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Rak piersi jest jedną z głównych przyczyn zgonów kobiet 
na świecie. U kobiet alkoholozależny rak piersi stanowi ponad 
połowę wszystkich nowotworów kobiecych. W pracy przedys-
kutowano metabolizm etanolu i jego rolę w ryzyku raka pier-
si, mechanizmy alkoholowej kancerogenezy i możliwości 
działań prewencyjnych. Przedstawiono liczne sygnałowe szlaki 
uczestniczące w transformacji nowotworowej u kobiet, kon-
sumentek alkoholu. Ponadto, opisano biologicznie czynne 
substancje naturalne jako potencjalne czynniki prewencyjne 
i ich mechanizmy działania.

Słowa kluczowe: metabolizm etanolu, czynniki ryzyka 
raka piersi, alkohol i estrogeny, zapobieganie

Breast cancer is one of the main cause of  death in women 
on the world. In women alkohol-dependent breast cancer 
includes over half of all women’s tumors. In the paper, ethanol 
metabolism and its role in breast cancer risk and the mecha-
nisms of alcohol’s carcinogenesis and also possibility preven-
tive actions were discussed. Numerous signaling pathways in 
neoplastic transformation in women following alcohol con-
sumption have been presented. In addition, natural biological 
active chemicals as potential preventive factors and their me-
chanisms of action have been described.

Key words: ethanol metabolism, breast cancer risk 
factors, alcohol and estrogens, prevention

ALKOHOL ETYLOWY A RYZYKO  
RAKA PIERSI U KOBIET
Ethyl alcohol and the risk of breast  
cancer in women
ANDRZEJ STAREK
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Streszczenie/Abstract

1

Wstęp

Alkohol, obok palenia tytoniu, 
jest najczęściej konsumowaną używką 
na świecie. Spożywanie alkoholu pro-
wadzi do rozwoju różnych rodzajów 
nowotworów u ludzi. Istnieją epide-
miologiczne dowody, że picie alkoholu 
zwiększa ryzyko wystąpienia takich 
nowotworów, jak m.in. rak jamy ust-
nej, krtani, przełyku, wątroby, trzustki 
i jelita grubego [3].

Rak piersi jest chorobą etiologicznie 
złożoną, obejmującą m.in. dietę, styl 
życia i hormonalne czynniki ryzyka. 
Picie alkoholu jest dobrze udokumen-
towanym czynnikiem ryzyka raka piersi 
u kobiet [30].

Oszacowano, że na świecie w 2016 
roku było 3,0 mln (95% przedział nie-
pewności, UI: 2,6-3,6) zgonów alkoholo-
zależnych i 131,4 mln (UI: 119,4-154,4 
mln) lat życia z niezdolnością do pracy 
(DALYs). Wartości te odpowiadają 5,3% 
(UI: 4,6-6,3) wszystkich zgonów i 5,0% 
(UI: 4,6-5,9) DALYs. Choroby spowo-
dowane przez alkohol były częstsze wśród 
mężczyzn niż wśród kobiet. Choroby 
odalkoholowe najczęściej występowały 
w Europie wschodniej oraz w sub-Saha-
ryjskiej Afryce zachodniej, południowej 
i centralnej. 52,4% wszystkich zgonów 
alkoholozależnych stwierdzono u osób 
poniżej 60 roku życia [62, 71].

Dane epidemiologiczne wskazuję, 
że na świecie każdego roku wykrywa się 

ponad 2 mln nowych przypadków raka 
piersi. Chorobowość na raka piersi na 
świecie sięga 6,8 mln przypadków. Uważa 
się, że spożywanie alkoholu w dawkach 
mniejszych od 10-15 g dziennie może 
prowadzić do podwyższonego ryzyka 
raka piersi [20].

Wykazano, że w Europie w 2016 
roku było około 80.000 zgonów zwią-
zanych z konsumpcją alkoholu etylowe-
go (kobiety 22.778 przypadków; 95% 
przedział ufności, CI: 18.985-26.622; 
mężczyźni 56.207 przypadków; 95% CI: 
54.142-66.709). Ponadto oszacowano 
prawie 1,9 mln lat niezdolności do pracy 
(kobiety 531.377; 95% CI: 450.307-
614.370; mężczyźni 1.349.113; 95% 
CI: 1.306.596-1.591.898 [62].
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Na świecie, liczba zgonów na raka 
piersi wśród kobiet (FBC) wzrosła 
z 344.900 w 1990 roku do 600.700 
w 2017 roku. Wskaźnik umieralności 
standaryzowany na wiek (ASMR) u ko-
biet z FBC w tym okresie spadał o 0,59% 
(95% CI: 0,52-0,66%) rocznie. Było to 
spowodowane zmniejszonym spożyciem 
alkoholu i ograniczeniem palenia tytoniu 
przez kobiety, wyrażone redukcją wartości 
ASMR, odpowiednio o 1,73% i 1,77% 
rocznie. Z kolei wartość ASMR związana 
ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) wyraź-
nie rosła o 1,26% (95% CI: 1,22-1,30%) 
w ciągu roku [39].

Metaanaliza 22 prospektywnych ba-
dań kohortowych, obejmujących 45.350 
przypadków raka piersi u kobiet wyka-
zała, że kobiety aktualnie pijące alkohol 
z obecnością receptora estrogenowego 
(ER+) wykazywały zwiększone ryzyko 
raka piersi w porównaniu do kobiet nie

pijących alkoholu. Wykazano za-
leżność między dawkami spożywanego 
alkoholu ogółem i wina,a zwiększonym 
ryzykiem raka piersi. Przy spożyciu 10 
g alkoholu dziennie ryzyko wzrastało 
o 10,5% (względne ryzyko, RR=1,10; 
95%CI: 1,08-1,13) w przypadku alkoho-
lu ogółem i o 8,9% (RR=1,08; 95%CI: 
1,04-1,14) w przypadku wina. U ko-
biet po menopauzie ryzyko raka piersi 
wzrastało o 11,1% (RR=1,11; 95%CI: 
1,09-1,13) w przypadku wzrostu spo-
życia alkoholu ogółem o 10 g dziennie. 
Stwierdzono, że odsetek kobiet z odal-
koholowym rakiem piersi jest wyższy 
w Europie niż w Ameryce Płn. i Azji. 
Uzyskane dane wskazują, że konsumpcja 
alkoholu ma istotny wpływ na częstość 
wystepowania raka ER+, zwłaszcza u ko-
biet po menopauzie [64].

Podobne wyniki uzyskano w innych 
badaniach. W USA stwierdzono 1.484 
przypadki raka piersi (1.190 raka inwa-
zyjnego i 294 raka in situ) wśród 38.454 
badanych kobiet. Stosunkowo wysokie 
spożycie alkoholu było związane z nie-

wielkim wzrostem ryzyka raka piersi. Dla 
dziennej dawki alkoholu ≥30 g RRs wy-
nosiły 1,32 (95%CI: 0,96-1,82) dla raka 
piersi ogółem i 1,43 (95%CI: 1,02-2,02) 
dla inwazyjnego raka piersi. Podwyższone 
ryzyko występowało tylko w przypadku 
nowotworów ER+ i progesteronowo-
-dodatnich (PR+). Względne ryzyka dla 
zwiększonego spożycia alkoholu o 10 
g/dzień wynosiły: 1,11 (95%CI: 1,03-
1,20) dla nowotworów ER+/PR+ (804 
przypadki), 1,00 (95%CI: 0,81-1,24) 
dla nowotworów ER+/PR- (125 przy-
padków) i 0,99 (95%CI: 0,82-1,20) 
dla nowotworów ER-/PR- (167 przy-
padków) [79].

W innym badaniu, obejmującym 
184.418 kobiet po menopauzie wykryto 
5.461 przypadków raka piersi. Częstość 
występowania raka piersi ogółem była 
istotnie związana z konsumpcją alko-
holu. W przypadku, gdy ilość alkoholu 
przekraczała 35 g/dzień, RRs wynosiły 
1,35 (95%CI: 1,17-1,56) dla raka pier-
si ogółem, 1,46 (95%CI: 1,22-1,75) 
dla nowotworów przewodowych i 1,52 
(95%CI: 0,92-2,44) dla nowotworów 
zrazikowych. Względne ryzyka raka piersi 
ER+/PR+, ER+/PR- i ER-/PR- wynosiły 
odpowiednio: 1,46 (95%CI: 1,12-1,91) 
w przypadku spożywania ponad 35 g 
alkoholu/dzień, 1,13 (95%CI: 0,73-
1,77) przy spożyciu alkoholu w ilości 
20 g/dzień i 1,21 (95%CI: 0,79-1,84) 
przy spożyciu alkoholu w dawce około 
20 g/dzień [35].

U kobiet spożywających 35-44 g al-
koholu dziennie RR raka piersi wynosiło 
1,32 (95%CI: 1,19-1,45), natomiast przy 
spożyciu alkoholu ≥45 g/dzień RR raka 
piersi sięgało wartości 1,46 (95%CI: 
1,33-1,61). Względne ryzyko raka piersi 
wzrastało o 7,1% (95%CI: 5,5-8,7%) 
przy wzroście dawki alkoholu o 10 g/
dzień. Palenie tytoniu przez kobiety 
z rakiem piersi i w grupie kontrolnej, 
nie spożywających alkoholu, nie miało 
wpływu na ryzyko raka piersi [24].

Metabolizm etanolu i jego skutki 
zdrowotne

Biotransformacja etanolu jest od-
powiedzialna za powstawanie aktyw-
nych metabolitów, które zaburzają 
czynności komórek lub prowadzą do 
ich śmierci. Etanol aktywuje oksy-
dacyjne szlaki metaboliczne lub jest 
wbudowywany do różnych struktur 
chemicznych na drodze beztlenowej. 
Oksydacyjny metabolizm etanolu 
przeważa [55].

Metabolizm etanolu jest procesem 
dwuetapowym, obejmującym powsta-
wanie najpierw aldehydu octowego, 
a następnie kwasu octowego. Pierwszy 
etap przemiany etanolu jest katalizo-
wany przez dehydrogenazę alkoholo-
wą (ADH, EC 1.1.1.1), cytochrom 
P4502E1 (CYP2E1, EC 1.14.14.1) 
i katalazę (CAT, EC 1.11.1.21). Po-
nadto, w przemianie etanolu do alde-
hydu octowego i wolnych rodników 
uczestniczą: dehydrogenaza ksanty-
nowa (XDH, EC 1.17.1.4), oksydaza 
ksantynowa (XO, EC 1.17.3.2) i oksy-
daza aldehydowa AO, EC 1.2.3.1) [8].

ADH jest enzymem cytozolowym, 
o szerokim spektrum substratowym, 
występującym w wielu tkankach. Pro-
ces utleniania etanolu zużywa utlenio-
ną formę nukleotydu pirydynowego, 
co prowadzi do wzrostu stosunku 
NADH/NAD+ [16]. ADH jest ha-
mowana przez pirazol i metylopirazol.

CYP2E1 metabolizuje etanol do 
aldehydu octowego, a następnie do 
kwasu octowego. Enzym ten występuje 
w mitochondriach wątroby i w siatecz-
ce endoplazmatycznej. Wykazano, że 
mitochondrialny CYP2E1 jest sku-
teczniejszy w produkcji reaktywnych 
form tlenu (ROS) i uszkodzeń komór-
kowych od jego formy mikrosomalnej. 
Etanol jest induktorem CYP2E1, a rola 
tego enzymu w alkoholowej kancero-
genezie jest złożona [23].
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Indukowany CYP2E1 przez etanol 
powoduje inaktywację kwasu retinowego 
(RA) przez stymulację jego przemian 
do polarnych metabolitów, takich jak 
17-hydroksy-RA i 4-okso-RA.

Metabolizm ten ulega całkowitemu 
zahamowaniu przez disulfiram i liarozol, 
niespecyficzne inhibitory CYP2E1 [36].

Ludzie są zróżnicowani pod wzglę-
dem zdolności do metabolizowania eta-
nolu w wyniku genetycznych różnic 
ADH, która utlenia około 80% etanolu 
do aldehydu octowego w wątrobie [66]. 
Genetyczne cechy ADH mogą odgrywać 
istotną rolę w powstawaniu i rozwoju 
raka piersi.

Istnieje kilka różnych kategorii 
ludzkich izoenzymów ADH. Kategoria 
ADHI, to produkty genów ADH1A, 
ADH1B i ADH1C (dawniej nazywane 
jako ADH1, ADH2 i ADH3), które 
uczestniczą głównie w biotransformacji 
etanolu. Wśród genów ADHI, zwłaszcza 
ADH1B i ADH1C istnieją warianty 
polimorficzne [2].

U Azjatów stwierdzono polimorfi-
zmy ADH1B, podczas gdy w popula-
cji kaukaskiej występują polimorfizmy 
obejmujące głównie ADH1C [58]. 
W tym drugim przypadku istnieją dwa 
polimorfizmy, tj. Ile350 Val i Arg272 
Gln determinujące allel ADH1C*1. 
Z kolei 272Gln i 350Val determinują 
allel ADH1C*2 [28]. Osoby posiadające 
izoenzymy ADH1C1-1, ADH1C1-2 
i ADH1C2-2 są określane odpowiednio 
jako szybko, pośrednio i wolno meta-
bolizujący etanol [4].

Gen ADH1C jest kluczowy w pro-
cesie nowotworowym, ponieważ po-
siada dwa allele, wysoce aktywny 
allel ADH1C*1 i mniej aktywny allel 
ADH1C*2. U kobiet po menopauzie 
wykazano, że allel ADH1C*1 odgrywa 
kluczową rolę w ryzyku raka piersi [56]. 
W grupie 315 kobiet z rakiem piersi 
(356 kobiet kontrolnych) ryzyko raka 
piersi było wyższe u nosicielek dwóch 
kopii alleli ADH1C*1, tj. homozygot 

dla ADH1C*1, w porównaniu z nosiciel-
kami tylko jednej lub żadnej kopii tego 
allelu, tj. heterozygot lub homozygot 
dla allelu ADH1C*2. Ponadto, kobiety 
przed menopauzą, które były homozy-
gotami dla ADH1C*1 i spożywały duże 
ilości alkoholu, miały wyższe ryzyko raka 
piersi niż kobiety spożywające alkohol 
w umiarkowanych ilościach (iloraz szans, 
OR=3,6; 95%CI:1,5-8,8) [21].

W badaniu 1.047 kobiet z rakiem 
piersi i u 1.101 kobiet grupy kontrolnej 
bez tej choroby wykazano, że ryzyko 
raka piersi u osób szybko metabolizu-
jących etanol było silniej zaznaczone 
przed menopauzą (OR=2,9; 95%CI: 
1,2-7,1). U kobiet po menopauzie OR 
wynosiło 1,8 (95%CI: 0,9-3,8) [66].

Aldehyd octowy jest szybko utle-
niany do nietoksycznego octanu przez 
dehydrogenazę aldehydową (ALDH, EC 
1.2.1.3) w wątrobie. Proces ten zwiększa 
również stosunek NADH/NAD+. Po-
wstający octan jest kierowany do tkanek 
obwodowych, gdzie jest metabolizowany 
do acetylo-CoA, a następnie włączany 
do cyklu kwasów trikarboksylowych lub 
do biosyntezy kwasów tłuszczowych.

ALDH jest zarówno mitochon-
drialnym jak i cytozolowym enzymem, 
występującym w postaci izoenzymów, 
które uczestniczą w metabolizmie en-
dogennych i egzogennych aldehydów. 
Mitochondrialne ALDH z wątroby 
szczurów, chomików i człowieka wy-
kazują podobne właściwości w reak-
cjach utleniania. Natomiast, cytozolowy 
ALDH człowieka różni się istotnie od 
tego enzymu u gryzoni. Stała substrato-
wa (Km) względem aldehydu octowego 
dla ALDH1 człowieka jest około 12 razy 
większa niż u gryzoni. Ponadto, ALDH1 
człowieka jest 10 razy mniej wrażliwa na 
inhibicję disulfiramem niż cytozolowa 
ALDH gryzoni. Izoenzym ALDH2 jest 
najskuteczniejszym utleniaczem aldehy-
du octowego. Zasugerowano, że ALDH2 
jest jedynym enzymem utleniającym 
aldehyd octowy u człowiek [32].

ALDH2 znajduje się w macierzy mi-
tochondrialnej hepatocytów. Izoenzym 
ten uczestniczy w reakcjach detoksyka-
cyjnych takich związków endogennych, 
jak m.in. 4-hydroksy-2-nonenal i dial-
dehyd malonowy, które są produktami 
peroksydacji lipidów. Istnieje mutacja 
punktowa inaktywująca ALDH2, zwana 
ALDH2*2, z niską aktywnością enzy-
matyczną [10]. Ta postać enzymu jest 
odpowiedzialna za kumulację aldehydu 
octowego w tkankach.

W badaniu 623 kobiet z rakiem 
piersi i 1845 osób kontrolnych, pocho-
dzących z Azji wschodniej, stwierdzono 
podwyższone ryzyko alkoholozależne-
go raka piersi, niezależnie od genoty-
pów ADH1B i ALDH2. Polimorfizm 
ALDH2 był niezależnie związany 
z podwyższonym ryzykiem raka piersi 
(OR=1,27; 95%CI: 1,02-1,58). Sam 
polimorfizm ADH1B oraz polimorfizmy 
ALDH2 i ADH1B łącznie nie miały 
wpływu na podwyższone ryzyko raka 
piersi [51].

Istnienie mutacji ALDH2*2, które 
występuje u około 560 mln wschodnich 
Azjatów i u prawie 8% światowej popu-
lacji ludzi, jest istotne z punktu widzenia 
potencjalnych skutków zdrowotnych [5].

Kwas foliowy i alkohol są czynnikami 
wchodzącymi w skład diety, które wpły-
wają na ryzyko nowotworowe u ludzi. 
Alkoholizm jest związany z deficytem 
folianu, powstającym w wyniku ogra-
niczonego spożycia tej witaminy. Kon-
sumpcja alkoholu w dużych ilościach 
hamuje wchłanianie folianu z przewodu 
pokarmowego, zwiększa jego wydalanie 
z moczem i hamuje aktywność anzy-
mów biorących udział w metabolizmie 
związków jednowęglowych. Upośledzona 
metylacja DNA z powodu deficytu do-
norów grup metylowych jest uważana 
za negatywny skutek deficytu folianu, 
spowodowany przez alkohol. Niskie po-
ziomy metioniny i folianu w diecie oraz 
konsumpcja alkoholu może zwiększać 
ryzyko raka okrężnicy u mężczyzn [61].
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Zasugerowano, że CYP2E1 i ALDH1 
mogą być kluczowymi czynnikami przy-
czynowymi niektórych nowotworów. 
Przewlekłe, wysokie spożycie alkoholu 
prowadzi do indukcji CYP2E1, który 
utlenia etanol do aldehydu octowego. 
Aldehyd octowy jest dobrze znanym 
kancerogenem. Związek ten zakłóca syn-
tezę, metylację i naprawę DNA oraz 
reaguje z białkami i DNA tworząc trwałe 
addukty. Stwierdzono, że S-adenozylo-
metionina (SAM), będąca produktem 
biotransformacji folianu, reguluje katali-
tyczną aktywność CYP2E1. Przypuszcza 
się, że wysokie stężenia folianu mogą 
prowadzić do wzrostu poziomów SAM, 
który hamuje aktywność CYP2E1, co 
może skutkować obniżoną produkcja 
aldehydu octowego z etanolu. W ro-
dzinie ALDH1 występują dwa enzymy 
uczestniczące w metabolizmie etanolu 
i folianu. ALDH1A1 utlenia aldehyd 
octowy do nie- toksycznego octanu. 
Z kolei ALDH1L1, znana jako dehy-
drogenaza folianowa (FDH) uczestniczy 
w biosyntezie nukleotydów. ALDH1L1 
jest hamowana w niektórych stanach 
fizjologicznych i patologicznych. Z dru-
giej strony wzrost jej aktywności może 
wywierać działanie antyproliferacyj-
ne. Istnieje hipoteza, że folian reaguje 
z jednym z trzech znanych elementów 
odpowiedzi komórkowej, regulujących 
ekspresję genów w kierunku wzrostu 
aktywności ALDH1A1 i ALDH1L1 
celem zmniejszenia poziomów aldehy-
du octowego i zapewnienia stabilności 
DNA [29].

Aldehyd octowy reaguje z grupa-
mi aminowymi tworząc zasady Schiffa 
zmieniające strukturę i funkcję wielu 
białek, w tym zasadowych histonów [27]. 
Aldehyd ten hamuje biosyntezę kwasu 
retinowego (RA). RA jest produkowa-
ny z retinalu przy udziale dehydroge-
nazy retinalu (RALDH2; ALDH1A2). 
RALDH2 wykazuje większe powinowac-
two do aldehydu octowego jako substratu 
niż do retinalu [60].

Aldehyd octowy jest rakotwórczy 
u gryzoni, powoduje wymianę chro-
matyd siostrzanych i aberracje chro-
mosomowe w komórkach człowieka. 
Dobrze znanym adduktem aldehydu 
octowego jest N2-etylo-2’-deoksygu-
anozyna, występująca w wątrobowym 
i leukocytarnym DNA. Inny addukt, 
1,N2-propano-2’-deoksyguanozyna 
(PdG), może powstawać w reakcji alde-
hydu octowego z białkami histonowymi 
i innymi związkami zasadowymi. PdG 
wykazuje działanie mutagenne i geno-
toksyczne [34]. W warunkach in vitro 
aldehyd octowy wywiera działanie kla-
stogenne wyrażone wzrostem częstości 
występowania mikrojąder, pęknięciami 
nici DNA i zahamowaniem cyklu ko-
mórkowego w fazie G2/M [6, 25].

Aldehyd octowy zmniejsza poziomy 
zredukowanego glutationu (GSH) i zabu-
rza równowagę redoksową komórek. Jest 
to wynikiem m.in. nieenzymatycznego 
wiązania GSH, spadku aktywności pe-
roksydazy glutationowej, enzymatycznej 
destrukcji GSH do cysteinyloglicyny oraz 
zaburzenia procesu transsulfuracji [11].

GSH pełni rolę czynnika ochraniają-
cego komórki przed endo- i egzogennymi 
czynnikami elektrofilowymi. Jest on ko-
faktorem dla enzymów metabolizujących 
nadtlenek wodoru i nadtlenki lipidowe. 
GSH jest wiązany z różnymi związka-
mi elektrofilowymi przez S-transferazę 
glutationową (GST). Polarne produkty 
tych reakcji są wydalane przez nerki. Bio-
synteza GSH jest związana z procesem 
metylacji poprzez szlak transsulfuracji. 
Proces metylacji komórkowej jest istotny 
z punktu widzenia epigenetycznej regu-
lacji genowej [11].

Obok procesów oksydacyjnych, 
istnieje wiele reakcji nieoksydacyjnych 
etanolu, które powodują sprzęganie tego 
związku m.in. z kwasem glukuronowym, 
siarczanami fosfolipidów i kwasami tłusz-
czowymi. Produktami tych reakcji są: 
glukuronid etylu, siarczan etylu, fosfaty-
dyloetanol i estry etylowe kwasów tłusz-

czowych. Wymienione reakcje sprzęgania 
etanolu mają mniejszy udział w procesach 
metabolicznych tego związku w porów-
naniu z przemianami oksydacyjnymi 
[13, 26].

Etanol powoduje zmiany metabolicz-
ne, które mogą prowadzić do rozwoju 
nowotworów. Wg Międzynarodowej 
Agencji Badań nad Rakiem (IARC) na-
poje alkoholowe i aldehyd octowy są 
klasyfikowane do grupy 1, tj. substancji 
rakotwórczych dla ludzi [30]. 

Wpływ etanolu na poziomy 
estrogenów

W badaniu przekrojowym kobiet po 
menopauzie oceniono zależność pomię-
dzy spożyciem alkoholu oraz stężeniami 
estrogenów i androgenów we krwi ob-
wodowej. Stwierdzono, że kobiety, które 
spożywały ponad 25 g etanolu dziennie 
miały wyższe stężenia estronu (E1) i es-
tradiolu (E2). Stężenia siarczanu dehydro-
epiandrosteronu (DHEAS), testosteronu 
i globuliny wiążącej hormony płciowe 
(SHBG) nie różniły się w porównaniu ze 
stężeniami tych hormonów u kobiet nie-
spożywających alkoholu [50]. W innym 
badaniu, gdy kobiety spożywały 15 g lub 
30 g alkoholu dziennie przez 8 tygodni, 
to miały one podwyższone stężenie siar-
czanu estronu w surowicy odpowiednio 
o 7,5% (95%CI: 0,3% 15,9%) i o 10,7% 
(95%CI: 2,7% 19,3%). Stężenie DHEAS 
również wzrosło odpowiednio o 5,1% 
(95%CI: 1,4% -9,0%) i o 7,5% (95%CI: 
3,7% -11,5%) w porównaniu z kobie-
tami, które otrzymywały placebo [14].

W podobnym badaniu, gdy kobiety 
spożywały 15 g alkoholu/dzień przez 
okres 4 tygodni, to stężenie siarczanu 
estronu w surowicy wzrosło o 6,9% (nie 
istotnie). Gdy spożycie alkoholu było 
2. krotnie wyższe (30 g/dzień), to ob-
serwowano istotny wzrost stężenia tego 
estrogenu o 22,2%. Również poziomy 
DHEAS były istotnie podwyższone, śred-
nio o 8% i 9,2% po spożywaniu alkoholu 
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odpowiednio w dawkach 15 g i 30 g/
dzień. Stężenia DHEAS w surowicy były 
istotnie podwyższone w okresie od 4-8 
tygodnia podczas pobierania alkoholu 
w obu dawkach. Wyniki te wskazują, że 
umiarkowane spożycie alkoholu stosun-
kowo wcześnie wywiera istotny wpływ na 
homeostazę hormonów płciowych [44].

Etanol zwiększa ekspresję ERα i aro-
matazy oraz stymuluje proliferację ludz-
kich komórkach raka piersi MCF-7 in 
vitro. Stwierdzono, że etanol stymuluje 
proliferację ludzkich komórek raka piersi 
tylko ER+ [17]. Ponadto, w komórkach 
hormono-zależnych, takich jak MCF-
7 i T47D, związek ten aktywuje ERα 
w sposób zależny od dawki i hamuje 
ekspresję nowotworowego genu supre-
sorowego BRCA1 [19].

Wyniki badań epidemiologicznych 
potwierdzają zależność pomiędzy pod-
wyższonymi stężeniami estrogenów, an-
drogenów oraz niskimi stężeniami SHBP 
w surowicy i wysokim ryzykiem raka 
piersi u kobiet w okresie przedmeno-
pauzalnym [54, 67].

W wielu badaniach epidemiolo-
gicznych wykazano zależność między 
konsumpcja alkoholu i występowaniem 
raka piersi z ER+ i PR+ [31, 35, 50, 79]. 
W grupie 989 kobiet z histologicznie

potwierdzonym rakiem piersi (grupa 
kontrolna liczyła 1.350 kobiet) konsump-
cja alkoholu była związana z nowotwora-
mi ER+ (OR=2,16; 95%CI: 1,68-2,76) 
przy dawce alkoholu > lub = 13,8 g/dzień. 
Dla 10 g wzrostu spożycia alkoholu/dzień 
OR wynosiło 1,13 (95%CI: 1,07-1,20). 
Dla nowotworów ER- zależność od spo-
życia alkoholu była nie istotna (OR=1,36; 
95%CI:0,93-2,01). Dla nowotworów 
ER+PR+, zależność od konsumpcji al-
koholu była podobna jak w przypadku 
nowotworów ER+ (OR=2,34; 95%CI: 
1,81-3.04) po spożywaniu > lub = 13,8 
g alkoholu/dzień. Dla nowotworów ER- 
PR- nie obserwowano istotnej zależności 
ryzyka raka piersi od spożycia alkoholu 
(OR=1,25; 95%CI: 0,81-1,94) [12].

Spożywanie alkoholu w ilości > lub = 
10 g/dzień prowadziło do wzrostu ryzyka 
rozwoju nowotworów ER+, niezależ-
nie od statusu PR (RR=1,35; 95%CI: 
1,02-1,80 dla nowotworów ER+PR+ 
i RR=2,36; 95%CI: 1,56-3,56 dla nowo-
tworów ER+PR-). Bezwzględny wskaźnik 
raka piersi ER+ wynosił 232/100 tys. 
osobolat u kobiet o najwyższym spożyciu 
alkoholu oraz 158/100 tys. osobolat u ko-
biet niespożywających tej używki [65].

Spożywanie etanolu w dawce 0,225 g/
kg masy ciała zwiększało istotnie poziomy 
estradiolu w surowicy o 27-38 % u kobiet 
w okresie przed menopauzalnym, zwłasz-
cza w środkowej fazie cyklu miesiączko-
wego. Wiadome jest, że estrogeny mogą 
indukować raka piersi przez bezpośrednie 
działanie na ER lub na drodze pośredniej 
w wyniku m.in. genotoksycznego działa-
nia własnych metabolitów powstających 
na drodze oksydacyjnej [63].

Mechanizmy etanolowej 
kancerogenezy

Pomimo istniejących dowodów na za-
leżność między rakiem piersi i konsump-
cją alkoholu, mechanizmy alkoholowej 
kancerogenezy nie zostały w pełni pozna-
ne. Mechanizmy te, często o charakterze 
hipotez, obejmują m.in. wpływ etanolu 
na stężenia estrogenów i ich receptory, 
powstawanie rakotwórczego aldehydu 
octowego i ROS oraz upośledzone wchła-
nianie substancji odżywczych z przewo-
du pokarmowego. Etanol może również 
działać rakotwórczo poprzez zaburzenie 
procesów metylacji DNA i metabolizmu 
RA [71].

Alkoholozależna kancerogeneza może 
być spowodowana paleniem tytoniu, 
niewłaściwą dietą, chorobami współ-
istniejącymi i predyspozycją genetycz-
ną. Osoby z niektórymi, przewlekłymi 
chorobami wątroby, refluksem żołąd-
kowo-przełykowym i polipami jelita 
grubego są szczególnie wrażliwe na ra-
kotwórcze działanie etanolu. Nosiciele 

allela ALDH2*2 cechują się wysokim 
ryzykiem alkoholozależnego raka prze-
łyku. Nosiciele ADH1C*1, homozygoty 
i reduktazy metylenotetrahydrofolianowej 
(MTHFR), wariant 677CT, są również 
podatne na alkoholozależne nowotwory. 
Takie czynniki, jak niewłaściwa higiena 
jamy ustnej, niedobory folianu, witaminy 
B6 i donorów grup metylowych w diecie, 
lub nadmiar witaminy A i β-karotenu 
w pożywieniu zwiększają ryzyko nowo-
tworowe związane z konsumpcją alkoholu 
[57].

