozostają pod wpływem trudnych 
doświadczeń z przeszłości? 

Obecnie coraz częściej wskazuje się w psychiatrii i psy-
choterapii na etiologię reaktywną, a nie tylko neurotyczną, 
różnych zaburzeń. Dlatego też celem niniejszego artykułu 
jest przegląd doniesień z literatury i badań dotyczących 
wpływu doświadczania traumatycznych sytuacji na rozwój 
dziecka i jego późniejszego dorosłego życia. 
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Trauma – definicja i typologia 
 
Słowo „trauma” jest współcześnie używane w kontek-

ście wielu różnych sytuacji, skąd można łatwo zagubić jego 
faktyczne psychologiczno-diagnostyczne znaczenie. Okre-
ślenie zdarzenie traumatyczne odnosi się do samego faktu 
wystąpienia jakiegoś konkretnego wydarzenia w życiu 
danej osoby, a nie do jej reakcji na daną sytuację. Odwołu-
jąc się do definicji traumy zawartej w Diagnostycznym  
i Statystycznym Podręczniku Zaburzeń Umysłowych, ozna-
cza ona: „(…) bezpośrednie i osobiste doświadczenie zda-
rzenia, które wiąże się ze śmiercią albo z poważnymi obra-
żeniami, lub z groźbą śmierci albo poważnych obrażeń, lub 
z innym zagrożeniem dla integralności fizycznej danej 
osoby; z byciem świadkiem śmierci, obrażeń albo zagroże-
nia integralności fizycznej innej osoby, lub z wiadomością  
o nagłej lub gwałtownej śmierci albo o poważnych obraże-
niach lub o zagrożeniu śmiercią, albo z poważnymi obraże-
niami, których doświadczył członek rodziny lub inna bliska 
osoba (Kryterium A1). Reakcja danej osoby na to zdarzenie 
musi się wiązać z silnym strachem, poczuciem bezradności 
lub przerażeniem (w przypadku dzieci, musi wiązać się  
z dezorganizacją zachowania lub pobudzeniem) (Kryterium 
A2)” [1]. DSM zalicza ponadto do potencjalnych zdarzeń 
traumatycznych takie sytuacje, jak: wojna, napaść fizyczna 
i na tle seksualnym, napad rabunkowy, bycie zakładnikiem, 
porwanie, ataki terrorystyczne, tortury, katastrofy, poważne 
wypadki samochodowe oraz choroby zagrażające życiu, 
bycie świadkiem czyjejś śmierci lub poważnych obrażeń na 
skutek przemocy, wypadku, wojny, lub katastrofy. Do zda-
rzeń traumatycznych zalicza się również wykorzystywanie 
seksualne w dzieciństwie, nawet jeśli nie wiąże się ono  
z przemocą, urazem lub zagrożeniem nimi. Dodatkowo w 
klasyfikacji DSM-III-R za zdarzenie traumatyczne uzna- 
 

wano zagrożenie dla integralności psychicznej [2]. Poniżej 
znajduje się typologia zdarzeń traumatycznych. 

 
 

Trauma a zaburzenia psychiczne 
 
We współczesnej psychoterapii i psychiatrii specjaliści 

coraz częściej wśród etiologii zaburzeń psychicznych wy-
mieniają doświadczenie traumy we wczesnym okresie 
rozwoju. Badania retrospektywne pokazują, że około 25–
35% kobiet i 10–20% mężczyzn potwierdza, iż byli ofiara-
mi wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, a około 10–
20% opisów tych doświadczeń przez mężczyzn i kobiety 
spełnia kryteria przemocy fizycznej [3]. Zaś w populacji 
pacjentek psychiatrycznych aż 35–70% opisuje wykorzy-
stywanie seksualne w dzieciństwie [4]. Wiele dzieci jest 
ponadto ofiarą znęcania psychicznego, zaniedbania i mal-
tretowania. Skutkiem doświadczania takich zdarzeń we 
wczesnym okresie rozwoju są często znaczne i trwałe dys-
funkcje psychiczne [5] i zakłócenia rozwoju osobowości 
[6]. Wiele badań pokazuje, iż doświadczanie traumatycz-
nych wydarzeń w dzieciństwie może być związane z póź-
niejszym rozwojem aleksytymii [7, 8, 9]. Bycie wykorzy-
stanym w dzieciństwie może predysponować również do 
rozwoju depresji w wieku dorosłym [10, 11]. Ponadto oso-
by, które były w dzieciństwie wykorzystywane seksualnie 
częściej niż osoby bez takich doświadczeń donoszą o symp-
tomach fizycznych, które często pozostają bez wyjaśnień 
oraz o zaburzeniach somatyzacyjnych [12, 13, 14]. Jednym 
z częściej korelowanych zaburzeń psychicznych z doświad-
czaniem wczesnej traumy jest zaburzenie osobowości bor-
derline [15, 16]. Zauważyć więc można, że wiele badaczy 
znajduje powiązanie pomiędzy doświadczeniem traumy  
a problemami zdrowotnymi w późniejszym czasie. 

 
 

ZDARZENIA TRAUMATYCZNE 

 
Katastrofy naturalne      Katastrofy spowodowane przez człowieka 
(huragany, trzęsienia ziemi, powodzie)    (wypadki lotnicze i drogowe, pożary) 

Przemoc między ludźmi 

 
Przemoc strukturalnie zorganizowana     Przestępstwa polityczne 
(wojna tortury)        (uprowadzenia, zabójstwa, terroryzm) 

Czyny kryminalne 
 
 
W rodzinie (przemoc fizyczna, nadużycia seksualne)  Poza rodziną (przemoc fizyczna, gwałty, napady, rozboje) 

 
 
Rycina 1. Typologia zdarzeń traumatycznych (na podstawie: Dudek B.: Zaburzenia po stresie traumatycznym. Cena strachu. Post-
traumatic stress disorder. GWP, Gdańsk 2003, 46). 
Figure 1. Typology of traumatic events (based on: Dudek B.: Zaburzenia po stresie traumatycznym. Cena strachu. Post-traumatic 
stress disorder. GWP, Gdańsk 2003, 46). 
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Badania przeprowadzone przez Modestin J., Furrer R.  
i Malti T., pokazują, iż kobiety częściej są wykorzystywane 
seksualnie w okresie dorastania, co koreluje później z wy-
sokim stopniem doświadczanych somatyzacji [17]. Ponadto 
wyciągnięto wniosek o korelacji pomiędzy pochodzeniem  
z rodziny dysfunkcyjnej a byciem ofiarą wykorzystania 
seksualnego w okresie dzieciństwa i dorastania. U osób po- 
chodzących z rodziny rozbitej, bądź dysfunkcyjnej, diagno-
zuje się częściej depresję, niż u osób z grupy kontrolnej. 
Depresja ta ma najczęściej charakter przewlekły, bądź na-
wracający, a nie epizodyczny. Natomiast przemoc w rodzi-
nie predysponuje w wieku późniejszym do chorób psy-
chicznych i aleksytymii. 

Wszystkie formy wykorzystania seksualnego przyczy-
niają się w dużej mierze do rozwoju zaburzenia osobowości 
borderline i w ciężkich przypadkach wykorzystania dodat-
kowo do rozwoju somatyzacji [17]. Wielu badaczy wskazu-
je na jedną z konsekwencji traumy – niezdolność do modu-
lowania emocji, co z kolei stanowi jeden z typowych 
wskaźników dla zaburzenia osobowości borderline [18]. 
Długotrwające wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie 
jest predykatorem rozwoju późniejszego zaburzenia oso-
bowości borderline i jego specyficznych symptomów, ta-
kich jak: derealizacji, promiskuityzmu, zachowań parasu-
icydalnych, chronicznej dysforii [19]. 

Badacze i terapeuci zajmujący się zaburzeniem oso-
bowości borderline dowodzą ponadto, iż spośród osób  
z tym typem zaburzenia, 81% doświadczyło w dzieciń-
stwie silnej traumy, 71% było nadużywanych fizycznie, 
67% było ofiarami wykorzystania seksualnego, a 62% 
było świadkami przemocy domowej [20]. 

W odniesieniu do mężczyzn okazuje się natomiast, iż w 
odróżnieniu od kobiet z doświadczeniem traumy w dzieciń-
stwie, u których częściej diagnozuje się zaburzenie osobo-
wości borderline w życiu dorosłym, częściej diagnozowane 
jest schizotypowe zaburzenie osobowości [21]. 

Ponadto doświadczenie traumy we wczesnym okre-
sie rozwoju wpływa na proces dojrzewania struktur móz- 
gowych, takich jak: hipokamp, jądro migdałowate i korę 
przedczołową [22].  

 
 

Trauma dziecięca a rozwój zaburzenia osobowości 
borderline 

 
Wiele badań dowodzi, iż powtarzające się w okresie 

dzieciństwa doświadczenia fizycznego i seksualnego wyko-
rzystania, bycia świadkiem domowej oraz wczesnej separa-
cji mają duże znaczenie w rozwoju zaburzenia osobowości 
borderline [20, 23, 24, 25]. Okazuje się bowiem, iż osoby  
z zaburzeniem osobowości borderline w porównaniu z oso-
bami z innymi zaburzeniami osobowości doświadczają 
znacznie częściej w okresie dzieciństwa wykorzystania sek- 
sualnego, bo aż w 76%, a z grupy osób z innymi zaburze-
niami osobowości 26% [26]. Dodatkowo osoby, u których 
rozwinęła się osobowość z pogranicza były wykorzystywa-
ne przez dłuższy okres czasu (odpowiednio osoby z zabu-

rzeniem  osobowości borderline 4,9 lat i osoby z innym 
zaburzeniem osobowości – 0,39 lat), często z pełną pene-
tracją (38%) oraz przez różne osoby (więcej niż jedną)  
w okresie dzieciństwa. Najczęściej wykorzystanie seksual-
ne dotyka dzieci w wieku ok. 7,5 lat. Również znacząco 
częściej osoby z zaburzeniem osobowości borderline były 
ofiarami, bądź świadkami przemocy domowej (54%), niż 
osoby z innymi zaburzeniami osobowości (20,5%). Tego 
rodzaju wieloletnie wykorzystywanie seksualne może u ofia- 
ry mieć negatywny wpływ na osiąganie odpowiednich dla 
jej wieku zadań rozwojowych, obniżać poczucie własnej 
wartości, zakłócać rozwój poczucia tożsamości, wpły-
wać negatywnie na zdolność do testowania rzeczywistości, 
zaburzać umiejętność nawiązywania i budowania relacji 
interpersonalnych oraz osiągania swoich celów.  

W odniesieniu do rodzin pochodzenia osób z zaburze-
niem osobowości borderline, to w porównaniu z rodzinami 
pochodzenia osób z innymi zaburzeniami osobowości, są 
one mniej spójne, notuje się w nich mniej rodzinnej ekspre-
sji emocjonalnej, natomiast więcej konfliktów oraz spra-
wowania rodzinnej kontroli nad członkami rodziny [26]. 
Takie negatywne środowisko rodzinne koreluje z rozwojem 
zaburzenia osobowości w 44%. 

Innym czynnikiem predysponującym do rozwoju zabu-
rzenia osobowości z pogranicza może być także trauma 
wewnątrzrodzinna, która zakłóca i wpływa negatywnie na 
relację między głównym opiekunem dziecka a dzieckiem 
[27, 28, 29]. Teza ta znajduje poparcie również wśród bada-
czy teorii przywiązania, którzy potwierdzają fakt, iż dezor-
ganizacja wczesnego przywiązania stanowi duży czynnik 
rozwoju zaburzeń psychiatrycznych, w szczególności tych 
które opierają się na mechanizmach dysocjacyjnych [30]. 
Dezorganizacja przywiązania jest diagnozowana u 20% 
dzieci z grupy niskiego ryzyka zagrożenia rozwojem psy-
chopatologii i u 40–80% niemowląt z grupy wysokiego 
ryzyka rozwoju psychopatologii [31]. Jednocześnie te dzie-
ci, u których w okresie niemowlęcym zaobserwowano 
zdezorganizowany rodzaj przywiązania, w badaniach longi-
tudialnych diagnozowano wysoką częstość występowania 
niezintegrowanego i dramatycznego stylu reprezentacji. Co 
stanowi duże podobieństwo do cech charakterystycznych 
dla zaburzenia osobowości borderline: niezintegrowanej re-
prezentacji siebie i innych, niskiej kontroli impulsów  
i emocji, podatności w kierunku doświadczeń dysocjacyj-
nych i deficytów metakognitywnych [32]. 

Czynnikiem wpływającym na rozwój zdezorganizowa-
nego przywiązania może też być trudna sytuacja emocjo-
nalna matki (szczególnie, jeśli przeżycia te nie zostały przez 
matkę psychologicznie domknięte), zagrożenie ciąży, bądź 
trudny poród. Okazuje się bowiem, iż u 95% dzieci, których 
matki w okresie ciąży doświadczyły jakiejś straty lub inne-
go traumatycznego doświadczenia, bądź których ciąża wią- 
zała się z ryzykiem, rozwija się zaburzenie osobowości 
borderline [33]. 

W szczególności narażone na rozwój zaburzenia oso-
bowości borderline są osoby, których środowisko rodzinne 
było konfliktowe, niespójne i naruszające osobiste granice 
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członków rodziny, a rodzice dopuszczali się jednocześnie 
zaniedbań, jak i nadużyć i wykorzystywania seksualnego, 
bądź fizycznego [34]. 

Jednocześnie w wielu analizach okazuje się, że doś- 
wiadczenie w dzieciństwie wykorzystania fizycznego i sek- 
sualnego, predysponuje nie tylko do rozwinięcia zaburzenia 
osobowości borderline, ale również dodatkowo do skłonno-
ści do epizodów depresyjnych (30% osób) oraz tendencji 
maniakalno-depresyjnych (33%) w obrazie pogranicznego 
zaburzenia osobowości [35].  

 
 

Doświadczenie traumatyczne, dysocjacja i zaburzenie 
osobowości borderline 

 
Doświadczenie traumatyczne (a w szczególności do-

świadczenie wykorzystania seksualnego, bądź fizycznego 
w okresie dzieciństwa) może uruchomić dysocjacyjne spo-
soby radzenia sobie [36]. Dysocjacja to stan jawnego zakłó-
cenia w normalnym zintegrowanym funkcjonowaniu świa-
domości. Zakłócenie to obejmuje takie funkcje, jak: 
percepcja, pamięć i tożsamość [37]. Intrapsychiczna dyso-
cjacja jest składową takich zaburzeń jak: amnezja psycho-
genna, depersonalizacja (szczególnie w zakresie doświad-
czeń związanych z ciałem), derealizacja, defragmentary-
zacja tożsamości i automatyzacja [36]. W odniesieniu na-
tomiast do zaburzenia osobowości borderline niektórzy 
autorzy twierdzą, że dysocjacja jest jego nieodłącznym 
elementem [38]. Z tego też powodu objawy dysocjacyjne 
zostały dodane jako jedno z kryteriów diagnostycznych 
tego zaburzenia w DSM IV. 

W badaniach okazuje się bowiem, iż 70% spośród pa-
cjentów z zaburzeniem osobowości z pogranicza ma w 
swojej biografii silny poziom emocjonalnego wykorzysta-
nia i emocjonalnego zaniedbania [37]. Zdecydowana więk-
szość z nich doświadczyła takiej traumy ze strony członka 
lub członków najbliższej rodziny [39]. Jednocześnie osoby, 
które były w dzieciństwie wykorzystywane (emocjonalnie 
lub fizycznie) lub emocjonalnie zaniedbane prezentują 
znacznie wyższy poziom dysocjacji, niż osoby z zaburze-
niem osobowości borderline, ale bez takich traumatycznych 
doświadczeń [37]. Ponadto 52% pacjentów dysocjacyjnych 
było ofiarami kazirodztwa [39].  