W badaniach in vitro wykryto czą-
steczki sygnałowe, takie jak ROS, aldehyd 
octowy, metaloproteinazy, międzykomór-
kowy receptor kinazy tyrozynowej ErbB2/
Her2/Neu, cytozolowe kinazy białkowe, 
cyklaza adenylowa, E-kadheryny, ER 
i różne czynniki transkrypcyjne, które 
mogą odpowiadać za rakotwórcze dzia-
łanie etanolu. Istniejące dane sugerują, że 
receptor naskórkowego czynnika wzrostu 
(EGFR) może sprzyjać rozwojowi i pro-
gresji raka piersi [49]. U 20-30% kobiet 
z rakiem piersi obserwuje się amplifikację 
receptora ErbB2 kinazy tyrozynowej. 
ErbB są białkami receptorowymi, w skład 
których wchodzą: EGFR/ErbB1, ErbB2/
neu, ErbB3 i ErbB4. ErbB2 odgrywa 
główną role w aktywacji ErbB. Etanol 
stymuluje inwazję raka piersi przez pre-
ferencyjną, nadmierną ekspresję ErbB2, 
który jest pozytywnie związany z między-
komórkową metaloproteinazą-2 (MMP-
2) i MMP-9. Aktywacja metaloproteinaz 
jest zależna od N-terminalnej kinazy c-
-Jun (JNK) i ROS. Inwazja komórek 
nowotworowych, stymulowana przez 
etanol, jest hamowana przez selektywne 
inhibitory MMP-2. MMP-2 jest zloka-
lizowana głównie w zrębowych fibrobla-
stach. Etanol aktywuje również MMP-2. 
W medium hodowlanym komórek MCF-
7 ludzkiego raka piersi, traktowanych eta-
nolem, wykazano wzrost ilości aktywnego 
MMP-2 i MMP-9. Estradiol zwiększał 
poziomy obu proteinaz. Anty-estrogen 
ICI 182,780 hamował wzrost poziomów 
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MMP-2 i MMP-9 indukowany przez 
estradiol [18, 41, 42].

Ostatnio wykazano, że proces przejścia 
nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT), 
umożliwiający inwazję i migrację komó-
rek nowotworowych w wyniku utraty 
E-kadheryny, cząsteczek zapewniających 
adhezję typu komórka-komórka, i wzrostu 
poziomu białka mezenchymalnego – vi-
mentyny, odgrywają istotną rolę w pro-
gresji i metastazie nowotworowej. Etanol 
zwiększał poziomy vimentyny, markera 
EMT w komórkach raka okrężnicy i raka 
piersi. Etanol stymulował jądrowy czynnik 
transkrypcyjny (Snail) uczestmniczący 
w progresji i przerzutach nowotworów. 
Ponadto, związek ten nasilał aktywację 
EGFR. Inhibitory EGFR hamowały eks-
presję mRNA Snail i migrację komó-
rek nowotworowych indukowaną przez 
etanol. Dane te wskazują, że progresja 
nowotworowa indukowana przez alkohol 
poprzez aktywność EMT jest związana ze 
szlakiem EGFR-Snail [22].

Alkohol stymuluje wzrost nowotwo-
rów piersi poprzez aktywację naczyniowe-
go, śródbłon- kowego czynnika wzrostu 
(VEGF). Alkohol indukuje ekspresję 
VEGF w komórkach raka piersi in vitro 
i in vivo. Blokada VEGF przez swoisty 
inhibitor zmniejsza zarówno angiogenezę 
guza jak i wzrost guzów piersi stymulowa-
ny przez alkohol. VEGF nie tylko indu-
kuje angiogenezę, ale również uczestniczy 
w przerwaniu bariery naczyniowej dla 
komórek nowotworowych, co prowadzi 
do przerzutów [40, 70, 73].

Przewlekłe narażenie komórek raka 
piersi (MCF-7, BT20 i T27D) na etanol 
in vitro zwiększało agresywność tych ko-
mórek przy udziale kinazy białkowej p38γ 
MAPK/RhoC aktywowanej mitogenem. 
Ponadto, obserwowano wzrost liczby 
kolonii badanych komórek, ich dyspersję, 
a także stymulację ich inwazji i migracji 
oraz wzrost populacji macierzysto-podob-
nych komórek nowotworowych (CSC). 
Badane komórki raka piersi, narażone 
na etanol in vitro, wykazywały znacznie 

większą szybkość wzrostu i zdolność do 
przerzutów u myszy in vivo [75].

Jedną z izoform rodziny p38 MAPK 
jest p38γ. Rodzina ta obejmuje cztery 
izoformy: p38α, p38β, p38γ i p38δ, 
które są kinazami seryno / treoninowymi. 
Enzymy te są aktywowane przez różne 
czynniki komórkowe i środowiskowe, 
m.in. przez zapalne cytokiny. Stwierdzo-
no, że p38γ MAPK może uczestniczyć 
w kancerogenezie i agresywności no-
wotworów. Wykazano, że p38γ MAPK 
zwiększała EMT w komórkach raka pier-
si. EMT promuje progresję komórek 
rakowych i metastazę oraz uczestniczy 
w regulacji populacji CSC. CSC mają 
zdolność samoodnawiania i są oporne na 
chemioterapię. O ile nadmierna ekspresja 
p38γ MAPK nasila proces EMT, to jego 
obniżona ekspresja hamuje ten proces. 
Kinaza białkowa p38γ MAPK zwiększa 
populację CSC, natomiast usunięcie 
jej prowadzi do spadku populacji CSC 
w komórkach raka piersi. Kinaza p38γ 
MAPK uczestniczy w regulacji populacji 
CSC, migracji/inwazji, transformacji 
komórkowej, podczas gdy EMT pełni 
kluczową rolę w progresji nowotworowej 
oraz w rozsiewaniu komórek nowotwo-
rowych z litych guzów, co prowadzi do 
przerzutów. Podczas procesu EMT, na-
błonkowe komórki rakowe tracą swoje 
cechy i uzyskują właściwości komórek 
mezenchymalnych. Tego rodzaju trans-
formacja sprzyja migracji i inwazji ko-
mórek nowotworowych [72, 74, 76].

Alkohol powoduje migrację i inwazję 
potrójnie-negatywnych komórek raka 
piersi (TNBC) poprzez aktywację p38 
MAPK i JNK. TNCB są podtypem ko-
mórek raka piersi, które nie posiadają 
receptorów hormonalnych ER i PR oraz 
HER2. Wykazano, że etanol w niskich 
stężeniach (0,025-0,1%) indukuje pro-
liferację komórkową, migrację i inwazję 
w dwóch liniach komórek TNBC (MDA-
-MB-231 i MDA-MB-468). Zmiany te 
są wynikiem indukowanej przez alkohol 
produkcji ROS, aktywacji p38 MAPK 

i fosforylacji JNK. Ponadto stwierdzo-
no, że alkohol aktywuje jądrowy czyn-
nik transkrypcyjny NF-κB i zwiększa 
transkrypcję docelowych genów NF-κB. 
Aldehyd octowy trównież indukuje mi-
grację komórkową i inwazję oraz nasila 
fosforylację p38 MAPK, JNK i NF-κBα 
w komórkach TNBC, podobnie jak eta-
nol [80].

Zapobieganie nowotworom piersi

Istnieje wiele czynników odpowie-
dzialnych za powstawanie i rozwój raka 
piersi u kobiet. Należą do nich m.in. kon-
sumpcja alkoholu, wczesna menstruacja, 
późna menopauza, pierwsza ciąża w póź-
niejszym wieku, długość okresu karmie-
nia piersią, stosowanie zastępczej terapii 
estrogenowej, dieta bogata w tłuszcze 
i ograniczony wysiłek fizyczny lub jego 
brak [15]. Wyeliminowanie niektórych 
z wymienionych czynników, w ramach 
pierwotnej prewencji, może zmniejszać 
zachorowalność i umieralność na raka 
piersi [1, 34]. Metody diagnostyczne, 
takie jak mammografia, ultrasonografia, 
rezonans magnetyczny, ultradzwięko-
we badanie piersi i samokontrola piersi 
jako wtórna prewencja, mogą umożliwić 
wczesne wykrycie raka lub zmian przed-
rakowych [33, 38].

U kobiet największa wrażliwość na 
choroby nowotworowe występuje mię-
dzy okresem pokwitania i pierwszą ciążą 
[37]. Im krótszy ten okres tym ryzyko 
nowotworowe jest mniejsze.

Niektóre substancje naturalne, 
zwłaszcza pochodzenia roślinnego, obecne 
w żywności, napojach i suplementach 
diety, które wywierają hamujące działa-
nie na enzymy metabolizujące etanol do 
aldehydu octowego i ROS [7] mogą być 
uważane za czynniki pierwotnej i wtór-
nej prewencji.

Wiele fitochemikaliów, zwłaszcza 
polifenoli, wywiera hamujące działanie 
na enzymy generujące aldehyd octowy 
w tkankach piersi [43, 52, 69]. Związki 
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polifenolowe pochodzenia roślionnego 
wykazują antyoksydacyjne i prawdopo-
dobnie przeciwnowotworowe działanie. 
Hamowanie procesu nowotworowego 
zaobserwowano m.in. w przypadku 
kwasów fenolowych, katechin, izofla-
wonów, kwercetyny, kumaryny, geniste-
iny i innych flawonoidów, resweratrolu 
i lignanów. Polifenole mogą hamować 
kancerogenezę na etapie inicjacji, pro-
mocji i progresji. Izoflawony i lignany 
mogą opóźniać powstawanie nowotwo-
rów przez wpływ na aktywności związane 
z estrogenami [48, 77]. Ponadto, wykaza-
no, iż folian jest istotny w zapobieganiu 
raka piersi [68].

Pobieranie cysteiny może zmniej-
szyć akumulkację aldehydu octowego 
w gruczole mlecznym przez tworzenie 
trwałego adduktu, kwasu 2-metylotia-
zolideno-4-karboksyulowego [9]. N-ace-
tylocysteina (NAC) może być podawana 
w większych dawkach niż cysteina, przez 
dłuższy okres czasu, ze względu na mniej-
szą toksyczność. NAC jest prekursorem 
zarówno cysteiny jak i GSH. NAC wy-
kazuje działanie przeciwnowotworowe 
przez aktywność antyoksydacyjną jak 
również przez hamowanie powstawania 
adduktów DNA. Resweratrol, naturalny 
fenolowy antyoksydant, może hamować 
tworzenie adduktów depurynowych es-
trogenowo-DNA [78].

Proces nowotworowy indukowany 
przez etanol może również występować 
na etapie reakcji sprzęgania przy udzia-
le O-metylotransferazy katecholowej 
(COMT). COMT uczestniczy w sprzę-
ganiu estrogenów katecholowych w obec-
ności S-adenozylometioniny (SAM), 
folianu, witamin B6 i B12 [53].

W reakcji transmetylacji z udziałem 
SAM powstaje S-adenozylohomocysteina 
(SAH) jako silny inhibitor procesu me-
tylacji. Przewlekłe, spożywanie alkoholu 
w dużych ilościach obniża wątrobowe 
poziomy SAM, zwiększa stężenie homo-
cysteiny w osoczu i stężenie SAH w wą-
trobie, a także obniża poziomy folianu 

w osoczu. Podawanie egzogennej SAM 
powoduje przywrócenie prawidłowego 
poziomu GSH w wątrobie, obniżonego 
przez etanol [78]. SAM może być ak-
tywnym czynnikiem ochronnym w raku 
piersi wywołanym przez alkohol.

W badaniach fitochemikaliów stwier-
dzono, że apigenina, galangina, kwerce-
tyna, kempferol, genisteina i resweratrol, 
będące przedstawicielami flawonów, fla-
wonoli, izoflawonów i polifenoli wystę-
pujących głównie w warzywach, silnie 
hamują XO. Flawonoidy wykazują więk-
szą aktywność, antocyjaniny i pochodne 
kwasu hydroksycynamonowego średnią 
aktywność, podczas gdy kwas salicylowy, 
6-gingerol i flawon-3-ole słabą aktywność 
inhibicyjną względem XO. Wyniki badań 
nad dokowaniem molekularnym wskazu-
ją, że wymienione substancje bioaktywne 
wiążą się z aktywnym centrum XO, które 
okupują, uniemożliwiając w ten sposób 
łączenie się enzymu z substratem, co 
prowadzi do zahamowania reakcji en-
zymatycznej [47].

Ostatnie badania wykazały, że hamu-
jące działanie alk(en)yl fenoli, obecnych 
w wielu roślinach jadalnych, na XO jest 
związane z rozmieszczeniem grup hy-
droksylowych w części fenolowej oraz 
łańcuchów alk(en)ylowych w cząsteczce. 
Zahamowanie aktywności XO prowadzi 
do blokady syntezy kwasu moczowego 
oraz powstawania anionu ponadtlenko-
wego (O2-). Hamujące działanie alk(en)
ylowych fenoli zostało podzielone na trzy 
rodzaje. Pierwszy rodzaj to zahamowa-
nie aktywności XO, drugi to redukcja 
wytwarzania anionu ponadtlenkowego, 
trzeci to zmiatanie anionu ponadtlen-
kowego [45].

Alkilogalusany, zwłaszcza oktylo-, 
decylo- i dodecylogalusan kompetycyjnie 
hamują aktywność XO. Siła hamującego 
działania tych związków rośnie wraz ze 
wzrostem długości łańcucha alkilowe-
go. Kwas galusowy i jego estry hamują 
produkcję anionu ponadtlenkowego ka-
talizowaną przez XO. Wskazuje to, że 

alkilogalusany mogą chronić organizm 
przed rozwojem raka piersi i kamicą mo-
czanową [46].

Ponadto, dieta ketogenna zmniej-
szająca dostępność glukozy do komórek 
nowotworowych, a powodująca wzrost 
poziomu ciał ketonowych, może być 
czynnikiem prewencyjnym w procesach 
nowotworowych. Glukoza i glutamina 
są bowiem głównymi metabolitami, 
które decydują o wzroście raka piersi. 
Istnieje sugestia, że wprowadzenie diety 
ketogennej w warunkach klinicznych 
może przedłużyć czasokres życia kobiet 
z rakiem piersi [59].

Podsumowanie

Badania epidemiologiczne wskazują 
na ścisły związek między konsumpcją 
alkoholu,a ryzykiem raka piersi u kobiet 
w okresie przed- i pomenopauzalnym. 
Na świecie, liczba zgonów na raka piersi 
wśród kobiet nieustannie rośnie. Spo-
żywanie alkoholu prowadzi do wzrostu 
częstości występowania raka piersi ER+ 
i/lub PR+. Różne zwyczaje picia alkoho-
lu i spożywane jego ilości mogą różnie 
wpływać na rozwój tego schorzenia.

Metabolizm etanolu jest katalizowany 
przez liczne enzymy; są to m.in. ADH, 
CYP2E1, CAT, XOR, AO i ALDH. 
Enzymy te często występują jako różne 
izoenzymy, co prowadzi do różnic w in-
dywidualnym i rasowym metabolizmie 
etanolu oraz zróżnicowanego ryzyka 
raka piersi.

Mechanizm alkoholozależnej kan-
cerogenezy obejmuje m.in. indukcję 
stresu oksydacyjnego, zaburzony pro-
ces metylacji DNA i interakcję z me-
tabolizmem retinoidów. Ponadto takie 
cząsteczki sygnałowe, jak aldehyd octo-
wy, ROS, metaloproteinazy macierzy 
międzykomórkowej, cytozolowe kinazy 
białkowe, E-cadheryny i różne czynniki 
transkrypcyjne mogą uczestniczyć w kan-
cerogennym działaniu etanolu. Kinaza 
tyrozynowa EGFR może przyczyniać się 
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do rozwoju i progresji raka piersi. Eta-
nol stymuluje inwazję raka piersi przez 
nadmierną ekspresję ErbB2, który jest 
pozytywnie związany z podwyższonymi 
poziomami metaloproteinaz. Aktywacja 
metaloproteinaz jest zależna od c-Jun, 
JNK i ROS. Etanol aktywuje VEGF 
i EMT, które odgrywają istotną rolę 
w progresji i metastazie nowotworo-
wej. Etanol powoduje migrację i inwazję 
potrójnie negatywnych komórek raka 
piersi poprzez aktywację p38 MAPK 

i JNK. Etanol aktywuje jądrowy czyn-
nik transkrypcyjny i nasila transkrypcję 
docelowych genów NF-κB.

Istnieją pierwotne i wtórne strategie 
prewencyjne, które mogą zmniejszyć 
zachorowalność i umieralność na raka 
piersi. Niektóre substancje pochodze-
nia naturalnego, obecne w żywności, 
napojach i suplementach diety hamują 
aktywność enzymów metabolizujących 
etanol do aldehydu octowego. Substancje 
te można uważać za skuteczne czynniki 

prewencyjne w raku piersi. Podawanie 
cysteiny, NAC i SAM może zmniejszać 
akumulację aldehydu octowego w tkan-
kach piersi i może stymulować sprzęganie 
genotoksycznych estrogenów katecholo-
wych przez COMT.
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Na gruncie fizyki energia posiada ścisłą definicję i jest 
wielkością mierzalną. W obszarze medycyny naturalnej okre-
ślenie energia rozumiane jest w sensie filozoficznym. Przedsta-
wia się ją jako siłę życiową lub siłę witalną. Wyjątek stanowi 
bioenergoterapia, w której to metodzie istnieje możliwość 
pośredniego zmierzenia biopola w postaci – aury. W metodach 
opartych na założeniach Tradycyjnej Medycynie Chińskiej jest 
to energia – qi (czi) lub w japońskiej odmianie akupresury, 
czyli shiatsu – ki, w hinduskiej ajurwedzie określa się ją termi-
nem – prana, a w medycynie tajskiej – jako lom. W bioener-
goterapii, którą także zaliczamy do obszaru medycyny 
naturalnej używa się określenia – biopole.

Celem artykułu było przedstawienie rodzajów energii i ich 
charakterystyki w wybranych metodach medycyny naturalnej. 
To filozoficzne zdefiniowanie energii najczęściej jako siły wi-
talnej, rodzi w świecie medycznym wiele kontrowersji i często 
jest przyczyną nieprzychylnego stosunku środowiska lekarzy 
do tych metod, co jest zapewne ze szkodą dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu i zdrowia pacjentów. 

Z tych powodów w opisie rodzajów energii na gruncie 
metod medycyny, należy rozdzielić je na te, które są definio-
wane filozoficznie i te, mierzalne w kategoriach fizycznych. 
O wartości leczniczej i profilaktycznej tych metod nie powin-
no się przesądzać na podstawie ich założeń teoretycznych, ale 
na podstawie empirycznie uzyskiwanych efektów.

Słowa kluczowe: energia qi, ki, prana, lom, biopole, 
aura

In terms of physics, energy has a strict definition and is 
a measurable quantity. In the field of natural medicine, the 
term energy is understood in a philosophical sense. It is pre-
sented as a life force or vital force. The exception is bioener-
gotherapy, in which there is a possibility to indirectly measure 
the biofield in the form of aura. In the methods based on the 
assumptions of Traditional Chinese Medicine, it is qi (chi) 
energy or in the Japanese type of acupressure or shiatsu – ki, 
in the Hindu Ayurveda it is called prana, and in Thai medicine 
– lom. In bioenergotherapy, which is also included in the area 
of natural medicine, the term biofield is used.

The aim of the article was to present the kinds of energy 
and their characteristics in selected methods of natural medi-
cine. This philosophical definition of energy, most often referred 
to as a vital force, raises a lot of controversy in the medical 
world and often causes an unfavourable attitude of the medi-
cal community to these methods, which is probably harmful 
to the proper functioning of the body and the health of patients.

For these reasons, in the description of the kinds of energy 
on the basis of the methods of medicine, one should divide 
them into those that are philosophically defined and those that 
are measurable in physical terms. The therapeutic and prophy-
lactic value of these methods should not be judged on the 
basis of their theoretical assumptions, but on the basis of 
empirically obtained effects.

Keywords: qi energy, ki, prana, lom, biofield, aura
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Wstęp 

Gdy słyszymy wyraz energia to 
najczęściej mamy na myśli energię 
elektryczną (prąd), czy energię cieplną 
(ogrzewanie), a więc te energie, które 
wiążemy z postępem cywilizacyjnym. 
Z punktu widzenia fizyki energia to 
wielkość fizyczna charakteryzująca cia-
ło lub układ ciał związana z pracą, którą 
ciało jest w stanie wykonać. Z definicji 
tej wynika wniosek, że ciało (lub układ 
ciał) posiada energię, jeśli jest zdolne 
do wykonania pracy. Takie rozumienie 
energii jest znane dopiero od końca XVII 
wieku, a sam termin – „energia” wpro-
wadził w 1807 roku Thomas Young [17]. 
Energia może przybierać różne formy: 
np., energia chemiczna, mechaniczna, 
jądrowa, itp. Jednostką energii w ukła-
dzie SI jest – dżul (J). Dla czynności 
organizmu źródłem energii są substancje 
energetyczne w postaci węglowodanów, 
tłuszczów i białek. W ludzkim organi-
zmie za produkcję energii w postaci 
adenozynotrójfosforanu (ATP) odpo-
wiadają mitochondria, zaś jej pozyski-
wanie odbywa się na kilka sposobów, 
a najistotniejszym jest metabolizowanie 
kwasów tłuszczowych.

Jedyną tkanką przewodzącą energię 
elektryczną jest tkanka nerwowa, a funk-
cja refleksoryczna jest immanentną wła-
ściwością konstrukcji układu nerwowego 
i dzieje się to za sprawą występowania 
potencjału czynnościowego, a to z kolei 
jest możliwe przy rozkładzie ATP. Tak 
więc zarówno akupunktura, jak również 
inne formy punktury, czy też reflekso-
terapia, to przede wszystkim specyfika 
funkcji układu nerwowego i jego wła-
ściwości autoregulacyjnych.

W obszarze metod medycyny natu-
ralnej występuje pojęcie energii, ale ro-
zumiane nie tak jak w nauce o energiach 
(fizyce) lecz w sensie filozoficznym. Rodzi 
to często wiele kontrowersji, nieporozu-
mień i jest jedną z przyczyn niedoceniania 
przez „świat” medyczny tych metod.

Cel pracy

Celem artykułu było przedstawienie 
rodzajów energii jakie występują w teorii 
najpopularniejszych współcześnie metod 
medycyny naturalnej, tj.: refleksoterapii 
(opartej o założenia Tradycyjnej Medy-
cyny Chińskiej), ajurwedzie, masażu taj-
skim, metodzie Reiki i bioenergoterapii. 
Metody medycyny naturalnej określane 
są też jako metody niekonwencjonalne 
lub alternatywne [6].

Definicje metod alternatywnych

Metody alternatywne to takie prakty-
ki stosowane w celach leczniczych i pro-
mocji zdrowia, które nie są wykładane 
obligatoryjnie na wydziałach medycznych 
szkół wyższych, ani nie znajdują się na 
wykazie usług medycznych świadczonych 
przez system opieki zdrowotnej. Metody 
te mogą być też definiowane jako takie 
systemy medyczne, które nie są w danym 
czasie częścią dominującego – konwencjo-
nalnego systemu biomedycznego. 

Metody te wykorzystują środki opie-
rające się na siłach natury i człowieka. 
Przypisuje się im kierowanie się nastę-
pującymi zasadami: 

a) zasada pierwsza to słynne Hiporate-
sowskie – „Primum non nocere” (przede 
wszystkim nie szkodzić), 

b) natura ma potencjał leczenia,
c) leczenie powinno obejmować cały 

organizm (podejście – holistyczne),
d) należy określić i leczyć przyczynę, 

a nie objawy,
e) profilaktyka jest równie ważna 

jak leczenie,
f ) lekarz powinien być także nauczy-

cielem i wskazywać choremu drogowskazy 
zdrowotne [6].

Metody te ciągle nie znajdują więk-
szego uznania w oficjalnym nurcie medy-
cyny. Przyczyn tej sytuacji jest zapewne 
wiele, ale wydaje się, że jedną z ważniej-
szych jest brak szerszej wiedzy na ich 
temat. Żeby zrozumieć walory i zadania 

jakie te metody mogą odegrać w terapii, 
należy je dobrze poznać, zarówno od 
strony teorii, ale przede wszystkim od 
strony praktycznej. Metody naturalne 
charakteryzują się stosowaniem specy-
ficznej terminologii, szczególne miejsce 
w tym zakresie ma termin energia.

Energia qi (z jap. – ki)

Energia qi (czytaj czi) występuje na 
gruncie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 
(TMC). Najczęściej stosowanymi techni-
kami w TMC są: akupunktura, akupresu-
ra (jej japońska odmiana, czyli-shiatsu), 
moxa, elektropunktura, laseropunktu-
ra, magnetopunktura, vacuumpunktura 
i wiele innych. Na energię qi składają się 
dwie jej formy, tj. yang i yin (Ryc. 1).

Ryc. 1. Symbol energii qi i jej formy: yang-yin

Wszystkie procesy biologiczne, stany 
organizmu oraz zdrowie, rozpatruje się 
w aspekcie braku, nadmiaru lub rów-
nowagi qi. Qi to energia – siła życiowa 
(witalność), która znajduje się w każdym 
żywym organizmie, a nawet każdej ma-
terii posiadającej strukturę chemiczną 
warunkując jego prawidłowe funkcjo-
nowanie. Źródłem energii qi są rodzice, 
a zatem jest to energia odziedziczona. 
Bieżące jej uzupełnianie pochodzi 
z powietrza i pożywienia. Według założeń 
taoistycznych forma – yang pochodzi 
z kosmosu, a yin z ziemi. Wszystko co 
nas otacza, a także jest w nas, daje się 
przyporządkować do; yang lub yin. Przy-
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kładowo; yang to: światło, niebo, ogień, 
dzień, kosmos, mężczyzna, ruch, jelita; 
yin to: ciemność, noc, zimno, woda, ko-
bieta, bezruch, nerka. Należy podkreślić, 
że yang-yin nie podlega wartościowaniu. 
Energia qi krąży w organizmie szlakami, 
które określamy jako – meridiany lub 
południki [11]. Meridianów jest 14, dwa-
naście z nich to meridiany narządowe 
– parzyste (główne), a dwa to meridiany 
dodatkowe główne, określane też jako 
„cudowne” (Ryc. 2).

Ryc. 2. Przykład meridianu: meridian płuc (I)

Zgodnie z konwencją międzyna-
rodową meridiany (m.) numeruje się 
cyframi rzymskimi i tak: I. m. płuc (P); 
II m. jelita grubego (JG); III m. żołądka 
(Ż); IV m. śledziony – trzustki (ŚT); 
V m. sreca (S); VI m. jelita cienkiego 
(JC); VII m. pęcherza moczowego (PM); 
VIII m. nerki (N); IX m. osierdzia (O); 
X m. potrójnego ogrzewacza (PO); XI 
m. pęcherzyka żółciowego (PŻ); XII m. 
wątroby (W). Meridian XIII – Głów-
ny Regulator Tylny (GRT- reprezentuje 
energię yang), XIV – Główny Regulator 
Przedni (GRP- reprezentuje energię yin ).

Energia qi krąży w organizmie nie-
ustannie swoimi szlakami, a swój cykl 

krążenia zamyka w 24 godzinach. Na-
rządy meridianowe ciała ludzkiego (także 
zwierzęcego) wykazują ich różny stopień 
aktywności w ciągu doby, podwyższona 
aktywność trwa tylko 2 godziny, przykła-
dowo dla serca (meridian V) przypada to 
na godziny od 11.00–13.00 [5].

Na przebiegu danego meridianu znaj-
dują się punkty (określane jako punkty 
chińskie lub punkty akupunktury na 
gruncie refleksoterapii jako; punkty 
biologicznie aktywne – BAP-y), które 
w systemie cyrkulacji energii pełnią róż-
norakie funkcje związane z ich wzajem-
nymi powiązaniami w całym systemie 
krążenia [5, 12]. Celem krążenia energii 
qi jest harmonizowanie 5 elementów, 
które według założeń TMC są składni-
kami budowy ciała (organizmu), tj. 1) 
woda, 2) ogień, 3) metal,4) ziemia, 5) 
drzewo (Ryc. 3). 

Oddziaływanie jakimś bodźcem 
na punkty leżące na danym meridia-
nie wpływa na cyrkulację energii, tym 
samym harmonizujemy elementy co 
prowadzi do równowagi w ustroju, 
a więc w ujęciu współczesnym do ho-
meostazy [6]. Wymienione elementy to 
nic innego jak nasze tkani i narządy. Nie 
wnikając w szczegółowe opisy przyczyn 
dysfunkcji, metod diagnostycznych jak 
i postępowania terapeutycznego należy 
stwierdzić, że cała ta teoria to system 
filozoficzny, to jedynie rodzaj konwencji 
do objaśnienia mechanizmów działania 
na gruncie TMC i komunikacji między 
specjalistami w tej dziedzinie. Opierając 
się na wiedzy jaką dysponujemy na 
gruncie refleksoterapii opartej o ma-
krosystem (TMC) możemy wskazać na 
zjawiska czysto fizyczne i objaśnienia 
z obszaru języka nauki, przykładowo 

Ryc. 3. Schemat przedstawiający prawo 5-ciu elementów
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punkt chiński posiada cechy czysto 
fizyczne, są to: 

a) niski opór elektryczny,
b) wysoki potencjał elektryczny,
c) podwyższona temperatura,
d) wzmożone wchłanianie tlenu,
e) podwyższona wrażliwość na ból,
f ) podwyższony poziom procesów 

przemiany materii. 
Z pośród tych 6-ciu cech najbardziej 

znaną cechą jest niski opór elektryczny, 
która to właściwość wykorzystywana jest 
w konstrukcji punktoskopów (elektro-
nicznych wykrywaczy punktów chiń-
skich).

W praktyce refleksoterapii opartej 
o punkty akupunkturowe wykorzystu-
je się je w dwóch celach jako punkty 
samodzielne (punkty specjalnego prze-
znaczenia, np.: przeciwoparzeniowy (P.7, 
Lieque) przeciwbólowy (P.5, Chize) czy 
poprawiający ostrość widzenia (PM.2, 
Zanzhu) i w formie bardziej złożonej, tj. 
w postaci recept punktowych, czyli zbioru 
punktów na określoną dysfunkcję [7].

Energia – prana i ki

W metodzie Reiki (rei – ocean, ki 
– energia) mamy do czynienia z uzdra-
wianiem przy pomocy rąk. Przykładając 
ręce do ciała pacjenta przekazujemy mu 
naszą wewnętrzną energię. To energia 
powstała w wyniku procesów biologicz-
nych zachodzących w organizmie. Energię 
tą obrazuje aura co z kolei ma związek 
z czakrami. Czakry definiuje się jako splo-
ty nerwowe dochodzące do kręgosłupa 
i gruczołów wydzielniczych połączone 
z narządami wewnętrznymi. Powstaje 
w nich energia określana jako – prana. 
Prana zasila organy i tkanki ustroju. Na 
czakry wpływamy poprzez medytację, 
relaksację, oddechy, masaże. Istnieje 7 
czakr głównych i odpowiadające im ciała 
(Ryc. 4).

Metoda Reiki której twórcą jest dok-
tor Mikao Usui (1864–1926) powstała 
głównie jako metoda samoleczenia (dla 

samego siebie). Aby zostać terapeutą Reiki 
należy uzyskać inicjację od Nauczyciela 
– Mistrza Reiki [1, 18].

Reasumując w metodzie Reiki mamy 
do czynienia zarówno z biopolem (o czym 
świadczy aura) oraz energią typu – prana, 
którą generują centra energetyczne, czyli 
czakry. Inną metodą, w której wystę-

puje – prana jest hinduska ajurweda; 
ajus – życie, weda – wiedza, czyli wiedza 
o życiu [13]. Ajurweda to złożony system 
profilaktyczno-leczniczy na który składają 
się następujące elementy: 

a) swoista typologia ciała (vata, pitta, 
kapha), która łączy elementy somatyczne 
z psychicznymi,

Czakra
1. korzenna (korzenia)
2. krzyżowa (święta) 
3. spolotu słonecznego (słoneczna)                  
4. serca
5. gardła (krtani)
6. trzeciego oka
7. koronna (korony)

Ciało
eteryczne
emocjonalne
mentalne
astralne
duchowe
kosmiczne
nirwana

Ryc. 4. Czakry 
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b) czakry jako system energetyczny 
– energia prana i kanały nadis,

c) teoria 5-ciu elementów; woda, 
ogień, ziemia, powietrze, przestrzeń (eter),

d) joga, hatha joga (asany),
e) medytacje,
f ) pranajama (ćwiczenia oddechowe).