Dodatkowo stwierdza się, iż wśród postaci rodziciel-
skich osób z zaburzeniem osobowości borderline częściej, 
niż w przypadku rodziców osób bez tego zaburzenia, 
znajdują się osoby mające częste wahania ogólnego 
nastroju, doświadczające intensywnego gniewu (którego 
kontrola sprawia im trudność), a nawet mające w swoim 
życiorysie przemijające doświadczenia dysocjacyjne lub 
urojenia paranoidalne oraz zaburzenia tożsamości. Po-
nadto wśród tych osób znajdują się również takie, które 
w swoim dzieciństwie same były ofiarami emocjonal-
nych, bądź fizycznych nadużyć [39]. Wykazano również 
zależność pomiędzy nadużyciem emocjonalnym a ten-
dencją do zaburzenia tożsamości oraz wszystkich typów 
wykorzystań z labilnością emocjonalną w wieku doro-
słym [39]. 

Mimo tych przejściowych objawów u postaci rodziciel-
skich, rodziny te najczęściej z perspektywy najbliższego 
otoczenia funkcjonują „normalnie”, przez co tłumaczy się 
również specyficzną zmienność osób z zaburzeniem oso-
bowości z pogranicza.  

Wyniki te mogą znaleźć swoje wyjaśnienie również w 
biologicznym mechanizmie skutków trwałej traumy. Naj-
prawdopodobniej doznanie traumy w okresie dziecięcym 
powoduje złożone zmiany w neuroanatomii, neuroendokry-
nologii i wrażliwości neuroprzekaźnikowej, które utrzymują 
się również w życiu dorosłym (przykładowo długotrwały 
stres doznany w dzieciństwie powoduje wzrost aktywności 
osi podwzgórze – przysadka – nadnercza, która utrzymuje 
się również w życiu dorosłym) [40]. Dysocjacja zmniejsza 
niepokój i towarzyszącą temu odpowiedź osi podwzgórze – 
przysadka – nadnercza. Ta teza znajduje swoje potwierdze-
nie również w negatywnej korelacji pomiędzy poziomem 
kortyzolu i doświadczeń dysocjacyjnych obserwowanych 
podczas stresujących wydarzeń [41]. Wtórne zmiany adap-
tacyjne do trwałego, nieadaptacyjnego używania tego me-
chanizmu, mogą wyjaśniać niski poziom kortyzolu oraz 
zwiększoną wrażliwość na negatywne sprzężenie zwrotne 
mechanizmu osi podwzgórze – przysadka – nadnercza w 
sytuacjach stresujących, objawiające się zaburzeniami 
depersonalizacyjnymi [42]. Dodatkowo ciało migdałowate 
jest bardzo wrażliwe na zaburzenia osi podwzgórze – przy-
sadka – nadnercza [43]. W rezultacie tych mechanizmów, 
traumatyczne powtarzające się doświadczenia w dzieciń-
stwie mogą przyczyniać się do skłonności do agresji i ni-
skiego poziomu kontroli impulsów (mających swą podstawę 
biologiczną w strukturalnych zmianach ciała migdałowa- 
tego) [37]. 

Na podobne zależności wykazywane przez współcze-
sne badania, zwracał uwagę już Zygmunt Freud w swoich 
pracach, sugerując, iż doświadczenie fizycznej, bądź seksu-
alnej traumy w dzieciństwie oraz wykorzystanie lub zanie-
dbanie emocjonalne mające charakter przewlekły może 
powodować zaburzenie procesu mentalizacji [44]. 

 
 

Typy rodzin wpływających zaburzająco na rozwój 
dziecka 

 
Dokonując powyższej analizy nie sposób nie zastana-

wiać się nad tym, jakie rodziny stanowią bezpieczne śro-
dowisko dla rozwoju i ukształtowania osobowości dzieci,  
a jakie dla ich harmonijnego rozwoju są zagrożeniem. Na 
podstawie badań Ozturk i Sar, wyróżniono osiem typów 
rodzin, funkcjonujących pozornie normalnie, a w rzeczywi-
stości w dużym stopniu zaburzających rozwój dzieci [39]: 

Typ pierwszy – rodzina wysoce napięciowa. W takiej 
rodzinie jeden z rodziców pełni rolę dominującą i prezentu-
je aktywnie egoistyczną postawę wobec drugiego partnera  
i dzieci. Ten aktywny egoizm może osiągnąć nawet poziom 
zachowań sadystycznych, gdyż to on narzuca wszystkie 
normy w tej rodzinie. Niedostosowanie się do nich przez 
jednego członka rodziny, obciąża konsekwencjami wszyst-
kich członków rodziny. Spokój w domu jest uzależniony od 
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dostosowania się do instrukcji wydawanych przez dominu-
jącego rodzica. Osoba ta z reguły wykazuje się zmiennością 
nastrojów, intensywnym gniewem i deficytami w umiejęt-
ności jego kontrolowania, przemijającymi zachowaniami 
dysocjacyjnymi i paranoidalnymi oraz pomieszaniem wła-
snej tożsamości. Natomiast dla rodzica pasywnego w tej 
rodzinie charakterystyczne są takie cechy jak: niespójność  
i brak konsekwencji, konformizm, łatwość poddawania się 
sugestiom partnera dominującego oraz deficyt w obrębie 
umiejętności społecznych, ale jednocześnie nie jest on 
introwertywny. Dzieci wychowywane i dorastające w takiej 
rodzinie uczestniczą w walce o dominację i wykazują już w 
okresie dojrzewania tendencję do zachowań, mających na 
celu rozładowanie wysokiego poziomu napięcia oraz wy-
buchowości. Rodzina ta jest z tych wszystkich typów naj-
bardziej dysfunkcyjna, gdyż jej członkowie nie są w stanie 
przyjąć odpowiedzialności za swoje zachowanie, atmosfera 
jest wybuchowa, pełna przemocy słownej i fizycznej, przy 
jednoczesnym braku intymności i emocjonalnego wsparcia. 
Mimo tych cech, rodziny te we własnym postrzeganiu 
najczęściej uważają się za tzw. „prawdziwą rodzinę”. 

Typ drugi – rodzina introwertywna. Obie postacie ro-
dzicielskie charakteryzują się introwertywnością i rzadko 
komunikują się ze sobą, a intymność jest niedozwolona. 
Rodzice wychowują poprzez nakazy, żadne argumenty 
dzieci się nie liczą. W rzeczywistości oboje najczęściej 
mają tendencje obsesyjne, nawet do bycia obsesyjno–
kompulsywnymi. Nie ma w tych rodzinach miejsca na role 
społeczne, jest dystans, wewnątrzrodzinny chaos i parę 
traumatycznych relacji. Dzieci najczęściej stają się również 
introwertywne, ponieważ ekspresja emocjonalna i zacho-
wania impulsywne są niedozwolone. Emocjonalność jest 
dozwolona tylko jako doświadczenie kolektywne. Matki 
najczęściej przyjmują postawę moralizatorską, co podsyca 
agresję w rodzinie, która jest rozładowywana poprzez nega-
tywne wzajemne nastawienie. W rezultacie członkowie 
rodziny nie mogą zachowywać się spontanicznie i elastycz-
nie, a ich zdolności adaptacyjne do sytuacji są rozwinięte na 
bardzo niskim poziomie. 

Typ trzeci – rodzina mieszana. W takiej rodzinie jed-
no z rodziców jest silnie napięciowe, natomiast drugie 
introwertywne (zazwyczaj matka). Partner introwertywny 
z dziećmi jest często przez drugiego partnera wykorzy-
stywany (zdarza się, że w sadystyczny sposób). W tej 
rodzinie najczęściej i najsilniej (ze wszystkich omawia-
nych typów rodzin) występują wewnątrzrodzinne traumy 
(które mogą eskalować nawet do poziomu terroru), które 
są utrzymywane w sekrecie rodzinnym.  

Typ czwarty – rodziny dwustronne (odwracalne). Ten 
typ rodziny charakteryzuje się niepewnością co do tego, 
która z postaci rodzicielskich jest introwertywna, a która 
ekstrawertywna. Role w rodzinie są wielokrotnie wymie-
niane bez widocznych przyczyn. Zachowania rodziców nie 
są spójne (np. charakterystyczna jest duża labilność między 
miłością a nienawiścią), nie ma żadnych norm i zasad ro-
dzinnych. 

Typ piąty – rodziny dysocjacyjne. W takiej rodzinie, 
przynajmniej jeden z jej członków zmaga się z zaburzeniem 

dysocjacyjnym lub przejawia tendencję do doświadczeń 
dysocjacyjnych. Rodzinne sekrety (np. o przybranym 
dziecku, niewyjaśnionym zgonie wśród krewnych itp.) 
powiązane są często z wybuchami przed wszystkimi człon-
kami rodziny. Rodziny te żyją z reguły poniżej średniego 
poziomu społeczno-gospodarczego. Powszechne jest w 
tych rodzinach zamienianie ról między członkami rodziny  
z ofiary na sprawcę. Dzieci wychowywane w takich rodzi-
nach często doświadczają wielu traumatycznych przeżyć  
i służą kontenerowaniu „rodzinnych trucizn”. 

Typ szósty – rodziny schizoidalne. Rodziny schizo-
idalne mają bardzo ograniczone kontakty społeczne, żyją 
w swoim własnym świecie. Związki między rodzicami  
i dziećmi są patologiczne. Jest to typ rodziny, w której 
dzieci należą do najbardziej zaniedbanych pod względem 
fizycznym i emocjonalnym. Rodzice wykazują zachowa-
nia infantylne i niedojrzałe, a jedno z dzieci jest zmuszane 
do przejęcia pełnej i ogólnej odpowiedzialności za dom. 
Styl życia takiej rodziny jest chaotyczny, każdy członek 
rodziny żyje we własnym pokoju, nie ma wspólnego spo-
żywania posiłków. Członkowie rodziny nie czują się za 
siebie wzajemnie odpowiedzialni. Komunikują się ze sobą 
w bardzo oszczędny sposób, krótkimi zdaniami, czasami 
godzinami potrafią się do siebie nie odzywać. Nie zapra-
szają do domu gości, a dużą część czasu spędzają na oglą-
daniu ulicy z okien. 

Typ siódmy – rodziny depresyjne. Dla tego typu ro-
dzin charakterystyczny jest nastrój depresyjny wszystkich 
członków rodziny oraz przekonanie, że są traktowani 
niesprawiedliwie i że inni są nieprzychylnie do nich na-
stawieni. Najczęściej żyją na niskim poziomie społeczno–
ekonomicznym. Dzieci w takiej rodzinie również prezen-
tują nastrój depresyjny, najczęściej ich rozwój ulega na 
pewnym etapie dojrzewania zatrzymaniu i nie przejawiają 
żadnych ambicji w życiu, zamiast tego lamentują i uskar-
żają się w domu. 

Typ ósmy – rodziny narcystyczne. Rodziny takie budują 
rodzice aroganccy, roszczeniowi i ekshibicjonistyczni w 
swoich zachowaniach. Goście są zapraszani często i przyj-
mowani świątecznie, mimo iż rodziny te preferują gości  
o wyższym statusie socjoekonomicznym. Rodzice opowia-
dają wówczas o swoich sukcesach i osiągnięciach oraz pre-
zentują swoją posesję. Podobnej postawy uczone są dzieci. 
 
 
Podtyp zaburzenia osobowości borderline a stresujące 
wydarzenia życiowe 

 
Zaburzenie osobowości borderline jest współcześnie jed-

nym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych. 
W populacjach klinicznych zaburzenie osobowości z po-
granicza występuje na poziomie 15–25% [45]. Coraz czę-
ściej mówi się jednak o tym, iż istnieje potrzeba diagnozo-
wania nie tylko czy „tak lub nie” istnieje u danej osoby 
zaburzenie osobowości, ale również stopnia jego nasilenia 
[46]. Niektórzy badacze próbują na tej podstawie wyróżnić 
podtypy zaburzenia z pogranicza, poprzez wyszczególnia-
nie częstości występowania poszczególnych kryteriów dia-
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gnostycznych tego zaburzenia u osób z nim się borykają-
cych. Kryteria te to według DSM – IV, gdzie zaburzenie to 
jest określone jako: wzorzec niestabilnych relacji z innymi, 
obrazu siebie, afektu i wyraźna impulsywność zaczynająca 
się we wczesnym okresie dorosłości i obecna w różnych 
sytuacjach, wskazywana przez co najmniej pięć z następu-
jących objawów: 

1. Frenetyczne (szalone, poważne, nacechowane nad-
miernymi emocjami) wysiłki uniknięcia rzeczywistego lub 
urojonego opuszczenia. 

2. Wzorzec niestabilnych i intensywnych relacji z in-
nymi ludźmi charakteryzujący się przechodzeniem pomię-
dzy ekstremami: idealizacji i dewaluacji. Rozszczepienie. 

3. Zaburzenia tożsamości: zauważalny i trwale niesta-
bilny obraz siebie lub poczucia własnego „Ja”.  

4. Impulsywność w co najmniej dwóch obszarach, które 
są potencjalnie niebezpieczne (np. wydawanie pieniędzy, 
lekkomyślny seks, nadużywanie substancji, niebezpieczna 
jazda, nadużywanie jedzenia). 

5. Powtarzające się zachowania samobójcze (gesty, groź-
by) lub samouszkadzające się zachowanie. 

6. Niestabilność emocji z powodu wahań nastroju (np. 
intensywne epizody depresyjne, drażliwości lub niepokoju, 
zwykle utrzymujące się kilka godzin, rzadko dłużej niż 
kilka dni).  

7. Chroniczne uczucie pustki. 
8. Niestosowna, intensywna złość lub problemy z kon-

trolą złości (np. częste wybuchy gniewu, stałe gniewanie 
się, powtarzające się bójki).  

9. Przejściowe, związane ze stresem, poważne symp-
tomy dysocjacyjne lub paranoidalne podejrzenia. 

I tak w badaniach okazuje się, że zaburzenia tożsamości 
(kryterium 3) diagnozowane są u 1,5% populacji osób ze 
zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości borderline, 
paranoiczne myśli (kryterium 9) u 6,1%, intensywny gniew 
(kryterium 8) u 7,8%, czyli u stosunkowo niewielkiej liczby 
osób. Natomiast impulsywność (kryterium 4) u 44,3%, 
unikanie porzucenia (kryterium 1) u 21,5% i intensywne 
relacje międzyludzkie (kryterium 2) u 20,5%, czyli przez 
znacznie większą część badanej próby [46]. 

Na podstawie tych wyników wyróżniono 4 podtypy 
zaburzenia. Podtyp 4, nie potwierdzający prawie żadnego  
z kryteriów poza impulsywnością, został uznany za grupę 
normalną. Podtyp 1 charakteryzuje się spełnianiem wszyst-
kich kryteriów diagnostycznych w wysokim stopniu. Na-
tomiast podtyp 2 i 3 to podtypy pośrednie, z których pod-
typ 2 jest bardzo podobny do podtypu 3 poza tym, iż 
charakteryzuje się wyższym odsetkiem osób spełniających 
kryterium niestabilnych i intensywnych relacji interperso-
nalnych (kryterium 2), kryterium niestabilności emocjo-
nalnej (kryterium 6) oraz chronicznego poczucia pustki 
(kryterium 7) [46] . 

Następnie sprawdzono, co jeszcze różni te podtypy. 
Okazało się, iż osoby z podtypu 1 są w stosunku do osób  
z podtypu 4 młodsi i mają niższy wskaźnik inteligencji. 
Ponadto osoby z podtypu 1 częściej doświadczają zaburzeń 
psychicznych, a w ich życiu zanotowano więcej krytycznych 
wydarzeń życiowych. W odniesieniu do zaburzeń psychicz-

nych najczęściej pojawiały się u nich: uogólnione zaburze-
nia lękowe, zaburzenia lękowo-depresyjne oraz epizody de- 
presyjne. Natomiast w odniesieniu do krytycznych wyda-
rzeń życiowych zanotowano w ich życiorysach: poważne 
choroby, bycie ofiarą urazów i pobić, śmierć bliskiej osoby 
w okresie dzieciństwa, bycie ofiarą znęcania się, bycie ofiarą 
przemocy domowej [46]. W efekcie osoby te częściej niż 
osoby z podtypu 4 są uzależnione od alkoholu, częściej 
podejmują próby samobójcze i samookaleczają się. 

Natomiast osoby z podtypu 2 i 3, w porównaniu z oso-
bami z podtypu 4, są częściej płci żeńskiej, młodsze i mają 
niższy wskaźnik inteligencji. Jeśli chodzi o kondycję psy-
chiczną, to jest ona nieznacznie lepsza u osób z podtypu 2  
i 3, niż u osób z podtypu 1. Podobnie prezentuje się nasile-
nie występowania krytycznych wydarzeń życiowych. Mi-
mo to u osób z podtypu 2, w porównaniu z osobami z pod-
typu 4, częściej występują uogólnione zaburzenia lękowe, 
zaburzenia lękowo-depresyjne i epizody depresji. Stosun-
kowo wysoki w tej grupie jest również wskaźnik podejmo-
wania prób samobójczych [46]. 

Wyniki te warto uwzględniać w pracy terapeutycznej  
z osobami z zaburzeniem osobowości borderline, szczegól-
nie pod kątem pracy z doświadczeniem traumatycznym w 
przypadku osób z podtypu 1. 

 
 

Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, zaburzenie 
osobowości borderline i tendencje samobójcze 

 
Zaburzenie osobowości borderline jest jednym z zabu-

rzeń, które wiąże się z dużą liczbą zachowań parasuicydal-
nych i suicydalnych, szczególnie w grupie kobiet [47, 48]. 
Zachowania parasuicydlane i suicydalne mają w tej grupie 
osób charakter powtarzający się (69% osób z zaburzeniem 
osobowości borderline podejmuje kolejne zachowanie 
parasuicydalne lub próbę samobójczą w ciągu 2 lat od 
poprzedniej, natomiast 36% wśród osób podejmujących 
takie zachowanie, bądź próbę, ale nie mających tego zabu-
rzenia [49]). Ryzyko dokonania samobójstwa wynosi w tej 
grupie 10%, co jest porównywalne do liczby dokonanych 
samobójstw wśród populacji osób chorujących na schizo-
frenię oraz zaburzenia nastroju [50]. 

Jednocześnie, jak już wspomniano, wiele danych wska-
zuje na to, iż czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzenia oso-
bowości z pogranicza jest wykorzystanie seksualne, bądź 
fizyczne oraz zaniedbanie w dzieciństwie. Badania pokazu-
ją ponadto, iż ryzyko zachowań i prób samobójczych  
u osób, które były wykorzystywane seksualnie w dzieciń-
stwie jest o 1,3–25,6 razy wyższe, niż u osób nigdy nie 
wykorzystywanych seksualnie [51]. Wśród odsetka kobiet, 
które przedawkowały, kobiet będących ofiarami wykorzy-
stania seksualnego w dzieciństwie jest 15 razy więcej niż 
nie mających takiego doświadczenia w swojej biografii 
[52]. W odniesieniu natomiast do myśli samobójczych, to 
najczęściej mają one formę: zatrucia (wśród osób z zabu-
rzeniem osobowości z pogranicza – 75%, natomiast u osób 
bez tego zaburzenia – 32%), cięcia się (odpowiednio 41%  
i 14%). Myśli te odzwierciadlają się w metodach prób sa-
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mobójczych: próby zatrucia się (odpowiednio 65% i 27%), 
oraz podcięcie żył (odpowiednio 28% i 14%) [49]. 

Osoby, które w dzieciństwie doświadczyły wykorzysta-
nia seksualnego, bądź fizycznego, w dorosłym życiu prze-
siąknięte są często obawą o bycie kolejny raz ofiarą, są 
podejrzliwe w stosunku do innych i trudno im zaufać. Prze-
jawiają zaburzenia myślenia, deficyty w testowaniu rze-
czywistości, towarzyszy im poczucie depresji i beznadziej-
ności oraz często natrętne myśli dotyczące penetracji. Te 
wszystkie deficyty i zaburzenia związane są również z me- 
chanizmami obronnymi stosowanymi przez takie osoby, w 
celu uniknięcia kontaktu z emocjami dotyczącymi trauma-
tycznych zdarzeń, w rezultacie czego często doświadczają 
przerażającego poczucia wewnętrznej pustki, bycia nikim, 
bycia wewnętrznie martwym [53]. W odniesieniu do relacji 
wewnętrznych, okazuje się, że ich granice są słabe i prze-
puszczalne, spostrzegają na zmianę siebie i innych jedno-
cześnie jako ofiary, bądź sprawców. Niemożliwe staje się 
dla nich zbudowanie prawdziwej bliskości z drugą osobą, 
za którą to bliskością tęsknią, gdyż wielokrotnie przeżywają 
ponownie poczucie opuszczenia, zdrady, przy jednoczesnej 
chęci zemsty. Wobec czego wielokrotnie przejawiają duży 
poziom agresji w kontaktach sami z sobą i z innymi, co 
niejednokrotnie prowadzi te osoby do ataków na samych 
siebie. Po czym często odczuwają oni poczucie winy, przy-
gnębienie, beznadziejność, co w rezultacie napędza błędne 
koło autodestrukcji. Koło to pogłębia się jeszcze w momen-
cie spostrzegania samego siebie negatywnie oraz poprzez 
tendencje do impulsywności, co w efekcie wielokrotnie 
prowadzi do podejmowania zachowań parasuicydalnych 
lub prób samobójczych. Samobójstwo jest najczęściej po-
strzegane przez te osoby, jako ostateczne zwycięstwo nad 
złem, unicestwienie swojego ciała (kojarzonego z bólem) 
lub jako ucieczka od psychicznego bólu nadużycia do lep-
szego świata [53]. 

 
 

Zakończenie 
 
Reasumując dokonany powyżej przegląd oraz analizę 

literatury i doniesień z badań dotyczących wpływu doś- 
wiadczania traumy w okresie dzieciństwa na rozwój zabu-
rzenia osobowości borderline, z całą pewnością stwierdzić 
można, iż istnieje dużo danych potwierdzających to, iż 
traumatyczne przeżycia we wczesnym okresie rozwoju 
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń na 
jego dalszych etapach. Nie można pominąć faktu, iż wiele 
osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza donosi  
o doświadczeniach nadużycia lub wykorzystania fizyczne-
go, emocjonalnego lub seksualnego. Z perspektywy dziecka 
traumatycznym doświadczeniem jest także bycie ofiarą 
powtarzającego się zaniedbania ze strony rodziców. Ponad-
to wiele osób, u których rozwinęło się zaburzenie osobowo-
ści borderline, doświadczyło nadużycia, wykorzystania lub 
zaniedbania nie jednorazowo, lecz było ofiarami przez czas 
znacznie dłuższy, niejednokrotnie przez wiele lat. Dzieciń-
stwo wielu z tych osób upłynęło w ciągłym strachu, napię-

ciu, bez możliwości przewidzenia momentu, kiedy ich sy- 
tuacja znowu stanie się nie do zniesienia. 

Efekty takich warunków dorastania są często przez te 
osoby ponoszone przez całe dorosłe życie. Borykają się oni 
z wieloma trudnościami emocjonalnymi, trudno im zawie-
rać i budować relacje interpersonalne z innymi, mają po-
ważne problemy ze spójnym obrazem siebie i innych, 
często uzależniają się od różnych substancji psychoaktyw-
nych, a nawet wykazują znaczne tendencje autodestrukcyj-
ne: uszkadzają siebie, a nawet często podejmują próby sa- 
mobójcze.  

Jako społeczeństwo nie możemy więc być biernymi ob-
serwatorami krzywdzonych dzieci, lecz powinniśmy dokła-
dać wszelkich starań, aby je chronić (szczególnie dziew-
czynki, które częściej niż chłopcy stają się ofiarami nadużyć 
i wykorzystań, zwłaszcza seksualnych) przed tak trauma-
tycznymi doświadczeniami. Jest to szczególnie istotne, gdyż 
niestety skutki tak traumatycznych doświadczeń (szczegól-
nie gdy ich prowodyrami są najczęściej najbliższe osoby, 
które przecież powinny chronić i dawać poczucie bezpie-
czeństwa) nie kończą się na życiu tych dzieci, ale są przeno-
szone na następne pokolenia. Gdyż jak pokazują statystyki  
i doświadczenie terapeutów, rodzic z zaburzeniem osobowo-
ści borderline również (bez terapii) nie jest najczęściej w 
stanie stworzyć optymalnych warunków dla rozwoju wła-
snym dzieciom i zapewnić im dom, który będzie się kojarzył 
z miłością i bezpieczeństwem. 
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Streszczenie  

Wstęp. Nowe spojrzenie na zdrowie wpłynęło na sposoby leczenia i rehabilitacji. Holistyczna koncepcja zdrowia, przykładem której 
jest salutogeneza – zakłada, że potencjał zdrowia może zostać podniesiony dzięki budowaniu zasobów w sferze fizycznej, duchowej 
umysłowej. Kobieta i mężczyzna, matka i ojciec, dziewczynka i chłopiec doświadczając stresującej sytuacji, takiej jak choroba prze-
wlekła, mogą na kontinuum zdrowie – choroba przesuwać się w kierunku krańca „zdrowie”. Zwłaszcza jeśli charakteryzuje ich 
wysokie poczucie koherencji czyli poczucie: zrozumiałości, zaradności, sensowności. 
Cel. Celem artykułu jest ukazanie sposobów podnoszenia potencjału zdrowia poprzez budowanie wysokiego poczucia koherencji 
wśród rodzin pacjentów z chorobą przewlekłą.  
Metodyka. Analiza sytuacji pacjentów przewlekle chorych i ich rodzin w holistycznej koncepcji i sposobów radzenia sobie ze stre-
sem. Zaprezentowanie terapii tańcem jako przykład sposobu podnoszenia potencjału zdrowia i wysokiego poczucia koherencji.  
Wyniki. Terapia tańcem – choreoterapia wykorzystuje właściwości ruchu, muzyki, psychoanalizy w procesie leczenia. Może mieć 
zastosowanie u niepełnosprawnych i ich rodzin. Stanowi przykład sposobu pozwalającego na budowanie potencjałów zdrowia u dzieci  
i dorosłych przewlekle chorych i ich rodzin. 
Wnioski. Choreoterapia stanowi przykład oddziaływania powodującego wzrost poczucia koherencji u pacjentów przewlekle cho-
rych, w tym u niesłyszących, z defektem wzroku, z zaburzeniami odżywiania, ze stwardnieniem rozsianym, mikrourazami mózgu, 
mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami chorobowymi. 

SŁOWA KLUCZOWE: zdrowie, stres, poczucie koherencji, terapia tańcem. 

Summary 

Introduction. New views on health have changed the way of treating and rehabilitation. 
Holistic concept of health, for example salutogenesis, shows that the potentiality of health may become higher in the process  
of creating resources on physical, spirituality and mental levels. Woman and man, mother and father, girl and boy experiencing  
a stressful situation, can move even closer to “health” on the scale: health – illness. Mostly if they have high sense of coherence: 
comprehensibility, manageability, meaningfulness.  
Aim. The aim of the study is to present the ways of developing potentials of health due to building strong feeling of coherence 
among patients with chronic disease. 
Methods. Analysis of the situation of chronic patients and their families taking into consideration holistic concept of health and the 
ways of dealing with stress. Presenting the dance therapy as the way of building health potentials and developing the feeling of co-
herence. 
Conclusions. Dance therapy – choreotherapy takes into consideration movement, music and psychoanalysis as the way of healing. 
Dance therapy is applicable among disabled people and their families. Choreotherapy is an example of building the health potentials 
among children, adults with chronic disease and the patients families. Dance therapy is one of many effective ways to develop the 
feeling of strong coherence among patients with chronic disease, for instance who are blind, deaf, also those with eating and body 
images problem, with sclerosis multiplex, with microinjuries of the brain and cerebral palsy. 

KEY WORDS: health, stress, the sense of coherence, dance therapy. 
 
 

Wstęp 
 
Na przestrzeni dziejów pojęciu zdrowia nadawano róż-

ne znaczenie. Zawsze stanowiło ono centrum zainteresowa-
nia wielu ludzi. 

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie jest 
nie tylko brakiem choroby, kalectwa lub niedołęstw, lecz 
stanem dobrego, fizycznego, umysłowego i społecznego 

samopoczucia [1]. Wieloaspektowa koncepcja Światowej 
Organizacji Zdrowia wskazuje na potrzebę wszechstron-
nych działań z zakresu prewencji i promocji w wielu dzie-
dzinach życia w celu zachowania szeroko rozumianego 
zdrowia. Podobnie przyjęcie salutogenetycznej koncepcji 
zdrowia, której autorem jest Antonovsky skłania jej zwo-
lenników do podjęcia leczenia z wykorzystaniem różnych 
specjalizacji w obrębie medycyny oraz różnych form tera-
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pii [2]. Orientacja salutogenetyczna koncentruje się przede 
wszystkim na człowieku z określonym problemem me-
dycznym, a nie wyłącznie na patologii.  Zwolennicy poglą-
dów Antonovsky’ego odrzucają dychotomiczny podział na 
zdrowych i chorych uwzględniając wielowymiarowe konti-
nuum zdrowie – choroba [3]. Koncepcja salutogenezy 
daleka jest więc od nieuniknionej konsekwencji przyjęcia 
podejścia dychotomicznego, dla którego najważniejszy jest 
„przypadek wieńcówki z sali 504” [4]. Być może jest to 
podejście  uzasadnione i skuteczne w przypadkach ostrych  
i nagłych. Jednak pomijanie sytuacji życiowej pacjenta 
uniemożliwia zrozumienie przyczyn jego stanu zdrowia.  
Z kolei klinicysta biorący pod uwagę złożoność stanu pa-
cjenta, czy nawet „historię życia”, korzysta z postępów  
w innych dziedzinach nauki, dostrzega dane o znaczeniu 
etiologicznym [4]. Pojęcie „historii życia” zaczerpnięte jest 
z dogłębnej analizy, poświęconej pojęciu przyczynowości 
w medycynie [5]. Przykładem jest opis  pacjenta w pode-
szłym wieku, hospitalizowanego z powodu poważnego, 
zaawansowanego problemu z kolanem. Szybko opisano 
objawy, postawiono hipotetyczne rozpoznanie, potwierdzo-
no je, zastosowano odpowiednie leczenie i wypisano pa-
cjenta do domu. Równie szybko przyjęto go z powrotem. 
Przypadkowo jeden ze studentów medycyny dowiedział 
się, że starszy pan z dysfunkcją kolana rok wcześniej 
owdowiał, przeprowadził się do obcego miasta, gdzie nie 
miał ani rodziny, ani przyjaciół, utrzymuje się ze skromnej 
emerytury i mieszka na czwartym piętrze bez windy. Kło-
poty z kolanem były rzeczywiste i poważne. Właśnie z ich 
powodu trafił do szpitala. Jednak następnym razem przy-
czyną hospitalizacji tego pacjenta będzie na przykład nie-
dożywienie, zapalenie płuc lub depresja czy nawet próba 
samobójcza [4]. Leczenie pacjenta z problemem ortope-
dycznym kolana przez specjalistę uznającego salutogenezę, 
podobnie jak i przez specjalistów przyjmujących inne kon-
cepcje zdrowia, nie gwarantuje powrotu do stuprocentowej 
sprawności i rozwiązanie wszystkich problemów, ale za-
pewnia przynajmniej głębsze zrozumienie i wiedzę, a tym 
samym podjęcie odpowiednich działań z zakresu nie tylko 
medycyny, ale i psychologii, co prawdopodobnie umożliwi 
pacjentowi zbliżenie się do zdrowia na kontinuum choroba 
– zdrowie [4]. 