Biopole (pole elektromagnetyczne)

Historię biopola należy wiązać z dok-
torem Franzem Antonem Mesmerem 
(1734–1815) uważanym współcześnie 
za pioniera bioenergoterapii. Studiował 
na Uniwersytecie w Wiedniu, począt-
kowo interesował się filozofią, prawem 
i teologią, ale z czasem rozmyślił się 
i postanowił zostać lekarzem. W 1766 
roku otrzymał stopień doktora nauk 
za rozprawę pod tytułem: „De influxe 
planatorium in hominem” („Fizyczne 
efekty wywołane w ciele ludzkim przez 
siły grawitacji planet”). Dr F.A. Mesmer 
odkrył tzw. „magnetyzm zwierzęcy”, opi-
sany przez niego fluid (dziś określilibyśmy 
go terminem – czynnik) ma charakter 
fali i promieniuje, a jego źródłem jest 
organizm człowieka, zwierzęcia, a także 
rośliny. Mesmer scharakteryzował odkryty 
przez siebie” magnetyzm zwierzęcy” w 27 
punktach [15]. Dla ilustracji wybrano 7 
z nich, są to:

I. Istnieje wzajemny wpływ na siebie 
ciał ożywionych,

VII. Oddziaływanie fluidu na tkankę 
nerwową określamy jako pobudzenie,

IX. Wpływ ten powoduje w orga-
nizmie zjawiska takie jak przy działa-
niu magnesem,

XIV. Działanie tej siły może odbywać 
się na odległość,

XVIII. Nie wszystkie ciała są jedna-
kowo wrażliwe na jego działanie, 

XXIII. Najlepsze rezultaty uzyskuje 
się w leczeniu chorób nerwowych,

XXIV. Leczenie tym sposobem wy-
maga wiedzy i doświadczenia. 

Początkowo Mesmer w swojej prak-
tyce magnetyzera (ówczesna nazwa bio-

energoterapeuty) wspomagał się różnego 
rodzaju przyborami (pręty metalowe, 
różne baterie, itp.) z czasem doszedł do 
wniosku, że to tylko jego ręce mają moc 
uzdrawiającą. Doktryna Mesmera pre-
zentowała się jemu współczesnym jako 
bardzo skomplikowana, bo zawierała 
różne, często odległe od siebie problemo-
wo elementy, m.in. astrologie, hipnozę, 
spirytyzm czy jasnowidztwo. Dopiero 
James Braid w 1883 roku oddzielił hip-
nozę od magnetyzmu [14].

W kwestii przekazu energii drugiej 
osobie interesującą opinię wyraził polski 
magnetyzer – Julian Ochorowicz (1850–
1917), cyt.: „nie przelewa się z magnety-
zera na pacjenta jakiś fluid magnetyczny 
w sensie dosłownym, lecz organizm biorcy 
zostaje pobudzony do wytworzenia tej siły, 
którą on sam może wytworzyć” [15].

Istotny wkład w rozwój biopola 
wniósł Profesor Piotr Tomasik [8]. Pro-
fesor twierdzi, że pole elektromagnetyczne 
wynika z faktu, że atomy na powierzch-
ni obiektów materialnych znajdują się 
w innej sytuacji energetycznej niż atomy 
wewnątrz obiektu. To zjawisko określane 
jest jako efekt powierzchni. Powoduje to 
powstanie gradientu potencjału, który 
generuje to pole. Podobne zjawisko od-
nosi się do organizmów żywych. Profesor 
dodaje jeszcze tzw. efekty membranowe 
oraz przemieszczanie się płynów fizjolo-
gicznych, które w istocie rzeczy są elek-
trolitami – to pole elektromagnetyczne 
nazywa – biopolem. Biopole wyraża się 

też – aurą, a ta daje się zarejestrować przy 
pomocy fotografii kirlianowskiej (Ryc. 5). 
Aurę można określić także przy pomocy 
technik radiestezyjnych.

Inny autorytet z zakresu bioener-
goterapii – doktor Zbigniew Zalewski 
twierdzi (za Martinem Rudeferem), że 
bioenergia jest niczym innym jak tylko 
promieniami neutrino [16]. Dr Zalewski 
leczenie bioenergoterapeutyczne okre-
śla jako – immunoterapię (czyli czymś 
co zwiększa siły obronne organizmu). 

Bioenergoterapeuta powinien posiadać 
silne biopole (zakłada ponad 2 metrową 
aurę) i nie stosować żadnych „technik” 
oddziaływania na psychikę pacjenta.

Podsumowanie

Istnieją metody medycyny naturalnej 
w których energia nie jest zdefiniowana, 
przykładem takiej metody jest Bioemana-
cyjne Sprzężenie z Mózgiem (BSM), któ-
rej autorem jest Polak Eugeniusz Uchnast. 
Metoda polega na odpowiednim do ro-
dzaju patologii przyłożeniu i utrzymaniu 
przez pewien czas (ok. 20–30 min.) ręki 
na głowie pacjenta. Ręka trzymana jest 
w strefie, w której w korze mózgu znaj-
duje się chory narząd, na który chcemy 
oddziaływać leczniczo [9].

Do metod bioenergoterapeutycznych 
zalicza się także metodę Polarity oraz  
formę – autoterapii. W praktyce mamy 
do czynienia z dwoma wariantami tej 
metody, pierwszy to wariant Stonowski 

Ryc. 5. Przykład fotografii kirlianowskiej



18 Promocja Zdrowia i Ekologia

(dr R. Stone 1890–1981) w której to me-
todzie mamy do czynienia z energią czakr 
(prana) drugi to wersja Gordona w której 
nie mówi się o energii jako takiej, (określa 
się ją jako „subtelną formę elektrycz-
ności”) i zakłada pogląd, że występuje 
blokada w jej przepływie (zablokowanie 
jej przepływu) i przez odpowiednie do 
patologii przyłożenie rąk na ciele pa-
cjenta tworzy się rodzaj „obejścia”, który 
przywraca (udrażnia) prawidłowy obieg 
energii w ciele. Poradnik metodyczny; 
„Polarity – praktyczna bioenergoterapia” 
opisuje chwyty – ułożenia rąk w zależno-
ści od problemu zdrowotnego pacjenta.

Dotyk terapeutyczny (DT) to typowa 
metoda bioenergoterapeutyczna w której 
przekaz energii nie jest uwarunkowany 
kontaktem fizycznym.

W masażu tajskim występuje energia 
– lom. W tradycyjnej medycynie tajskiej 
podobnie jak w TMC mamy do czynienia 
z kanałami energetycznymi – sen (wym. 
„czen”), jest ich 10, ich przebieg nie jest 
ściśle określony, nie występują tu punkty 
analogiczne do punktów chińskich [3, 9].

Występujące rodzaje energii w środo-
wisku ze względu na źródło pochodze-
nia należy podzielić na dwa rodzaje, tj. 
energie niemetaboliczne i metaboliczne. 
Energie niemetaboliczne uważamy za 
szkodliwe (zapewne powyżej określonej 
dawki), należą tu energie pochodzące 
z różnych urządzeń zasilanych prądem 
elektrycznym (tv, komórki, komputery, 
itp.), a także energia cieków (żył) wod-
nych. Energie metaboliczne pochodzą 
z żywych organizmów, m.in. EKG, EMG, 
EEG i są przez nie wypromieniowywane 
na zewnątrz tworząc aurę. 

Zakwalifikowanie bioenergoterapii do 
metod medycyny naturalnej może budzić 
pewne zastrzeżenia, pomimo że metoda ta 
spełnia kryteria metod medycyny natural-
nej w świetle przedstawionej we wstępie 
definicji. Jednakże w przypadku bioener-
goterapii mamy do czynienia z energią 
fizyczną – polem elektromagnetycznym 

i pole to możemy mierzyć (pośrednio) 
poprzez aurę.

Metody medycyny naturalnej nie 
znajdują większego uznania w obszarze 
medycyny akademickiej. Przyczyn tego 
stanu rzeczy należy upatrywać w braku 
wiedzy na ich temat w śród lekarzy, a brak 
ścisłych (na gruncie nauki) definicji oma-
wianych energii sprawia, że są one z góry 
odrzucane i uznawane za „szamańskie”. 
Dopóki sytuacja ta nie ulegnie zmianie 
to nie należy przypuszczać, aby metody 
te znalazły uznanie systemowej opieki 
zdrowotnej i sprawiły, że staną się one 
powszechniejsze w lecznictwie. Celem 
artykułu było omówienie tylko jednego 
aspektu związanego z metodami medy-
cyny naturalnej – rodzajów energii jakie 
w nich występują. Pełne zrozumienie 
istoty tych metod wymagałoby omó-
wienia; od strony teorii, mechanizmów 
działania, a od strony praktyki; metody-
ki i technik tych metod oraz ordynacji 
i przeciwwskazań, ale to wykraczałoby 
poza cel niniejszego artykułu.

W ostatnich latach pojawia się pojęcie 
medycyny energetycznej [4] zachodzi, 
jednakże pytanie o jaki rodzaj energii 
w tej nowej formie medycyny chodzi 
(o jakim rodzaju energii jest mowa). Na 
podstawie lektury pracy można dojść do 
wniosku, że istotą tej medycyny energe-
tycznej będzie energia fizyczna (prądy) 
jaka towarzyszy procesom biochemicz-
nym w organizmie człowieka. Dotyczy to 
zarówno diagnostyki chorób jak i terapii. 
Podstawy teoretyczne dla tej medycyny 
zostały już dawno położone, między in-
nymi przez prof. Włodzimierza Sedlaka 
– twórcę teorii bioelektroniki [19].

Specjaliści różnych dziedzin wie-
dzy, tak jak to robili dotychczas, będą  
i w przyszłości zapewne poszukiwać 
związków pomiędzy różnymi rodzajami 
energii, ale tajemniczość energii Qi czy 
hinduskiej prany zapewne pozostanie 
w sferze zagadnień nie wyjaśnionych przez 
podejście stricte naukowe.

Wnioski

1. W opisie rodzajów energii na grun-
cie medycyny naturalnej należy rozdzielić 
je na te mające charakter filozoficzny, 
od tych opisywanych w kategoriach fi-
zycznych.

2. W postępowaniu profilaktycznym 
oraz terapeutycznym z wykorzystaniem 
metod medycyny naturalnej dążymy do 
zrównoważenia energetycznego ustroju, 
celem zachowania homeostazy, która 
warunkuje zdrowie.

3. Rozwój medycyny energetycznej 
przyczyni się do postępu i lepszego po-
znania energetycznego funkcjonowania  
organizmu człowieka.
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Choroba nowotworowa wciąż stanowi bardzo duże wyzwa-
nie dla współczesnej medycyny. Cały proces rozwoju tej grupy 
chorób przebiega wieloetapowo, powodując w tym czasie 
wystąpienie różnych niepokojących objawów, które powinny 
stanowić sygnał ostrzegawczy, że dany organizm nie funkcjo-
nuje w sposób prawidłowy. Jednym z nich jest pojawienie się 
skórnych zespołów paranowotworowych, które nie są związa-
ne z daną lokalizacją nowotworu, ale ich obecność ściśle od-
zwierciedla proces chorobowy. 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie mechanizmów 
nowotworzenia komórek, zebranie wiedzy o zespołach para-
neoplastycznych oraz omówienie wybranych składników do-
dawanych do żywności, które mogą przyczyniać się do 
rozwoju nowotworów. 

Słowa kluczowe: nowotwór, choroba nowotworowa, 
zmiany ogólnoustrojowe, zmiany skórne

Cancer is still a great challenge for modern medicine. The 
whole process of development of this group of diseases is 
multi-stage, causing the occurrence of various disturbing 
symptoms that should be a warning signal that the body is not 
functioning properly. One of them is the appearance of cuta-
neous paraneoplastic syndromes, which are not associated with 
a given tumor location, but their presence closely reflects the 
disease process. 

The aim of this study is to present the mechanisms of cell 
carcinogenesis, to gather knowledge about paraneoplastic 
syndromes and to explain the impact of food intake on the 
human body.

Key words: tumor, cancer, systemic changes, skin 
changes
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Wstęp

Nowotwory obecnie zaliczane są do 
grupy chorób cywilizacyjnych. Stanowią 
one zaraz po chorobach układu krąże-
nia największy odsetek zachorowalności. 
Według statystyk Światowej Organizacji 
Zdrowia, nowotwór prostaty oraz płuc 
jest najczęściej występującym przypad-
kiem u mężczyzn po 45 roku życia [Ryc. 
1]. U kobiet natomiast jest to nowotwór 
piersi, a drugie miejsce zajmuje nowotwór 
jelita grubego [16, Ryc. 2]. 

Jedną z przyczyn tej sytuacji jest 
zwiększony rozwój motoryzacji, mechani-
zacji oraz przemysłu. Zaowocował on po-
jawieniem się ogromnych zmian w życiu 
człowieka. Skutkiem tego jest nieustanne 
narażenie organizmu na szkodliwe czyn-
niki karcinogenne (rakotwórcze), takie jak 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 
palenie papierosów, nadmierne spoży-
wanie alkoholu, a także nieustanny pęd 
życia, który przekłada się na przewlekły 
stres oraz nieprawidłowe odżywianie. 
Wszystkie te czynniki powodują, że liczba 

zachorowań na nowotwory wciąż wzrasta. 
Warto podkreślić, iż choroba nowotworo-
wa jest chorobą wielogenową, oznacza to, 
że zapadalność na nią nie jest dziedziczna. 
„Organizm jest jednak w stanie odziedzi-
czyć pewne mutacje genetyczne, które 
predysponują do rozwoju choroby” [5].

Proces powstawania komórek 
nowotworowych 

Na poziomie molekularnym po-
twierdzony został wieloetapowy proces 
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powstania nowotworu złośliwego [7]. 
Proces ten polega na stałym, niekon-
trolowanym namnażaniu się własnych 
komórek organizmu gospodarza. Po-
przez bardzo intensywną proliferację 
(namnażanie), komórki nowotworowe 
mają ograniczony dostęp do substancji 
odżywczych, szczególnie do tlenu oraz 
glukozy [3]. 

Choroba nowotworowa pierwotnie 
powstaje poprzez mutacje pojawiającą 
się w pojedynczej komórce, jest to roz-
rost monoklonalny, który wywodzi się 

z jednej komórki, nazywana jest ona 
komórką macierzystą. Charakterystyczną 
cechą komórek nowotworowych, jest 
pełna zdolność do nieograniczonego ich 
dzielenia się, na skutek trwałej zmiany 
w aparacie genetycznym. Posiadają one 
zdolność do szybkiego rozsiewu, dając 
przerzuty i nacieki do okolicznych tka-
nek. W procesie transformacji nowo-
tworowej fundamentalny udział mają 
geny supresorowe i protoonkogeny. 
Odpowiedzialne są między innymi za 
odpowiedni wzrost, za prawidłowe różni-

cowanie jak i podział komórek, oraz ich 
starzenie i obumieranie, co w komórce 
nowotworowej zostaje zaburzone [7, 10]. 

Protoonkogeny są genami, które 
znajdują się w każdej prawidłowej ko-
mórce organizmu, są nam niezbędne 
do życia. Do najczęściej występujących 
protoonkogenów, które spotyka się przy 
wielu rodzajach nowotworu u człowie-
ka zaliczamy gen MYC, RAS, ERBB1 
i MDM2. W następstwie mutacji, zostają 
one zmienione na onkogeny, które posia-
dają zmienioną strukturę oraz funkcję. 
Aktywację tychże onkogenów, powodują 
wszelkiego rodzaju karcinogeny (czyn-
niki rakotwórcze), przede wszystkim 
karcinogeny środowiskowe [9, 10, 13]. 

Drugą grupą genów, które mają nie-
bagatelny wpływ na proces nowotworze-
nia, są geny supresorowe transformacji 
nowotworowej, inaczej nazywane antyon-
kogenami. Ich zadaniem jest utrzymanie 
stabilności genetycznej komórki, czyli 
eliminacja błędów, jakie mogą się w niej 
pojawić. Do najważniejszych z nich na-
leży gen TP53, który koduje białko p53, 
znajdujące się w jądrach komórek całego 
organizmu. Odpowiedzialne jest ono za 
regulację naprawy DNA oraz podział 
komórek, z tego względu nazwano go 
„strażnikiem genomu” [8].

W momencie, w którym dochodzi 
do uszkodzenia DNA w komórce, po-
przez czynniki kancerogenne, białko p53 
określa, czy zostanie ono naprawione, czy 
też ulegnie samozniszczeniu (apoptozie). 
Zapobiegając dalszemu namnażaniu się 
komórek, zostaje zatrzymany proces no-
wotworzenia [8]. 

Sama transformacja nowotworowa 
jest procesem długotrwałym oraz wie-
loetapowym. Proces przekształcający 
prawidłową komórkę w nowotworową 
składa się z pięciu faz. Rozpoczyna się 
od fazy aktywacji, podczas której jeden 
z czynników karcinogennych łączy się 
z DNA komórki człowieka [10].

W efekcie dochodzi do nieodwra-
calnej mutacji onkogenów oraz genów 

Ryc. 1. Szacunkowa liczba zdiagnozowanych nowotworów na całym świecie w 2020 roku  
u mężczyzn w wieku powyżej 45 lat [16].

Ryc. 2. Szacunkowa liczba zdiagnozowanych nowotworów na całym świecie w 2020 roku  
u kobiet w wieku powyżej 45 lat [16].
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supresorowych, która ma miejsce podczas 
fazy inicjacji. 

Trzecim etapem jest faza promocji, 
w trakcie której pod wpływem hormonów 
oraz czynników chemicznych i fizycznych, 
dochodzi do namnażania się zmutowa-
nych komórek. Poprzez zwiększoną ak-
tywność enzymów i czynników wzrostu, 
pojawiają się zaburzenia czynności białek. 
W konsekwencji ma miejsce stopniowe 
nabywanie przez komórki cech zmiany 
przedrakowej [5, 10, 17].

Dalsze, nieodwracalne zmiany można 
zaobserwować w fazie konwersji, podczas 
której następuje ostateczne powstanie 
komórek nowotworowych, wraz z ich 
szybkim rozrostem. Warto podkreślić, 
iż jest to moment zmiany przedrakowej 
w nowotwór. 

Ostatnią fazą jest faza progresji, 
w czasie której stwierdza się postać 
kliniczną nowotworu. To „ostateczne 
przekształcenie komórek z transformo-
wanych w nowotworowe” [13]. W fazie 
tej, komórki nowotworowe z łatwością 
mogą zajmować inne narządy organizmu, 
dając odległe przerzuty. „Warto podkre-
ślić, iż faza przedkliniczna nowotworu, 
stanowi 75% czasu jego trwania i trwa 
ona u ludzi od 15 do 20 lat, natomiast 
w fazie klinicznej wystarczy tylko kilka 
podwojeń objętości nowotworu, aby móc 
doprowadzić do śmierci organizmu, faza 
ta obejmuje 25% ogólnego czasu istnienia 
nowotworu” [5]. 

Ogólnoustrojowe objawy choroby 
nowotworowej 

Rozwijający się nowotwór począt-
kowo może nie wykazywać żadnych 
objawów klinicznych, które mogłyby 
zaniepokoić osobę chorą. Objawy te mogą 
być słabo wyrażone, przez co człowiek nie 
przywiązuje uwagi do pojawiających się 
zmian w organizmie. Niestety nowotwo-
ry, które dają już pełne zauważalne objawy 
są bardzo ciężko uleczalne, a niektórych 
już wyleczyć się nie da [5]. Ważne jest, by 

coraz większe grono społeczeństwa, kształ-
towało w swojej świadomości potrzebę 
edukacji, jeśli chodzi o kwestie własnego 
zdrowia, by mogło rozpoznać niepokojące 
sygnały napływające z organizmu. 

Objawem, który powinien być po-
traktowany jako sygnał ostrzegawczy, jest 
pojawienie się gorączki o nieustalonej 
etiologii. Towarzyszyć może ona cho-
robom zakaźnym jak i również właśnie 
w przebiegu choroby nowotworowej. 
W wyniku rozregulowania mechanizmów 
termoregulacji może wystąpić hiperter-
mia, czyli stan, kiedy temperatura organi-
zmu człowieka przekracza 41°C. Gorączce 
towarzyszą nocne poty, ogólne osłabienie, 
utrata apetytu oraz spadek wagi, co jest 
charakterystyczne dla występowania chło-
niaków, przykładem jest ziarnica złośli-
wa, podczas której choremu towarzyszy 
gorączka falista, czyli wzrost oraz spadek 
temperatury występujący naprzemiennie 
[15]. Należy również skontrolować stan 
węzłów chłonnych, przy ich powiększe-
niu niezbędne jest szybkie zaczerpnięcie 
konsultacji lekarskiej. 

Jednym z najczęściej pojawiających 
się nowotworów złośliwych w Polsce, 
który dotyczy układu pokarmowego, jest 
rak jelita grubego. Jego objawy zależne 
są od lokalizacji i stopnia zaawansowa-
nia. W wynikach badań laboratoryjnych 
stwierdza się pewne nieprawidłowości 
hematologiczne związane z niedokrwi-
stością, podwyższonym poziomem 
markera CEA, czyli antygenu karcino-
embrionalnego oraz pozytywny wynik 
testu na obecność krwi utajonej. Poprzez 
upośledzenie funkcji organu, następuje 
nieprawidłowa podaż niezbędnych skład-
ników odżywczych, co z efekcie powo-
duje widoczną utratę masy ciała, spadek 
energii oraz osłabienie ogólnoustrojowe, 
przyczyniające się do wystąpienia zespołu 
wyczerpania organizmu [6, 7, 16].

Zaburzenia ze strony układu pokar-
mowego, bez zmiany dotychczasowej 
diety, pojawiający się refluks oraz towa-
rzyszące uczucie pełności w nadbrzuszu 

połączone z bólami i nudnościami może 
świadczyć o problemach pracy żołądka. 
W tym przypadku zalecane jest wykona-
nie gastroskopii by móc pobrać materiał 
do badania histologicznego oraz USG 
jamy brzusznej w celu wykluczenia zmian 
w przewodzie pokarmowym [7].

Następną nieprawidłowością, która 
może wystąpić w czasie choroby nowo-
tworowej jest zespół miasteniczny Lam-
berta-Eatona. Związany z zaburzeniem 
przekazywania sygnałów z nerwów do 
mięśni szkieletowych, najczęściej współ-
istnieje on z drobnokomórkowym rakiem 
płuca. Zespół ten jest chorobą autoim-
munologiczną, należy przez to rozumieć, 
że jest ściśle związana ze stanem ludz-
kiego układu odpornościowego, który 
w tym przypadku nie działa prawidłowo. 
„Należy jednak pamiętać, że około 1/3 
przypadków nie jest pochodzenia no-
wotworowego i ma podłoże wyłącznie 
immunologiczne” [12]. 

W obrazie klinicznym wyróżnić 
można takie objawy jak coraz szybsza 
oraz częstsza męczliwość, duże osłabienie 
całego ciała, szczególnie mięśni obręczy 
biodrowej oraz barkowej, utrudnia to 
wykonywanie podstawowych czynności. 
Pojawiają się częste parestezje (drętwienie) 
kończyn, natomiast najbardziej charak-
terystycznym objawem zwiastującym 
pojawienie się tego typu choroby jest 
osłabienie odruchów ścięgnistych, są to 
odruchy bezwarunkowe, które bada się 
przy pomocy młotka neurologicznego. 
Chorzy z tym zespołem posiadają bardzo 
osłabione, a czasem wręcz całkowicie 
zniesione odruchy skokowe i kolanowe. 
Warto również podkreślić, iż pojawiające 
się objawy ze strony układu nerwowego, 
mogą już wcześniej zwiastować rozwój 
nowotworu nawet o kilka miesięcy bądź 
do 2 lat [12, 22]. „Patogeneza zespołu 
nie jest w pełni poznana. Sugeruje się, że 
kataboliczne działanie glukagonu prowa-
dzi do niedoboru aminokwasów i cynku, 
co jest przyczyna występujących zmian. 
Sugestie te potwierdza fakt, że dożylne 
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wlewy aminokwasów i cynku mogą po-
prawić stan chorego” [12].

Niewyjaśniony, ciągle trwający ból 
w okolicy lędźwiowej, nocne poty oraz 
nawracające infekcje dróg moczowych, 
powinny skłonić do badań USG by wy-
kluczyć nowotwór nerki. Niejednokrotnie 
podczas złośliwego nowotworu nerki po-
jawia się krwiomocz i bóle w podbrzuszu 
mające charakter kolki [14].

Zmiany skórne powstające w wyniku 
procesu nowotworowego

Zmiany uzewnętrzniające się na 
skórze, często są pierwszym objawem 
toczącego się rozrostu nowotworowego 
wewnątrz organizmu, ale mogą wystę-
pować także w trakcie nawrotu choroby 
lub jako przerzuty do skóry pacjenta, 
spowodowane zwiększoną progresją no-
wotworu narządowego. Zmiany skórne 
towarzyszące nowotworom złośliwym 
mogą mieć bardzo zróżnicowany obraz 
kliniczny, stąd niebagatelne znaczenie 
ma dokładna i wczesna diagnostyka oraz 
systematyczna kontrola onkologiczna 
przez wyspecjalizowanych lekarzy. 

Do objawów dermatologicznych 
związanych z nowotworami układu 
pokarmowego należy przede wszystkim 
rogowacenie ciemne złośliwe. Współwy-
stępuje głównie z nowotworem żołądka, 
ale również może pojawić się w cukrzycy 
bądź otyłości. Charakterystyczne są ciem-
nobrunatne zmiany na skórze, w postaci 
wyraźnie odgraniczonych ognisk, na które 
składają się drobne, liczne grudki. Ich 
lokalizacja obejmuje zgięcia stawowe, 
kark, jak i również fałdy skóry [2, 12]. Po 
skończonym leczeniu nowotworu narzą-
dowego zmiany samoistnie ustępują, co 
obrazuje jak ogromny jest związek między 
pojawiającymi się zmianami skórnymi, 
a przebiegającym procesem nowotworo-
wym wewnątrz organizmu. 

Kolejnym ważnym rewelatorem skór-
nym jest autoimmunologiczne zapalnie 
skórno-mięśniowe dotyczące tkanki 

łącznej, towarzyszące nowotworom jaj-
nika, płuc a także żołądka, jelita grubego 
i trzustki. Szczególnie charakterystycznym 
objawem jest wystąpienie zaczerwienienia 
w okolicach dekoltu, kształtem przypomi-
nające literę V oraz zmiany rumieniowe 
wokół oczu, któremu dodatkowo może 
towarzyszyć obrzęk powiek. Choremu 
towarzyszy dodatkowo uczucie nadwrażli-
wości na promieniowanie ultrafioletowe, 
natomiast dolegliwością, która pojawia 
się ze strony przewodu pokarmowego 
jest refluks żołądkowo-przełykowy oraz 
powstawanie owrzodzeń i krwawień [12, 
17, 18].

Zespół Sweeta, czyli ostra neutro-
filowa dermatoza gorączkowa to kolej-
ny objaw paraneoplastyczny, związany 
z obecnością toczącego się złośliwego 
procesu nowotworowego, w tym białacz-
ki szpikowej, chłoniaka nieziarniczego, 
szpiczaka mnogiego lub nowotworu 
układu moczowo-płciowego. Choroba, 
której towarzyszy rumień wraz z licznymi 
zlewającymi się guzkami i grudkami, 
zlokalizowanymi na skórze twarzy, szyi 
oraz na kończynach. Towarzyszą temu 
także pęcherze, w związku z wystąpieniem 
silnego obrzęku [1, 19].

Pęcherzyca paraneoplastyczna jest 
wielonarządowym zespołem, najczęściej 
pojawiającym się wraz ze współistnieniem 
chłoniaka nieziarniczego, przewlekłej 
białaczki limfocytarnej czy złośliwego 
grasiczaka, wywodzącego się z tkanki na-
błonkowej grasicy. Chorobie towarzyszy 
występowanie pęcherzy, które po czasie 
przekształcają się w bolesne nadżerki 
w obrębie oczu, błony śluzowej jamy 
ustnej, przełyku czy gardła. Powoduje 
to problemy z prawidłowym przyjmo-
waniem pokarmu, ze względu na ból jaki 
w tym czasie się pojawia. Pęcherze mogą 
również wytworzyć się na kończynach 
i na tułowiu, zmieniając się w krwotoczne 
strupy [12, 21].

Rumień pełzakowaty nekrolityczny 
inaczej nazywany zespołem glukagonoma. 
Pojawia się poprzez nieprawidłową pracę 

trzustki, zwiększone zostaje stężenie glu-
kagonu we krwi, a wraz z nim zwiększa się 
stężenie cukru, co prowadzi do rozwoju 
cukrzycy. Pojawia się wówczas wynisz-
czenie organizmu oraz bardzo widoczny 
spadek masy ciała, a także zaburzenia he-
matologiczne w postaci niedokrwistości, 
która w późniejszym czasie prowadzi do 
powstania zakrzepów żylnych i niebez-
piecznych dla życia zatorów.

„Zmiany rumieniowe, rumieniowo-
obrzękowe z pęcherzykami, pęcherzami 
i nadżerkami mogą występować w dowol-
nej lokalizacji na skórze, często dotyczą jej 
dużych powierzchni. U chorych ponadto 
często stwierdza się zapalenie języka, za-
jady oraz rozlane łysienie” [12].

Wysoko przetworzona żywność, 
a ryzyko pojawienia się nowotworu

Na przełomie kilku ostatnich lat za-
obserwowano znaczny wzrost rozwoju 
rynku żywnościowego. Przyczyniły się 
do tego przede wszystkim zmiany na 
płaszczyźnie ekonomicznej, kulturowej 
i społecznej. Wprowadzenie na rynek 
nowych zróżnicowanych produktów, 
spowodowało zwiększenie potrzeb żyw-
nościowych ze strony konsumentów. 
Niestety w obecnym świecie, przepeł-
nionym wieloma dobrami, ukształtował 
się konsumpcyjny styl życia milionów 
ludzi. W kwestii żywienia, doprowadziło 
to do znacznego spadku produkcji war-
tościowych produktów żywnościowych, 
a zamiast tego na pierwszym miejscu 
ukazują się produkty, które z wartościami 
odżywczymi mają niewiele wspólnego. 
Setki produktów, dostarczane codziennie 
konsumentowi, zawierają coraz mniej 
składników, niezbędnych do prawidło-
wego funkcjonowania organizmu, więk-
szość z nich zaliczana jest do produktów 
wysokoprzetworzonych. Można znaleźć 
tam ogromną ilość substancji, których 
strawienie przysparza wiele problemów 
dla organizmu i powoduje negatywne 
długotrwałe skutki.
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Jedną z takich substancji są nagmin-
nie dodawane fosforany. Znajdują się 
one przede wszystkim w gotowych wyro-
bach wędliniarskich, w serach, słodyczach 
oraz gotowych zupach w proszku. Mają 
właściwości wiążące, zagęszczające oraz 
stabilizujące gotowy produkt. w związku 
z tym, iż są dodawane do wielu wyro-
bów, ryzyko dostarczania ich nadmiernej 
ilości wciąż rośnie, szczególnie u dzieci 
i młodzieży. Nadmiar fosforanów w or-
ganizmie człowieka powoduje zaburzenia 
we wchłanianiu wapnia, co przekłada się 
na rozwój słabszych kości u dzieci nad-
miernie spożywających takową żywność 
oraz regularnie pijących słodkie napoje. 
Doprowadza to do zachwiania mineralnej 
gospodarki organizmu włącznie z utratą 
wapnia z kości. Zbadano, że zbyt duża 
ilość fosforanów we krwi, może przyczy-
niać się do wzrostu zachorowalności na 
nowotwory [4, 21].

Kolejną grupą składników, wpły-
wającą niekorzystnie na cały ustrój są 
konserwanty. Między innymi benzoesan 
sodu, który przekształca się w rakotwór-
czy benzen, po połączeniu się z kwasem 
askorbinowym. Powstała substancja jest 
bardzo trudna do zmetabolizowania. 
Benzoesany swoje zastosowanie znajdu-
ją w słodkich napojach, różnego rodzaju 

konserwach czy koncentratach pomidoro-
wych. Ryzyko jakie za sobą niosą, to dość 
częste występowanie skórnych reakcji 
alergicznych, podrażnień ścian jelit oraz 
śluzówki żołądka. Nadmiar azotanów aż 
o 67% zwiększa ryzyko zachorowania 
na nowotwory trzustki, mózgu oraz na 
białaczki [20, 21].

Barwniki stanowią kolejną grupę 
zbędnych składników, które dodawa-
ne są do żywności w celu wzmocnienie 
walorów wizualnych. Jednym z nich jest 
azorubina, będąca czerwonym barwni-
kiem, dodawanym głownie do dżemów, 
konfitur, do marmolady, budyniu oraz do 
lodów. Substancja ta już podczas meta-
bolizmu w organizmie przekształca się 
w toksyczne związki, mogące wpływać 
na jej kancerogenność [11, 20].

Azorubina należy do barwników 
azowych, czyli do organicznych związ-
ków chemicznych, mających zdolność 
do stworzenia pewnych połączeń ze 
składnikami ludzkiej krwi w organizmie. 
Doprowadza to do zniekształceń tych 
składników, głównie narażone są na to 
erytrocyty, co w efekcie spowodować 
może rozwinięcie się niedokrwistości [4].

Podsumowanie

W chwili obecnej, nadal prowadzone 
są badania nad etapami rozwoju choro-
by nowotworowej w danym organizmie 
wraz z jej negatywnymi skutkami, po-
jawiającymi się ogólnoustrojowo oraz 
w postaci zmian skórnych. Ważne jest, 
aby w społeczeństwie szerzyła się coraz 
większa świadomość, na temat ryzyka 
rozwoju tej grupy chorób. 

Stąd też edukacja w tym zakresie ma 
niebagatelne znaczenie, by móc stale mo-
nitorować stan swojego organizmu. Ko-
smetolog nierzadko jest pierwszą osobą, 
która ma szansę zauważyć niepokojące 
zmiany występujące na skórze klienta. 
Mogą to być zarówno zmiany łagodne, 
o charakterze złośliwym, a także zespo-
ły paraneoplastyczne. Mając dokładną 
wiedzę na temat fizjologii skóry oraz 
znając pewne mechanizmy zachodzące 
w organizmie, kosmetolog jest w stanie 
odpowiednio pokierować danego pacjen-
ta do lekarza specjalisty, w celu dalszej 
diagnostyki. 
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Umiarkowana aktywność fizyczna w czasie ciąży niepowi-
kłanej jest ważna dla stanu zdrowia matki i dziecka. Może 
także odgrywać istotną rolę w zapobieganiu chorobom, w tym 
między innymi potencjalnie zapobiegać rozwojowi cukrzycy 
ciążowej. Celem niniejszej pracy było uzyskanie odpowiedzi 
na pytania, jaka jest aktywność fizyczna kobiet ciężarnych z cu-
krzycą ciążową oraz jakie czynniki mogą wpływać na tę aktyw-
ność. Za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety 
przebadano 80 kobiet ze stwierdzoną cukrzycą ciążową, oce-
niając ich aktywność fizyczną przed i w czasie ciąży, a uzyska-
ne wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem 
testu (χ2). Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że istnieje 
istotny statystycznie związek jedynie pomiędzy aktywnością 
fizyczną podejmowaną przez kobiety przed ciążą, a aktywnością 
fizyczną podejmowaną w czasie ciąży. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, kobiety, cukrzy-
ca ciążowa

Moderate physical activity during uncomplicated pregnan-
cy is important for the health of the mother and child. It may 
also play an important role in disease prevention, including 
potentially preventing the development of gestational diabetes. 
The aim of this study was to answer the question of what is 
the physical activity of pregnant women with gestational 
diabetes and what factors may affect this activity. Using a pro-
prietary questionnaire, 80 women with diagnosed gestational 
diabetes were examined, assessing their physical activity befo-
re and during pregnancy, and the obtained results were sub-
jected to statistical analysis using the (χ2) test. The obtained 
results allowed to conclude that there is a statistically significant 
relationship only between physical activity undertaken by 
women before pregnancy and physical activity undertaken 
during pregnancy.

Key words: physical activity, women, gestational dia-
betes   

OCENA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ KOBIET  
Z CUKRZYCĄ CIĄŻOWĄ ORAZ POZNANIE  
CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH  
NA JEJ REALIZACJĘ
Assessment of physical activity of women  
with gestational diabetes mellitus and  
knowing the factors affecting its performance
KATARZYNA WITANA-HEBDA, JUSTYNA SAWCZAK

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie 

Streszczenie/Abstract

4

Wprowadzenie  

Cukrzyca ciążowa to zaburzenie to-
lerancji węglowodanów bądź cukrzyca, 
która się rozwija lub została rozpozna-
na w trakcie trwania ciąży. Cukrzyca u  
kobiet w ciąży nie posiada jednorodnej 
etiologii. Naukowcy sugerują, iż zaburze-
nie tolerancji glukozy, które przekracza 

fizjologiczne normy, może być spowodo-
wane niezdolnością człowieka do skom-
pensowania dodatkowego obciążenia 
metabolicznego, do których zaliczana jest 
ciąża. W zależności od populacji GDM 
(ang. gestational diabetes mellitus, GDM) 
dotyka 2–20% ciężarnych. W Polsce, sza-
cunkowo podaje się, że cukrzyca ciążowa 
dotyka od 3–12% kobiet w ciąży [23].

Celem zachodzących zmian metabo-
licznych i hormonalnych u kobiet w ciąży 
jest zabezpieczenie dostarczania substancji 
odżywczych dla płodu. Podczas ciąży 
obserwuje się zjawisko hipoglikemii na 
czczo i hiperglikemii po posiłku [11, 26]. 
Zaburzenia tolerancji węglowodanów są 
efektem nasilenia obrotu metaboliczne-
go. Znaczny wpływ na to zjawisko mają 
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hormony łożyskowe (kortyzol, laktogen 
łożyskowy, progesteron, estrogen), które 
w  stosunku do insuliny działają antagoni-
styczne [19]. Aby tolerancja glukozy była 
w normie, hormony łożyskowe muszą 
wpłynąć na zwiększenie wydzielania ko-
mórek β wysp trzustki (stężenie insuliny 
na czczo wzrasta 2–3-krotnie podczas 
ciąży lub powikłanej GDM, zwłaszcza 
gdy cukrzycy towarzyszy otyłość i starszy 
wiek kobiety [33]. U części kobiet takie 
przystosowanie organizmu jest zaburzone, 
co upośledza tolerancję glukozy i może 
powodować cukrzycę [11, 30].

Ciąża może sprawić, że pojawią się 
objawy cukrzycy, ale nie jest jej bez-
pośrednią przyczyną. W ciąży, głównie 
w drugim i trzecim trymestrze, następuje 
fizjologicznie zmniejszenie się zdolności 
działania insuliny na tkanki obwodowe 
[11]. Zaobserwować można wówczas 
narastające cechy insulinooporności. 
W pierwszych etapach, oporność tka-
nek na insulinę wyrównuje hiperinsuli-
nemia, niemniej zmniejszone zdolności 
kompensacyjne powodują hiperglikemię, 
co oddziałuje na dysfunkcję komórek β 
trzustki, w rezultacie doprowadzając do 
dalszego zmniejszania wrażliwości tkanek 
na insulinę. Z kolei, podwyższone stężenie 
wolnych kwasów tłuszczowych powoduje 
zaburzenia czynności trzustki wzmagając 
glukotoksyczny wpływ hiperglikemii [8]. 
Wielu naukowców, że cukrzyca ciążo-
wa ma wiele cech wspólnych z cukrzycą 
typu 2 (insulinooporność z jednoczesnym 
niedoborem insuliny). W obu przypad-
kach komórki β wysp trzustkowych 
nie nadążają sprostać zapotrzebowaniu 
organizmu na insulinę [5]. U kobiety 
w ciąży, u której zdiagnozowano GDM 
zaburzeniu ulega wydzielanie insuliny 
wraz ze spadkiem insulinowrażliwości 
tkanek docelowych. Ponadto dochodzi 
do upośledzenia kompensacji komórek β 
trzustki, powodując ich dysfunkcję. Zja-
wisko insulinooporności dotyczy głównie 
kobiet otyłych [7]. Wielu autorów zajmu-
jących się zjawiskiem GDM podkreśla, 

że tkanka tłuszczowa znacznie wpływa 
na rozwój insulinooporności, np. Al-ofi 
dowodzi, iż nadmiar tkanki tłuszczowej 
kobiety prowadzi do powstania procesu 
zapalnego i  nasilenia insulinooporności 
podczas ciąży [1].

Według stanowiska Polskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego i Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego [21, 
22], do czynników ryzyka występowania 
GDM zalicza się: ciąża po 35 roku życia, 
nadwaga, otyłość, glukozuria, urodze-
nie dzieci o powyżej 4000 g, urodzenie 
dziecka z wadą rozwojową, rodzinny 
wywiad w kierunku cukrzycy typu 2, 
nadciśnienie tętnicze, wielorództwo, 
poronienia, zgony wewnątrzmaciczne, 
cukrzyca w poprzednich ciążach, palenie 
papierosów, zespół policystycznych jajni-
ków. Z wymienionych czynników ryzyka 
najczęściej cukrzyca powodowana jest 
wiekiem ciężarnej, dodatnim wywiadem 
rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 2 
oraz otyłość i nadwaga. Należy dodać, 
że w etiopatogenezie cukrzycy udział 
biorą również nawyki żywieniowe oraz 
prowadzenia aktywności fizycznej przed 
ciążą [5].

Aktywność fizyczna kobiet 
ciężarnych 

Pośrednią przyczyną cukrzycy typu 
2 [3] oraz cukrzycy ciężarnych [13] jest 
brak aktywności fizycznej i siedzący tryb 
życia. Oba te elementy generują otyłość 
i nadwagę, które zaliczane są do czyn-
ników ryzyka obu wyżej wymienionych 
chorób. Związany z aktywnością fizyczną 
wysiłek mięśniowy sprawia, że następuje 
zwiększony transport glukozy z krwi do 
komórek mięśnia. W  takim aspekcie jest 
to proces zachodzący niezależnie od dzia-
łania insuliny. Fizyczny wysiłek zmniejsza 
również insulinooporność, gdyż następuje 
zwiększona wrażliwość komórek ciała 
na insulinę. Zatem bezsporne jest to, że 
podejmowanie codziennej aktywności 
fizycznej zmniejsza ryzyko rozwoju cu-

krzycy ciążowej i cukrzycy typu 2 [10]. 
Podejmowanie się różnorakich form ak-
tywności fizycznej, głównie systematyczna 
i intensywna aktywność fizyczna w okresie 
prekoncepcyjnym wraz z  kontynuowa-
niem jej w trakcie ciąży już na poziomie 
lekkim lub umiarkowanym pozytywnie 
oddziałuje na zmniejszenie objawów 
nietolerancji glukozy oraz cukrzycy cią-
żowej. Z tego względu każda kobieta 
planująca zajście w ciążę oraz te będące 
w  ciąży powinny być aktywne fizycznie 
przynajmniej 30 minut dziennie (przy 
braku przeciwwskazań położniczych). 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne [22] 
proponuje ciężarnym kobietom z cukrzy-
cą (przy zgodzie lekarza) umiarkowany 
wysiłek fizyczny w postaci zestawów ćwi-
czeń gimnastycznych jako element terapii 
cukrzycy ciążowej. Aktywność fizyczna 
zmniejsza insulinooporność, a zwiększa 
wrażliwość na insulinę. 

Uważa się, że najlepszym sportem dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą jest sport 
o lekkiej i  umiarkowanej intensywności, 
który swym działaniem angażuje wie-
le partii mięśniowych. Takim sportem 
w tym przypadku będzie wskazany marsz, 
aerobik, pływanie, jazda na rowerze, nor-
dic walking, joga. Nie należy zapomnieć 
o rozgrzewce na początku ćwiczeń oraz 
o rozciąganiu na ich końcu. Wymieniona 
aktywność fizyczna angażuje duże par-
tie mięśniowe, nie obciąża organizmu. 
Treningi powinny być dostosowane do 
aktywności ciężarnej przed ciążą oraz 
stanu położniczego. Najlepiej ćwiczyć 
codziennie, wybierając każdego dnia 
inny sport. Jednakże należy pamiętać, 
że to lekarz ginekolog powinien wskazać 
zalecany wysiłek i  decydować, którego 
kobieta nie powinna podejmować [20].

Cel pracy

Celem głównym pracy było uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie, czy kobiety ze 
zdiagnozowaną cukrzycą ciążową były 
aktywne fizycznie w czasie ciąży i po-
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znanie czynników, jakie wpływają na 
realizację tej aktywności. Wśród proble-
mów szczegółowych wskazano na celowe 
zbadanie następujących zagadnień: 1. 
Czy kobiety, które były aktywne fizycznie 
przed ciążą były także aktywne fizycznie 
w trakcie trwania ciąży? 2. W jaki sposób 
pochodzenie respondentek rzutowało 
na podejmowanie przez nie aktywności 
fizycznej w czasie ciąży? 3. W jaki spo-
sób wiek wykrycia cukrzycy ciążowej 
w ostatniej ciąży u respondentek rzutował 
na podejmowanie przez nie aktywności 
fizycznej w czasie ciąży? 4. W jaki sposób 
wykształcenie respondentek rzutowało 
na podejmowanie przez nie aktywności 
fizycznej w czasie ciąży? 5. Czy kobie-
ty, które posiadały jedno dziecko były 
bardziej aktywne fizycznie od kobiet 
posiadających więcej niż jedno dziecko?

Materiał i metodologia pracy

Przedstawiona praca miała charak-
ter pracy badawczej, opartej na badaniu 
kwestionariuszowym oraz przeglądzie 
dostępnej literatury. W niniejszym opra-
cowaniu wybrano metodę sondażu dia-
gnostycznego. Jako narzędzie badawcze, 
które umożliwiło zebranie niezbędnych 

danych empirycznych zastosowano kwe-
stionariusz ankiety, w którym znajdowało 
się 16 pytań zamkniętych. Pierwsze trzy 
pytania to tak zwana metryczka, z której 
uzyskano informacje na temat wieku ba-
danych, ich wykształcenia i pochodzenia. 
Dalsza część ankiety dotyczyła kwestii 
związanych z ciążą i cukrzycą ciążową. 

Badanie zostało przeprowadzone 
w roku 2022 wśród kobiet ciężarnych 
ze stwierdzoną cukrzycą ciążową, zare-
jestrowanych na zamkniętych forach 
poświęconych tematyce ciąży i macie-
rzyństwa. Uzyskane w trakcie badania 
wyniki zostały poddane analizie staty-
stycznej z wykorzystaniem analizy testem 
niezależności chi-kwadrat (χ2). Obliczeń 
dokonano z wykorzystaniem programu 
MS Excel 2010. Grupę badaną stano-
wiło 80 kobiet ze zdiagnozowaną cu-
krzycą ciążową i bez przeciwwskazań 
do umiarkowanej aktywności fizycznej, 
które w ostatniej ciąży były w  wieku od 
18 do 46 lat. 

Wyniki 

Wśród badanych kobiet najliczniej-
szą grupę (41,3%) stanowiły ciężarne ze 
stwierdzoną cukrzycą ciążową i brakiem 

przeciwwskazań do umiarkowanej ak-
tywności fizycznej w wieku 26–35 lat, 
następnie w wieku 18–25 lat (32,5%). 
Najmniej liczną grupą były kobiety 
ciężarne w wieku 36–45 lat – 17,5% 
– tabela 1.

W tabeli 2 przedstawiono wzrost 
i masę ciała badanych kobiet z okresu 
przed ich ostatnią ciążą. Ze względu na 
deklaratywny charakter odpowiedzi, nie 
sposób było zweryfikować BMI badanych 
(ang. body mass index, wskaźnik masy cia-
ła), dlatego odstąpiono od jego obliczenia. 

Pytane o wielkość przyrostu masy 
ciała w czasie ich ostatniej ciąży, badane 
kobiety odpowiadały najczęściej że przy-
brały od 5–10 kg (41,3%) oraz od 11–16 
kg (22,5%) – tabela 3. Osiem kobiet 
(10%) odpowiedziało, że w czasie ciąży 
schudło, a 11 kobiet, że przybór masy 
ciała był niewielki (13,8%). 

 Większość badanych kobiet przy-
znała, że były aktywne fizycznie przed 
ich ostatnią ciążą, stwierdziło tak 57, 5% 
badanych – tabela 4. 

Pytanie o rodzaj i częstość aktywności 
fizycznej przed ostatnią ciążą kobiety 
najczęściej przyznawały, że aktywność 
ta była jedynie sporadyczna (48,8%), 
choć dla dużej grupy była to regularna 

N %

18-25 lat 26 32,5%

26-35 lat 33 41,3%

36-45 lat 14 17,5%

46 lat 3 3,7%

Braki danych Cukrzyca wykryta przed ciążą 4 5,0%

Zmienna N Min Max M SD Mdn Ske K

Wzrost (cm) 80 150 181 165,38 6,80 166 -0,11 -0,58

Masa ciała przedostatnią 
ciążą (kg)

80 48 85 63,99 8,82 62 0,65 -0,22

Tabela 1. Wiek badanych kobiet – w jakim wieku była Pani będąc w ostatniej ciąży, w  której została wykryta cukrzyca ciążowa?

Tabela 2. Statystyki opisowe dla zmiennych ilościowych – wzrost i masa ciała

Adnotacja. N – liczebność, Min – minimum, Max – maksimum, M – średnia, SD – odchylenie standardowe; Mdn – me-
diana, Ske – skośność, K – kurtoza.
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aktywność fizyczna od 1-4 razy w tygo-
dniu (42,6%) – tabela 5.

Większość badanych kobiet dekla-
rowała, że w czasie ich ostatniej ciąży 
była aktywna fizycznie – stwierdziło tak 
52,5% badanych – tabela 6. 

Zdecydowana większość badanych, 
bo 77,5% kobiet ciężarnych z cukrzycą 
postawiło na aktywność umiarkowaną, 
głównie codzienną jak zakupy oraz re-
kreacyjną w postaci spacerów – tabela 7. 
Co ciekawe, aż 22,5% badanych kobiet 
ciężarnych z cukrzycą podjęło się dość 
intensywnej aktywności fizycznej w po-
staci ćwiczeń oraz pływania. 

Co ciekawe, jedynie 33  badanym 
po wykryciu u nich cukrzycy ciążowej 
zalecono zwiększenie aktywności fizycznej 
(41,3% zaleceń), natomiast powszechnie 
zalecano zmianę diety (81,3% zaleceń) 
oraz monitorowanie stanu zdrowia przez 
wykonywanie regularnych pomiarów 
poziomu glukozy we krwi (67,5% zale-
ceń) – tabela 8. W pytaniu tym można 
było zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.

Aby zweryfikować hipotezę 1, doty-
czącą relacji między aktywnością fizyczną 
przed  ciążą i w trakcie ciąży, odniesio-
no liczebności odpowiedzi na pytanie: 
„Czy była Pani aktywna fizycznie przed 

ciążą?” do liczebności odpowiedzi na 
pytanie: „Czy była Pani lub jest aktywna 
fizyczna w czasie ciąży?”. Wyniki zapre-
zentowano w tabeli 9. Analiza wykazała 
istotny statystycznie związek między 
zmiennymi, χ2(1) = 35,47; p < 0,001. 
Spośród 46 kobiet, które były aktywne 
fizycznie przed ciążą, 35 z nich (76%) 
było aktywnych także w czasie ciąży i sta-
nowiły one 92,1% wszystkich aktywnych 
fizycznie kobiet. Wśród 34 kobiet, które 
nie były aktywne fizycznie przed ciążą, 
tylko 3 z nich (8,8%) podjęło aktywność 
fizyczną w trakcie ciąży i stanowiły one 
7,9% wszystkich aktywnych kobiet. 

N %
Schudłam 8 10,0%
0-4 11 13,8%
5-10 33 41,3%
11-16 18 22,5%
17-21 6 7,5%
Powyżej 21 4 5,0%

N %
Nie 34 42,5%
Tak 46 57,5%

N %
Sporadyczna 39 48,8%
Regularna aktywność fizyczna 1-2 x w tygodniu 17 21,3%
Regularna aktywność fizyczna 3-4 x w tygodniu 17 21,3%
Regularna aktywność fizyczna 5-6 x w tygodniu 7 8,8%

N %
Nie 42 52,5%
Tak 38 47,5%

N %
Intensywna (ćwiczenia, pływanie) 18 22,5%
Umiarkowana (spacery, zakupy) 62 77,5%

Tabela 4. Czy była Pani aktywna fizycznie przed swoją ostatnią ciążą?

Tabela 5. Częstość i rodzaj aktywności fizycznej przed ostatnią ciążą

Tabela 6. Czy była Pani lub jest aktywna fizyczna w czasie ciąży?

Tabela 7. Jakie natężenie aktywności fizycznej było u Pani podczas ostatniej ciąży?

Tabela 3. Przyrost masy ciała w trakcie ostatniej ciąży
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Aby zweryfikować hipotezę numer 2 
i związek między badanymi zmiennymi 
odniesiono liczebności odpowiedzi na 
pytanie o miejsce zamieszkania do liczeb-
ności odpowiedzi na pytanie: „Czy była 
Pani lub jest aktywna fizyczna w czasie 
ciąży?”. Otrzymane wyniki prezentuje 
tabela 10. Analiza wykazała brak związku 
między zmiennymi, χ2(2) = 0,64; p = 
0,727. Oznacza to że miejsce zamieszka-
nia nie wpływało na aktywność fizyczną 
w trakcie ciąży. 

Aby zweryfikować hipotezę numer 3 
i związek między zmiennymi odniesiono 
liczebności odpowiedzi na pytanie o wiek 
wykrycia cukrzycy ciążowej u responden-
tek w czasie ostatniej ciąży do liczebności 
odpowiedzi na pytanie: „Czy była Pani 
lub jest aktywna fizyczna w czasie ciąży?” – 
tabela 11. Analiza wykazała brak związku 
między zmiennymi, χ2(4) = 5,64; p = 
0,228. Oznacza to, że wiek wykrycia ciąży 
cukrzycowej nie wpływał na aktywność 
fizyczną w  trakcie ciąży. 

Aby zweryfikować hipotezę numer 
4 również przeprowadzono analizę te-
stem niezależności  chi-kwadrat (χ2). Aby 
sprawdzić związek między zmiennymi 
odniesiono liczebności odpowiedzi na 
pytanie o wykształcenie respondentek 
do liczebności odpowiedzi na pytanie: 
„Czy była Pani lub jest aktywna fizycz-
na w czasie ciąży?”. Otrzymane wyniki 
prezentuje tabela 12. Analiza wykazała 
brak związku między zmiennymi, χ2(3) 
= 3,40; p = 0,334. Oznacza to że poziom 

Tabela 8. Zalecenia otrzymane po stwierdzeniu cukrzycy w ciąży

Tabela 9. Analiza częstości – aktywność fizyczna przed ciążą vs. w trakcie ciąży

Tabela 10. Analiza częstości – aktywność fizyczna w trakcie ciąży a miejsce zamieszkania

Adnotacja. Każda litera w indeksie dolnym oznacza podzbiór kategorii Płeć, których proporcje kolumny nie różnią się 
znacząco od siebie na poziomie 0,05.

Adnotacja. Każda litera w indeksie dolnym oznacza podzbiór kategorii Płeć, których proporcje kolumny nie różnią się 
znacząco od siebie na poziomie 0,05.

Liczebność
% z N ważnych 

w kolumnie
% z odpowiedzi 

w kolumnie
Zmiana diety 65 81,3% 34,4%
Zwiększona aktywność (częstsze spacery) 33 41,3% 17,5%
Monitorowanie poziomu glukozy  we krwi 54 67,5% 28,6%
Włączenie do terapii insuliny 33 41,3% 17,5%
Założenie pompy insulinowej 4 5,0% 2,1%

14. Czy była Pani lub jest aktywna fizyczna w czasie ciąży?
Ogółem

                               Nie                                          Tak
N % N % N %

12. Czy była Pani aktywna 
fizycznie przed ciążą?

Nie 31a 73,8% 3b 7,9% 34 42,5%
Tak 11a 26,2% 35b 92,1% 46 57,5%

Ogółem 42 100,0% 38 100,0% 80 100,0%

14. Czy była Pani lub jest aktywna fizyczna 
w czasie ciąży? Ogółem

                                 Nie                                        Tak
N % N % N %

2. Miejsce zamieszkania

Wieś 13a 31,0% 10a 26,3% 23 28,7%
Małe miasto 12a 28,6% 14a 36,8% 26 32,5%

Duże 
miasto

17a 40,5% 14a 36,8% 31 38,8%

Ogółem 42 100,0% 38 100,0% 80 100,0%
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wykształcenia nie wpływał na aktywność 
fizyczną w trakcie ciąży. 

Aby zweryfikować hipotezę nr 5 
ponownie przeprowadzono analizę te-
stem niezależności chi-kwadrat (χ2). Aby 

sprawdzić związek między zmiennymi 
odniesiono liczebności odpowiedzi na 
pytanie o liczbę donoszonych ciąż przez 
respondentki do liczebności odpowiedzi 
na pytanie: „Czy była Pani lub jest aktywna 

fizyczna w czasie ciąży?”. Otrzymane dane 
prezentuje tabela 13. Analiza wykazała 
brak związku między zmiennymi, χ2(2) 
= 4,14; p = 0,127. Oznacza to że liczba 
przebytych przez respondentki ciąż nie 

Tabela 11. Analiza częstości – aktywność fizyczna w trakcie ciąży a wiek wykrycia ciąży cukrzycowej

Tabela 12. Analiza częstości – aktywność fizyczna w trakcie ciąży a wykształcenie

Tabela 13. Analiza częstości – aktywność fizyczna w trakcie ciąży a liczba ciąż

Adnotacja. Każda litera w indeksie dolnym oznacza podzbiór kategorii Płeć, których proporcje kolumny nie różnią się 
znacząco od siebie na poziomie 0,05.

Adnotacja. Każda litera w indeksie dolnym oznacza podzbiór kategorii Płeć, których proporcje kolumny nie różnią się 
znacząco od siebie na poziomie 0,05.

Adnotacja. Każda litera w indeksie dolnym oznacza podzbiór kategorii Płeć, których proporcje kolumny nie różnią się 
znacząco od siebie na poziomie 0,05.

14. Czy była Pani lub jest aktywna fizyczna 
w czasie ciąży? Ogółem

                                             Nie                         Tak
N % N % N %

1. Wiek wykrycia ciąży cukrzycowej

18-25 lat 10a 26,4% 16a 42,1% 26 34,2%
26-35 lat 16a 42,1% 17a 44,7% 33 43,4%
36-45 lat 9a 23,7% 5a 13,2% 14 18,4%

46 lat 3a 7,9% 0a 0,0% 3 3,9%

Ogółem 38 100,0% 38 100,0% 76 100,0%

14. Czy była Pani lub jest aktywna fizyczna 
w czasie ciąży? Ogółem

                                               Nie                                 Tak
N % N % N %

3. Wykształcenie

Podstawowe 7a 16,7% 5a 13,2% 12 15,0%
Zawodowe 14a 33,3% 7a 18,4% 21 26,3%

Średnie 11a 26,2% 16a 42,1% 27 33,8%
Wyższe 10a 23,8% 10a 26,3% 20 25,0%

Ogółem 42 100,0% 38 100,0% 80 100,0%

14. Czy była Pani lub jest aktywna fizyczna w czasie ciąży?
Ogółem

                                               Nie                                     Tak
N % N % N %

4. Liczba ciąż
1 15a 35,7% 22b 57,9% 37 46,3%
2 15a 35,7% 10a 26,3% 25 31,3%

3 lub kolejna 12a 28,6% 6a 15,8% 18 22,5%
Ogółem 42 100,0% 38 100,0% 80 100,0%
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wpływała na aktywność fizyczną w trakcie 
ich ostatniej ciąży. 

Dyskusja

W zaprezentowanej pracy podjęto 
próbę wykazania, że uprawianie wszelkich 
form aktywności ruchowej przed ciążą 
i w jej trakcie jest korzystne dla zdrowia 
ciężarnej. Przegląd piśmiennictwa już od 
lat pozwala stwierdzić, że występowanie 
cukrzycy podczas ciąży zależy między 
innymi od braku aktywności fizycznej, 
nawyków żywieniowych oraz zachowań 
prozdrowotnych matek planujących 
potomstwo [15]. W badaniu własnym 
stwierdzono, że ponad połowa badanych 
kobiet była aktywna fizycznie przed zaj-
ściem w ich ostatnią ciążę i starała się 
również utrzymać aktywność fizyczną 
w trakcie jej trwania. Spostrzeżenie to 
zostało poparte stwierdzeniem istotnej 
statystycznie zależności pomiędzy by-
ciem kobietą aktywną fizycznie przed 
ciążą i byciem aktywną fizycznie w trak-
cie trwania ciąży. Natomiast ani wiek 
w jakim u kobiety stwierdzono cukrzycę 
ciążową, ani wcześniejsze doświadczenia 
kobiet z poprzednich ciąż, ani ich po-
ziom wykształcenia nie wpływały istot-
nie statystycznie na aktywność fizyczną 
w trakcie ich ostatniej ciąży. Podobnie nie 
stwierdzono wpływu miejsca zamieszka-
nia badanych na ich aktywność fizyczną 
w czasie ciąży. Przeciwne obserwacje 
płyną z badania Gdańskiej i wsp. [9] 
przeprowadzonego na 50 kobietach cię-
żarnych z rejonu Wodzisławia Śląskiego, 
które wskazały na fakt niepodejmowania 
aktywności fizycznej przez ponad połowę 
badanych przez nich kobiet. Ciekawe 
wyniki uzyskali także, analizując czyn-
niki wpływające na aktywność fizyczną 
150 kobiet ciężarnych z Górnego Śląska 
Kryska i Podyma, notując wręcz świa-
domą rezygnację większości badanych 
ciężarnych kobiet z aktywności fizycznej 
w czasie ciąży, przy jednoczesnej deklara-

cji niewielkiego zainteresowania kwestią 
aktywności fizycznej w czasie ciąży [14]. 
Motywy podawane przez kobiety były 
przy tym spójne i obejmowały głównie 
obawy o stan zdrowia dziecka i własny 
oraz złe samopoczucie i brak energii. 
Powstaje pytanie, czy obawy te były uza-
sadnione obiektywnie ocenianym stanem 
zdrowia i czy otrzymane przez kobiety 
zalecenia na czas ciąży obejmowały także 
aktywność fizyczną. 