Najważniejszą tezą prezentowanego modelu jest 
twierdzenie, że czynnikiem niezbędnym w skutecznym 
radzeniu sobie z wszechobecnymi stresorami życiowymi 
i co za tym idzie, niezbędnym dla zachowania dobrego 
zdrowia, jest silne poczucie koherencji [6].  

Poczucie koherencji jest to globalna orientacja człowie-
ka, wyrażająca stopień, w jakim człowiek ten ma dojmują-
ce, trwałe, choć dynamiczne poczucie pewności, że (1) 
bodźce napływające w ciągu życia ze środowiska ze-
wnętrznego i wewnętrznego mają charakter ustrukturowa-
ny, przewidywalny i wytłumaczalny; (2) dostępne są zaso-
by, które pozwolą mu sprostać wymaganiom stawianym 
przez te bodźce; (3) wymagania te są dla niego wyzwaniem 
wartym wysiłku i zaangażowania” [4, 6]. 

Pierwszy z tych składników Antonovsky nazwał po-
czuciem zrozumiałości (comprehensibility) [4]. Pojęcie 

to odnosi się do postawy, w której człowiek potrafi do-
strzec sens napotykanych sytuacji. W związku z tym 
jego działania nie będzie cechowała dezorganizacja, ale 
podejmowanie kroków wynikających z umiejętności upo-
rządkowania, zaplanowania i wyjaśnienia zaistniałych oko- 
liczności [5].  

Drugi element został nazwany poczuciem zaradności 
(manageability). Jest to stopień, w jakim człowiek spostrze-
ga dostępne zasoby jako wystarczające, by sprostać wymo-
gom, jakie stawiają „bombardujące” go bodźce [7]. 

Trzecim z kolei składnikiem jest poczucie sensowno-
ści (meaningfulness), wyrażające stronę motywacyjną 
poczucia koherencji. Jest to stopień, w jakim człowiek 
uznaje, że przynajmniej część problemów i wymagań, 
jakie niesie życie, warta jest wysiłku, poświęcenia i za- 
angażowania, a nie jest obciążeniem, którym człowiek 
wolałby się nie obarczać [8]. 

 
 

Stres  
 
W podejściu patogenetycznym stresory są zawsze 

traktowane jako czynniki chorobotwórcze, czynniki ry- 
zyka, które najlepiej zredukować do minimum. Tymcza-
sem w założeniach salutogenezy, stresory są wszech-
obecne. Co więcej, nie zawsze są to czynniki patogenne, 
mimo że przewlekle trwający stres może powodować 
określone zmiany w organizmie kobiety czy mężczyzny. 
Jeśli uznać, iż funkcją stresu jest mobilizacja organizmu 
w celu przystosowania się do zmieniających się warun-
ków otoczenia, a przy tym właściwe utrzymanie przez 
organizm stałości środowiska, może się okazać, iż przy 
dużym wsparciu społecznym stres może działać leczni-
czo [4, 9].  

Adaptacja do stresu jest to proces dynamiczny, głównie 
koordynowany przez struktury ośrodkowego układu ner-
wowego. Proces ten u kobiet i u mężczyzn składa się  
z następujących elementów: postrzeganie informacji do-
pływających z receptorów, integrowanie ich z wcześniej-
szymi doświadczeniami, neuronalne i neurohormonalne 
dostosowywanie się do wymagań sytuacji, inicjowanie re- 
akcji, uruchamianie dróg neuronalnych odpowiadających 
za wzrost pobudzenia emocjonalnego, natężenie uwagi  
i właściwą reaktywność, a także wygaszenie zachowań, 
które w obliczu stresu nie mają znaczenia adaptacyjnego, 
takich jak jedzenie, sen czy zachowania seksualne [10, 11]. 
Zasadniczym elementem adaptacyjnych reakcji na stres, 
mimo różnic w zależności od płci, jest pobudzenie układu 
współczulno-nadnerczowego (sympathoadrenal system – 
SAS) z jego częścią adrenergiczną i noradrenergiczną oraz 
osi podwzgórzowo-przysadkowonadnerczowej (hypotha-
lamo-pituitary adrenal axis – HPA) funkcjonującej w ści-
słym powiązaniu z ośrodkowym układem limbicznym.  
W stresowej aktywacji osi HPA uczestniczy serotonina. 
Adaptacyjna reakcja na stres jest regulowana głównie 
przez aktywację nerwowych szlaków katecholaminergicz-
nych, a tak-że układu limbicznego i osi HPA. Konsekwen-
cją tego jest wzrost osoczowego stężenia adrenaliny (A), 
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noradrenaliny (NA), acetylocholiny (ACTH) i glukokorty-
koidów. Poza tym jakość reakcji adaptacyjnej zależy od 
cech bodźca stresotwórczego, jego subiektywnej oceny, 
wyboru strategii postępowania oraz w pewnym stopniu od 
płci [10]. 

Kobiety i mężczyźni narażeni na chroniczny stres, któ-
rym może być nie tylko stresująca praca, ale także niepeł-
nosprawność ich dziecka czy choroba, np. choroba Parkin-
sona, narażeni mogą być na depresję, nadciśnienie, choroby 
serca, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, auto-
agresję i wiele innych [10]. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
poczucie koherencji negatywnie koreluje z takimi choro-
bami jak: depresja, zaburzenia stresowe pourazowe, choro-
by psychiczne i somatyczne [12, 13, 14, 15]. 

Stresogennym czynnikiem, oprócz sytuacji dnia co-
dziennego, zdiagnozowanej choroby, takiej jak depresja 
może być przedłużająca się opieka matki i ojca nad dziec-
kiem niepełnosprawnym. Spowodowane jest to nieprzemi-
jającą niepewnością dotycząca stanu dziecka i skutków 
prowadzonych działań terapeutycznych [6]. Poczucie cią-
głej straty „zdrowego dziecka” przeżywane zwłaszcza przez 
rodziców pacjenta może prowadzić do pojawienia się 
uogólnionych deficytów odpornościowych [6]. Jest to rów-
nież specyficzny czynnik, który może wpływać u kobiety 
oraz u mężczyzny na zmianę ustabilizowanego już w okre-
sie dorosłości poziomu poczucia koherencji i prowadzić do 
jego obniżenia [6].  

Matki i ojcowie dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym (MPD), którzy utrzymują wysoki poziom 
poczucia koherencji, częściej koncentrują się na zadaniu 
i podejmują niezbędne działania [6]. Z kolei rodzice  
o niskim poziomie poczucia koherencji skupiają się na 
nieuniknionych przeżywanych emocjach, a tym samym 
odwracają swoją uwagę poprzez angażowanie się w 
czynności zastępcze. Stosują strategie polegające na uni- 
kaniu, myśleniu życzeniowym oraz rezygnacji [16]. 

Silniejsze poczucie koherencji rodziców dzieci z choro-
bą przewlekłą (epilepsją, cukrzycą, zaburzeniami neurolo-
gicznymi) występuje, jeśli mamę i tatę charakteryzuje po-
siadanie licznych zasobów, np. wyższe wykształcenie [17]. 
Posiadane cechy, postrzegane jako zasoby pomagają im 
właściwie ocenić sytuację: od czego zależy stan dziecka, 
jak postępować w danych sytuacjach (np. podczas ataku 
padaczki), co łączy się z wysokim poziomem poczucia 
koherencji [18]. Ważną rolę może odgrywać także rzadsze 
niż u rodziców dzieci rozwijających się prawidłowo poszu-
kiwanie wsparcia i kontaktów towarzyskich. Nie oznacza to 
oczywiście lepszych czynności zaradczych, lecz służy 
ochronie „ja” i korzystaniu z mechanizmów obronnych w 
celu podniesienia samooceny i własnych kompetencji. Inną 
przyczyną izolowania się od znajomych może być niesłusz-
ne obwinianie się rodziców za chorobę dziecka [6]. Opieka 
nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym 
(MPD) może przyczyniać się także do zawężania się waż-
nych dotychczas dla kobiety czy mężczyzny obszarów ich 
życia. Okazuje się, iż całkowity brak angażowania się ro-
dziców w dziedziny życia, które wcześniej były dla nich 
ważne, może prowadzić do spadku poziomu poczucia ko-

herencji [6]. Tendencję taką wykazują zarówno matki, jak  
i ojcowie dzieci z MPD, jeśli wspomaganie rozwoju psy-
chomotorycznego dziecka staje się jedynym obszarem ich 
aktywności [19]. Do pewnego momentu rodzice żywią 
nadzieję na poprawę stanu syna lub córki, jednak z czasem 
niespełnione nadzieje związane z progresem rozwojowym 
dziecka powodują, iż wraz z wiekiem dziecka odczuwają 
coraz większy ból emocjonalny [20]. 

Okazuje się, iż nie tylko dziecko niepełnosprawne 
potrzebuje terapii, ale także jego mama i tata wymagają 
skutecznej interwencji, która likwidowałaby stres i ból.  

 
 

Terapia tańcem i jej związek ze zdrowiem 
 
Zdiagnozowana określona choroba jest różnie odczu-

wana przez poszczególne jednostki zarówno te, których 
bezpośrednio dotknęła choroba, jak i te, które wspólnie 
uczestniczą w jej przeżywaniu. Ból pacjenta wynika przede 
wszystkim ze zdiagnozowanego stanu klinicznego, ale 
również z poczucia beznadziejności czy strachu [21]. Istnieje 
wiele sposobów radzenia sobie ze stresem i bólem. Jednym 
ze środków zaradczych z efektami stresu od najdawniej-
szych czasów był taniec. Aktualnie taniec jest skutecznym 
elementem terapii zmniejszającej ból nawet osób po ura-
zach. Taniec angażuje ciało, umysł i emocje [22]. Układ 
ruchu: praca mięśni i stawów działa w odpowiedzi na bodź-
ce otrzymywane z układu nerwowego, co powoduje u ko-
biet i u mężczyzn rozładowanie napięcia związanego ze 
stresem [22]. Ponadto mózg i mięśnie są lepiej utlenowane 
dzięki wydajniejszej pracy układu krążenia w czasie ruchu. 
Pacjenci po urazach czaszkowo-mózgowych za pomocą 
tańca mogą poprawić swoją postawę, zdolności koordyna-
cyjne, w tym zdolności utrzymania równowagi, chód, prak-
sję, czucie głębokie [23]. Podobnie u pacjentów z reumato-
idalnym zapaleniem stawów po upływie 16-tygodniowych 
zajęć z tańca polepszyła się postawa, koordynacja, równo-
waga. Zmniejszył się ból odczuwany w stawach, opuchli-
zna, stany depresyjne [23, 24]. Poza tym zwiększyło się  
u nich poczucie zaradności, iż osiągną wyznaczone cele, 
których realizację dawniej odrzucili z uwagi na ogranicze-
nia związane ze zmianami w obrębie stawów [23, 24]. 
Emocjonalny wymiar tańca wyraża się w subiektywnych 
odczuciach, przeżyciach związanych z tańczeniem czy 
obserwowaniem tańca [22]. Dowodem na udział umysłu w 
czasie tańca jest aktywność procesów związanych z pamię-
cią, uwagą, rozumowaniem, percepcją, wyobraźnią, podej-
mowaniem decyzji. Istnieje także kulturowy wymiar tańca 
związany z poszanowaniem wartości, norm i zasad obowią-
zujących w określonej grupie, a tym samym wpływających 
na komunikację. Tańczenie pozwala na zmniejszenie uczu-
cia alienacji i stresu, gdyż jednostka ma silne poczucie 
przynależności do grupy, w której tańczy [22]. Czy zatem 
taniec nie mógłby być elementem terapii członków rodziny, 
w której jest osoba niepełnosprawna?  

Oczywistym faktem jest, iż istnieje wiele rodzajów 
tańca, różny jest stopień zaangażowania w taniec, a także 
zróżnicowane są przyczyny tańczenia. Powodów tańcze-
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nia u kobiet i mężczyzn jest wiele: odczuwanie przyjem-
ności, uwolnienie napięcia płynącego ze stresujących 
sytuacji, doskonalenie umiejętności. Istnieją także zaję-
cia taneczne skupiające się przede wszystkim na zdro-
wotnych i leczniczych aspektach. Niektóre z profesji, 
wśród nich: psycholodzy, psychiatrzy, arteterapeuci, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni mogą w swojej pracy 
wykorzystywać elementy tańca [22]. Tańczenie powodu-
je zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn zwiększenie po-
czucia kontroli, które to zdaje się być tracone w momen-
cie przeżywania stresu czy bólu. Doskonalenie techniki 
tańca nie tylko pomaga w funkcjonowaniu organizmu, 
ale także zwiększa świadomość reakcji ciała osoby tań-
czącej. Tańczenie daje poczucie odpowiedzialności za 
zdrowie, wygląd i reakcje ciała. Ponadto powoduje zwięk-
szenie poczucia własnej wartości, samoakceptacji, które 
bywa tracone przez osoby niepełnosprawne i członków 
ich rodzin [22]. 

Ważnym elementem tańca, który wywiera wpływ na 
transmisję w obrębie niemal wszystkich poziomów organi-
zacji układu nerwowego jest muzyka. Na poziomie pnia 
mózgu oddziałuje na częstotliwość skurczów serca, na 
oddech oraz stan pobudzenia. Na skutek aktywności syste-
mu limbicznego w czasie odbioru dźwięków wywiera 
wpływ na uczucia i emocje. Z kolei intelektualne rozumie-
nie muzyki, w tym powstające skojarzenia, związane są  
z aktywnością kory mózgowej [25]. Słuchanie muzyki 
wywiera wpływ na kontrolę ruchu, pamięć, emocje i mowę. 
Thaut, neurobiolog z Uniwersytetu Stanu Colorado wyko-
rzystuje związek między muzyką a czynnościami rucho-
wymi w terapii pacjentów po przebytych udarach mózgu,  
w porażeniach mózgowych, dystrofii mięśniowej i chorobie 
Parkinsona [26]. 

Terapia muzyką bywa więc wykorzystywana w regu-
lowaniu napięcia mięśniowego, korygowaniu ruchów mi-
mowolnych lub zmniejszeniu spastyczności mięśni [27]. 

Wynika z tego, że właściwości muzyki są coraz częściej 
doceniane. Na przykład rytm reguluje przebieg dźwięków 
w czasie [27]. W terapii znajduje zastosowanie, gdyż wyra-
bia szybszą koncentrację i orientację, angażując do pracy 
określoną grupę mięśni, a tym samym kształtuje koordyna-
cję ruchową [28]. Tempo oraz jego zmiany, czyli tak zwana 
agogika, również nie zostają pominięte. Przyczyniają się do 
powstania ekspresji, którą cechują zmiany następujące  
z większą lub mniejszą prędkością. Co więcej – poprzez 
zastosowanie w muzyce zmian dynamicznych (zmiany siły 
natężenia dźwięków) można wywołać słabszy lub mocniej-
szy impuls ruchowy na dźwięki piano lub forte. Mocny 
dźwięk forte powoduje, że ruch jest bardziej obszerny, 
towarzyszy mu większe napięcie mięśniowe oraz większa 
jest jego amplituda. Z kolei przy dźwięku słabszym ruch 
jest bardziej lekki, płynny o mniejszym napięciu mięśnio-
wym i sprzyja odprężeniu psychicznemu ćwiczących [27]. 
Tak obszerny wpływ na psychomotorykę znajduje zastoso-
wanie zwłaszcza u dzieci czy dorosłych, którzy mają pewne 
ograniczenia, związane z chorobą, deficytami w rozwoju 
czy w konsekwencji wychowania lub swoistych przyzwy-
czajeń [26]. 

Nie można także pominąć dobroczynnego wpływu mu-
zyki na pracę serca. Pierwsze zapiski dokumentujące ten 
fakt zamieszczone są w traktatach starohinduskich, na 
przykład w traktacie Bharata z II wieku przed narodzeniem 
Chrystusa [28]. Kolejne doniesienia z ostatnich lat również 
dowodzą, że muzyka kojąco wpływa na pracę serca. W ba- 
daniach obserwuje się, iż w okresie poprzedzającym wpro-
wadzenie skutecznych parametrów farmakologicznych oraz 
terapii muzyką, śmiertelność wśród chorych kobiet i męż-
czyzn wynosiła około 30%, a następnie obniżyła się ona do 
około 16% [28]. Kiedy natomiast włączono w proces lecze-
nia terapię muzyką śmiertelność przestała przekraczać 8%. 
Również badania nad wpływem muzykoterapii receptywnej 
pacjentów na sali pooperacyjnej dostarczyły danych świad-
czących o pozytywnym wpływie muzyki na parametry 
związane z pracą układu krążenia kobiet i mężczyzn: ci-
śnienia i tętna, ale oprócz tego na parametry saturacji. Tera-
pia przeprowadzona na Oddziale Intensywnej Opieki Me-
dycznej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjnego w Zakopanem, dotyczyła pacjentów ze 
skoliozą idiopatyczną, u których wykonywano zabieg ope-
racyjny spondylodezę przednią. Celem był przede wszyst-
kim szybki powrót do zdrowia [29]. Okazało się, że  
u dziewczynek i chłopców, u których zastosowano muzyko-
terapię poprawiły się takie parametry jak: respiracja, ciśnie-
nie tętnicze, tętno i saturacja. U pacjentów poddanych reha-
bilitacji w połączeniu z muzykoterapią zauważono, iż 
parametry te stabilizowały się już po pierwszych 10 i 20 
minutach oddziaływania terapeutycznego. Efekty te są 
szczególnie ważne, gdyż istnieje duża zależność stabilizacji 
parametrów układu krążenia od prawidłowego funkcjono-
wania układu oddechowego [29]. Co więcej faktem jest, że 
szybka stabilizacja parametrów życiowych świadczy o po- 
prawie ogólnego samopoczucia i zdrowia kobiet i męż-
czyzn. Oprócz tego wykazano także znaczne polepszenie 
relacji między pacjentami a osobami leczącymi, a także 
stworzenie atmosfery bez napięć, oporów, bez skupienia się 
wyłącznie na bólu i bez lęku przed aparaturą. Duży wpływ 
miała tu muzyka, której funkcja, jak się okazało, nie polega 
tylko na tym, że łagodziła obyczaje [29]. 

 
 

Połączenie zalet muzyki i ruchu w służbie zdrowia 
człowieka 

 
Inne doniesienia o wpływie muzyki w profilaktyce  

i rehabilitacji chorób układu krążenia pochodzą z Łodzi. 
Okazuje się, iż melodia w połączeniu z ruchem poszerza 
całą gamę dobroczynnego działania muzyki [28]. Wśród 
studentek i studentów z takimi schorzeniami układu 
krążenia, jak: nadciśnienie tętnicze, wady serca, stany po 
przebytym zapaleniu mięśnia sercowego, po upływie 
roku wykazano:  

– poprawę zdolności fizycznej, zwiększenie stopnia 
tolerancji wysiłkowej i rezerwy wieńcowej serca 
u pacjentów zagrożonych chorobą wieńcową  

– obniżenie napięcia układu współczulnego spowo-
dowanego psychoterapeutycznym oddziaływaniem 
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stymulacji rytmicznej, które doprowadziło do po-
prawy warunków hemodynamicznych i wzrostu 
wydolności fizycznej [28]. 

Dalekosiężne walory muzyki to także wzmaganie 
przemiany materii, zmiany rejestrowane w badaniu elektro-
encefalograficznym czy też wszelkie działanie psychotro-
powe, takie jak łagodzenie stresu, bólu, zmęczenia [30]. 
Ponadto dźwięki wydobywane z instrumentów rozwijają 
wrażliwość, wyobraźnię, kreatywność, pomagają one ko-
bietom i mężczyznom w wyrażaniu uczuć. Dlatego też 
muzyki nie powinno zabraknąć w procesie rehabilitacji nie 
tylko osób niepełnosprawnych, ale również ich opiekunów 
[31]. Skoro w odbiorze muzyki często zostaje wyzwolona 
cała gama przeżyć wewnętrznych, czemu odpowiada zwy-
kle chęć ich wyrażenia poprzez ruch, dlaczego by nie wy-
korzystać w terapii połączenia muzyki z ruchem, czyli 
ruchu tanecznego? Dlatego coraz większe jest zaintereso-
wanie  terapią ruchem inspirowanym muzyką. Na cało-
kształt terapii tańcem – choreoterapii, składają się właści-
wości ruchu, muzyki, a także wszelkie interakcje obecne 
między uczestnikami zajęć. Terapia tańcem łączy wiedzę  
z zakresu medycyny, w tym z fizjoterapii, psychologii, jak  
i sztuki, jaką jest taniec. Dodatkowo uwzględnia historię 
osobistą pacjenta [32]. Zatem zgodnie z założeniami współ-
czesnych koncepcji zdrowia, choreoterapia działa wszech-
stronnie na funkcjonowanie jednostki, dzięki czemu efekty 
jej są długotrwałe i rozszerzają się na środowisko życia 
pacjenta. 

Taniec wpływa również na rozwój niemal wszystkich 
cech motoryczności, nie pomijając koordynacji, zwinności 
czy wytrzymałości. Takie zastosowanie łączy go z kinezyte-
rapią. Jednak dla wielu może być terapią nieco bardziej 
atrakcyjną niż tradycyjnie stosowane, wszak podnosi po-
czucie własnej wartości, uczy samodzielności, pomaga w 
poznaniu samego siebie, swoich możliwości. W trudnych 
życiowych sytuacjach, czego przykładem może być prze-
żywanie choroby przez pacjenta i członków jego rodziny, 
łagodzi konflikty [33]. 

Wśród zwolenników takiego sposobu postępowania 
znajduje się między innymi Kwarta, nauczyciel tańca star-
szych kobiet i mężczyzn w Uniwersytecie III Wieku oraz 
studentek i studentów Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu. Kwarta twierdzi, że ruch taneczny jest chętnie 
wykonywany przez osoby w różnym wieku i różnej płci. 
Dzięki uczestniczeniu w zajęciach tańca możliwe jest od-
krywanie nowych pokładów ruchu – gestów, kroków, prze-
żyć [34]. Szczególnie w przypadku osób niepełnospraw-
nych i ich rodzin ruch przy muzyce daje możliwość 
budowania akceptacji, wpływania na świadomość ciała i za- 
istniałej sytuacji, z uwzględnieniem całego spektrum wła-
ściwości zarówno muzyki, jak i ruchu z ich drogocennym 
wpływem na ciało oraz psychikę [32]. 

W ten sposób taniec jest nie tylko zjawiskiem kulturo-
wym, artystycznym, czy też elementem systemu wychowa-
nia, ale także staje się przykładem  „środka terapeutyczne-
go”, dzięki któremu możliwe jest nie tylko wpływanie na 
parametry związane z układem krążenia, czy na organizację 
chodu, czy też na doskonalenie postawy ciała, ale także 

pozwala na przepracowanie niepełnych niezamkniętych 
spraw w rodzinie pacjenta [33].  

Terapia tańcem zespala w sobie elementy różnych 
współczesnych koncepcji zdrowia. Można odnaleźć w niej 
elementy zarówno modelu zdrowia zaproponowanego 
przez Światową Organizację Zdrowia, jak i slautogenetycz-
nego [32]. Teoretycy choreoterapii bowiem twierdzą, iż 
zdrowie odzwierciedla się w integracji psychiki i ciała,  
a zaburzenie – w rozdzieleniu tej integracji i somatyzacji 
problemów psychicznych [32, 33]. Zatem w przypadku 
zaistniałego stresora, którym jest choroba nie uważają, że 
przyczyną jego jest wyłącznie zły stan ciała lub umysłu 
pacjenta, ale patrzą oni na całość funkcjonowania pacjenta  
i pragną przyczynić się do uzyskania dobrostanu, w takim 
ujęciu, jak podaje definicja Światowej Organizacji Zdrowia: 
fizycznego, umysłowego i społecznego.  

Terapia tańcem, jako że uwzględnia współczesne defi-
nicje zdrowia, stanowi przykład aktywności pomocnej w 
walce ze stresem kobiet i mężczyzn. W świetle nowych 
koncepcji, zdrowie traktowane jest jako dobrostan we 
wszystkich wymiarach funkcjonowania człowieka. Wpływa 
to na uwzględnienie w procesie leczenia i terapii różnych 
dziedzin życia oraz doniesień zarówno z zakresu nauk 
ścisłych, jak i humanistycznych. Dlatego też terapia tańcem, 
jako połączenie zalet wypływających z ruchu oraz  muzyki, 
zwiększa fizyczną i psychiczną integrację jednostki w spo-
łeczeństwie, w którym żyje. Może służyć do walki ze stre-
sem zarówno bezpośrednio pacjentki czy pacjenta, jak  
i jego opiekunów, zazwyczaj: matki i ojca. Z tego wynika, 
iż terapia tańcem buduje zasoby fizyczne, umysłowe i spo-
łeczne, podnoszące potencjał zdrowia nie tylko osób nie-
pełnosprawnych, ale i ich rodzin. 
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Streszczenie 

Wstęp. Na świecie i w Polsce częstość występowania nadwagi i otyłości wciąż wzrasta. Zjawisko dotyczy dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych. 
Cel. Celem artykułu było przedstawienie problemu otyłości kobiecej i męskiej, która może mieć negatywny wpływ na procesy rozrodcze. 
Materiał i metoda. Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa polskiego i zagranicznego z dziedziny ginekologii, położnictwa, endo-
krynologii, bariatrii oraz dietetyki.  
Wyniki i wnioski. Zbyt duży przyrost masy ciała związany jest głównie z nieprawidłowym stylem życia – nieodpowiednią dietą, a także 
brakiem aktywności fizycznej. Coraz częściej podkreśla się, że nadmiar tkanki tłuszczowej może skutkować zaburzeniami płodności zarów-
no u kobiet, jak i mężczyzn. Związane jest to u kobiet przede wszystkim z zaburzeniami hormonalnymi m. in. insulinoopornością i hiperin-
sulinemią, u mężczyzn natomiast obserwuje się gorsze parametry nasienia. Czynniki dietetyczne również odgrywają ważną rolę – niedobory 
cennych składników pokarmowych (białka, witamin, składników mineralnych), przy nadmiarze tłuszczu zwierzęcego i węglowodanów 
prostych oraz powszechnym stosowaniu używek (alkohol, tytoń), utrudniają zapłodnienie. Powiązanie zaburzeń procesów rozrodczych ze 
wskaźnikiem masy ciała (ang. Body Mass Index, BMI) powyżej 25 kg/m2 wydaje się być słuszną teorią w omawianiu niniejszego zagadnie-
nia. Co więcej, im większy BMI, tym poważniejsze trudności z poczęciem potomstwa. Ponadto nadmiar masy ciała występujący w ciąży 
jest również niebezpieczny. Przyczynia się do rozwinięcia wielu chorób u matki i dziecka, wpływa negatywnie na przebieg ciąży oraz poro-
du. Warto wspomnieć, że w Polsce na niepłodność cierpi 10–15% społeczeństwa, czyli około 1 milion małżeństw. Wobec narastającego 
problemu niepłodności i epidemii otyłości wydaje się właściwym sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą i dietetyczną nad kobietą,  
a także jej rodziną, w oparciu o wytyczne specjalistów oraz najnowsze zalecenia. 

SŁOWA KLUCZOWE: ciąża, poród, nadmierna masa ciała, otyłość, leptyna.  

Summary 

Introduction. The prevalence of overweight and obesity continues to rise in the world and in Poland too. This phenomenon applies 
to children, adolescents and adults. 
Aim. The aim of the article was to present a problem of female and male obesity, which could have negative role in the human repro-
ductive processes. 
Material and method. The article was a review of Polish and foreign articles in the field of gynecology, obstetrics, endocrinology, 
bariatrics and clinical nutrition. 
Results and conclusions. Excessive weight gain is associated primarily with abnormal lifestyle – poor diet and insufficient physical 
activity. Increasingly, it is emphasized that excess body fat can lead to fertility problems in women, but also men. This is due primar-
ily in women with hormonal disturbances, among others: insulin resistance or hyperinsulinemia, whereas males show worse sperm 
parameters. Dietary factors also play an important role – shortages of valuable nutrients (proteins, vitamins, minerals), with an excess 
of animal fat and the widespread use of stimulants (alcohol, tobacco), hinder conception. Linking disorders of the reproductive pro-
cesses of body mass index (BMI) above 25 kg/m2 seems to be a legitimate theory in discussing this issue. Moreover, the greater BMI, 
the more serious difficulties with conception. In addition, excess body weight occurring in pregnancy is also dangerous, contributes 
to the development of many diseases, maternal and child, negative influences on pregnancy and childbirth. It is worth mentioning 
that in Poland 10–15% of the population, or approximately 1,000,000 marriages suffer from infertility. Given the growing problem  
of infertility and obesity epidemic it seems appropriate to implement gynecological and obstetric care and diet over the women and 
their families, under the guidance of specialist and the latest recommendations. 

KEY WORDS: pregnancy, childbirth, excessive body weight, obesity, leptin. 
 
 

Wstęp 
 
W świetle najnowszych danych epidemiologicznych 

otyłość stała się problemem nie tylko poważnym, ale i na-

glącym we współczesnej praktyce medycznej, przybierając 
w ostatnim dziesięcioleciu rozmiar globalnej epidemii. 
Stanowi zagrożenie dla zdrowia populacji oraz prawidło-
wego przebiegu procesów prokreacyjnych u kobiet i męż-
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czyzn [1–4]. Częstotliwość występowania otyłości wzrasta 
zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających 
się stanowiąc istotny czynnik ryzyka wielu chorób [5, 6].  
U kobiet zwłaszcza w młodym wieku wywołuje zmianę 
dotychczasowego wzoru miesiączkowania pod postacią za- 
burzeń miesiączkowania, braku owulacji i niepłodności, co 
przyczynia się do obniżenia potencjału reprodukcyjnego  
u wcześniej prawidłowo miesiączkujących i owulujących 
kobiet [5, 7, 8]. Natomiast negatywny wpływ otyłości na 
męski układ rozrodczy jest mniej widoczny niż w populacji 
żeńskiej i rzadziej poddawany analizie klinicznej. U otyłych 
mężczyzn rozpoznawane są liczne zaburzenia endokryno-
logiczne, których skutkiem są nieprawidłowe parametry 
nasienia, dysfunkcje seksualne (zaburzenia erekcji), nie-
płodność, problemy psychologiczne i psychiczne (obniże-
nie nastroju, depresja) oraz społeczne. Obniżone parametry 
jakościowe i ilościowe nasienia męskiego często związane 
są także z siedzącym trybem życia i zmniejszoną aktywno-
ścią fizyczną (zwiększa się temperatura jąder, co wywiera 
negatywny wpływ na produkcję plemników, otłuszczenie 
tkanki okalającej mosznę) [7]. Na podstawie analizy wyni-
ków licznych badań zaobserwowano, iż nadwaga i otyłość 
bezpośrednio i/lub pośrednio przyczynia się do powstania 
zmian biologicznych w organizmie męskim na tyle poważ-
nych, że zakłócających prawidłowe funkcjonowanie układu 
rozrodczego. Efektem zaburzeń metabolicznych uzależnio-
nych od wartości BMI (ang. body mass index) jest obniżo-
na płodność męska [3].  