Badania przeprowadzone przez Szatko 
i wsp. na grupie 259 kobiet wskazały na-
tomiast na istotnie statystycznie większą 
świadomość kobiet ciężarnych z wyższym 
wykształceniem na utrzymywanie ak-
tywności fizycznej w czasie ciąży [29], 
choć niestety źródłem informacji dla 
pacjentek w tej kwestii nie były zalece-
nia położnej czy lekarza, podobnie jak 
w badaniu własnym. 

Tymczasem Światowa Organizacja 
Zdrowia zaleca kobietom ciężarnym bez 
przeciwwskazań do aktywności fizycznej 
wykonywanie tej aktywności regularnie 
w okresie ciąży i połogu, a aktywność ta 
powinna być umiarkowana i trwać mini-
mum 150 minut tygodniowo, obejmując 
ćwiczenia aerobowe i wzmacniające mię-
śnie [4]. Jako najprostszą formę aktywno-
ści fizycznej dla ciężarnych wskazuje się 
spacery, ponadto zaleca się też pływanie, 
gimnastykę, jogę i pilates. Pamiętać nale-
ży, że ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne 
są niezwykle korzystne dla kobiet w ciąży 
i dlatego są doceniane i wykorzystywane 
w programach szkół rodzenia. Bezwzględ-
nie każda aktywność fizyczna kobiety 
powinna być skonsultowana przez lekarza 
nadzorującego ciążę w celu wykluczenia 
ewentualnych przeciwwskazań do dane-
go rodzaju aktywności [27]. Zalecenia 
dotyczące aktywności fizycznej w czasie 
ciąży wskazują szczególnie na korzyści 
wynikające z obniżenia tempa i wielkości 
przyboru masy ciała w ciąży, obniżenia 
ryzyka wystąpienia cukrzycy ciążowej 
oraz częstości powikłań ciążowych, w tym 

częstości rozwiązywania ciąż drogą cię-
cia cesarskiego [6, 16, 17]. Na korzyści 
wskazuje się także w aspekcie aktywności 
fizycznej w czasie ciąży w zapobieganiu 
cukrzycy ciężarnych, szczególnie u kobiet 
z nadwagą i otyłością [18].

W badaniu przeprowadzonym 
w jednej ze słowackich klinik w latach 
2013-2015 na grupie 7122 kobiet przez 
Simko et al. [28] stwierdzono statystycz-
nie istotnie większe ryzyko wystąpienia 
u kobiet z nadwagą i otyłością powikłań 
ciążowych, w tym cukrzycy ciążowej. 
Autorzy zdecydowanie zalecają ciężarnym 
aktywność fizyczną obok przestrzegania 
zaleceń żywieniowych i monitorowania 
stanu zdrowia. Zalecenie dotyczące mo-
nitorowania stanu zdrowia oraz wielko-
ści przyboru masy ciała w okresie ciąży 
są także wynikiem obszernych badań 
o charakterze międzynarodowym, wska-
zującym na konieczność przestrzegania 
standardów opieki nad kobietą przed 
ciążą i kobietą ciężarną [12, 24, 25]. 
Powagę sytuacji dostrzega także Świa-
towa Organizacja Zdrowia oraz gremia 
europejskie, zalecając badania wszystkich 
ciężarnych w kierunku cukrzycy w celu 
zapobiegania powikłaniom ciążowym 
oraz zwiększenia świadomości zdrowotnej 
ciężarnych [31, 32].    

Wnioski

Na podstawie analizy danych otrzy-
manych z  przeprowadzonego badania an-
kietowego wysunięto następujące wnioski:

1. Większość badanych kobiet 
(57,5%) deklarowało, że były aktywne 
fizycznie przed ich ostatnią ciążą, przy 
czym najczęściej sporadycznie.

2. Również większość, bo 52,5% 
badanych, starało się zachować aktywność 
fizyczną w czasie trwania ciąży, zwykle 
umiarkowaną.  

3. Badanym ciężarnym, po wykryciu 
u nich cukrzycy ciążowej, niezależnie od 
monitorowania stanu zdrowia, dwukrot-
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nie częściej zalecano zmianę diety niż 
zwiększenie aktywności fizycznej.

4. Istnieje istotny statystycznie zwią-
zek pomiędzy uprawianiem aktywności 
fizycznej kobiet przed ciążą z uprawia-
niem aktywności w trakcie ciąży.

5. Miejsce zamieszkania badanych 
nie wpływało na ich aktywność fizyczną 
w trakcie ciąży. 

6. Wiek wykrycia ciąży cukrzycowej 
nie wpływał na aktywność fizyczną kobiet 
w trakcie ciąży. 

7. Poziom wykształcenia nie wpływał 
na aktywność fizyczną kobiet w trak-
cie ciąży.

8. Liczba przebytych ciąż nie wpływa-
ła na aktywność fizyczną kobiet w trakcie 
ciąży. 
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W opracowaniu podjęto próbę ustalenia ładunku pojęcio-
wego, genezy, merytorycznej istoty, obszarów stosowania, 
funkcji oraz struktury Zdrowia Globalnego. Stwierdzono 
ewolucyjną ciągłość pomiędzy zdrowiem publicznym (nowym 
zdrowiem publicznym) i zdrowiem globalnym. Zidentyfiko-
wano pierwsze udokumentowane źródła zdrowia globalnego 
oraz platformy wymiany wiedzy w tej dziedzinie. Zgłębiono 
zakres zadań oraz zidentyfikowano główne ogniwa systemu 
zdrowia globalnego. Stwierdzono funkcję zarządzania jako 
podstawowe zadanie zdrowia globalnego, a sieć (network) – 
jako cechę szczególną struktury systemu zdrowia globalnego. 
Sformułowano szereg postulatów celem promocji zdrowia 
globalnego wśród fachowców zdrowia publicznego w Polsce.

Słowa kluczowe: zdrowie globalne, zdrowie publiczne, 
globalne zdrowie publiczne, sieciowa struktura systemu 
zdrowia globalnego

The study attempts to determine the conceptual load, 
genesis, substantive essence, areas of application, functions and 
structure of Global Health. An evolutionary continuity has 
been established between public health (the new public health) 
and global health. The first documented sources of global 
health and knowledge sharing platforms in the field have been 
identified. The scope of global health tasks was explored and 
the main links of the global health system were identified. It 
has identified the management function as the primary task 
of global health. A specific feature of the structure of the glo-
bal health system – the network – was noticed. A number of 
postulates were formulated to promote global health among 
public health professionals in Poland.

Key words: global health, public health, global public 
health, network structure of global health system    

ZDROWIE GLOBALNE (GLOBAL HEALTH)  
JAKO NOWY WYMIAR ZDROWIA  
PUBLICZNEGO
Global Health as a new dimension  
of Public Health
IGOR SZWIEC

Narodowy Fundusz Zdrowia

Streszczenie/Abstract

5

Hasło Global Health (Zdrowie Glo-
balne) na dobre zagościło w fachowym 
słownictwie adeptów Zdrowia Publicz-
nego, jednak jednoznacznej definicji tego 
pojęcia nadal brak. 

Celem niniejszego opracowania było 
ustalenie ładunku pojęciowego, genezy, 
merytorycznej istoty, obszarów stoso-
wania, funkcji oraz struktury tej nowej 
dyscypliny – dyscypliny zarówno na-
ukowej (teoretycznej), jak i stosowanej 
(praktycznej, narzędziowej).

Intuicyjnie pojęcie Global Health jest 
odbierane jako zdrowie populacji w ujęciu 
ogólnoświatowym, obejmującym całą 
kulę ziemską (glob). Powszechnymi są 
również subiektywne skojarzenia Zdro-
wia Globalnego z procesami globalizacji 
stosunków ekonomiczno-gospodarczych, 
politycznych i społecznych na świecie. 

Analizie poddano treść dostępnych 
w Internecie elektronicznych wersji pu-
blikacji dotyczących Zdrowia Globalnego 
(czasopism, monografii, podręczników, 

wytycznych organizacji międzynarodo-
wych, aktów prawa europejskiego, pro-
gramów nauczania akademickiego), jak 
i zdigitalizowanych kopii. Zdecydowana 
większość analizowanych źródeł dotyczą-
cych przedmiotu badania dostępna była 
w języku angielskim.

Przeprowadzono analizę częstości 
używania kluczowych wyrazów „global 
health”w publikacjach indeksowanych 
przez wyszukiwarkę baz danych medycz-
nych PubMed. W wynikach podanych 
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przez PubMed [37] wskazano 7 naj-
wcześniejszych publikacji zawierających 
„Global Health” w roku 1946 r. W latach 
1950–1960 liczba takich publikacji nie 
przekraczała kilku, kilkunastu publikacji 
rocznie. W latach 1980–2000 ukazywało 
się kilkaset publikacji rocznie nt. Global 
Health, w pierwszej dekadzie XXI wieku 
ukazywało się ich już kilka – kilkana-
ście tysięcy rocznie i od 2020 r. liczba 
publikacji przedmiotu przekroczyła 20 
000 rocznie (np. 4 publikacje w 1970 
r., 129 – w 1980 r., 564 – w 1990 r., 2 
074 w 2000 r., 7 284 – w 2010 r., 54 
957 w 2021 r., w roku 2022 – 52 493 
publikacji (stan na 22 grudnia 2022 r.) 
oraz zaplanowanych do wydania w 2023 
r. – 750). W sumie 355 663 publikacji.

Dla porównania, w tejże bazie danych 
najwcześniejsza publikacja zawierająca 
wyraz „Zdrowie Publiczne” („Public He-
alth”) pochodziła z roku 1836 r. W okre-
sie 1836–2023 (stan na 2022-12-22) 
wyraz „Public Health” zindeksowano dla 
1 266 454 publikacji.

Zachowując daleko idącą ostrożność 
wobec danych przetwarzanych przez sys-
temy informatyczne BigData dokonano 
wybiórczej weryfikacji treści 7 najwcze-
śniejszych publikacji z 1946 r. zawie-
rających, wg PubMed, wyraz „Global 
Health”. Stwierdzono, iż w każdej z nich 
zamiast wyrazu „Global Health” figuro-
wał „World Health”, zaś do pełnej treści 
żadnej ze wskazanych indeksowanych 
publikacji nie było dostępu, podobnie 
jak i do ich streszczeń (abstraktów).

Z uwagi na powyższe okoliczności 
analizie poddano obiektywnie istniejącą 
i dostępną weryfikacji zawartość cało-
ści lub dostępnych w sieci fragmentów 
około tysiąca publikacji zwartych, gdzie 
tytuł lub podtytuł zawierał wyraz „Glo-
bal Health” lub wskazywał na tematykę 
należącą do szeroko pojętego Zdrowia 
Publicznego, wraz z przymiotem „glo-
balny” (np. globalna ochrona środowiska 
[16], neurochirurgia i zdrowie globalne 
[13], globalna bioetyka [18], globalne 

zdrowie psychiczne [1], globalna epide-
miologia [27], prawo zdrowia globalnego 
[8], etc.) oraz tematykę prezentowaną 
w czasopismach Lancet – Global Health 
(2013–2021) oraz BMJ Global Health 
(2016–2020), które są ściśle powiązane 
z przedmiotem badania oraz prezentują 
szerokie spektrum geograficznej lokali-
zacji autorów publikacji.

Przymiot „globalny” (w kontekście 
związanym ze zdrowiem) możemy spo-
tkać już w podpunkcie 1.1 „Plan global-
nej eradykacji” tymczasowego porządku 
obrad Zarządu Wykonawczego 21 sesji 
WHO z dnia 27 grudnia 1957 r. „Roz-
wój programu eradykacji malarii” [11]. 
Warto zauważyć, iż właśnie w 1957 r. 
Polska wraz z Albanią, Bułgarią i ZSRR 
wróciła do czynnej działalności w WHO 
po 7 latach zawieszenia swojego udziału 
w tej organizacji. 

Najstarsze udokumentowane użycie 
wyrazu „global health” w dokumentach 
rangi państwowej stwierdzono w ra-
porcie „Polityka Zdrowia Globalnego”, 
przygotowanym przez Freemana Hen-
ry’ego Quimby’ego dla komisji Spraw 
Zagranicznych podkomisji Polityki Na-
rodowego Bezpieczeństwa i Naukowego 
Rozwoju Izby Reprezentantów USA, 
opublikowanym w Waszyngtonie w maju 
1971 r. [31]. 

Na przełomie XX i XXI wieku pu-
blikacje w American Journal of Public 
Health przedstawiały nowy paradygmat 
Globalnego Zdrowia jako zwiększania 
współzależności gospodarczej, politycznej 
i społecznej, integracji kapitału, towarów, 
osób, pojęć, pomysłów i wartości prze-
kraczających granice państw [7]. 

Obecnie kilkanaście czasopism 
o zasięgu ogólnoświatowym publikuje 
wyniki badań dotyczących zdrowia glo-
balnego. Wśród nich należy wymienić 
przede wszystkim: „Global Public He-
alth” [48]; „Global Health Action” [49]; 
„Global Health: Science and Practice” 
[40]; „Globalization and Health” [36]; 
„Lancet Global Health” [41]; „Bulletin 

of the World Health Organization” [42]; 
„BMJ Global Health” [35].

Wzorując się na przeglądzie porów-
nawczym z roku 2011 „Porównanie pięciu 
podręczników wprowadzających do zdro-
wia globalnego” [28] dokonano przeglądu 
treści rozszerzonego i uaktualnionego 
katalogu literatury przedmiotu dla stu-
dentówi profesjonalistów. Z opracowań 
podręcznikowych na szczególną uwagę 
zasługują takie opracowania dydaktyczne, 
jak: „Rozumienie Zdrowia Globalnego” 
[23]; „Zdrowie Globalnei Etyka Zdrowia 
Globalnego” [2]; „Podręcznik Globalne-
go Zdrowia Publicznego wydawnictwa 
Routledge” [29]; „Zdrowie Globalne. 
Choroby, programy, systemy i polityki” 
[25]; „Zdrowie globalne. Wprowadzenie 
do aktualnych i przyszłych trendów” [24]; 
„Wprowadzenie do Zdrowia Globalnego. 
Praktyka, polityka i rozwiązania” [26]; 
„Ponowne spojrzenie na Zdrowie Global-
ne” [12]; „Oksfordzki Podręcznik Global-
nego Zdrowia Publicznego” [9]; „Historia 
Zdrowia Globalnego” [30]; „Podręcznik 
Zdrowia Globalnego” [3]; „Podstawy 
Praktyki Zdrowia Globalnego” [5]; „Pod-
stawy Zdrowia Globalnego” [33]; „Zasady 
Zdrowia Globalnego” [4]; „Wprowa-
dzenie do Zdrowia Globalnego” [21]; 
„Zdrowie Globalne 101” [34]; „Podręcz-
nik [akademicki] Zdrowia Globalnego” 
[15]. Ustalono, że ww. fundamentalne 
opracowania „nowej” dyscypliny Global 
Health zawierają kilkaset lub kilka tysięcy 
stron tekstu każde. Prezentują one kla-
syczne kanony Zdrowia Publicznego / 
Nowego Zdrowia Publicznego, takie jak: 
epidemiologia, demografia, obciążenie 
chorobami zakaźnymi / niezakaźnymi, 
ryzyka dla zdrowia, zmienność zdrowia 
w ciągu życia, nierównośćw zdrowiu, 
systemy ochrony zdrowia, aspekty po-
lityczne, etyczne, jurydyczne, zdrowie 
środowiskowe, zagrożenia dla zdrowia, 
edukacja personelu ochrony zdrowia 
i pracaw zawodzie, instytucje / organi-
zacje zaangażowane w ochronę zdrowia, 
problematyka przemocy indywidualnej 
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jak i zbiorowej. Novum jednak polega na 
perspektywie postrzegania ww. zjawisk 
i instytucji Zdrowia Publicznego, odstę-
pując od partykularnych lokalnych analiz 
i postulatów, na korzyść ujęcia w skali 
„makro”, bez akcentowania szczególnej 
uwagi na aktualnych granicach politycz-
nych poszczególnych obszarów świata.

Innowacyjność tych opracowań wią-
zać należy z rewolucyjnym postępem 
technologicznym (e-zdrowie, m-zdro-
wie, telemedycyna, genomika, medycyna 
personalna oparta o badania genetyczne, 
poszerzony katalog praw człowieka, kwe-
stie „płci społecznej”, niesienie pomocy 
stronom konfliktów zbrojnych, etc.). 

Z uczestników – aktorów Zdrowia 
Globalnego w analizowanych publika-
cjach wymienia się podmioty prywatne 
(firmy farmaceutyczne, producentów 
żywności), instytucje partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (GAVI – Global 
Alliance for Vaccines and Immuniza-
tion), fundacje filantropijne (Fundacja 
Rockefellera, Fundację Belindy i Billa 
Gatesa), instytuty naukowe i badawcze 
(Instytut Pasteura, Narodowe Instytuty 
Zdrowia – NIH, poszczególne regionalne 
Centra Kontroli i Zapobiegania Cho-
rób – CDC), formacje oparte o prak-
tykowanie kultów religijnych (Caritas 
International), firmy konsultingowe 
(Deloitte, PwC), Think-Tanki (centra 
analityczne Chatham House, RAND 
Corporation). W relacjach międzynaro-
dowych oraz ponadnarodowych wymienia 
się, oprócz WHO czy UNICEF, przede 
wszystkim ONZ – w kontekście jej roli 
w osiągnięciu Milenijnych Celów Roz-
woju (Millenium Development Goals) 
w latach 1990–2015, a także realizacji 
Celów Zrównoważonego Rozwoju (Su-
stainable Development Goals) w okresie 
2015–2030. Wzorem działalności w skali 
globalnej przedstawia się USAID (United 
States Agency for International Develop-
ment) [19]. 

Wartą uwagi jest ewolucja nazewnic-
twa uprawianej dyscypliny. Przykładowo, 

znanei cenione 3-tomowe dzieło Oxford 
Textbook of Public Health pod redakcją 
Rogera Detelsa, po pięciu regularnie ak-
tualizowanych wydaniach, w roku 2016 
przeszło „rebrandingową” modyfikację 
swojego renomowanego tytułu. Obecnie 
brzmi on „Oxford Textbook of Global 
Public Health” [10] – w wydaniu 6 i 7.

W regionie europejskim Komisja 
Europejska zmienia nazewnictwo i po-
szerza zakres przedmiotowy i geograficzny 
swoich tradycyjnych przedsięwzięć w za-
kresie zdrowia publicznego, np. Global 
Health Summit [46], który odbył się 
w Rzymie w maju 2021 r.i zaowoco-
wał przyjęciem „Rzymskiej Deklaracji” 
[47], dotyczył „doświadczeń z trwającej 
globalnej pandemii COVID-19”. Po-
dobnie zmienia się słownictwo używane 
w aktach prawnych, np. rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/522 z dnia 24 marca 2021 r. w spra-
wie ustanowienia Programu działań Unii 
w dziedzinie zdrowia („Program UE dla 
zdrowia”) na lata 2021–2027 w wer-
sji oryginalnej 5-krotnie używa pojęcia 
„global health” [44], zaś w oficjalnym 
tłumaczeniu na język polski [45] „global 
health” przetłumaczono jako: „globalne 
wyzwania związane ze zdrowiem”, „zdro-
wie na świecie”, „światowe inicjatywy 
w dziedzinie zdrowia”, etc. Z nowych 
inicjatyw globalnych ww. rozporządzenie 
reguluje, np. realizację programu „One 
Health” – „Jedno Zdrowie” – podejścia 
wielosektorowego, które uznaje, że zdro-
wie ludzkie jest powiązane ze zdrowiem 
zwierząt i ze środowiskiem, a działania 
mające na celu przeciwdziałanie zagro-
żeniom zdrowia muszą uwzględniać po-
wyższe trzy wymiary.

Międzynarodowe (w latach poprzed-
nich) przedsięwzięcia obecnie zmieniają 
nazewnictwo [6], a razem z nim – posze-
rzają zakres wpływu [32]. Przykładowo, 
Deklaracja z Alma-Aty [50] (1978 r.) 
przyjęta przez Międzynarodową Kon-
ferencję nt. Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej, została odnowiona 40 lat później 

(w 2018 roku) w tymże kraju – Kazach-
stanie, lecz w innym mieście stołecznym 
– Astanie przez Globalną Konferencję nt. 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej [51].

Na gruncie polskiego Zdrowia Pu-
blicznego podejście Global Health było 
promowane, m.in., przez profesora An-
drzeja Wojtczaka, który, m.in., w latach 
80. XX w. był kierownikiem Zakładu 
Międzynarodowych Problemów Zdrowia 
w Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie, a później 
– Dziekanem Studium Medycyny Spo-
łecznej CMKP i następnie Dyrektorem 
Szkoły Zdrowia Publicznego i Medycyny 
Społecznej CMKP, gdzie prowadził dla 
specjalizujących się lekarzy blok tema-
tyczny dotyczący międzynarodowych 
problemów ochrony zdrowia. Autor 
niniejszego referatu miał szczęście być 
uczniem prof. A. Wojtczaka i właśnie Pro-
fesorowi zawdzięcza skierowanie swojej 
ścieżki naukowej w kierunku uprawiania 
Zdrowia Publicznego na płaszczyźnie 
interdyscyplinarnej oraz ponadnarodo-
wej, a więc – w kierunku Globalnego 
Zdrowia Publicznego.

Obecnie problematyka Zdrowia Glo-
balnego jest ujęta w prowadzonym przez 
CMKP obowiązkowym kursie „Między-
narodowe problemy zdrowia – globalne 
zdrowie publiczne” na studiach specjali-
zacyjnych w dziedzinie Zdrowia Publicz-
nego [39] oraz w dziedzinie Promocji 
Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej [38].

W październiku 2022 r. opubliko-
wany został pierwszy w Polsce systemo-
wy kompleksowy podręcznik „Zdrowie 
publiczne. Wymiar społeczny i ekolo-
giczny” pod redakcją prof. Stanisławy 
Golinowskiej [14], w którym zagadnie-
niom Zdrowia Globalnego poświęcono 
rozdział 6 (Zdrowie globalne i rola Świa-
towej Organizacji Zdrowia) autorstwa 
Michała Zabdyr-Jamróza. Jest to pierwsze 
w krajowym piśmiennictwie tak wyczer-
pujące,a równocześnie zwięzłe i treściwe 
przedstawienie problematyki Zdrowia 
Globalnego / Global Health dla teorety-
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ków i praktyków Zdrowia Publicznego. 
Niewątpliwym atutem tego opracowania 
jest, oprócz doskonałego warsztatu mery-
torycznego, fachowe, kompetentnei ade-
kwatne tłumaczenie / przełożenie z języka 
angielskiego na polski specjalistycznej 
terminologii z pogranicza medycyny, 
prawa międzynarodowego, politologii 
i zdrowia publicznego. Definicja Zdrowia 
Globalnego podana w tym podręczniku 
jest zbieżnaz określeniem wyprowadzo-
nym w 2009 r. przez profesora Instytutu 
Zdrowia Globalnego przy Uniwersytecie 
Emory w Atlancie (stan Georgia) Jeffrey’a 
P. Koplana: „Zdrowie globalne to obszar 
studiów, badań i praktyki, w których prio-
rytetem jest poprawa zdrowia i osiągnięcie 
sprawiedliwej równości w zdrowiu dla 
wszystkich ludzi na całym świecie” [22].

Również wielojęzykowa internetowa 
encyklopedia (Wikipedia), obok definicji 
„Zdrowie Globalne to zdrowie popu-
lacji w kontekście światowym” określa 
Zdrowie Globalne jako „obszar nauki, 
badań oraz praktyki, gdzie priorytetem 
jest poprawa zdrowia i osiągnięcie równo-
ści w zdrowiu wszystkich ludzi na całym 
świecie”, odwołując się do ww. publi-
kacjiJ. P. Koplana w „Lancet” z 2009 r. 
[43]. Podobnież zaktualizowany w 2021 r. 
wydawany przez WHO „Glosariusz Ter-
minów Promocji Zdrowia”, prezentując 
definicję Zdrowia Globalnego, wskazuje 
jej źródło – ten sam artykuł J. P. Koplana 
w czasopiśmie „Lancet” [17].

Podsumowując należy stwierdzić, iż 
ładunek pojęciowy Zdrowia Globalnego 
pozostaje podobnym do istoty Zdrowia 
Publicznego. Tym wspólnym mianowni-
kiem jest zarządzanie jako funkcja (acz-
kolwiek, na wyższym poziomie). Różnice 
w funkcji zarządzania odzwierciedla już 
samo anglojęzyczne nazewnictwo (Public 
Health Management vs. Global Health 
Governance), gdzie zarządzanie jako ma-
nagement zawiera w sobie planowanie, 
organizowanie, pobudzanie do działa-
nia, koordynowanie i kontrolowanie; zaś 
zarządzanie jako governance jest raczej 

rządzeniem, dotyczy wszystkich procesów 
i etapów zarządzania, podejmowanych 
zarówno przez rząd, uczestników rynku, 
przez struktury sieciowe, jak też przez 
rodzinę, wspólnotę, formalną lub nie-
formalną organizację, poprzez tworzenie 
i egzekwowanie norm społecznych, praw-
nych, siłę władzy lub perswazje językowe. 

Zarówno Zdrowie Publiczne jak 
i Zdrowie Globalne, realizując swoje 
funkcje zarządcze, zachowują się jako 
system, tj. zespół wzajemnie powiąza-
nych elementów, które tworząc całość, 
osiągają założone cele. Zaobserwowano, iż 
instytucje działające w systemie Zdrowia 
Publicznego posiadają przeważnie hierar-
chiczną, biurokratyczną, departamentową 
strukturę organizacyjną, zaś w podmio-
tach działających w zakresie Zdrowia 
Globalnego ukształtowała się odmienna 
struktura – sieciowa (network). Ten feno-
men jest, najprawdopodobniej, efektem 
rozwoju sieci Internet, gdzie dystrybu-
owanym dobrem niematerialnym jest 
informacja, wiedza. Sieć Zdrowia Glo-
balnego tworzą podmioty transnarodowe 
we wzajemnej wielostronnej interakcji. 
Jak wskazują wyniki przeprowadzonego 
w 2018 r. przez Hoffman and Cole [20] 
mapowania zasobów Internetu metodami 
data-mining celem identyfikacji pod-
miotów działających w sferze Zdrowia 
Globalnego, w dziesiątce największych 
globalnych podmiotów zajmujących się 
Globalnym Zdrowiem są: WHO, GHO 
(Global Health Council), FHI (Family 
Health International), TGF (The Global 
Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and 
Malaria), USAID (United States Agency 
for International Development), POC 
(Population Council), MSF (Médecins 
Sans Frontières), PAN (Population Action 
International), CDP (Centers for Disease 
Control and Prevention), UNC (United 
Nations Children’s Fund).

W poszukiwaniu syntezy powyższych 
obserwacji można pokusić się o sformu-
łowanie wniosku głównego: Zdrowie 
Globalne (Globalne Zdrowie Publicz-

ne) jest produktem ewolucji Zdrowia 
Publicznego. Zdrowie Globalne może 
być rozpatrywane jako system zarówno 
w aspekcie strukturalnym jak i funk-
cjonalnym. Cechą wyróżniającą system 
Zdrowia Globalnego jest, m.in., charak-
terystyczny sieciowy układ organizacyjny 
(Global Health Network).

Wnioski i postulaty 

• Większa uwaga polskich specjali-
stów zdrowia publicznego powinna być 
kierowana na działalność nie tylko w skali 
lokalnej lub regionalnej, lecz także w per-
spektywie ogólnoświatowej.

• Celowym wydaje się utworzenie de 
novo lub zmodyfikowanie już istniejącej 
nazwy (rebranding) jednostek organiza-
cyjnych instytucji zdrowia publicznego 
z użyciem wyrazu „global health” lub 
„global public health” („Zdrowie Glo-
balne lub Globalne Zdrowie Publiczne”) 
w nazwie do afiliacji. Dotyczy to jedno-
stek, gdzie naukowcy de facto uprawiają 
badania w dziedzinie globalnego zdro-
wia publicznego, lecz ich ewentualne 
publikacje pozostają niezauważalnymi 
w gąszczu bibliografii światowej. Z pod-
miotów publicznych optymalną instytucją 
reprezentującą krajowy odcinek (element, 
ogniwo) Zdrowia Globalnego jako sieci, 
wydaje się być Szkoła Zdrowia Publicz-
nego CMKP z uwagi na permanentną 
regularną rotację słuchaczy kształcących 
się we wszystkich specjalizacjach – kur-
santów aktywnych zawodowo i naukowo; 
zaś z grupy podmiotów prywatnych – 
uczelnie kształcące znaczne grupy studen-
tów- obcokrajowców z różnych państw, 
regionów i kontynentów.

• W warunkach globalizacji celowym 
wydaje się utworzenie polskojęzycznego 
„lustra” (mirror) oficjalnej strony interne-
towej WHO oraz bieżące (!) tłumaczenie 
na język polski z języków urzędowych 
WHO aktualnych kluczowych doku-
mentów kreujących Global Health, a więc 
i Zdrowie Publiczne.
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• Rozważyć należy zwiększenie ak-
tywności w publikowaniu wyników prac 
naukowych uzyskanych we współpracy 
z autorami zagranicznymi w czasopi-
smach dedykowanych Global Health 

(np., polsko – ukraińskie zespoły autorów 
badających wpływ działań wojennych 
na zdrowie publiczne w skali Ukrainy, 
Polski, Europy i Świata). 
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Dieta i styl życia mają znaczący wpływ na pracę mózgu 
i funkcje poznawcze. Istotną rolę odgrywa mikrobiota jelitowa, 
która połączona jest z mózgiem za pomocą osi mikrobiota-
-jelito-mózg. Dysbioza jelitowa obserwowana jest u osób z ła-
godnymi zaburzeniami poznawczymi oraz chorobą 
Alzheimera. Czynnikiem wpływającym na mikrobiotę jelitową 
jest dieta, a w szczególności błonnik, niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe czy probiotyki. Istotna jest także odpowied-
nia podaż witamin. Ich niedobory korelują ze zwiększonym 
ryzykiem zaburzeń poznawczych, także choroby Alzheimera. 
Edukacja żywieniowa i wsparcie w stopniowej zmianie stylu 
życia powinny być jednym z podstawowych elementów pre-
wencji zaburzeń kognitywnych. 

Słowa kluczowe: dieta, funkcje kognitywne, oś mikro-
biota-jelito-mózg, choroba Alzheimera

Diet and lifestyle have a significant impact on the brain 
and cognitive functions. An important role is played by the 
intestinal microbiota, which is connected to the brain via the 
microbiota-gut-brain axis. Intestinal dysbiosis is observed in 
people with mild cognitive impairment and Alzheimer’s dise-
ase. The factor affecting the intestinal microbiota is diet, in 
particular fiber, essential fatty acids, probiotics and also the 
appropriate supply of vitamins. Their deficiencies correlate 
with an increased risk of cognitive disorders and even Alzhe-
imer’s disease. Nutritional education and support in a gradu-
al lifestyle change should be the basic element of the prevention 
of cognitive disorders.