Otyłość stała się również najczęstszym czynnikiem ry-
zyka w medycynie matczyno-płodowej, a jej niekorzystny  
i wielowymiarowy wpływ na rozwijający się płód i prze-
bieg ciąży spowodował, iż ciąże kobiet otyłych zaczęto po- 
strzegać jako ciąże wysokiego ryzyka położniczego [4, 5]. 
Otyłość przyczynia się także do wzrostu zachorowalności  
i częstości występowania przewlekłych zaburzeń zdrowot-
nych u noworodków matek otyłych oraz w konsekwencji 
omawianych zaburzeń do wzrostu zapadalności na zespół 
metaboliczny w ich późniejszym życiu [5, 9]. 

 
 

Epidemiologia otyłości 
 
Dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że 

nadmierna masa ciała i otyłość dotyczy każdej grupy 
wiekowej, niezależnie od płci czy też rasy. W roku 2002 
nadwaga i otyłość (BMI > 25 kg/m2) dotknęła swym za-
sięgiem 1,4 mld osób na świecie, a otyłość stwierdzono 
(BMI > 30 kg/m2) u 365 mln. Rok 2007 przyniósł dalsze 
niepokojące informacje: nadwagę zdiagnozowano u 1,5 mld 
osób a otyłość u 523 mln. Ten niepokojący i stały wzrost 
zachorowalności pozwala oszacować, iż w roku 2015 
populacja osób z nadwagą i otyłością wyniesie 2,3 mld  
a otyłość rozpoznamy u 704 mln [10, 11]. Dokonując po- 
działu terytorialnego na częste występowanie nadmiernej 
masy ciała i otyłości należy zaznaczyć, iż Stany Zjedno-
czone w ostatnim dwudziestoleciu podwoiły liczbę popu-
lacji osób otyłych. Niepokojący jest także fakt, iż wśród 
dzieci oraz nastolatków w wieku od 6 do 19 lat, częstość 

nadwagi 3-krotnie wzrosła i oszacowano ją na 17%.  
W 2010 roku aż 66% dorosłych w Stanach Zjednoczo-
nych miało nadwagę i otyłość, a otyłość występowała  
u 34%. U 3% populacji męskiej i 7% populacji żeńskiej 
występowała otyłość olbrzymia (BMI > 40 kg/m2). Opu-
blikowane dane amerykańskie pozwalają oszacować, iż  
w 2015 roku aż 75% populacji dorosłych będzie dotknię-
tych nadwagą, a 42% będzie otyłych [10]. Ponadto ocenia 
się, że aż 1/3 wszystkich kobiet ciężarnych w USA ma 
nadmierną masę ciała. A u 60% kobiet w wieku rozrod-
czym diagnozuje się nadwagę lub otyłość [12]. W Europie 
natomiast aż 50% populacji to osoby z nadwagą a u 30% 
diagnozuje się otyłość [13]. Problem otyłości dotyczy 
więc 15% mężczyzn i aż 22% kobiet [14]. Dominuje 
Grecja z 51% nadwagą wśród mężczyzn i 37% wśród 
żeńskiej populacji oraz otyłością u 28% męskiej populacji 
i u 38% kobiet [10]. Równie niepokojące dane statystycz-
ne prezentują badania australijskie: aż 35% żeńskiej popu-
lacji w wieku między 25–35 lat to osoby z nadwagą lub 
otyłością. Z kolei częstotliwość otyłości w Wielkiej Bry-
tanii dotyczy 23% kobiet w wieku rozrodczym [15]. Bry-
tyjskie Ministerstwa Zdrowia szacuje również, iż do roku 
2050 nadwaga i otyłość będzie występować u dziewięciu 
na dziesięć dorosłych osób [9]. Niepokojący i wysoki 
wzrost nadmiernej masy ciała i otyłości obserwuje się 
także wśród populacji dzieci z krajów europejskich. W gru- 
pie wiekowej 4–6 lat wśród dziewcząt wynosi 9–27%, a u 
chłopców waha się od 8 do 24%. Najwyższą wartość BMI 
stwierdzono u dziewcząt z Hiszpanii w wieku 10–14 lat  
i u chłopców w wieku 7–9 lat z populacji włoskiej. Nad-
wagę i otyłość w opisanych grupach dzieci zaobserwowa-
no aż w 36% [13]. Natomiast w takich krajach, jak: Fran-
cja, Dania, Szwecja czy Norwegia problem nadwagi i oty- 
łości występuje najrzadziej. W wyżej wymieniowych 
krajach na nadwagę cierpi 35–41% męskiej populacji i 20-
24% żeńskiej. Otyłość obserwuje się u 7–9% mężczyzn  
i 6–8% kobiet [10]. W Polsce natomiast szacuje się, że 
około 10–15% kobiet w wieku reprodukcyjnym ma nad-
mierną masę ciała. A wśród ciężarnych aż 10–20% to 
kobiety otyłe [2]. Występowanie nadwagi i otyłości jest 
więc w naszym kraju także bardzo częstym zjawiskiem. 
Badania z 2000 r. przeprowadzone przez Instytut Żywnoś- 
ci i Żywienia wykazały, że problem nadwagi dotyka 41% 
polskich mężczyzn i 28,7% kobiet [10]. Przekrojowe dane 
na temat występowania w Polsce zarówno prawidłowej 
masy ciała, nadwagi, otyłości i otyłości olbrzymiej wg po- 
działu na województwa dostarczyły wyniki programu 
WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badania Sta- 
nu Zdrowia Ludności), które zostało przeprowadzone w 
latach 2003-2005 wśród kobiet i mężczyzn w wieku 20–
74 lat. Wyższy odsetek osób z prawidłową masą ciała 
odnotowano wśród populacji żeńskiej: 49,7% niż wśród 
mężczyzn: 38,4%. W ogólnej populacji kraju nadwagę 
rozpoznawano częściej u mężczyzn (40,4%) niż u kobiet: 
27,9%. Otyłość natomiast dotyczyła 20,2% kobiet i 20,6% 
mężczyzn [10, 16, 17]. Należy zaznaczyć, że w Polsce, 
jak i w innych krajach, nadal obserwuje się tendencję 
wzrostową nadwagi i otyłości. Szczególnie niepokojący 
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staje się wzrost nadmiernej masy ciała i otyłości wśród 
populacji dzieci i młodzieży [18]. Według danych Instytu-
tu Żywności i Żywienia nadwaga występuje u 11,1% 
dziewcząt i u 15,9% chłopców, otyłość natomiast u 3,4% 
dziewcząt i u 4% chłopców [10]. Warto także zaznaczyć, 
że leczenie otyłości i jej powikłań to wydatek od 2 do 8% 
środków finansowych, jakie przeznacza się na opiekę 
zdrowotną w wielu krajach Europy [14]. 

 
 

Wpływ otyłości na przebieg procesów prokreacyjnych 
kobiet 

 
Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Światową 

Organizację Zdrowia „otyłość definiowana jest jako uwa-
runkowane genetycznie i środowiskowo zwiększenie za-
wartości tkanki tłuszczowej w organizmie (…)”, która jak 
udowodniły liczne badania wywiera negatywny wpływ na 
możliwości prokreacyjne kobiet [8, 19]. Negatywne skutki 
nadmiernej masy ciała oraz otyłości są widoczne na każ-
dym etapie prokreacji, począwszy od etapu zajścia w ciążę, 
jej przebiegu, a skończywszy na powikłaniach okresu poro-
du i połogu oraz rozwoju płodu i stanie urodzeniowym 
noworodka [5, 8]. Niekorzystny i wielowymiarowy efekt 
nadmiernej tkanki tłuszczowej, jaki wywiera ona na rozwój 
wewnątrzmaciczny płodu i przebieg ciąży związany jest  
z jej charakterystyką morfologiczną i funkcją w organizmie. 

Podstawową strukturą tkanki tłuszczowej są: dojrzałe 
adypocyty, naczynia krwionośne i limfatyczne, tkanka ner- 
wowa i komórki podścieliska. Wyróżniamy dwa typy tkan-
ki tłuszczowej: brunatną tkankę tłuszczową BAT (ang. 
brown adipose tissue) oraz białą tkankę tłuszczową – WAT 
(ang. white adipose tissue). Wzajemne proporcje ilościowe 
BAT i WAT w organizmie ludzkim uwarunkowane są gene-
tycznie, środowiskowo, jak również zależą od stopnia 
unerwienia i unaczynienia ich struktury oraz metabolizmu. 
Negatywny efekt na funkcję tkanek i narządów wywiera 
WAT. Zbudowana jest z dużych kulistych adypocytów  
i pełni rolę głównego magazynu tłuszczu w organizmie 
ludzkim. Oprócz funkcji magazynowania energii w postaci 
triglicerydów i estrów cholesterolu, bierze również udział w 
wielu procesach endokrynnych, wytwarzając białka (ady-
pokiny), które kontrolują mechanizmy łaknienia, regulują 
wartość ciśnienia tętniczego krwi, układu krzepnięcia i fibry-
nolizy, a także wrażliwość tkanek na działanie insuliny. 
Wydzielanie zbyt dużych ilości niektórych adypokin powo-
duje liczne zaburzenia metabolityczne ustroju. Leptyna – 
hormon produkowany przez adypocyty posiada hamujący 
wpływ na pobór pokarmu, reguluje mechanizmy wydatko-
wania energii oraz wpływa na stopień uwrażliwienia tkanek 
na działanie hormonu insuliny. Powoduje ona osłabienie 
apetytu i powstanie uczucia sytości w organizmie. Oprócz 
leptyny udział w tym procesie bierze wiele innych mecha-
nizmów hormonalnych, nerwowych, jak i substratowych. 
Warto dodać, że u osób otyłych nie stwierdza się jej niedo-
boru. Zaobserwowano inny mechanizm zaburzający proce-
sy metaboliczne: leptynooporność, która polega na braku 
efektów działania hormonu w tkankach organizmu. Można 

zatem stwierdzić, iż niewrażliwość receptorów na leptynę 
oraz zaburzenia jej wytwarzania mogą prowadzić do nad-
miernej masy ciała i otyłości [20].  

Poważnym zaburzeniem jakie obserwuje się u osób oty-
łych są insulinooporność oraz hiperinsulinemia. W literatu-
rze za główną przyczynę ich powstawania podaje się nad-
mierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w okolicach 
trzewi (także w okolicy tkanki podskórnej okolic brzucha) 
[20, 21]. Insulinooporoność przyczynia się do wielu dys-
funkcji endokrynologicznych: hiperleptynemii, zmniejsza 
liczbę receptorów insulinowych, prowadzi do aktywacji 
procesów zapalnych i tworzenia się blaszek miażdżyco-
wych, a także nasila oksydację kwasów tłuszczowych.  
U osób z otyłością diagnozuje się również podwyższone 
stężenia czynnika martwicy guzów nowotworowych TNF-
alfa, który wywiera negatywny wpływ na metabolizm glu-
kozy w komórkach wątroby. U osób z otyłością brzuszną 
stwierdza się także obniżone poziomy adyponektyny – 
glikoproteiny produkowanej przez adypocyty, która chroni 
organizm przed rozwojem insulinooporności oraz cukrzycy 
typu-2 [20].  

Otyłość u osób w młodym wieku jest przyczyną zabu-
rzeń miesiączkowania, braku owulacji, rzadkiego miesiącz-
kowania oraz niepłodności w wieku dojrzałym. Konse-
kwencją patologicznych zmian metabolicznych i endo- 
krynologicznych jest obniżenie potencjału reprodukcyjnego 
w prokreacyjnym okresie życia kobiet wcześniej miesiącz-
kujących i owulujących prawidłowo. Nadmierna masa ciała 
i otyłość może więc powodować: nieregularne cykle mie-
siączkowe, podnosi znacząco ryzyko niepłodności i ryzyko 
wykonywanych zabiegów w czasie leczenia niepłodności  
u otyłych kobiet [5, 8]. Przyczynia się do wzrostu ryzyka 
poronień i zmniejsza szanse zajścia w ciążę po leczeniu 
niepłodności. Do częstych przyczyn zaburzeń występowa-
nia owulacji u kobiet z otyłością należą zaburzenia o podło-
żu endokrynologicznym, takie, jak: obniżenie sekrecji hor-
monu FSH, LH czy zmniejszone wydzielanie progesteronu 
przez ciałko żółte, zmniejszenie poziomu globuliny płcio-
wej SHBG (których prawidłowe stężenia w poszczegól-
nych fazach cyklu miesiączkowego warunkują szanse na 
zapłodnienie i rozwój zarodka) [22].  

Do innych przyczyn niepłodności kobiet otyłych zali-
czamy: insulinooporność i hiperinsulinemię. Co istotne – 
podwyższone poziomy insuliny i estradiolu we krwi zabu-
rzają rozwój oocytów w pęcherzykach jajnikowych, powo-
dując zaburzenia strukturalne zarodka i w konsekwencji 
przyczynia się do poronień. Hiperleptynemia także zaburza 
proces jajeczkowania – nie tylko poprzez bezpośredni 
wpływ na zwiększenie produkcji insuliny i rozwój insuli-
nooporności, ale również sprzyja dysfunkcjom jajnika [8]. 
W okresie ciąży natomiast leptyna wytwarzana jest także 
przez trofoblast – tkankę łożyskową oraz przez komórki 
owodni [23]. Hormon ten wywiera hamujące działanie na 
mięśniówkę macicy, a zmniejszając częstotliwość oraz 
amplitudę skurczów podczas porodu może stać się jedną  
z przyczyn wysokich wskaźników cięć cesarskich, częst-
szych indukcji porodów u otyłych ciężarnych oraz przedłu-
żonego czasu trwania ciąży (ponad 42 tygodnie) [9, 23].  
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U kobiet otyłych jedną z najczęściej rozpoznawanych 
endokrynopatii jest zespół policystycznych jajników (PCOS 
– ang. polycystic ovary syndrome), który dotyczy 5–10% 
młodych kobiet w okresie rozrodczym. A główną jego 
przyczyną są wymienione już: insulinooporność i/lub hiper-
insulinemia. Co ważne – u ponad połowy kobiet z PCOS 
stwierdza się nadmierną masę ciała bądź otyłość. Omawia-
na patologia objawia się zaburzeniami hormonalnymi (hi-
perandrogenizmem), hirsutyzmem, zaburzeniami wzrostu  
i rozwoju pęcherzyków jajnikowych (zaburzenia owulacji), 
dysfunkcją jajników, zaburzeniami miesiączkowania, a w 
konsekwencji niepłodnością [8]. Często pojawiają się także 
zmiany trądzikowe o różnym nasileniu. Oprócz somatycz-
nych objawów patologii trzeba podkreślić ich emocjonalne 
konsekwencje dla zdrowia prokreacyjnego: obniżony nastrój 
i samoocena, depresje, zaburzenia emocjonalne, obniżoną 
jakość życia i satysfakcję z życia seksualnego. Podstawo-
wym działaniem terapeutycznym poza leczeniem farmako- 
logicznym czy też chirurgicznym jest zapewnienie oma-
wianej grupie kobiet wsparcia psychospołecznego. Należy 
zaznaczyć, że mimo dość powszechnych kryteriów ustale-
nie diagnozy PCOS szczególnie u nastolatek bywa trudnym 
zadaniem [8, 24]. 

Otyłość związana jest z wieloma powikłaniami za-
równo u kobiety ciężarnej, jak i płodu. Należy podkreś- 
lić, że im wyższa wartość BMI tym większe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia powikłań w ciąży i/lub podczas poro-
du [12]. Z literatury przedmiotu wynika, iż nadmierną masę 
ciała i otyłość częściej obserwuje się wśród ciężarnych  
w wieku starszym oraz wieloródek. Stąd wniosek, iż oty-
łość zwiększa się wraz z wiekiem i liczbą odbytych poro-
dów [15]. Co istotne masa ciała kobiet mających nadwagę 
w momencie zajścia w ciążę jest średnio wyższa o 15 kg  
w porównaniu z kobietami o masie ciała w zakresie normy, 
a u kobiet otyłych o prawie 30 kg. Nadmierna masa ciała 
oraz otyłość w momencie zajścia w ciążę implikuje wiele 
poważnych komplikacji położniczych oraz negatywnie 
wpływa na rozwój płodu [2]. Wzrost BMI powoduje wzrost 
zachorowalności matek na nadciśnienie tętnicze indukowa-
ne ciążą, cukrzycę ciążową (stężenie insuliny na czczo oraz 
po posiłku jest wyższe u otyłych kobiet w ciąży niż  
u kobiet z prawidłową masą ciała) i wzrost częstości cięć 
cesarskich [2, 12]. 

Zmiany patofizjologiczne w tkankach na skutek zabu-
rzeń biochemicznych i metabolicznych organizmu kobiety 
otyłej mogą powodować uszkodzenia śródbłonka naczy-
niowego, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju nadci-
śnienia tętniczego, zagęszczenia krwi i zaburzeń czynności 
serca oraz obrzęków, jak również przedwczesnego odpły-
nięcia płynu owodniowego, zagrożenia porodem przed-
wczesnym; może pojawić się niewydolność cieśniowo-
szyjkowa, ograniczenie wzrostu płodu, makrosomia płodu 
czy też niedokrwistość [14, 25]. Częściej obserwuje się 
występowanie stanu przedrzucawkowego (ryzyko podwaja 
się, gdy BMI = 26, a potraja, gdy BMI > 30, w porównaniu 
z pacjentkami z prawidłową wartością BMI) [5, 15].  

Cukrzyca indukowana ciążą i jej powikłania pojawiają 
się od 1,8 do 6,5 razy częściej w grupie ciężarnych z BMI 

w przedziale 25–30 i od 1,4 do 20 razy częściej wśród 
kobiet z BMI > 30 [9, 12, 15]. U otyłych ciężarnych z cu-
krzycą ciążową bardzo ważne jest leczenie powikłań cho-
roby oraz obowiązkowe ustalenie optymalnego czasu ukoń-
czenia ciąży [9, 15]. Ponadto wyższa predyspozycja otyłych 
ciężarnych do występowania cukrzycy w ciąży przyczynia 
się do zwiększonego ryzyka makrosomii płodowej i jej 
licznych powikłań w trakcie porodu: dystocji barkowej, 
niskiej punktacji w skali Apgar u noworodka czy urazów 
okołoporodowych u matki i dziecka. Im wyższy wskaźnik 
BMI w ciąży, tym wyższe ryzyko powstawania wymienio-
nych patologii związanych z nadmierną masą ciała. Warto 
zaznaczyć, iż ciężarne z BMI > 30 rodzą 18 razy częściej 
noworodka z makrosomią niż kobiety z wartością BMI  
w zakresie normy. Z kolei ryzyko zgonu wewnątrzmacicz-
nego u ciężarnej otyłej i z nadwagą jest 2,5 razy wyższe niż 
ryzyko jakie szacuje się u kobiet z prawidłową masą ciała. 
W grupie otyłych ciężarnych zaś omawiane ryzyko jest do 
3,4 razy większe w porównaniu z ryzykiem u kobiet z fizjo-
logiczną masą ciała [12]. Zatem zagadnieniem równie 
istotnym jest więc oddziaływanie otyłości na rozwój płodu 
[26]. Perinatal Mortality Report z roku 2005 wykazał, iż 
30% matek, których potomstwo zmarło po porodzie lub 
zostało martwo urodzone, miało otyłość. Z analizy opubli-
kowanych danych wynika również, iż wewnątrzmaciczne 
obumarcie płodu w zaawansowanej ciąży znacznie częściej 
występowało u kobiet z nadwagą i/lub otyłością. Badania 
umożliwiły również zaobserwowanie znaczących różnic 
antropometrycznych u noworodków matek z nadwagą i/lub 
otyłością oraz matek szczupłych z BMI < 25. Znacząco 
wyższy odsetek tkanki tłuszczowej ustroju i masy ciała 
(włączając podskórną tkankę tłuszczową) zaobserwowano 
u noworodków matek otyłych lub z nadwagą niż u nowo-
rodków matek z prawidłową masą ciała. Obciążenie więc 
rozwijającego się płodu nadmiernymi podażami energii  
w życiu płodowym sprzyja wytwarzaniu nieprawidłowych 
mechanizmów neuroendokrynnych, wpływając tym samym 
na ośrodek sytości i głodu w mózgu oraz rozwój adypocy-
tów. Wczesne nadmierne odżywianie nawet w życiu prena-
talnym nie pozostaje bez konsekwencji w życiu dojrzałym. 
Uważa się, że nieprawidłowe nawyki żywieniowe kobiet w 
ciąży przyczyniają się do rozwoju zaburzeń metabolicznych 
w życiu ich potomstwa. Proces ten ma bezpośredni wpływ 
na zdolności prokreacyjne kolejnego pokolenia i jego kon-
dycję zdrowotną. Podsumowując, nadmierna podaż energii 
dostarczanej do płodu przyczynia się do rozwoju otyłości w 
ich dorosłym życiu [9]. Niepokojące dane dotyczą częstości 
występowania poronień u otyłych kobiet: częstość poronień 
wczesnych (6–12 tydzień ciąży) i późnych (12–24 tydzień 
ciąży) w populacji kobiet z BMI > 30 jest wyższa niż w 
grupie kobiet z prawidłową masą ciała. Częściej także spo-
tyka się wewnątrzmaciczne obumarcie płodu z przyczyn 
niewyjaśnionych, wyższą masę urodzeniową noworodka, 
wady wrodzone oraz niższą punktację w skali Apgar [14, 
22]. Noworodki matek otyłych częściej poddawane są 
mechanicznej wentylacji płuc, wymagają pobytu na oddzia-
łach intensywnej opieki medycznej, częściej także roz- 
poznaje się u nich hipoglikemię oraz zespół zaburzeń  
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Tabela 1. Powikłania otyłości podczas trwania ciąży 
Table 1. Complications of obesity during pregnancy 
 

Powikłania otyłości podczas trwania ciąży 

Prenatalne Płodowe/Noworodkowe Okołoporodowe Poporodowe 
Poronienia 
Cukrzyca  
Nadciśnienie indukowane ciążą 
Stan przedrzucawkowy 
Rzucawka 
Obrzęki 
Niedokrwistość 
Poród przedwczesny 
Niewydolność cieśniowo-
szyjowa 
ChZZ 
Zaburzenia czynności pracy 
serca 
Mniejszy przyrost masy ciała  
w ciąży 
Przedwczesne odpłynięcie płynu 
owodniowego 
Ograniczenie wewnątrzmacicz-
nego wzrostu płodu 
Zakażenia układu moczowego, 
zaburzenia układu oddechowego
Przedłużony czas trwania ciąży
Częstsze wskazania do wcze-
śniejszego zakończenia ciąży 

Makrosomia 
Wady wrodzone: wady cewy 
nerwowej, wady serca, wady 
powłok jamy brzusznej i jelit, 
atrezja odbytu, brak kończyn, 
spodziectwo, przepukliny prze-
ponowe, przepukliny pierścienia 
pępkowego. 
Wyższe ryzyko rozszczepu pod-
niebienia w ciążach kobiet,  
u których zanotowano zwiększony 
przyrost masy ciała przed ciążą.  
Obumarcie płodu 
Dystocja barkowa 
Urazy okołoporodowe 
Niedotlenienie 
Zgon noworodka 
Niska ocena w skali Apgar 
Otyłość w dzieciństwie/wieku 
dojrzałym oraz zespół metabo-
liczny w przyszłości 

Częstsze wcześniejsze ukoń-
czenie ciąży 
Wyższy wskaźnik indukcji po-
rodów i jej niepowodzeń 
Wyższy wskaźnik porodów 
operacyjnych: cięcia cesarskie 
(przedłużony czas trwania ope-
racji – średni czas trwania za-
biegu jest dłuższy o około 15 
min w porównaniu z grupą ko-
biet ciężarnych z prawidłową 
masą ciała, zwiększona utrata 
krwi oraz trudności w wykona-
niu cięcia cesarskiego ze wska-
zań nagłych) 
Trudności anestezjologiczne  
i wyższe ryzyko powikłań znie-
czulenia ogólnego 
Wyższe ryzyko zgonu podczas 
znieczulenia ogólnego 
Trudności w wykonaniu znie-
czulenia przewodowego 
Krwotoki 
Częstsze stosowanie profilak-
tyki antybiotykowej i przeciw-
zakrzepowej 

Zapalenia błony śluzowej 
jamy macicy 
Trudniejsze gojenie się ran 
Niedowład macicy 
Transfuzje krwi 
Rozejście się i zakażenie 
rany operacyjnej 
Krwotoki 
Powikłania znieczulenia 
Zakrzepica żylna 
Problemy w ocenie uszko-
dzeń tkanek miękkich kro-
cza i kanału rodnego po 
porodzie 
Zaburzenia emocjonalne – 
depresja 

 
Tabela 2. Trudności w wykonywaniu procedur diagnostycznych w czasie ciąży 
Table 2. Difficulties in performing diagnostic procedures during pregnancy 
 

Trudności w wykonywaniu procedur diagnostycznych w czasie ciąży 

I trymestr II trymestr III trymestr 
Problemy w wykonywaniu badań ultra-
sonograficznych płodu 
Problemy w wykonywaniu biopsji tro-
foblastu 
Trudności w obliczeniu daty porodu  
z powodu nieregularnych cykli mie-
siączkowych 
Trudności podczas monitorowania 
czynności serca płodu 

Trudności diagnostyczne w trakcie wykony-
wania badania USG płodu: badania struktur 
płodu, wykrywania anomalii strukturalnych, 
częstsze problemy w trakcie amniocentezy, 
trudności podczas monitorowania czynności 
serca płodu 

Problemy diagnostyczne w ocenie ułoże-
nia płodu w jamie macicy, oszacowania 
biometrii płodu, trudności podczas moni-
torowania czynności serca płodu i czyn-
ności skurczowej mięśnia macicy KTG 
w trakcie ciąży oraz porodu 

oddychania. Żółtaczkę natomiast obserwuje się przede 
wszystkim u dzieci matek z BMI > 30, urodzonych przed 
34 tygodniem ciąży [15].  

Mnogość problemów zdrowotnych jakie obserwuje 
się u ciężarnych otyłych przyczynia się do zastosowania 
pewnej klasyfikacji powikłań oraz trudności diagno-
stycznych w zależności od trwania okresu prenatalnego. 
Tabela 1. prezentuje spis najczęstszych powikłań u oty-
łych ciężarnych [2, 5, 9, 12, 14, 15, 25, 27]. 

Ważnym problemem u kobiet z nadwagą oraz kobiet 
otyłych są trudności w wykonywaniu znieczulenia porodu 
oraz znieczulenia podczas operacji cięcia cesarskiego.  
U otyłych rodzących częściej wykonuje się znieczulenia  

i obserwuje się wyższy wskaźnik ich powikłań oraz zgony. 
Patologiczne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa przyspa-
rzają trudności w przeprowadzeniu znieczulenia przewodo-
wego: zewnątrzoponowego oraz podpajęczynówkowego. 
Ponadto w grupie pacjentek otyłych 2 razy częściej diagno-
zuje się częściową obliterację gardła i krtani, co przyczynia 
się do problemów z intubacją, prawidłową wentylacją przez 
maskę i sprzyja zachłyśnięciom [12]. Czas hospitalizacji po 
cięciu cesarskim bywa średnio 2-krotnie dłuższy u pacjentek 
z nadwagą i związany jest zwykle z drenażem jamy otrzew-
nowej, rozejściem się rany pooperacyjnej oraz zapaleniem 
błony śluzowej macicy. Według literatury pacjentki z nad-
wagą i otyłością częściej wymagają pobytu na oddziałach 
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intensywnej opieki medycznej niż kobiety o prawidłowej 
masie ciała. Wydobycie płodu podczas operacji jest z reguły 
przedłużone. A ukończenie ciąży poprzez zabieg cięcia 
cesarskiego naraża pacjentkę z nadwagą na 10–20 razy 
wyższe ryzyko infekcji w porównaniu z porodem odbytym 
drogami natury oraz podnosi ryzyko wystąpienia choroby 
zakrzepowo-zatorowej wraz z częstszym stosowaniem profi-
laktyki przeciwzakrzepowej przez co najmniej 3–5 dni u pa- 
cjentek z umiarkowanym i wysokim ryzykiem [9, 23]. 

Istotny jest także fakt, że ze względu na nadmierną 
ilość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiety otyłej i z 
nadwagą, trudności przysparza wykonywanie procedur 
diagnostycznych [9, 12, 14]. Tabela 2 przedstawia pro-
blemy wynikające z przeprowadzania badań diagno-
stycznych w trakcie sprawowania opieki prenatalnej z uw-
zględnieniem czasu trwania ciąży [5, 9, 12].  

Do problemów jakie mogą się pojawić w czasie opieki 
nad kobietą otyłą są powikłania poszczególnych okresów 
porodu. I tak w czasie trwania I okresu porodu częściej  
u otyłych rodzących występuje zwiększony odsetek induk-
cji porodu oksytocyną, częściej dłuższy czas unieruchomie-
nia na łóżku porodowym oraz dłuższy czas trwania porodu 
tzw. porody przedłużające się. Z kolei w II okres porodu 
częściej powikłany jest niewspółmiernością matczynowo-
płodową, wyższym odsetkiem dystocji barkowej i jej powi-
kłań, brakiem postępu porodu, wyższym odsetkiem poro-
dów operacyjnych i urazów krocza (w tym pęknięcia III 
stopnia) [5, 9]. Negatywne skutki otyłości matczynej nie 
kończą się niestety z chwilą porodu noworodka. W grupie 
matek otyłych występują dalsze odległe powikłania, takie 
jak: cukrzyca typu 2, choroby układu sercowo-naczynio- 
wego: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, 
kardiomiopatia związana z występowaniem otyłości, za- 
burzenia układu oddechowego, bezdech senny, choroby  
wątroby (niealkoholowe stłuszczenie wątroby), choroby 
pęcherzyka żółciowego, udar niedokrwienny, choroby zwy-
rodnieniowe stawów i kręgosłupa, zakrzepica żylna, nowo-
twory: piersi, jelita grubego, endometrium, trudności z goje- 
niem się ran oraz postępująca z wiekiem zmniejszona płod-
ność i bezpłodność [12].  