Keywords: diet, cognitive functions, microbiota-gut-
-brain axis, Alzheimer’s disease
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ALEKSANDRA GOLONKA1, ELŻBIETA TRZYNA2

1 Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum 
2 Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie 

Streszczenie/Abstract

6

Wstęp 

Udowodniono znaczenie wpływu 
poszczególnych składników pokarmo-
wych na mózg człowieka, a w konse-
kwencji na jego funkcje kognitywne. 
W dobie szybkiego tempa życia nie-
zbędna wydaje się doskonała wydaj-
ność mózgu. Wykazano występowanie 
zaburzeń funkcji poznawczych w wy-
niku powikłań chorób. Istnieje szereg 
badań naukowych potwierdzających 
wpływ diety na funkcje kognitywne, 
co daje potencjalne możliwości profi-
laktyczne, ale także terapeutyczne [8, 
15, 58, 59]. 

Szczególnie niebezpieczną przy-
czyną zaburzeń funkcji kognitywnych 
wydaje się choroba Alzheimera. Badania 
nad poznaniem przyczyn choroby nadal 
trwają i nie są jednoznaczne. Uniemoż-
liwia to leczenie przyczynowe, wobec 
tego dostępne są terapie objawowe, 
charakteryzujące się niską skuteczno-
ścią. Modyfikacja stylu życia, w tym 
różnych składników diety może okazać 
się kluczowa w opóźnieniu rozwoju 
otępienia,w konsekwencji nie dopro-
wadzając do choroby Alzheimera.

Rozwój technologii i odkrycie po-
łączenia pomiędzy mikroorganizmami 
bytującymi w jelitach, a mózgiem to 

przełom ostatnich kilku lat. Zaburze-
nia mikrobioty jelitowej powiązane są 
z rozwojem wielu chorób i zaburzeń, 
w tym depresji czy chorób neurodege-
neracyjnych.

Wiele analiz sugeruje, że dieta 
śródziemnomorska jest najlepsza dla 
złagodzenia objawów starzejącego się 
mózgu. Charakteryzuje ją wysoka podaż 
warzyw i owoców, produktów pełno-
ziarnistych, strączków, orzechów, oliwy 
z oliwek czy ryb. Natomiast w diecie 
zachodniej dominują gotowe produkty 
bogate w dużą ilość energii z cukrów 
prostych, tłuszczy nasyconych oraz dużą 
ilość soli i innych dodatków. Żywność 
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ta zawiera niską ilość błonnika pokarmo-
wego [4, 6, 33, 40].

Znaczenie mikrobioty jelitowej 
w rozwoju i utrzymaniu zdrowia

Mikrobiotę jelitową stanowi szereg 
drobnoustrojów, takich jak bakterie, grzy-
by, wirusy, drożdże, bakteriofagi czy pier-
wotniaki. Szacuje się, że jelita zasiedlane są 
przez około 500-1000 gatunków bakterii,z 
czego można wyróżnić dwa dominujące 
typy: Bacterioidetes oraz Firmicutes – Lac-
tobacillus, Clostridium czy Enterococcus. 
Genom mikroorganizmów, nazywany 
mikrobiomem, znacząco przewyższa ten 
występującyu człowieka. Ze względu na li-
czebność mikrobioty jelitowej kilkukrotnie 
przekraczającą liczbę komórek człowieka, 
w materiałach źródłowych mikrobiota 
jelitowa nazywana jest często odrębnym 
organem. 

Dwunastnica i jelito czcze zasiedlone 
są znacznie mniejszą ilością mikroorga-
nizmów, w stosunku do jelita krętego, 
czy jelita grubego skolonizowanych przez 
największą sumę drobnoustrojów. Ich 
liczebność oraz różnorodność jest swoista 
dla jednostki i zmienia się wraz z wiekiem. 

Odkryto, że mikrobiota jelitowa wpły-
wa nie tylko na odporność, trawienie czy 
syntezę witamini kwasów tłuszczowych, ale 
również jest powiązana z odległymi narzą-
dami i układami. Połączenie to obejmuje 
między innymi ośrodkowy układ nerwowy 
(ang. central nervous system, CNS) i może 
wpływać na rozwój mózgu, zachowanie 
oraz funkcje poznawcze, w tym nawet 
reakcje na stres i lęk [6, 14, 15, 17, 34, 
40, 44, 48, 56, 60].

Ze względu na korelacje pomiędzy 
mikrobiotą matki, a mikroorganizmami 
u potomstwa oraz ich wpływ na odpor-
ność, rozwój chorób czy funkcje kogni-
tywne istotnym aspektem jest dbanie 
o dobrostan jelit całej populacji, skupia-
jąc się również na kobietach planujących 
ciąże. Kolejnym istotnym etapem kształ-
tującym mikrobiotę jelitową jest sposób 

porodu oraz karmienia. Poród naturalny 
umożliwia zasiedlanie organizmu dziecka 
bakteriami z pochwy oraz skóry matki, 
natomiast dzieci urodzone przez cesar-
skie cięcie mają zupełnie inne szczepy 
bakterii, pochodzące głównie ze skóry 
matki oraz środowiska szpitalnego. Na-
turalny pokarm jest bogaty w pro- oraz 
prebiotyki pozytywnie wpływające na 
rozwój drobnoustrojów zasiedlających 
jelita, co wspomaga prawidłowy rozwój 
m.in. układu nerwowego. Istnieją jednak 
krytyczne okna czasowe kształtowania 
się mikrobioty jelitowej. Oznacza to, że 
zaburzenie rozwoju mikrobioty jelitowej 
podczas tego okresu może mieć nieodwra-
calne skutki w przyszłości. Niektóre źródła 
wskazują, że pierwsze 1000 dni żywienia 
dziecka jest kluczowym momentem do 
zachowania zdrowia i wymaga szczególnej 
uważności [6, 15, 17, 19, 34, 37, 40, 44, 
48, 54, 56, 60].

Mikrobiota jelitowa wpływa na wchła-
nianie składników odżywczych, angio-
genezę, dojrzewanie komórek nabłonka 
oraz mikrogleju, aktywację astrocytów, 
perystaltykę jelit oraz integralność ba-
riery jelitowej. Bariera jelitowa reguluje 
dostawanie się do organizmu niezbęd-
nych substancji odżywczych oraz chroni 
przed patogenami, toksynami i innymi 
niebezpiecznymi substancjami. W wyni-
ku metabolizmu niestrawionych resztek 
pokarmowych powstają metabolity, takie 
jak między innymi krótkołańcuchowe 
kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty 
acids, SCFA) czy trimetyloamina (TMA). 
Badania sugerują, że mikrobiota jelito-
wa ma również wpływ na dojrzewanie 
i mielinizację neuronów, która odbywa 
się w obszarach mózgu odpowiedzialnych 
za pamięć roboczą czy kontrolę emocji. 
Drobnoustroje wpływają na kształtowanie 
komórek odpornościowych. Ich zada-
niem jest również stymulowanie wytwa-
rzania śluzu, tworząc mechaniczną barierę 
ochronną oraz wytwarzania metabolitów, 
np. mucyn, skierowanych przeciwko pa-
togenom w celu ograniczenia ich rozwoju 

oraz ich transportu do układu krążenia. 
We współpracy z GALT (ang. gut asso-
ciated lymphoid tissue) eliminują nieko-
rzystne antygeny i sprzyjają powstawaniu 
tolerancji względem pożytecznych bakterii 
oraz antygenów obecnych w żywności. 
Powiązana jest również z wrażliwością 
na insulinę. W ten sposób mikrobiota 
jelitowa wspiera działanie innych układów 
w obrębie całego organizmu [6, 14, 15, 
17, 34, 40, 42, 44, 48]. Nieprawidłowa 
dieta oraz choroby wpływają na mikroor-
ganizmy, mogą skutkować zachwianiem 
homeostazyi wystąpieniem dysbiozy jeli-
towej. W badaniach wykazano aktywność 
osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (ang. 
hypothalamicpituitary-adrenal axis, HPA), 
która związana jest ze stresem oraz lękiem 
u myszy wolnych od drobnoustrojów (ang. 
germ-free, GF). Zaobserwowano również 
problemy z uczeniem się, czy pamięcią 
oraz niższy poziom neurotroficznego 
czynnika mózgowego (ang. brain-deri-
ved neurotrophic factor, BDNF), który 
jest białkiem odpowiadającym za rozwój 
i prawidłowe funkcjonowanie mózgu. 
Dodatkowo powiązano wpływ zaburzeń 
mikrobioty jelitowej ze stanem zapalnym, 
obserwowanym również u osób starszych 
oraz w chorobach neurodegeneracyjnych. 
U myszy GF zauważono obniżony poziom 
kwasu gamma-aminomasłowego (GABA)
w hipokampie oraz jego zmniejszoną obję-
tość. Dysbioza jelitowa związana jest rów-
nież z rozszczelnieniem bariery jelitowej, 
w wyniku czego niekorzystne składniki 
mogą przedostać się do krwi. Przykładem 
takiego związku jest liposacharyd (LPS) 
produkowany przez bakterie gram-ujem-
ne, który po przejściu do krążenia może 
zwiększać stan zapalny układu nerwowego. 
Proces ten skutkuje również zaburzeniami 
w obrębie układu immunologicznego [6, 
11, 17, 48, 49, 50, 56, 60].

Oś mikrobiota-jelita-mózg 

Połączenie pomiędzy mikroorga-
nizmami zlokalizowanymi w jelitach, 
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a ośrodkowym układem nerwowym 
(ang. central nervous system, CNS) to 
rewolucyjne odkrycie nowych ścieżek dla 
profilaktyki oraz leczenia wielu chorób. 
Przepływ informacji pomiędzy mikroor-
ganizmami, a układem nerwowym jest 
stały oraz dwukierunkowy i odbywa się za 
pomocą osi mikrobiota-jelita-mózg (ang. 
Microbiota-gut-brain axis, MGBA). Jelita 
unerwione są poprzez enteryczny układ 
nerwowy (ang. enteric nervous system, 
ENS), odpowiadający za regulację pracy 
jelit i kontrolę procesów trawiennych. 
Bakterie jelitowe modulują działanie ka-
nałów jonowych wpływając tym samym 
na pobudliwość komórek nerwowych 
zlokalizowanych w jelitach. Połączenie 
mikrobioty jelitowej z mózgiem jest 
możliwe dzięki wzajemnej współpracy 
ENS z nerwem błędnym, który odpowie-
dzialny jest za bezpośrednią komunikację 
poprzez włókna aferentne i eferentne. 
Kontakt ten jest niezbędny do regulacji 
podstawowych procesów fizjologicznych, 
a dysbioza jelitowa zaburza strukturę oraz 
funkcje ENS. Metabolizm oraz dieta mają 
wpływ na aferentne włókna nerwowe 
poprzez zmianę wrażliwości na hormony 
związanez układem pokarmowym [6, 15, 
34, 40, 44, 48, 56, 60].

Połączenie mikroorganizmów z ner-
wem błędnym następuje za pomocą 
komórek enteroendokrynnych zlokali-
zowanych w ścianie jelita, które reagują na 
metabolity dzięki działaniu receptorów. 
Komórki te reagują na substancje obecne 
w świetle jelita pochodzące z pokarmu. 
Dzięki temu możliwe jest dostarczenie 
do mózgu informacji o spożytym posiłku 
oraz modulowanie pracy układu pokar-
mowego [6, 14, 40, 49, 60]. Inne drogi 
komunikacji odbywają się za pomocą 
układu odpornościowego, hormonal-
nego czy poprzez metabolity bakteryjne. 
Wiele neuroprzekaźników wytwarzanych 
przez bakterie może przechodzić przez 
barierę jelitową, jednak w większości nie 
przekraczają bariery krew-mózg (ang. 
blood-brain-barier, BBB). Wyjątkiem 

są SCFA, które mają zdolność do prze-
nikania BBB oraz modulacji MGBA. 
Metabolity mogą także modyfikować 
ścieżkę immunologiczną wpływając tym 
samym na zachowanie, pamięć, uczenie 
się czy zaburzenia neurodegeneracyjne. 
Połączenie endokrynne związane jest z re-
gulacją HPA poprzez mikrobiotę jelitową 
oraz możliwością syntezy hormonów 
odpowiadających za sytość i zmniejsze-
nie uczucia głodu. U młodych myszy 
GF wystawionych na czynniki stresowe 
zaobserwowano wyższe stężenia hormo-
nów związanych ze stresem, natomiast 
kolonizacja odpowiednimi szczepami 
bakteryjnymi pozwoliła na redukcję 
nadmiernej aktywności HPA. Wszyst-
kie te mechanizmy wzajemnie się ze sobą 
przenikają [6, 14, 15, 31, 40, 44, 49, 
48, 60]. Mikrobiota jelitowa może mieć 
znaczny wpływ na rozwój wielu chorób, 
w tym neurologicnych oraz neurodege-
neracyjnych. Wykazano, że schorzenia, 
takie jak zaburzenia metaboliczne, zespół 
jelita drażliwego, choroba Leśniowskie-
go-Crohna, AD, choroba Parkinsona, 
depresja i lęk czy zaburzenia ze spektrum 
autyzmu, powiązane są z nieprawidłowo-
ściami w obrębie komunikacji osi MGBA 
[40, 49, 56].

Łagodne zaburzenia poznawcze, 
otępienie i choroba alzheimera 

Wraz z wiekiem w mózgu człowieka 
zachodzą zmiany związane z procesem 
starzenia się. Zmniejszona zostaje obję-
tość mózgu, zarówno istoty białej, jak 
i szarej. Dodatkowo procesy, takie jak 
stres oksydacyjny czy towarzyszący mu 
stan zapalny wpływa na zaburzenie funk-
cji śródbłonka, zaburzając przepływ krwi 
i substancji odżywczych. Stan zapalny 
związany z fizjologicznym procesem 
starzenia się oraz neurodegeneracją ak-
tywuje komórki odpornościowe w mó-
zgu, zwane mikroglejem. Astrocyty oraz 
mikroglej są komórkami zapalnymiw 
obrębie CNS. 

W tym momencie AD dotyka około 
50 mln osób na świecie. Przewiduje się, 
że w 2050 roku, aż 17% społeczeństwa 
będzie miało powyżej 65 roku życia, a aż 
115,4 mln osób (niektóre źródła wspo-
minają naweto 152 milionach) może być 
dotkniętych demencją. Naukowcy wska-
zują, że odpowiednia dieta i aktywność 
fizyczna może opóźniać proces starzenia 
się mózgu oraz poprawiać odporność 
psychiczną czy plastyczność neuronalną. 
Badania pokazują, że zmiana diety może 
modyfikować ilość hormonów, przyczy-
niając się tym samym do otyłości oraz roz-
woju AD. Dodatkowo niewystarczająca 
podaż mikroelementów może objawiać 
się zaburzeniami funkcji poznawczych 
niezależnie od wieku [2, 6, 13, 14, 27, 
29, 44, 46, 49, 53, 56].

Łagodne zaburzenia poznawcze 
(ang. mild cognitive impairment, MCI) 
charakteryzują się pogorszeniem proce-
sów poznawczych, które nie wpływają 
na samodzielność. Jest to pewien stan 
przejściowy pomiędzy fizjologicznym 
starzeniem się organizmu, a demen-
cją. Otępienie w odróżnieniu do MCI 
dotyka natomiast wyższych funkcji 
poznawczych. Demencja jest chorobą 
przewlekłą i postępującą, która związana 
jest z pogorszeniem funkcji kognityw-
nych, w wyższym stopniu niż podczas 
typowego biologicznego starzenia się or-
ganizmu. Dotyka takich aspektów jak 
pamięć, orientacja, zdolność uczenia się, 
ograniczenia czynności ruchowych, za-
burzenia mowy, organizacji czy myślenia 
abstrakcyjnego, drażliwość, apatia czy 
niestabilność emocjonalna. Jedną z naj-
częstszych przyczyn demencji jest AD. 
Dotyka ona głównie pamięci i sprawia, że 
codzienne czynności stają się wyzwaniem. 
Wraz z postępem choroby pojawiają się 
trudności w rozpoznawaniu przedmiotów 
czy twarzy. Źródła wskazują, że zwią-
zana jest odkładaniem się β-amyloidu 
w postaci nierozpuszczalnych blaszek 
amyloidowych, co rozpoczyna kaskadę 
reakcji, prowadzących do hiperfosfory-
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lacji i odkładania się białka tau w formie 
splątków neurofibrylarnych (zwanych 
inaczej blaszkami starczymi). Procesy te 
skutkują degeneracją neuronów i zrywa-
niem połączeń nerwowych. Przyczyny 
rozwoju choroby związane są między 
innymi z pracą układu krwionośnego, 
uszkodzeniem mitochonriów, stresem 
oksydacyjnym, mikroglejozą czy niepra-
widłową proteolizą neuronów. 

W patofizjologii AD bierze udział 
również mikrobiota jelitowa. Zaobser-
wowano zmianę w stosunku liczebności 
bakterii typu Firmicutes do Bacteroidetes 
wraz ze stadium rozwoju AD [6, 11, 13, 
15, 22, 31, 32, 40, 44, 46, 48, 49, 55]. 
Prowadzone od wielu lat badania, wska-
zują na fakt, że leczenie poprawiające 
przebieg choroby może być niemożli-
we. Nawet jeśli w badaniach udało się 
obniżyć poziom β-amyloidu, to funk-
cje poznawcze nie wracały do normy. 
Powodem jest obumieranie neuronów 
i zerwanie połączeń, które są zmianami 
bezpowrotnymi. Naukowcy uważają, że 
zmiana stylu życia, w tym odżywiania 
może wiązać się z opóźnieniem choroby 
i wystąpieniem otępienia [11, 15, 26, 
30, 31, 41, 55].

Wpływ makroskładników na mózg

Węglowodany

W AD zaobserwowano nieprawi-
dłową gospodarkę glukozy w obszarach 
mózgu podatnych na kumulowanie amy-
loidu. Część badań wskazuje na możli-
wość występowania nieprawidłowości 
w przemianach glukozy na wiele lat 
przed rozwojem chorób otępiennych. 
Przyczynami jest zaburzony transport 
glukozy, nieprawidłowa aktywność en-
zymów biorących udział w przemianach 
glukozy oraz niepoprawna sygnalizacja 
insuliny. Stosując dietę obfitującą w cu-
kry proste zwiększa się ryzyko rozwoju 
AD. Hiperglikemia sprzyja również 
dysbiozie jelitowej oraz zwiększeniu 

przepuszczalności jelit. W badaniach 
zaobserwowano niższą aktywność enzy-
mów glikolitycznych w zakręcie dolnym 
i środkowym płata skroniowego, który 
bierze udział m.in. w zapamiętywaniu 
i rozpoznawaniu obiektów czy pamięci 
krótkotrwałej. W tych obszarach zmniej-
szony jest również wychwyt glukozy. 
Badania pokazują, że w AD obniżona 
zostaje ilość neuronalnego transpor-
tera glukozy GLUT3, w porównaniu 
z grupą kontrolną. Naukowcy wskazują 
na możliwość korelacji GLUT3 oraz 
zmniejszenia wychwytu glukozy przez 
neurony z wczesnym stadium AD. Do-
datkowo badania pokazują, że zarówno 
chorzy na insulinooporność, jak i cu-
krzycę mają zwiększone ryzyko rozwoju 
AD. Część artykułów wskazuje na fakt, 
że insulinooporność może nie tylko po-
średniczyć, ale również inicjować kaskadę 
AD. Zaburzenia w obrębie receptorów 
insulinowych oraz samej dostępności 
tego hormonu skutkują nie tylko proble-
mami gospodarki energetycznej, ale także 
nieprawidłowościami w funkcjonowaniu 
mózgu. Wpływa to na aktywność neu-
ronów oraz układów sygnalizacyjnych, 
a w konsekwencji na funkcje poznawcze. 
Ponadtow metabolizmie glukozy po-
średniczy mikrobiota jelitowa. Zmiana 
w składzie drobnoustrojów jelitowychi 
zmniejszenie liczebności bakterii typu 
Firmicutes powiązane jest z zaburzeniem 
przemian glukozy [1, 6, 9, 15, 18, 25, 
32, 43, 45, 46, 47].

Błonnik

W badaniu brytyjskiej populacji 
zaobserwowano powiązanie niskiego 
spożycia błonnika pokarmowego z gorszą 
jakością snu oraz gorszym zdrowiem 
psychicznym. Podobną zależność za-
obserwowano u osób spożywających 
białe pieczywo zamiast ciemnego, któ-
re bogate jest we włókno pokarmowe. 
Jedenz mechanizmów związany jest 
z przyspieszeniem pasażu jelitowego, 

co zmniejsza możliwość wchłaniania 
toksyn pochodzenia mikrobiotycznego 
oraz spożywczego. Ponadto określone 
frakcje błonnika odżywiają konkretne 
bakterie w jelitach. Bogate w beta-glu-
kany produkty pełnoziarniste sprzyjają 
rozrostowi Lactobacillus oraz Bifidobac-
terium, a obecność skrobi opornej i inu-
liny przyczynia się do zwiększenia ilości 
Bifidobacterium. Zaobserwowano jednak, 
że dorośli mają problem ze spożywaniem 
odpowiedniej ilości błonnika pokarmo-
wego. Zalecana dzienna dawka błonnika 
wynosi minimum 25g, natomiast dane 
statystyczne mówią, że spożycie włók-
na pokarmowego w USA to zaledwie 
15 g, w Chinach 11 g, a w Wielkiej 
Brytanii 13,6 g. Przeprowadzono ba-
danie wykazujące zależność pomiędzy 
nieodpowiednim spożyciem błonnika, 
a upośledzeniem funkcji poznawczych, 
w tym w szczególności deficytów pamięci 
i zdolności do codziennych czynności. 
Zaburzona została struktura hipokampu, 
w wyniku czego doszło do poszerzania 
szczelin synaptycznych. Zaobserwowano 
również markery zapalenia nerwów oraz 
mikrogleju. Przyczyną stanu zapalnego 
była dysbioza jelitowa, która związana 
jest z mniejszą syntezą SCFA oraz zabu-
rzeniem bariery jelitowej. Stosowanie 
diety z niewystarczającą podażą błonnika 
u matek w ciąży może ograniczyć przeka-
zywanie niezbędnych mikroorganizmów 
z pokolenia na pokolenie, ponieważ 
późniejsza dieta wysokobłonnikowa 
u dziecka nie jest w stanie odpowiednio 
odbudować mikrobioty jelitowej [6, 15, 
17, 20, 23, 36, 44, 46, 48, 56].

Ponadto istotnym elementem łączą-
cym mikrobiotę jelitową i upośledzenie 
funkcji poznawczych jest SCFA, czyli 
kwas octowy, propionowy i masłowy. 
Związki te są wynikiem fermentacji 
niestrawionych resztek głównie rozpusz-
czalnych frakcji błonnika pokarmowego. 
Pełnią rolę energetyczne dla kolono-
cytów, ale ich zadaniem jest również 
m.in. modulacja neuroprzekaźników, 
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homeostaza glukozy, sygnalizacja ko-
mórkowa, redukcja stanu zapalnego, 
regulacja łaknienia czy wpływ na szczel-
ność BBB, poprzez zwiększenie ekspresji 
okludyny. Związki te biorą udział w ko-
munikacji osi mikrobiota-jelito mózg 
poprzez aktywację nerwu błędnego, 
modulowanie układu odpornościowe-
go oraz hormonalnego. Dodatkowo 
odkryto obecność receptorów SCFA 
w obrębie autonomicznego układu 
nerwowego (ang. autonomic nervous 
system, ANS). Badania pokazują, że su-
plementacja SCFA pozytywnie wpływa 
na szczelność jelit, procesy poznawcze 
oraz dojrzewanie mikrogleju. Związki 
te stymulują wzrost neuronów, BDNF 
czy neuroprzekaźników. Zwiększenie 
ilości błonnika pokarmowego w diecie 
koreluje dodatnio ze wzrostem ilości 
SCFA, które odpowiadają za wzrost 
pożytecznych bakterii w jelitach oraz 
regulują zaburzenia związane z cukrzycą 
typu II. W badaniach na modelach zwie-
rzęcych wykazano również zmniejsze-
nie zachowań depresyjnych oraz reakcji 
kortyzolu na stres. Dodatkowo maślan 
redukuje dysfunkcję mitochondriów 
i chroni mózg przed stresem oksyda-
cyjnym oraz apoptozą [6, 14, 15, 39, 
44, 48, 49].

Białko

Wykazano, że u osób starszych die-
ta zawierająca małą ilość białka może 
wiązać się z wystąpieniem otępienia. 
Z kolei dieta z nadmierną ilością białka 
może mieć negatywny wpływ na układ 
immunologiczny. Stosowanie diet wyso-
kobiałkowych i niskowęglowodanowych 
zmniejsza produkcję SCFA, zwiększa 
fermentację białek oraz produkcję nie-
bezpiecznych metabolitów bakteryjnych 
[6, 52]. W sytuacjach niewystarczającego 
spożycia błonnika pokarmowego mi-
krobiota jelitowa wykorzystuje białka. 
Prowadzić to może do tworzenia przez 
bakterie gnilne substancji szkodliwych. 

Do niebezpiecznych związków należą 
rozgałęzione krótkołańcuchowe kwasy 
tłuszczowe (ang. branched chain fatty 
acids, BCFA), amoniak, nitrozaminy 
czy TMAO. BCFA zostały powiązane 
z insulinoopornością [54].

W kontekście prawidłowego funkcjo-
nowania mikrobioty jelitowej znaczenie 
ma również rodzaj białka. Wykazano, że 
białko roślinne sprzyja rozwojowi Bifi-
dobacterium i Lactobacillus, natomiast 
zwierzęce wpływa na rozrost potencjalnie 
szkodliwych bakterii Bacteroidetes kosz-
tem Bifidobacterium. Pozytywne działanie 
białek roślinnych jest najprawdopodob-
niej spowodowane obecnością błonnika 
pokarmowego oraz odmiennym składem 
aminokwasów [6, 48, 49].

Tłuszcze 

Mózg oprócz glukozy, może wykorzy-
stywać do celów energetycznych również 
ciała ketonowe powstałe z tłuszczów. 
Dieta ketogeniczna opierająca się na spo-
żywaniu głównie tłuszczy z niemalże 
całkowitym wyłączeniem węglowoda-
nów, powoduje wywołanie metabolizmu 
przypominającego post, opierającego się 
głównie na endogennej syntezie ciał keto-
nowych. Stosowanie diety ketogenicznej 
może zmniejszać stan zapalny, poprzez 
produkcję mniejszej ilości ROS, ale także 
może poprawić odporność czy działanie 
mitochondriów odpowiedzialnych za 
oddychanie komórkowe.

Kluczowymi kwasami tłuszczowymi 
niezbędnymi do prawidłowej pracy mó-
zgu jest kwas alfa-linolenowy (ALA) oraz 
kwas linolowy (LA). Są one prekursorami 
do syntezy kwasów omega-3 i omega-6. 
Badania pokazują, że kwasy omega-3 
związane są z prawidłowym rozwojem 
oraz funkcjonowaniem mózgu. Wpływają 
na poprawę pamięci, uwagi, nastroju 
czy regulacji mechanizmów odpowie-
dzialnych za reakcję stresową. Działają 
przeciwzapalnie, przeciwapoptycznie oraz 
wpływają na neurogenezę. W kwasach 

omega-3 upatruje się również pozytywne 
oddziaływanie na mikrobiotę jelitową, 
a w konsekwencji na funkcje poznawcze, 
poprzez zwiększenie ilości Bifidobacte-
rium, redukcję Enterobacterium, zmniej-
szenie enterotoksyn oraz stanu zapalnego 
i zwiększenie syntezy SCFA. Wraz z upły-
wem lat, maleje możliwość przemian 
ALA do kwasu dokozaheksaenowego 
(DHA), co może wiązać się ze spad-
kiem funkcji poznawczych oraz nastroju. 
Niewystarczająca podaż niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NNKT) omega-3 związana jestz więk-
szym ryzykiem zaburzeń w funkcjono-
waniu mózgu. Kwasy tłuszczowe DHA 
i kwas eikozapentaenowy (EPA) obecne 
są między innymi w tłustych rybach 
morskich. Badania wykazały wpływ su-
plementacji olejem rybim na zmniejsze-
nie poziomu kortyzolu. Suplementacja 
kwasami omega-3 i omega-6 pozytywnie 
wpływa na jakość życia u osób starszych 
z MCI. Dodatkowo wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe powiązane są ze zwięk-
szeniem ilości bakterii Lactobacillus czy 
Bifidobacterium. [6, 10, 21, 31, 46, 48]. 

W diecie możemy znaleźć również 
nasycone kwasy tłuszczowe oraz kwa-
sy tłuszczowe trans. Ich nadmierne 
spożywanie przyczynia się do rozwoju 
chorób otępiennych oraz obniża spraw-
ność funkcji poznawczych. Wysoka ilość 
nasyconych kwasów tłuszczowych SFA 
jest związana z pogorszeniem funkcji 
kognitywnych, między innymi obni-
żoną zdolnością zapamiętywania oraz 
zwiększeniem ryzyka demencji czy AD. 
Najprawdopodobniej jest to związane ze 
stresem oksydacyjnym, uszkodzeniem 
śródbłonka naczyń czy hiperinsulinemią, 
jednak mechanizm nie jest dokładnie 
znany. Dodatkowo dieta bogata w SFA 
zmniejsza liczebność oraz różnorodność 
mikrobioty jelitowej i zmniejsza elastycz-
ność błon komórkowych. Dotyka to 
w szczególności układu krążenia, który 
jest ściśle powiązany z prawidłową pracą 
mózgu [6, 20, 21, 31, 35, 36, 48].
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Wpływ wybranych witamin na 
zdrowie mózgu

Nerwy mają dużą zdolność do regene-
racji, dlatego w przypadku zaburzeń war-
to zwrócić uwagę na zawartość witamin 
B, a w szczególności B1, B6, B12, które 
mogą przyspieszać ten proces. Witaminy 
z grupy B są donorami grup metylowych 
niezbędnych do syntezy białek, lipidów, 
neuroprzekaźników, kwasów nukleino-
wych czy hormonów [5, 28].

Witamina B1 związana jest z prze-
wodnictwem impulsów nerwowych oraz 
metabolizmem węglowodanów, które 
są głównym źródłem energetycznym. 
Konsekwencjami niedoboru jest brak 
odpowiedniej ilości ATP czy zmniejszona 
synteza neuroprzekaźników. 

Witamina B6 bierze udział w meta-
bolizmie aminokwasów, co wpływa na 
metabolizm neuroprzekaźników, prze-
kazywanie sygnałów czy modyfikację 
poziomu toksycznego glutaminianu. Jest 
również substratem do syntezy sfingoli-
pidów, które są elementem budulcowym 
otoczki mielinowej. Poprzez wpływ na 
zwiększenie syntezy GABA wpływa na 
aktywność pobudzających neuronów 
glutaminergicznych. Mikroorganizmy 
jelitowe mają zdolność do jej częściowej 
syntezy [5, 10, 15, 17].

Niedobór kwasu foliowego, zwanego 
inaczej witaminą B9, podczas ciąży może 
skutkować wadami cewy nerwowej i upo-
śledzeniem układu nerwowego. Z tego 
powodu konieczna jest suplementacja 
kwasu foliowego jako element przygoto-
wania organizmu do ciąży. Jest to również 
istotny składnik w kontekście MCI [6, 
10, 12, 17, 31, 38, 48, 51].

Witamina B12 na działanie neuro-
protekcyjne, regenerujące układ nerwowy 
oraz poprawiające mielinizację komórek. 
Powiązano ją ze zwiększoną gęstością 
włókien nerwowych, poprawą czynnika 
wzrostu nerwów, BDNF czy zwiększo-
nym metabolizmem białek regeneracyj-
nych. Niewystarczające spożycie witaminy 

B12 może powodować zaburzenie syntezy 
białek, które uczestniczą w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego. Za-
obserwowano również możliwość demie-
linizacji komórek nerwowych w obrębie 
istoty białej zarówno w rdzeniu kręgo-
wym, jak i mózgu. Dodatkowo zwiększa 
się kumulacja homocysteiny, która jest 
dodatnio skorelowana z poziomem stresu 
oksydacyjnego oraz rozwojem AD. Wi-
tamina ta jest częściowo syntetyzowana 
przez mikroorganizmy bytujące w jeli-
tach. Jej głównymi źródłami są: mięso 
i produkty pochodzenia zwierzęcego, 
a diety roślinne zwiększają ryzyko nie-
doboru. Zauważono, że dzieci, których 
matki będące w ciąży stosowały dietę 
wegetariańską, mają zmniejszony wzrost 
mózgu oraz większe ryzyko wad cewy 
nerwowej [5, 6, 10, 12, 15, 17, 31, 49]. 

Jedną z przyczyn AD uważa się stres 
oksydacyjny w mózgu. Jednym z silniej-
szych antyoksydantów jest witamina 
E, która zmiata wolne rodniki. Ponad-
to odpowiedzialna jest za hamowanie 
utleniania PUFA, chroniąc tym samym 
mózg, który ze względu na dużą zawartość 
lipidów jest szczególnie na to narażony. 
Dodatkowo witamina E jest lipofilną czą-
steczką, która prawdopodobnie przekra-
cza BBB, przez co będzie mogła zapobiec 
rozwojowi stresu oksydacyjnego w tym 
miejscu [10, 17, 21, 28, 55].

Witamina D reguluje funkcje neu-
rologiczne. Zaobserwowano, że zwiększa 
poziom acetylocholiny czy zagęszcza neu-
rony w obrębie hipokampa. Receptory 
witaminy D zlokalizowane z mózgu biorą 
między innymi udział w przetwarzaniu 
i tworzeniu wspomnień. Wykazano, że 
osoby z jej niedoborem niezależnie od 
wieku miały gorsze funkcje poznawcze, 
zwiększa się również ryzyko rozwoju de-
mencji i AD. Inne źródła nie wykazują 
jednak takiej zależności. Powiązano rów-
nież witaminę D z rozwojem cukrzycy 
ciążowej, wcześniactwem oraz z później-
szym zaburzeniem funkcji poznawczych. 
Związek pomiędzy poziomem i suple-

mentacją witaminy D, a poprawą funkcji 
poznawczych nie jest jednak uważany za 
jednoznaczny i ze względu na sprzeczność 
wyników badań temat ten wymaga po-
głębienia [3, 7, 16, 17, 24, 28, 52, 57]. 

Podsumowanie

Na funkcje kognitywne wpływ mają 
niemalże wszystkie składniki żywności. 
Ich nadmiar lub niedobór może zabu-
rzać funkcje poznawcze, poprzez szereg 
mechanizmów. Istotną rolę ogrywa rów-
nież mikrobiota jelitowa. Prawidłowa 
mikrobiota jelitowa komunikuje z mó-
zgiem poprzez oś mikrobiota-jelita-mózg, 
zmniejsza stan zapalny, wspomaga odpor-
ność wpływając na sprawne funkcjono-
wanie mózgu. 

Adres do korespondencji
Address for correspondece:

Elżbieta Trzyna,
trzynae@gmail.com



47Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

  
Piśmiennictwo

1. An Y., Varma V. R., Varma S., Ca-
sanova R., Dammer E., Pletnikova 
O., Chia C. W., Egan J. M., Ferrucci 
L., Troncoso J., Levey A. I., Lah J., 
Seyfried N. T., Legido-Quigley C., 
O’Brien R., Thambisetty M.: Eviden-
ce for brain glucose dysregulation in 
Alzheimer’s disease. Alzheimer’s De-
mentia, 2018, 14(3), s. 318–329.

2. Arifi D., Bitterlich N., von Wolff M., 
Poethig D., Stute P.: Impact of chronic 
stress exposure on cognitive perfor-
mance incorporating the active and 
healthy aging (AHA) concept within 
the cross-sectional Bern Cohort Study 
2014 (BeCS-14). Archives of Gyne-
cology and Obstetrics., 2022, 305(4), 
s. 1021–1032.

3. Arrhenius B., Upadhyaya S., Hink-
ka-Yli-Salomäki S., Brown A. S., 
Cheslack-Postava K., Öhman H., 
Sourander A.: Prenatal Vitamin D 
Levels in Maternal Sera and Offspring 
Specific Learning Disorders. Nutrients, 
2021, 13(10): s. 3321.

4. Babicz M. (red.), Kropiwiec-Domań-
ska K. (red.): Wybrane zagadnienia 
z zakresu bromatologii, Lublin 2021, 
s. 7–14.

5. Baltrusch S.: The Role of Neurotropic 
B Vitamins in Nerve Regeneration. 
BioMed Research International., 2021, 
2021: 9968228.

6. Berding K., Vlckova K., Marx W., 
Schellekens H., Stanton C., Clarke G., 
Jacka F., Dinan T. G., Cryan J. F.: Diet 
and the Microbiota-Gut-Brain Axis: 
Sowing the Seeds of Good Mental 
Health. Advances in Nutrition, 2021, 
12(4), s. 1239–1285.

7. Bivona G., Gambino C. M., Lo Sasso 
B., Scazzone C., Giglio R. V., Agnello 
L., Ciaccio M.: Serum Vitamin D as 
a Biomarker in Autoimmune, Psy-
chiatric and Neurodegenerative Dise-

ases. Diagnostics (Basel), 2022, 12(1):  
s. 130.

8. Cauli O.: Oxidative Stress and Co-
gnitive Alterations Induced by Cancer 
Chemotherapy Drugs: A Scoping Re-
view. Antioxidants (Basel), 2021, 10(7):  
s. 1116.

9. Chabowska A., Holer K.: Niezbadany 
mózg Możliwości i wyzwania. Bernar-
dinum, Gdańsk 2020,s. 23.

10. Ciborowska H., Rudnicka A.: Die-
tetyka. Żywienie zdrowego i chorego 
człowieka. Warszawa, 2007, s. 32–52, 
65–86, 92–103, 122–138, 142–147, 
150–152, 156–157, 160–163, 293.

11. Colucci-D’Amato L., Speranza L., 
Volpicelli F.: Neurotrophic Factor 
BDNF, Physiological Functions and 
Therapeutic Potential in Depression, 
Neurodegeneration and Brain Can-
cer. International Journal of Molecular 
Sciences., 2020, 21(20): 7777.

12. Cortés-Albornoz M. C., García-Gu-
áqueta D. P., Velez-van-Meerbeke A., 
Talero-Gutiérrez C.: Maternal Nutri-
tion and Neurodevelopment: A Scoping 
Review. Nutrients, 2021, 13(10): 3530.

13. Cunnane S. C., Sieber C. C., Swer-
dlow R. H., Cruz-Jentoft A. J.: Mild 
cognitive impairment: when nutrition 
helps brain energy rescue-a report from 
the EuGMS 2020 Congress. Europe-
an Geriatric Medicine., 2021, 12(6):  
s. 1285–1292.

14. Ding M, Lang Y, Shu H, Shao J, Cui 
L. Microbiota-Gut-Brain Axis and 
Epilepsy: A Review on Mechanisms 
and Potential Therapeutics. Frontiers 
in Immunology, 2021, 12: 742449.

15. Frej-Mądrzak M., Kołodziej P., Sa-
rowska J., Jama-Kmiecik A.: Wpływ 
mikrobioty jelitowej na występowanie 
zaburzeń psychicznych oraz chorób 
neurodegeneracyjnych. Postępy Higieny 
i Medycyny Doświadczalnej, 2021, 
75(1), s. 620–633.

16. Gáll Z., Székely O.: Role of Vitamin D 
in Cognitive Dysfunction: New Mo-

lecular Concepts and Discrepancies 
between Animal and Human Findings. 
Nutrients, 2021, 13(11): 3672.

17. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. 
Podstawy nauki o żywieniu 1. PWN, 
2012, s. 98–101, 155–166, 174, 177, 
179, 181–189, 191, 204–207, 209–
213, 215–216, 234–235, 240–242, 
268–274, 277–279, 282–283, 290–
291, 296–297, 300–301, 304–305, 
327–329.

18. Guo Y., Zhu X., Zeng M., Qi L., Tang 
X., Wang D., Zhang M., Xie Y., Li 
H., Yang X., Chen D.: A diet high in 
sugar and fat influences neurotransmit-
ter metabolism and then affects brain 
function by altering the gut microbiota. 
Translational Psychiatry., 2021, 11(1): 
s. 328.

19. He Q., Kwok L. Y., Xi X., Zhong Z., 
Ma T., Xu H., Meng H., Zhao F., 
Zhang H.: The meconium microbiota 
shares more features with the amniotic 
fluid microbiota than the maternal fecal 
and vaginal microbiota. Gut Microbes, 
2020, 12(1): 1794266.

20. Hepsomali P., Groeger J. A.: Diet, Sleep, 
and Mental Health: Insights from the 
UK Biobank Study. Nutrients, 2021, 
13(8): 2573.

21. Jarosz M. (red.), Rychlik E. (red.), Stoś 
K. (red.), Charzewska J. (red.): Nor-
my żywienia dla populacji Polski i ich 
zastosowanie. Warszawa, 2020, s. 61, 
70–71, 78–83, 142, 181–182, 190, 
192, 224, 226, 280–283, 286, 290, 
293, 316–319.

22. Jong C. J., Sandal P., Schaffer S. W.: 
The Role of Taurine in Mitochondria 
Health: More Than Just an Antioxidant. 
Molecules, 2021, 26(16): 4913.

23. Kalemba-Drożdż M.: Ksylitol – fakty 
i mity. Czy to substancja prozdrowotna 
czy tylko chwyt marketingowy? Public 
Health Forum, 2(45), s. 95–99.

24. Kang J., H., Vyas C. M., Okereke O. 
I., Ogata S., Albert M., Lee I. M., D’A-
gostino D., Buring J. E., Cook N. R., 



48 Promocja Zdrowia i Ekologia

  
Grodstein F, Manson J. E.: Effect of 
vitamin D on cognitive decline: results 
from two ancillary studies of the VITAL 
randomized trial. Scientific Reports., 
2021, 11(1): 23253.

25. Kapogiannis D., Avgerinos K. I.: Brain 
glucose and ketone utilization in brain 
aging and neurodegenerative diseases. 
International Review of Neurobiology, 
2020, 154, s. 79–110.

26. Kim J. W., Byun M. S., Yi D., Lee 
J. H., Kim M. J., Jung G., Lee J. Y., 
Kang K. M., Sohn C. H., Lee Y. S., 
Kim Y. K., Lee D.Y.; KBASE Research 
Group.: Serum zinc levels and in vivo 
beta-amyloid deposition in the human 
brain. Alzheimer’s Research & Therapy., 
2021, 13(1): s. 190.

27. Kovács Z., Brunner B., Ari C.: Bene-
ficial Effects of Exogenous Ketogenic 
Supplements on Aging Processes and 
Age-Related Neurodegenerative Dise-
ases. Nutrients, 2021, 13(7): 2197.

28. Lewis J. E., Poles J., Shaw D. P., Karhu 
E., Khan S. A., Lyons A. E., Sacco S. B., 
McDaniel H. R.: The effects of twenty-
-one nutrients and phytonutrients on 
cognitive function: A narrative review. 
Journal of Clinical and Translational 
Research., 2021, 7(4), s. 575–620.

29. Li Y., Shao L., Mou Y., Zhang Y., Ping 
Y.: Sleep, circadian rhythm and gut 
microbiota: alterations in Alzheimer’s 
disease and their potential links in the 
pathogenesis. Gut Microbes., 2021, 
13(1):1957407.

30. Lin Y. F., Wang L. Y., Chen C. S., Li C. 
C., Hsiao Y. H.: Cellular senescence as 
a driver of cognitive decline triggered by 
chronic unpredictable stress. Neurobiol 
Stress., 2021, 15:100341.

31. Lis M. M.: Wpływ żywienia na funkcje 
poznawcze. Medycyna Ogólna i Nauki 
o Zdrowiu, 2021, 27(4), s. 365–371.

32. Liu S., Gao J., Zhu M., Liu K., Zhang 
H. L. Gut Microbiota and Dysbiosis 

in Alzheimer’s Disease: Implications 
for Pathogenesis and Treatment. Mo-
lecular Neurobiology, 2020, 57(12),  
s. 5026–5043.

33. Marazziti D., Buccianelli.B, Palermo 
S., Parra E., Arone A., Beatino M. F., 
Massa L., Carpita B., Barberi F. M., 
Mucci F.: The Microbiota/Microbiome 
and the Gut- Brain Axis: How Much 
Do They Matter in Psychiatry? Life 
(Basel)., 2021, 11(8): 760.

34. Miętkiewska M., Bogdański P.: Risk 
of alternative diet therapy for elderly 
patients. Medycyna Ogólna i Nauki 
o Zdrowiu, 2022, 28(1), s. 15–19.

35. Milte C. M., Ball K., Crawford D., 
McNaughton S. A.: Diet quality and 
cognitive function in mid-aged and ol-
der men and women. BMC Geriatrics, 
2019, 19(1): 361.

36. Mishra A., Lai G. C., Yao L. J., Aung 
T. T., Shental N., Rotter-Maskowitz A., 
Shepherdson E., Singh G. S. N. , Pai 
R., Shanti A., Wong R. M. M., Lee A., 
Khyriem C., Dutertre C. A., Chakarov 
S., Srinivasan K. G., Shadan N. B., 
Zhang X. M., Khalilnezhad S., Cottier 
F., Tan A. S. M., Low G., Chen P., Fan 
Y., Hor P. X., Lee A. K. M., Choolani 
M., Vermijlen D., Sharma A., Fuks G., 
Straussman R., Pavelka N., Malleret B., 
McGovern N., Albani S., Chan J. K. Y., 
Ginhoux F.: Microbial exposure during 
early human development primes fetal 
immune cells. Cell, 2021, 184(13),  
s. 3394–3409.

37. Mjaaseth U. N., Norris J. C., Aardema 
N. D. J., Bunnell M. L., Ward R. E., 
Hintze K. J., Cho C. E.: Excess Vita-
mins or Imbalance of Folic Acid and 
Choline in the Gestational Diet Alter 
the Gut Microbiota and Obesogenic 
Effects in Wistar Rat Offspring. Nu-
trients, 2021, 13(12): 4510.

38. Mohajeri M. H.: Nutrition for Brain 
Development. Nutrients, 2022, 14(7): 
1419.

39. Murciano-Brea J., Garcia-Montes M., 
Geuna S., Herrera-Rincon C.: Gut 
Microbiota and Neuroplasticity. Cells, 
2021, 10(8): 2084. s. 54

40. Mziray M., Żuralska R., Książek J., 
Domagała P.: Niedożywienie u osób 
w wieku podeszłym, metody jego oceny, 
profilaktyka i leczenie Annales Acade-
miae Medicae Gedanensis, 2016, 46, 
s. 95–96.

41. Nejad M. S., Keshavarz-Mohammad 
N., Ramezankhani A., Zayeri F., Omi-
dvar N., Liguori J.: The Complex Role 
of Cognitive and Behavioral Factors in 
Salt Intake Levels of Women. Journal 
of Lifestyle Medicine, 2021, 11(2),  
s. 82–89.

42. Rudzińska A., Perera I., Gryglewska B., 
Gąsowski J., Piotrowicz K.: Czy dieta 
śródziemnomorska może zmniejszać ry-
zyko depresji u osób w starszym wieku – 
przegląd systematyczny piśmiennictwa. 
Psychiatria Polska, 2022, 265, s. 1–16.

43. Rutsch A., Kantsjö J. B., Ronchi F.: The 
Gut-Brain Axis: How Microbiota and 
Host Inflammasome Influence Brain 
Physiology and Pathology. Frontiers 
in Immunology, 2020, 11:604179.

44. Shinada T., Takano Y., Kokubun K., Iki 
H., Taki Y.: Effects of Natural Reduced 
Water on Cognitive Function, Body 
Composition, and Psychological Func-
tion in Older Adults: Study Protocol 
for a Randomized Controlled Trial. 
Methods and Protocols, 2021, 4(4), 
s. 73.

45. Sienkiewicz M. (red.), Szymańska P. 
(red.): Psychodietetyka. Nierozerwalny 
związek między mózgiem, a żywieniem. 
Eletive, Łódź, 2022, s. 69–80.

46. Sokal A., Jarmakiewicz-Czaja S.: Sta-
rzenie się mózgu i ryzyko wystąpienia 
zespołu otępiennego – czy odpowiednia 
dieta może temu zapobiec? Medycy-
na Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2022, 
28(1), s. 20–27.



49Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

    
47. Spagnuolo M. S., Iossa S., Cigliano L.: 

Sweet but Bitter: Focus on Fructose 
Impact on Brain Function in Rodent 
Models. Nutrients, 2020, 13(1): 1.

48. Stachowska E. (red.): Żywienie w zabu-
rzeniach mikrobioty jelitowej. PZWL, 
Warszawa, s. 19, 23, 157, 160–173, 
202–212, 218–222, 228–229, 252, 
376.

49. Stopińska K., Radziwoń-Zaleska M., 
Domitrz I.: The Microbiota-Gut-Brain 
Axis as a Key to Neuropsychiatric Di-
sorders: A Mini Review. Journal of 1, 
s. 3 Clinical Medicine, 2021, 10(20): 
4640.

50. Sygit-Kowalkowska E.: Radzenie sobie 
ze stresem jako zachowanie zdrowotne 
człowieka – perspektywa psychologicz-
na. Hygeia Public Health, 2014, 49(2), 
s. 202–203.

51. Szeto I. M., Aziz A., Das P. J., Taha A. 
Y., Okubo N., Reza-Lopez S., Giacca 
A., Anderson G. H.: High multivitamin 
intake by Wistar rats during pregnancy 
results in increased food intake and 
components of the metabolic syndrome 
in male offspring.  American Journal 
of Physiology-Regulatory, Integrative 
and Comparative Physiology, 2008, 
295(2), s. 575–582.

52. Tan X., Gao L., Cai X., Zhang M., Hu-
ang D., Dang Q., Bao L.: Vitamin D3 
alleviates cognitive impairment through 
regulating inflammatory stress in db/
db mice. Food Science & Nutrition, 
2021, 9(9), s. 4803–4814.

53. Tao M. H., Liu J., Cervantes D.: Asso-
ciation between magnesium intake and 
cognition in US older adults: National 
Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES) 2011 to 2014. 
Alzheimer’s Dementia (N Y)., 2022, 
8(1): e12250.

54. Turunen J., Tejesvi M. V., Paalanne N., 
Hekkala J., Lindgren O., Kaakinen M., 
Pokka T., Kaisanlahti A., Reunanen J., 
Tapiainen T.: Presence of distinctive 
microbiome in the first-pass meconium 
of newborn infants. Scientific Reports. 
2021 Sep 30;11(1): 19449.

55. Viña J., Sanz-Ros J.: Alzheimer’s disease: 
Only prevention makes sense. European 
Journal of Clinical Investigation., 2018, 
48(10): e13005.

56. Wang D., Zhang H., Zeng M., Tang X., 
Zhu X., Guo Y., Qi L., Xie Y., Zhang 
M., Chen D.: Maternal high sugar 
and fat diet benefits offspring brain 
function via targeting on the gut-brain 
axis. Aging (Albany NY), 2021, 13(7), 
s. 10240–10274. 

57. Zgliczyński W. S., Rostkowska O. M., 
Sarecka-Hujar B.: Vitamin D Know-
ledge, Attitudes and Practices of Po-
lish Medical Doctors. Nutrients, 2021, 
13(7): 2443. 

58. Zhai D., Cao L., Zhou Y., Liu H., 
Shi M., Wei Y., Xia Y.: The effect of 
water source on cognitive functioning 
in Chinese adults: A cross-sectional 
and follow-up study. Ecotoxicology 
and Environmental Safety, 2021, 230, 
113156.

59. Zhang J., Ma G., Du S., Liu S., Zhang 
N.: Effects of Water Restriction and 
Supplementation on Cognitive Perfor-
mances and Mood among Young Adults 
in Baoding, China: A Randomized 
Controlled Trial (RCT). Nutrients, 
2021, 13(10), 3645.

60. Zieminska E., Ruszczynska A., Augu-
styniak J., Toczylowska B., Lazarewicz 
J. W.: Zinc and Copper Brain Levels 
and Expression of Neurotransmitter 
Receptors in Two Rat ASD Models. 
Frontiers in Molecular Neuroscience, 
2021, 14: 656740.

61. Żakowicz J., Bramorska A., Zarzycka 
W., Kovbasiuk A., Kuć K., Brzezicka A.: 
Wpływ mikrobioty jelitowej na mózg, 
funkcje poznawcze i emocje. Kosmos. 
Problemy nauk biologicznych, 2020, 
69(1), s. 45–58.



50 Promocja Zdrowia i Ekologia

Wstęp. Celem pracy było ukazanie zależności pomiędzy 
wyborami żywieniowymi dokonywanymi przez uczniów szkół 
średnich w odniesieniu do aktualnych zaleceń żywieniowych, 
a umiejscowieniem poczucia kontroli zdrowia oraz poczucia 
skuteczności własnej. Materiał i metody. Badania przeprowa-
dzono w grupie 152 uczniów krakowskich liceów. Zastosowa-
no kwestionariusze: FFQ-6 (częstość spożycia), MHLC 
(Umiejscowienie Poczucia Kontroli Zdrowia-HLOC), skala 
Uogólnionej Własnej Skuteczności-GSES). Istotność różnic 
sprawdzono testem U Manna-Whitneya. Wyniki. Osoby 
o wysokim poczuciu własnej skuteczności oraz wewnętrznym 
umiejscowieniu poczuciu kontroli zdrowia istotnie częściej 
sięgają w swej diecie po pełnoziarniste produkty zbożowe, 
margaryny, produkty mleczne, warzywa i owoce. Umiejsco-
wienie HLOC oraz poziom samoskuteczności nie wpłynęły na 
częstość spożycia mięs i ich przetworów oraz ryb. Natomiast 
uwzględnienie płci badanych na takie różnice wskazało. Ko-
biety istotnie rzadziej jadają mięso i jego przetwory oraz tłusz-
cze zwierzęce, margaryny, majonez i dressingi. Rzadziej także 
spożywają słodzone płatki śniadaniowe. Wnioski. Wybory 
żywieniowe dokonywane przez osoby o wewnętrznym umiej-
scowieniu poczucia kontroli zdrowia oraz o silnej skuteczności 
własnej są bliższe zasadom racjonalnego żywienia. 

Słowa kluczowe: preferencje żywieniowe, umiejscowie-
nie poczucia kontroli zdrowia, młodzież

Introduction. The aim of the study was to show the rela-
tionship between food preferences of high school students in 
relation to dietary recommendations and the locus of health 
control and self-efficacy. Material and methods. The research 
was carried out in a group of 152 students of high schools in 
Krakow. The following questionnaires were used: FFQ-6 
(frequency of consumption), MHLC (Location of Health 
Locus of Control – HLOC), Generalized Self-Efficacy Scale 
– GSES). Significance of differences was checked with the 
Mann-Whitney U test. Results. People with a high sense of 
self-efficacy and an internal locus of health control significan-
tly more often consume wholegrain cereal products, margari-
nes, dairy products, vegetables and fruits in their diet. The 
location of HLOC and the level of self-efficacy did not affect 
the frequency of consumption of meat and meat products and 
fish. However, taking into account the gender of the respondents 
indicated such differences. Women significantly less often eat 
meat and meat products as well as animal fats, margarines, 
mayonnaise and dressings. They also consume sweetened 
breakfast cereals less frequently. Conclusions. Nutritional 
choices made by people with an internal locus of health control 
and strong self-efficacy are closer to the principles of ratio-
nal nutrition.

Key words: food preferences, health locus of control, 
adolescents
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Wstęp

Kształtowanie postaw i zachowań 
zdrowotnych, w tym preferencji żywienio-
wych, to złożony proces rozpoczynający 
się już we wczesnym dzieciństwie. Proces 
ten kontynuowany jest przez całe życie 
pod wpływem najbliższego otoczenia, 
zbieranych w trakcie życia doświadczeń 
oraz kompetencji zdrowotnych. Z ko-
lei zdolność podnoszenia kompetencji 
zdrowotnych, włącznie z kształtowaniem 
prawidłowych zwyczajów i nawyków 
żywieniowych, pozostają pod znaczącym 
wpływem czynników osobowościowych, 
w tym umiejscowienia poczucia kontroli 
zdrowia oraz przekonania o własnej sku-
teczności [2, 20, 22, 25, 26, 35, 44, 45]. 
Poczucie własnej skuteczności jest cechą 
stałą [28]. Kształtuje się poprzez własne 
przeżycia oraz przez to, jak zostały odebra-
ne i jak wpłynęły na jednostkę [46]. Oso-
ba z wysokim przekonaniem o własnej 
skuteczności jest bardziej zmobilizowana 
do podejmowania odpowiednich kroków, 
aby rozwiązać dany problem. Decyduje 
się na większe wyzwania w swoim życiu, 
posiada wyższe aspiracje w porównaniu 
do osób o niskim poczuciu własnej sku-
teczności. Taka osoba również dostrzega 
więcej korzyści płynących z dążenia do 
jakiegoś celu, a także wykazuje się dużym 
zaangażowaniem w dążeniu do niego, 
nie zważając na porażki czy trudności, 
które spotyka na swojej drodze. Nato-
miast osoba o niskim poczuciu własnej 
skuteczności cechuje się lękiem, który 
towarzyszy jej w podejmowaniu decy-
zji, oraz poczuciem bezradności w danej 
sytuacji. Dodatkowo ma ona obniżony 
stopień motywacji do wdrożenia zmian 
w życie [28]. 

Dowiedziono także, że osoby chore 
o wysokim poczuciu własnej skuteczności 
lepiej radzą sobie w sytuacjach streso-
wych oraz lepiej znoszą ból. Dodatkowo, 
funkcje systemu immunologicznego są 
bardziej pobudzone do pracy niż u osób 
z niskim poczuciem samoskuteczności 

[17].  Kolejnym wymiarem osobowości 
jest umiejscowienie poczucia kontroli 
zdrowia (ang. Health Locus of Control, 
HLOC), które może być wewnętrzne lub 
zewnętrzne [46]. Osoby o wewnętrznym 
poczuciu kontroli zdrowia (wewnątrz-
sterowne) czują się odpowiedzialne za 
własne zdrowie, wkładają wysiłek, aby 
zachować dobrą kondycję zdrowotną, 
podejmują aktywność fizyczną, odżywiają 
się w sposób prawidłowy, ograniczają 
lub rezygnują z palenia tytoniu i picia 
alkoholu, a tym samym prowadzą proz-
drowotny styl życia. Osoby te mają wy-
sokie przekonanie co do tego, że kontrola 
nad własnym zdrowiem zależy od nich 
samych, co wiąże się z poczuciem własnej 
wartości i skuteczności [18, 40].

Natomiast dla osób o zewnętrznym 
umiejscowieniu kontroli zdrowia cha-
rakterystycznym jest przekonanie, że nie 
mają wpływu na własny stan zdrowia, 
za który wg nich odpowiedzialny jest 
przypadek lub inne osoby i bezzasad-
nym pozostaje dla nich podejmowanie 
prozdrowotnych działań [42]. Zatem, 
osoby z wewnętrzną lokalizacją kontroli 
zdrowia są bardziej skłonne do przyj-
mowania odpowiedzialności za własne 
zdrowie i podejmowania wysiłków w celu 
zachowania dobrego samopoczucia, niż 
osoby z zewnętrzną lokalizacja kontroli, 
co potwierdza szereg badań [16, 29, 33]. 
Potwierdzają to również badania Cotter 
i Lachman [6]. Wśród tych badań są 
także te pokazujące silną korelację mię-
dzy poczuciem wewnętrznej kontroli 
zdrowia, a prozdrowotnymi nawykami 
żywieniowymi  [7, 12, 13, 30, 37].

Potrzeby żywieniowe młodzieży 
w okresie dojrzewania wymagają racjo-
nalnej, dobrze zbilansowanej diety, po-
krywającej zapotrzebowanie na energię 
oraz składniki odżywcze. Zróżnicowana 
dieta, bogata w pełnoziarniste produkty 
zbożowe, warzywa i owoce, mleko i prze-
twory mleczne, chude mięso oraz ryby 
i orzechy przy jednoczesnym ograniczeniu 
spożycia produktów o niskiej gęstości 

odżywczej, w tym słodyczy i wyrobów 
cukierniczych, słodkich napojów gazowa-
nych oraz wysokoprzetworzonych potraw 
i dań typu fast food optymalizuje procesy 
rozwojowe i stan zdrowia [3, 19, 34]. 
Racjonalizacji sposobu żywienia różnych 
grup populacyjnych, w tym młodzieży, 
służą zalecenia przedstawione w formie 
piramidy żywieniowej lub talerza zdro-
wego żywienia [43].

Cel pracy 

Celem pracy było ukazanie zależno-
ści pomiędzy wyborami żywieniowymi 
dokonywanymi przez uczniów szkół 
średnich w odniesieniu do aktualnych 
zaleceń żywieniowych a umiejscowieniem 
poczucia kontroli zdrowia oraz poczucia 
skuteczności własnej.

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w latach 
2020 i 2021 w grupie 152 uczniów kra-
kowskich szkół średnich, mieszkających 
na co dzień w internacie. W badaniu 
uczestniczyło 48 kobiet i 104 mężczyzn. 
Średnia wieku w grupie badanych kobiet 
to 17,87 (SD=1,75; mediana: 18 lat; 
min.-max: 17-20 lat), a w grupie męż-
czyzn 18,04 (SD=2,24; mediana: 18,5 
lat; min.-max: 17–20 lat). Wskaźnik 
proporcji masy do wysokości ciała (BMI) 
wynosił 22,48 ± 2,32 kg/m2, przy czym 
u dziewcząt był istotnie niższy, tj. 21,04 
vs 22,67 (p<0,001). Ocenę sposobu ży-
wienia przeprowadzono z zastosowaniem 
wystandaryzowanego kwestionariusza 
częstości spożycia produktów i potraw 
FFQ-6. Częstość spożywania produk-
tów oceniono w kategoriach: kilka razy 
dziennie (6), codziennie (5), kilka razy 
w tygodniu (4), kilka razy w miesiącu (3), 
raz w miesiącu lub rzadziej (2) i nigdy (1). 
Interpretację wyników przeprowadzono, 
przyjmując zakresy: 6,00–5,50 kilka razy 
dziennie, 5,49–4,50 codziennie, 4,49–
3,50 kilka razy w tygodniu, 3,49–2,50 
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kilka razy w miesiącu, 2,49–1,50 raz 
w miesiącu lub rzadziej i 1,49–1,00 nigdy.