Wysoki BMI > 30 negatywnie wpływa także na efekty 
procedur rozrodu wspomaganego. Im wyższy wskaźnik 
BMI tym słabszy i powolniejszy wzrost pęcherzyków jajni-
kowych w czasie stymulacji hormonalnej do zabiegu IVF. 
U otyłych kobiet poddawanych procedurom zapłodnienia 
pozaustrojowego stwierdza się także wyższy odsetek nie-
powodzeń po implantacji zapłodnionego jaja. Można więc 
stwierdzić, że otyłość przyczynia się do niskiego wskaźnika 
ciąż i żywych urodzeń otrzymanych poprzez procedury 
rozrodu wspomaganego [5, 8].  

 
 

Wpływ otyłości na przebieg procesów prokreacyjnych  
u mężczyzn 

 
Do niedawna związek otyłości męskiej i niepłodności 

bywał często ignorowany. Sytuacja zmieniła się, gdy nastą-
pił nagły wzrost występowania otyłości wśród mężczyzn  

i tym samym zaczęto obserwować u nich zmniejszoną 
płodność. Warto zaznaczyć, iż termin otyłość po raz pierw-
szy pojawił się w literaturze medycznej w roku 1620 w 
pismach Thomasa Vennera. Choć sam Hipokrates, Galen  
i Awicenna poddawali analizie wpływ nadmiernej masy 
ciała na zdrowie organizmu ludzkiego. Pierwszym uczo-
nym, który opisał związek między męską otyłością i nie-
płodnością w swej encyklopedii medycznej pt.: „Canon of 
Medicine” był Awicenna. Od czasów Awicenny nauki me-
dyczne przeżyły niepodważalnie znaczący postęp, a mimo 
tego skład nasienia mężczyzny otyłego i jego zdolności 
reprodukcyjne zbadano dopiero w czasach nam współcze-
snych. Niewątpliwie ma to związek z mniej widocznym 
wpływem nadmiernej masy ciała i otyłości na funkcje roz-
rodcze mężczyzn. Rzadziej niż u kobiet związek ten jest 
poddawany analizie klinicznej. Aktualna wiedza medyczna 
dostarcza wielu niepokojących informacji na temat płodno-
ści mężczyzn z BMI > 30. Przede wszystkim występują w 
tej grupie chorych liczne zaburzenia płodności. Podłożem 
dysfunkcji układu rozrodczego męskiego jest negatywny 
wpływ tkanki tłuszczowej na układ endokrynologiczny, 
metabolizm oraz kondycję zdrowotną. Do innych zalicza 
się prowadzony styl życia (szczególnie praca zawodowa 
związana z pozycją siedzącą), palenie papierosów, wpływ 
czynników środowiskowych: pestycydy i ich kumulowanie 
się w tkance tłuszczowej, opary rozpuszczalników), picie 
alkoholu oraz zaburzenia seksualne pośrednio i/lub bezpo-
średnio mające związek z otyłością. U otyłych mężczyzn 
obserwuje się zmiany parametrów nasienia: nieprawidłowe 
stężenie plemników oraz zaburzenia ich ruchliwości. Bada-
nia przeprowadzone przez Kort i wsp. ujawniły negatywną 
korelację pomiędzy BMI a ruchliwością plemników. U męż-
czyzn z prawidłową masą ciała odnotowano 18,6 mln ru-
chliwych plemników, w grupie z nadwagą już tylko 3,6 
mln, a u mężczyzn z BMI > 30 zaledwie 0,7 mln. Zbadano 
także wykorzystując do badania cytometrię przepływową 
integralność chromatyny plemnikowej i zaobserwowano 
zwiększoną fragmentację DNA plemników poprzez obli-
czenie indeksu fragmentacji DNA (DFI). Mężczyźni z nad-
wagą i otyłością mieli wyższą wartość DFI w porównaniu  
z wynikami mężczyzn o prawidłowej masie ciała [28].  
U mężczyzn otyłych często diagnozuje się specyficzny pro- 
fil hormonalny charakteryzujący się hipogonadyzmem, hiper- 
estrogenizmem oraz hipoandrogenizmem. Obserwuje się 
zatem spadek poziomu androgenów, który często jest pro-
porcjonalny do stopnia otyłości, zmniejszenie stężenia 
gonadotropin, zmniejszenie inhibiny B oraz wzrost stę-
żenia estrogenów. Zwiększone stężenia E2 wpływają na 
liczbę pulsów GnRH oraz na przysadkę mózgową, która 
reguluje poziom wydzielanych gonadotropin w ustroju 
(FSH i LH). Przypuszcza się, że wzrost stężenia E2 u męż-
czyzn otyłych wpływa na redukcję wytwarzania FSH i LH, 
co objawia się zmniejszeniem czynności jąder i zmniejsze-
niem produkcji testosteronu. Nadmiar estrogenów w mę-
skim ustroju niekorzystnie wpływa także na sam proces 
spermatogenezy. W tej grupie chorych obserwuje się rów-
nież zmniejszone stężenie globuliny płciowej SHGB, która 
wiąże hormony płciowe. Uważa się więc, że rozregulowany 
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układ hormonalny u mężczyzny otyłego może zmieniać 
parametry nasienia [3]. Na potencjalną niepłodność męż-
czyzn otyłych ma wpływ także zmniejszona częstość sto-
sunków płciowych, często w wyniku zaburzeń erekcji. 
Zaburzenie to można tłumaczyć zmniejszonymi stężeniami 
testosteronu oraz wyższym poziomem cytokin prozapal-
nych szczególnie o osób z BMI > 30. Warto jednak zazna-
czyć, że zaburzenia erekcji są także wynikiem takich czyn-
ników, jak: cukrzyca, choroby serca, nadciśnienie tętnicze, 
palenie tytoniu czy dyslipidemia. Nie bez znaczenia pozo-
staje fakt negatywnego wpływu temperatury na czynność 
wydzielniczą jąder. Wiadomo także, ze wzrost temperatury 
jąder do poziomu temperatury ciała może negatywnie 
wpływać na proces spermatogenezy (praca z laptopem na 
kolanach, obcisła bielizna i odzież, długotrwała siedząca 
praca – taksówkarze, kierowcy). U mężczyzn otyłych 
stwierdza się także otłuszczenie tkanki moszny, co lokalnie 
także zwiększa temperaturę jąder, zaburzając produkcję 
plemników [28, 29]. 

 
 

Postępowanie dietetyczne w terapii nadmiernej masy 
ciała  

 
W przypadku rozpoznania nadwagi lub otyłości u jed-

nego lub obu planujących potomstwo rodziców należy 
wdrożyć odpowiednie leczenie obejmujące zarówno zmia-
nę dotychczasowego stylu życia, jak i sposobu żywienia, 
gdyż to one najczęściej odpowiedzialne są za nadmiar tkan-
ki tłuszczowej w organizmie. Pożądanym celem terapeu-
tycznym jest zmniejszenie masy ciała oraz wynikłe z niego 
korzyści metaboliczne, które pozwolą na pomyślne dojście 
do zapłodnienia i utrzymania ciąży. Prawidłowe odchudza-
nie powinno być rozłożone w czasie. Pożądana jest utrata 
0,5–1 kg nadwagi w ciągu tygodnia. Dzięki diecie ubogo-
energetycznej (obniżenie wartości energetycznej diety  
o 500–1000 kcal od wartości indywidualnego zapotrzebo-
wania energetycznego pacjenta) oraz wysiłkowi fizyczne-
mu (najlepsze są ćwiczenia aerobowe) powyższe ubytki 
masy ciała są możliwe do osiągnięcia [31]. 

Prawidłowo zaplanowana dieta ubogoenergetyczna po-
winna zapewniać redukcję masy ciała, prawidłowe funkcjo-
nowanie organizmu, utrzymanie dobrego samopoczucia pa- 
cjenta oraz ograniczenie uczucia głodu. Zaplanowanie diety 
powinno poprzedzić obliczenie (do dyspozycji są np. wzory 
Harrisa-Benedicta, Mifflina i wsp.) lub sprawdzenie za po- 
mocą kalorymetru czy impedancji bioelektrycznej spoczyn-
kowego wydatku energetycznego pacjenta i całkowitego 
zapotrzebowania energetycznego. Najczęściej dieta o obni-
żonej zawartości energii mieści się w granicach 1000–1500 
kcal. Największemu ograniczeniu w planowanym jadłospi-
sie ulegają tłuszcze, głównie zwierzęce. Należy tu zwrócić 
uwagę na tzw. tłuszcze ukryte, zawarte w mleku i przetwo-
rach mlecznych, stąd poleca się chude mleko, twarogi i jo- 
gurty, kefiry, maślanki o ograniczonej zawartości tłuszczu. 
Dodatek tłuszczu roślinnego, np. do sałatek jest pożądany  
(z uwagi na dostarczanie nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych), ograniczone powinno być smarowanie pieczywa, na- 

tomiast wykluczone smażenie czy odsmażanie. Dozwolone 
jest gotowanie w wodzie, na parze, duszenie bez dodatku 
tłuszczu czy pieczenie. Z węglowodanów powinny być wy- 
bierane produkty z pełnego przemiału, czyli pełnoziarniste 
pieczywo, grube kasze (gryczana, jęczmienna), dziki ryż, 
razowy makaron, naturalne płatki (owsiane, żytnie) i otręby. 
Należy wykluczyć cukier, słodycze i desery. Warzywa najle-
piej w postaci surowej – na kanapki, do sałatek, surówek, 
past – powinny być spożywane w ilości ok. 500 g na dobę. 
Owoce najlepiej ograniczyć do dwóch porcji dzienne, najle-
piej spożywać je na surowo, jako deser (z produktami 
mlecznymi), czy przekąskę. Głównym źródłem białka po-
winno być mięso (głównie drób), dobrej jakości chude wę-
dliny i ryby oraz chude produkty mleczne. Zaleca się picie 
napojów w ilości ok. 2 litrów na dobę. Najlepiej wybierać 
wodę mineralną nisko- lub średniozmineralizowaną, słabą 
herbatę, napary ziołowe czy świeżo wyciskane soki (uwaga: 
są źródłem fruktozy, nie powinny być więc głównym źró-
dłem płynów w diecie). Dieta powinna być urozmaicona, 
zaleca się również uregulowanie pór posiłków – najlepiej 
pięciu w ciągu dnia [32]. W procesie udanego odchudzania 
ważne jest wsparcie rodzinne, korzystna może okazać się 
również pomoc grup wsparcia oraz psychologa. Istotne jest 
uczęszczanie na wizyty kontrolne, na których możliwa jest 
ocena i monitorowanie wprowadzonych zmian dietetycz-
nych. W określonych przypadkach konieczna jest pomoc 
lekarska – farmakologiczna lub bardziej radykalna – chirur-
gia bariatryczna [31]. 

 
 

Podsumowanie 
 
Wnioski z wielu opublikowanych badań wskazują jed-

noznacznie, iż ciężar ciała kobiety i mężczyzny może decy-
dować o ich płodności. Zarówno nadmierna masa ciała, jak  
i jej niedobór zaburzają fizjologiczne procesy prokreacji. 
Jedynie poprzez redukcję nadmiernej masy ciała jesteśmy 
w stanie ułatwić zajście w ciążę kobietom w sposób natu-
ralny oraz ograniczyć stosowanie technik wspomaganego 
rozrodu, a u mężczyzn poprawić parametry nasienia [3, 8, 
9, 28]. Spadek masy ciała u kobiet otyłych zmniejsza także 
ryzyko powikłań u matki w okresie ciąży i porodu, minima-
lizując tym samym ryzyko dla płodu.  Niezbędne jest zatem 
opracowanie protokołów sprawowania opieki położniczej 
nad kobietami z nadmierną masą ciała oraz otyłymi. Po-
zwoli to zredukować liczne powikłania wynikające z cho-
rób współistniejących z ciążą kobiet otyłych. Należy także 
dążyć do obowiązkowego wprowadzania w kartę ciąży i do- 
kumentację medyczną BMI w momencie pierwszej wizyty 
u lekarza/położnej prowadzących ciążę, co pozwoli podjąć 
kroki w celu redukcji/normalizacji masy ciała. Kolejnym 
krokiem jest wprowadzenie i upowszechnienie edukacji 
zdrowotnej na temat wpływu masy ciała na przebieg ciąży  
i porodu. Placówkami najlepiej spełniającymi tę rolę po-
winny się stać specjalistyczne poradnie dla otyłych kobiet w 
ciąży oferujące również zalecenia dietetyczne [9, 27, 30]. 
BMI należy obliczyć u każdej kobiety będącej pod opieką 
publicznej i niepublicznej przychodni (przychodnie leczenia 
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niepłodności). Wdrożenie odpowiedniego postępowania 
terapeutycznego w przypadku rozpoznania nadwagi lub 
otyłości u kobiety ciężarnej powinno mieć na celu zapew-
nienie przyszłej matce – zdrowia, natomiast dla płodu – 
jego prawidłowego wzrastania i rozwoju. Celem poradnic-
twa dietetycznego jest więc wprowadzanie prawidłowego 
sposobu odżywiania się oraz zmiana dotychczasowego 
(nieprawidłowego) stylu życia kobiety ciężarnej. Warto 
zaznaczyć, że kobieta nie powinna chudnąć w ciąży. Je-
dynie w określonych przypadkach otyłości, dozwolone 
jest utrzymanie masy ciała sprzed ciąży. 

Kobieta ciężarna powinna jeść dla dwojga, a nie za 
dwoje, bo to właśnie ilości oraz niewłaściwe wybieranie 
produktów spożywczych (bogatych w tłuszcz i cukier,  
a ubogich w błonnik pokarmowy) sprzyjają zbyt szybkiemu 
przyrostowi masy ciała. Prawidłowo zbilansowany jadło-
spis przyszłej matki powinien być urozmaicony i mieć 
cechy diety ubogoenergetycznej (jeśli chodzi o wybór pro-
duktów zalecanych). Należy uregulować pory posiłków, 
unikając napadów głodu. Kobieta powinna wybierać pro-
dukty świeże, jak najmniej przetworzone. Pełnoziarniste 
produkty zbożowe, w tym pieczywo, kasze, ryż, naturalne 
płatki są źródłem witamin z grupy B oraz błonnika. Chude 
mleko i przetwory mleczne (twarogi, jogurty) są źródłem 
wapnia i białka – powinny być jedzone trzy razy dzienne. 
Chude mięso i ryby, gotowane na parze, duszone czy pie-
czone, a nie smażone, zapewniają dowóz pełnowartościo-
wego białka. Tak samo jaja, które dozwolone są w ilości do 
2 żółtek tygodniowo (należy pamiętać, że są one składni-
kiem wielu potraw – kotletów mielonych czy naleśników). 
Dodatkiem do posiłków są warzywa i owoce, które zapew-
niają sytość i dostarczają różnorodne witaminy oraz skład-
niki mineralne. W diecie przyszłej matki ogranicza się do- 
datek tłuszczu (głównie zwierzęcego) do potraw oraz eli-
minuje smażenie i potrawy typu fast-food. Warto byłoby 
zwiększyć aktywność fizyczną kobiety ciężarnej z nad-
mierną masą ciała [30, 33]. Konieczne jest zatem wprowa-
dzenie współpracy między ginekologiem-położnikiem, po- 
łożną, diabetologiem, dietetykiem, anestezjologiem, neona- 
tologiem oraz ultrasonografistą, która pozwoli sprawować 
profesjonalną i wielowymiarową opiekę medyczną nad 
kobietami w okresie prokreacji [5].  
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