Do pomiaru umiejscowienia poczu-
cia kontroli zdrowia (HLOC) zastoso-
wano Kwestionariusz MHLC – wersję 
B autorstwa A. Wallston i R. De Vellis 
w adaptacji Juczyńskiego [18]. Kwestio-
nariusz MHLC to wielowymiarowa skala 
umiejscowienia kontroli zdrowia. Skala ta 
zawiera 18 stwierdzeń i ujmuje przekona-
nia dotyczące zgeneralizowanych oczeki-
wań w trzech wymiarach umiejscowienia 
kontroli zdrowia: wewnętrzne – kontrola 
nad własnym zdrowiem zależy ode mnie; 
wpływ innych – własne zdrowie jest wy-
nikiem oddziaływania innych, zwłaszcza 
personelu medycznego; przypadek – 
o stanie zdrowia decyduje przypadek lub 
inne czynniki zewnętrzne. Zakres wyni-
ków dla każdej ze skal obejmuje przedział 
6–36 punktów. Im wyższy wynik, tym 
silniejsze przekonanie, że dany czynnik 
ma wpływ na stan zdrowia. Do pomiaru 
własnej skuteczności zastosowano Ska-
lę Uogólnionej Własnej Skuteczności 
(GSES – Generalised Self-Efficacy Scale) 
Schwarzera i Jerusalema [38] w adaptacji 
Juczyńskiego [18].  Składa się on z 10 
pytań, w których osoba odpowiadająca 
ma za zadanie ocenić, w jakim stopniu 
dane stwierdzenie pasuje do cech jej 
osobowości. Klasyfikacji badanych do 
grup o zewnętrznym i wewnętrznym 

HLOC dokonano w oparciu o wartość 
mediany. Wyniki poniżej mediany ozna-
czały wewnętrzne, a powyżej mediany 
zewnętrzne poczucie kontroli. Wartość 
mediany w grupie wynosiła 4. Analizę 
statystyczną wyników przeprowadzono 
w programie PS IMAGO PRO 5 (IBM 
SPSS Statistics 26). Do opisu zmiennych 
wykorzystano statystyki opisowe (średnia 
arytmetyczna, minimum, maksimum, od-
chylenie standardowe, mediana), a istot-
ność różnic sprawdzono z zastosowaniem 
testu U Manna-Whitneya. Przy wartości 
p<0,05 różnice zostały uznane jako istot-
ne statystycznie, a za wysoce istotne na 
poziomie p<0,01 i p<0,001.

Wyniki

Poczucie wewnętrznej kontroli zdro-
wia cechuje 124 osoby (81,2%), a wysokie 
poczucie własnej skuteczności stwierdzo-
no u 100 osób (65,8%) z grupy badanej 
(Ryc. 1). Wśród tych 100 osób były 3 
osoby zewnątrzsterowne (zewnętrzne 
HLOC). Natomiast wśród osób o niskim 
poczuciu własnej skuteczności (n=52) 
liczebność grupy o zewnętrznym oraz 
wewnętrznym poczuciu kontroli zdrowia 
była podobna, tj. 25 vs 27 osób.  Odse-
tek kobiet i mężczyzn o wewnętrznym 
poczuciu kontroli zdrowia był zbliżony, 
tj. 85,4% kobiet vs 79,8% mężczyzn. 

Analiza częstości spożycia produktów 
i potraw przez ogół badanych wykazała, 
że najczęściej, bo codziennie a nawet 
kilka razy dziennie, spożywana była woda 
(Me: 5,62) oraz pieczywo (Me: 4,82). 
Pozostałe produkty zbożowe, głównie 
kasze i ryż, średnio spożywane były kilka 
razy w tygodniu (Me: 4,22), Kilka razy 
w tygodniu spożywane były produk-
ty mleczne, a preferowanymi były sery 
podpuszczkowe oraz mleko (Me: 4,04), 
a nieco rzadziej były to sery twarogowe 
(Me: 3,52). Tłuszcze także spożywane 
były kilka razy w tygodniu – najczęściej 
masło i oleje roślinne (Me: 3,81), a najrza-
dziej margaryna w kostkach (Me: 1,60). 
Podobnie, bo kilka razy w tygodniu ba-
dani spożywali jaja (Me: 4,0) i produkty 
mięsne, w tym najczęściej drobiowe (Me: 
4,32). Ryby spożywane były przez ogół 
badanych kilka razy w miesiącu (Me: 
2,92). Kilka razy w miesiącu uczniowie 
spożywali orzechy oraz ziarna słonecznika 
i dyni (Me: 3,31), a także słodycze i wy-
roby czekoladowe (Me: 3,44). Na pytanie 
o częstość spożyci alkoholu uczestnicy 
badania podawali jako średnie raz w mie-
siącu lub wcale (Me: 1,48).

Porównanie częstości spożycia pro-
duktów spożywczych i potraw w grupach 
wyodrębnionych w oparciu o umiejsco-
wienie poczucia kontroli zdrowia oraz 
skuteczności własnej wykazało obecność 
istotnych różnic w spożyciu niektórych 
produktów. Osoby z wewnętrznym 
umiejscowieniem poczucia kontroli zdro-
wia spożywają więcej twarogów natural-
nych, pieczywa razowego i z ziarnami, 
kasz gruboziarnistych i ryżu brązowego, 
margaryn w kostkach, jabłek i gruszek 
oraz warzyw żółto-pomarańczowych 
w porównaniu do osób z zewnętrznym 
HLOC. Pozostałe różnice nie były istotne 
statystycznie (Tab. 1). 

Osoby o wysokim poczuciu własnej 
skuteczności i jednocześnie wewnętrz-
nym umiejscowieniu poczucia kontroli 
zdrowia istotnie częściej sięgały w swej 
diecie po produkty zbożowe. Dla osób Ryc. 1. Umiejscowienie poczucia kontroli zdrowia oraz skuteczności własnej w grupie badanej młodzieży
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o wewnętrznym HLOC, zarówno tych 
o wysokim jak i niskim poczuciu własnej 
skuteczności, oprócz kasz i ryżu brązo-
wego równie często spożywane było 
pieczywo żytnie razowe i wieloziarniste. 
Osoby z wysokim poczuciem własnej 
skuteczności spożywają więcej kasz gru-

boziarnistych i ryżu brązowego, kiwi i cy-
trusów, owoców tropikalnych, owoców 
jagodowych, jabłek i gruszek, warzyw 
ogółem, warzyw krzyżowych, warzyw li-
ściastych, warzyw korzeniowych, suchych 
nasion roślin strączkowych, ziemniaków 
oraz orzechów w porównaniu do osób 

posiadających niskie poczucie własnej 
skuteczności (Tab. 2). 

Umiejscowienie HLOC oraz poziom 
samoskuteczności nie wpłynęły na czę-
stość spożycia mięs różnego pochodze-
nia i ich przetworów oraz ryb. Różnic 
nie było także w spożyciu produktów 

Tabela 1. Produkty spożywcze o istotnie różnej częstości spożycia zależnie od umiejscowienia poczucia kontroli 
zdrowia w grupie młodzieży licealnej

Tabela 2. Produkty spożywcze o istotnie różnej częstości spożycia zależnie od nasilenia poczucia skuteczności własnej 
w grupie młodzieży licealnej

n – liczebność, X – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Me – mediana p – istotność różnic statystycznych 
w teście U Manna-Whitneya

n – liczebność, X – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Me – mediana p – istotność różnic statystycznych 
w teście U. Manna-Whitneya 

Produkty spożywcze
Wewnętrzne poczucie kontroli 

zdrowia
Zewnętrzne poczucie kontroli zdrowia

n X SD Me n X SD Me  p
Twarogi naturalne 124 3,19 1,16 3,0 28 2,57 0,65 2,5 0,038
Pieczywo razowe lub pełnoziarniste 124 4,31 1,06 4,0 28 3,43 1,40 3,0 0,0222
Kasze gruboziarniste, ryż brązowy 124 3,60 1,09 4,0 28 2,79 0,89 3,0 0,0096

Margaryny utwardzane 124 1,45 0,80 1,0 28 2,43 1,65 2,0 0,0156

Jabłka i gruszki 124 3,84 0,98 4,0 28 3,00 0,78 3,0 0,0016

Warzywa żółto-pomarańczowe 124 4,08 0,82 4,0 28 3,50 0,94 3,5 0,0414

Niskie poczucie własnej 
skuteczności

Wysokie poczucie własnej skuteczności

n X SD Me n X SD Me p
Kasze gruboziarniste, ryż brązowy 52 2,92 0,93 3,0 100 3,72 1,09 4,0 0,001
Kiwi i cytrusy 52 2,96 1,08 3,0 100 3,56 1,05 4,0 0,029
Owoce tropikalne 52 2,27 0,83 2,0 100 2,92 0,92 3,0 0,005
Owoce jagodowe 52 2,65 0,98 2,5 100 3,24 1,08 3,0 0,022
Jabłka i gruszki 52 3,23 0,82 3,0 100 3,92 1,01 4,0 0,002
Warzywa ogółem 52 4,35 1,06 4,0 100 4,96 0,88 5,0 0,015
Warzywa krzyżowe 52 3,15 0,97 3,0 100 3,60 1,12 4,0 0,042
Warzywa zielone liściaste 52 3,42 0,9 3,5 100 3,90 1,07 4,0 0,034
Warzywa korzeniowe 52 3,12 1,07 3,0 100 3,78 0,93 4,0 0,011
Suche nasiona roślin strączkowych 52 1,96 1,22 2,0 100 2,64 1,26 3,0 0,012
Ziemniaki 52 2,77 0,91 3,0 100 3,24 1,00 3,0 0,036
Orzechy, migdały, nasiona słonecznika 
i dyni

52 2,58 1,14 2,5 100 3,30 1,09 3,5 0,004
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będących źródłem cukrów prostych, 
tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Na-
tomiast uwzględnienie płci badanych na 
takie różnice wskazało. Kobiety istotnie 
rzadziej sięgały po mięso i jego przetwory, 
a także po tłuszcze zwierzęce, margaryny 
różnego rodzaju, majonezy i dressingi. 
Rzadziej także spożywały słodzone płatki 
śniadaniowe (Tab. 3).

Dyskusja

Badania przeprowadzone w grupie 
młodzieży licealnej wykazały szereg ja-
kościowych błędów żywieniowych oraz 
zróżnicowanie w wyborach żywienio-
wych dokonywanych przez młodzież 
licealną w zależności od płci, umiejsco-
wienia poczucia kontroli oraz poczucia 
skuteczności własnej. Zaobserwowana 
w badanej grupie młodzieży niedostatecz-
na i niezgodna z zasadami racjonalnego 
żywienia, częstość spożycia produktów 
o wysokiej gęstości odżywczej, w tym 
warzyw i owoców pieczywa razowego, 
mleka i jego przetworów oraz ryb i orze-
chów znajduje potwierdzenie w innych 
badaniach młodzieży populacji polskiej 
[8, 9, 15, 24, 31, 39] i innych krajów 
[4, 11, 27]. Wyniki zbieżne do tych 
uzyskanych w prezentowanym badaniu 

własnym i co więcej prowadzone także 
na terenie województwa małopolskiego 
otrzymał Duplaga i wsp. [10]. Wskazał 
on między innymi na niską wartość od-
żywcza diety oraz wysokie spożycie dań 
typu fast food oraz napojów gazowanych 
przez młodzieży szkół średnich wojewódz-
twa małopolskiego w korelacji z umiej-
scowieniem poczucia kontroli zdrowia. 
Niska gęstość odżywcza, rosnące spożycie 
żywności przetworzonej to także wnioski 
innych badań, też tych prowadzonych 
w młodszych grupach wiekowych, jak 
przykładowo badania Gacek lub Ste-
fańskiej prowadzone w grupie wiekowej 
10-15 lat, których wyniki wskazują na 
niedostateczną częstość spożycia warzyw, 
owoców, pieczywa razowego, mleka i jego 
przetworów oraz ryb i orzechów [12, 
14, 41]. Brak zbilansowania diety pod 
względem wartości energetycznej, skład-
ników pełniących funkcje budulcowe 
i regulacyjne dla organizmu obserwowany 
jest także w badaniach dzieci i młodzieży 
innych krajów [7, 15, 36].

Konsekwencją niskiej podaży peł-
noziarnistych produktów zbożowych, 
przetworów mlecznych oraz ryb i orze-
chów może być niższa podaż błonni-
ka pokarmowego, witamin grupy B, 
wapnia i wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych omega-3, oraz składników 
bioaktywnych o korzystnym na prze-
bieg procesów metabolicznych i funk-
cjonowanie całego organizmu wpływie, 
w tym utrzymanie prawidłowej motoryki 
jelit, obrotu kostnego, skurczów mięśni 
szkieletowych oraz profilu lipidowego 
krwi [5, 19]. Z kolei sięganie po sło-
dycze i wysoko przetworzoną żywność 
oraz słodzone napoje gazowane skutkuje 
zwiększeniem ilości spożywanych cukrów 
prostych i izomerów transnienasyconych 
kwasów tłuszczowych, co sprzyja dys-
lipidemii i innym zaburzeniom meta-
bolicznym, co zaobserwowano również 
u nastolatków [21, 32]. Spożycie tych 
niekorzystnych dla zdrowia produktów 
spożywczych także zaobserwowano w ba-
daniu własnym. Częstszą konsumpcję 
mięsa i jego przetworów, margaryn utwar-
dzanych, przetworzonych i słodzonych 
gotowych produktów śniadaniowych, 
tłuszczów zwierzęcych, majonezu i dres-
singów wykazano w grupie badanych 
mężczyzn. Pozostaje to spójne z wynikami 
innych badaczy [1, 23]. Badania własne 
pokazały także zróżnicowanie niektó-
rych wyborów żywieniowych młodzieży 
licealnej w zależności od umiejscowienia 
poczucia kontroli zdrowia (HLOC) oraz 
poczucia skuteczności własnej. U osób 

Kobiety Mężczyźni
n X SD Me n X SD Me p

Płatki śniadaniowe słodzone 48 1,43 0,76 1,00 104 2,00 1,14 2,00 0,0374
Margaryny utwardzane 48 1,34 0,78 1,00 104 1,72 0,83 1,50 0,0282
Słonina, smalec i inne tł. zwierzęce 48 1,91 1,01 2,00 104 2,56 1,10 3,00 0,0326
Majonez i dressingi 48 1,75 0,89 1,50 104 2,50 1,34 2,50 0,0385
Kiełbasy 48 2,05 0,99 2,00 104 2,72 1,02 3,00 0,0209
Wędliny wysokogatunkowe 48 2,75 1,30 2,00 104 3,56 0,98 4,00 0,0168
Wyroby wędliniarskie 48 1,70 0,76 2,00 104 2,39 0,92 3,00 0,0069
Mięso czerwone 48 2,05 0,96 2,00 104 3,11 1,08 3,00 0,0009
Mięso drobiowe i królicze 48 3,45 1,23 3,00 104 4,22 0,81 4,00 0,0137

Tabela 3. Produkty spożywcze o istotnie różnej częstości spożycia zależnie od płci uczestniczącej w badaniu młodzieży 
licealnej 

n – liczebność, X – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, Me – mediana p – istotność różnic statystycznych 
w teście U. Manna-Whitneya 
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o wewnętrznej lokalizacji HLOC i wyso-
kiej samoskuteczności częstość spożycia 
produktów rekomendowanych dla za-
chowania dobrego stanu zdrowia, w tym 
pieczywa razowego, ryżu brązowego, kasz 
gruboziarnistych, warzyw i owoców, se-
rów twarogowych była wyższa. Znajduje 
to uzasadnienie w charakterystyce tej 
cechy osobowości, bowiem wewnętrzne 
umiejscowienie poczucia kontroli jest 
uogólnionym przekonaniem jednost-
ki o skuteczności własnych działań, 
o związku między własnymi indywidu-
alnymi wyborami a zdrowiem. W parze 
z umiejscowieniem poczuciem kontroli 
pozostaje poczucie własnej skuteczności 
[10]. Określa ono w jakim stopniu dana 
osoba pokłada wiarę w swoje możliwości. 
Osoby o wysokim poczuciu samosku-
teczności cechują się samozaparciem 
w dążeniu do celu oraz wierzą w swoje 
możliwości dotyczące podejmowania 
zmian w swoim życiu. Uważają, że nie-
powodzenia, które pojawiają się na ich 
drodze, są spowodowane niskim nakła-
dem pracy z ich strony. Natomiast osoby 
o niskim poczuciu własnej skuteczności 

w przypadku niepowodzeń obarczają winą 
„zły los” bądź inne osoby. Według nich, 
nie mają one wystarczających zasobów 
do osiągnięcia wyznaczonych celów [8, 
22]. Wybory żywieniowe dokonywane 
przez osoby o niskiej samoskuteczności 
oraz zewnętrznym HLOC na poziomie 
istotnych statystycznie różnic polegały na 
niższym spożyciu produktów rekomen-
dowanych i zalecanych w zbilansowanym 
sposobie żywienia, natomiast w bada-
niu własnym nie wykazano w tej grupie 
istotnie wyższego spożycia produktów 
przeciwskazanych w zbilansowanej diecie. 
Mimo, że różnice te nie były znamienne 
statystycznie to osoby, które uważają, że 
nie mają wpływu na własne zdrowie i nie 
podejmują jakiegokolwiek wysiłku w tym 
kierunku (osoby o zewnętrznym HLOC 
i o niskiej samoskuteczności) częściej 
spożywały żywność wysoko przetworzo-
ną, dania typu fast-food oraz słodzone 
napoje gazowane.

Zaobserwowane w badaniach wła-
snych i innych badaczy błędy żywieniowe 
popełniane przez młodzież potwierdza-
ją potrzebę edukacji żywieniowej oraz 

konieczność zwrócenie jeszcze większej 
uwagi na udział cech osobowościowych 
w dokonywanych przez młodzież wybo-
rach żywieniowych.

Wnioski

1. Płeć nie jest czynnikiem różnicu-
jącym umiejscowienie poczucia kontro-
li zdrowia w badanej grupie młodzieży 
licealnej

2. Wybory żywieniowe dokonywane 
przez osoby o wewnętrznym umiejsco-
wieniu poczucia kontroli zdrowia oraz 
o silnej skuteczności własnej są bliższe 
zasadom racjonalnego żywienia

3. Produkty spożywcze o niskiej gę-
stości odżywczej są częściej spożywane 
przez osoby o niskim poczuciu skutecz-
ności własnej
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Dzięki rozwojowi technik sekwencjonowania DNA i na-
rzędzi pozwalających poznawać ludzki mikrobiom ukazano, 
jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia człowieka pełni mikro-
biota jelitowa. Ostatnie odkrycia naukowe podkreślają również 
rolę zaburzeń mikrobioty jelitowej w występowaniu schorzeń 
skóry. Dysbioza jelitowa jest obserwowana u pacjentów z AZS, 
łuszczycą, trądzikiem pospolitym i jest obecnie rozpatrywana 
jako możliwa przyczyna występowania tych chorób. Zaburze-
nia związane z funkcjonowaniem osi jelito-skóra zostały rów-
nież zaobserwowane u pacjentów z łysieniem plackowatym, 
bielactwem i czerniakiem. W wielu schorzeniach dermatolo-
gicznych wykazano skuteczność terapeutyczną stosowania 
probiotyków. Dalsze badania pozwalające lepiej zrozumieć 
mechanizmy związane z relacją mikrobioty jelitowej ze skórą 
mogą zaowocować pełniejszym zrozumieniem patofizjologii 
schorzeń dermatologicznych.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, 
trądzik, dysbioza jelitowa, mikrobiota jelitowa, choroby 
skóry 

Due to the advances in DNA sequencing techniques and 
tools for understanding the human microbiome, the important 
role of the gut microbiome in maintaining human health has 
been demonstrated. Recent scientific discoveries emphasize 
the role of gut dysbiosis in the occurrence of skin diseases. Gut 
dysbiosis is observed in patients with atopic dermatitis, pso-
riasis and acne vulgaris and is currently considered as a possi-
ble cause of these diseases. Disturbances related to the 
functioning of the gut-skin axis have also been observed in 
patients with alopecia areata, vitiligo and melanoma. The 
therapeutic efficacy of probiotics has been demonstrated in 
many dermatological diseases. Further research to better un-
derstand the mechanisms linking the gut microbiota to the 
skin could provide a better understanding of the pathophysio-
logy of dermatological disorders.

Keywords: atopic dermatitis, psoriasis, acne, gut dys-
biosis, gut microbiota, skin disease

WPŁYW ZABURZEŃ MIKROBIOTY 
JELITOWEJ NA WYSTĘPOWANIE  
SCHORZEŃ SKÓRNYCH
Role of the gut dysbiosis in the  
pathophysiology of skin disorders
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Wstęp

Atopowe zapalenie skóry (AZS), 
łuszczyca i trądzik to częste, przewlekłe, 
zapalne choroby skóry o skomplikowanej 
patofizjologii, które powodują u pacjen-
tów znaczne pogorszenie jakości życia. 
Rozwój technologii związanych z sekwen-
cjonowaniem DNA zaowocował intensy-

fikacją badań nad mikrobiotą człowieka. 
Mikrobiota jelitowa, oprócz mikrobioty 
skóry, jest najczęstszym obiektem badań. 
W świetle obecnej wiedzy nie ma wątpli-
wości co do tego, że mikrobiota jelitowa 
niezbędna jest dla zachowania ludzkiego 
życia i zdrowia. Okazuje się, że jest ona 
zaangażowana w komunikację w obrębie 
osi jelito-skóra, której zaburzenie skut-

kować może powstaniem chorób skóry. 
Najwięcej badań dotyczy AZS, łuszczycy 
i trądziku, jednak coraz liczniejsze dane 
kliniczne pokazują, że dysbioza jelitowa 
jest również związana z występowaniem 
m.in. łysienia plackowatego, bielactwa
i czerniaka. Terapie ukierunkowane na
przywrócenie równowagi w mikrobiomie
jelitowym mogą być skuteczną metodą
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zarówno prewencji, jak i leczenia scho-
rzeń skórnych. Poznanie cech mikrobioty 
jelitowej oraz czynników, które wpły-
wają na jej kształtowanie, jest ważne dla 
wszystkich pracowników ochrony zdro-
wia, a szczególnie tych mających kontakt 
z pacjentami dermatologicznymi. Dieta 
stanowi jeden z najsilniejszych czynników 
modulacji mikrobioty jelitowej, dlatego 
dietetycy powinni uczestniczyć w plano-
waniu i realizacji terapii żywieniowej pa-
cjentów z chorobami dermatologicznymi.

Rozwój wiedzy o mikrobiocie

Mikrobiota człowieka jest ogółem 
mikroorganizmów zamieszkujących 
różne części jego ciała. Mikrobiota to 
pojęcie dotyczące populacji drobnoustro-
jów zamieszkujących dane środowisko, 
a mikrobiom oznacza mikrobiotę wraz 
ze zbiorem jej genów [17]. Od 75 do 
200 bilionów pojedynczych organizmów 
bakteryjnych składa się na mikrobiom 
człowieka. Dla porównania liczba ludz-
kich komórek somatycznych to około 50 
do 100 bilionów [30]. Badania mikro-
bioty pokazują, że człowieka nie określają 
jedynie jego własne geny i komórki, ale 
całość, którą tworzy z mikroorganizmami. 
To wszystko jest powodem opisywania 
człowieka wraz z jego mikrobiomem 
jako superorganizmu [62]. W ostatnich 
latach obserwuje się wzrost liczby badań 
mających na celu jeszcze większe przy-
bliżenie nas do zrozumienia wzajemnych 
interakcji zachodzących pomiędzy czło-
wiekiem i jego mikrobiotą [92]. Dzięki 
rozwojowi zaawansowanych technik 
metagenomicznych, metatranskrypto-
micznych, metabolomicznych możliwe 
jest zidentyfikowanie 70% ludzkiej mi-
krobioty, której nie dało się poznać przez 
zastosowanie metod mikrobiologicznych 
[17]. Obecnie wiadomo, że większość 
mikroorganizmów zamieszkujących ciało 
człowieka nie jest zdolnych do wzro-
stu w warunkach laboratoryjnych [62]. 
Medycyna współczesna, oprócz trady-

cyjnie dominujących kierunków badań 
dotyczących ludzkich komórek, genów 
i genomu, zmierza w kierunku badań 
mikrobiomu, ale nie tylko. Eksploruje 
także wirom, metagenom, transkryptom, 
proteom i metabolom. W badaniach 
dotyczących mikrobiomu, docenia się 
podejście uwzględniające kolonizację, 
mutualizm i wpływ na fenotyp gospo-
darza, a nie jedynie wątek patogenów 
i mechanizmów ich zjadliwości [5]. Roz-
wój technologii i tym samym wiedzy 
o mikrobiomie sprawił, że obecnie nie ma 
wątpliwości co do tego, że prawidłowy 
stan mikrobioty człowieka jest ważny dla 
zachowania ludzkiego zdrowia.

Przełomowym wydarzeniem w kon-
tekście wiedzy na temat znaczenia mikro-
bioty człowieka, było rozpoczęte w 2007 
roku jedno z pierwszych na tak dużą 
skalę, interdyscyplinarne przedsięwzięcie 
pod nazwą Human Microbiome Project 
(HMP). Badania te oprócz ogromnej 
ilości danych dostępnych dla szerokiego 
grona naukowców, zaowocowały rów-
nież rozwojem narzędzi analitycznych 
i technologii związanych z mikrobio-
mem, co napędza dalszy postęp w tej 
dziedzinie. Projekt trwał przez ponad 10 
lat i obejmował dwa etapy, wygenerował 
ponad 48 terabajtów danych, powiąza-
nych z ponad 31.000 próbek, dotyczą-
cych relacji mikrobiomu z człowiekiem. 
Zasoby The Human Microbiome Project 
Data Coordination Center dostępne są 
na stronie internetowej www.hmpdacc.
org [16]. Celem pierwszego etapu HMP 
było zorientowanie się czy w sytuacji 
braku choroby istnieją wspólne cechy 
„zdrowego” mikrobiomu. Pierwsza część 
projektu obejmowała badania grup mi-
kroorganizmów pochodzących z takich 
miejsc ludzkiego ciała jak jama nosowa, 
jama ustna, przewód pokarmowy, skóra, 
układ moczowo-płciowy. Jednym z klu-
czowych osiągnięć tego etapu projektu 
było ustalenie, że skład taksonomiczny 
mikrobiomu często nie jest pozytywnie 
związany z fenotypem gospodarza. To 

powiązanie widać natomiast wyraźniej 
biorąc pod uwagę dominującą funkcję 
molekularną mikroorganizmów. Dane 
z pierwszej części stanowiły podstawę 
do powstania w 2014 roku Integrative 
Human Microbiome Project (iHMP) – 
drugiego etapu projektu HMP. Celem 
tej części projektu było zbadanie oddzia-
ływań między gospodarzem a mikrobio-
mem, w głównej mierze zwrócono uwagę 
na metabolizm, odporność i aktywność 
molekularną mikroorganizmów. W ra-
mach iHMP zintegrowano zbiory danych, 
związane zarówno z mikrobiomem jak 
i gospodarzem, pochodzące z badań prze-
prowadzanych w warunkach ciąży i po-
rodu przedwczesnego, chorób zapalnych 
jelit i stanu przedcukrzycowego. Opubli-
kowane po zakończeniu projektu wyniki 
dostarczyły wiele ważnych informacji. 
Okazało się, że skład i struktura populacji 
drobnoustrojów oraz zachodzące reakcje 
immunologiczne są dużo mniej stabilne 
u osób z nieswoistym zapaleniem jelit. 
Jednoczesne profilowanie mikrobiomu 
i organizmu człowieka pozwala przewi-
dywać stan wrażliwości na insulinę, nawet 
pomimo znacznych międzyosobniczych 
różnic w składzie mikrobiomu. U kobiet 
w ciąży profile mikrobiomu pochwy przed 
24 tygodniem ciąży są markerem ryzyka 
przedwczesnego porodu [32, 98].

Multidyscyplinarny i wieloośrodko-
wy projekt BIOMAP zaczął efektywnie 
wypełniać luki w wiedzy dotyczącej od-
działywania mikrobiomu w zapalnych 
schorzeniach skóry takich jak atopowe 
zapalenie skóry i łuszczyca. Przedsięwzię-
cie to może się okazać przełomowe dla 
zrozumienia patofizjologii tych chorób. 
W projekcie bierze udział 7 firm farma-
ceutycznych oraz 25 innych podmiotów, 
w tym środowiska akademickie. Projekt 
rozpoczął się w 2019 roku, a zakończenie 
przewidziano na rok 2024. W związku 
z wieloma dowodami potwierdzającymi 
rolę ludzkiej mikrobioty w patogenezie 
AZS i łuszczycy, jednym z celów projektu 
BIOMAP jest zbadanie mikrobiomu 
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skóry i jelit w odniesieniu do tych chorób. 
Jest to pierwszy projekt prowadzony na 
tak dużą skalę dotyczący zintegrowanego 
badania mikrobiomu w chorobach skóry. 
W ramach projektu badane są nie tylko 
wzorce mikrobiomu w tych jednostkach 
chorobowych, ale także zmienność mikro-
biomu w czasie, w zależności od różnych 
czynników oraz identyfikacja podtypów 
obu chorób w zależności od cech mikro-
biomu [2, 99].

Mikrobiota skóry

Na mikrobiotę skóry człowieka skła-
dają się bakterie, wirusy, grzyby oraz roz-
tocza będące mieszkańcami skóry [69]. 
Rolą skóry jest m.in. stanowienie bariery 
fizycznej oddzielającej wnętrze organi-
zmu od środowiska zewnętrznego [11]. 
Poznawanie mikrobiomu skóry, w prze-
ciwieństwie do eksploracji mikrobiomu 
jelit, rozpoczęło się stosunkowo niedawno 
[21]. Drobnoustroje poza zewnętrzną po-
wierzchnią nabłonka, jak również częścią 
nabłonkową mieszków włosowych, znaj-
dują się też na powierzchni przydatków 
skóry i błony podstawnej. Uwzględnia-
jąc wymienione obszary, powierzchnia 
zasiedlona przez drobnoustroje skórne 
stanowić może nawet 30 m2, dorównu-
jąc powierzchni jelit i ustępując jedynie 
powierzchni płuc szacowanej na 50 m2 
[26]. Ze względu na wiele różnic, które 
występują pomiędzy różnymi obszara-
mi skóry człowieka, w miejscach tych 
występują również inne rodzaje mikro-
bów [11]. Czynniki, które determinują 
skład drobnoustrojów w poszczegól-
nych miejscach to poziom nawilżenia, 
zawartość sebum, temperatura, pH oraz 
kontakt z promieniowaniem UV [8]. 
Mikroorganizmy są zdolne do przeżycia 
w różnych środowiskach skóry poprzez 
umiejętność przystosowania metabolicz-
nego [8]. Biorąc pod uwagę bakterie, 
wykazano, że skóra zamieszkiwana jest 
przez takie rodzaje i gatunki jak Staphy-
lococcus, Corynebacterium, Enhydrobacter, 

Micrococcus, Cutibacterium i Veillonella, 
Roseomonas mucosa, Pseudomonas, Acineto-
bacter, Pantoea septica i Moraxella osloensis. 
Przedstawiciele archeonów powiązanych 
z rezydencją na skórze to Thaumarchaeota 
i Euryarchaeota, a grzyby reprezentowane 
są przez gatunki Malassezia, Cryptococcus, 
Rhodotorula i Candida [7]. Wiedza na 
temat wirusów bytujących na ludzkiej 
skórze jest na razie niepełna, wiadomo 
jednak, że spośród tych form życia naj-
liczniej występują na niej bakteriofagi, 
regulujące liczebność bakterii, wpływając 
tym samym na utrzymanie homeostazy 
mikrobioty skórnej. Do roztoczy wy-
stępujące na ludzkiej skórze zalicza się 
Demodex folliculorum i Demodex brevis, 
występujące odpowiednio w mieszkach 
włosowych i na brzegach powiek [69]. 
Grzyby z rodzaju Malassezia dominują 
w obszarach łojotokowych, podobnie 
jak bakterie z rodzaju Cutibacterium. 
Obszary wilgotne skóry są zamieszkane 
głównie przez gatunki Corynebacterium 
i Staphylococcus, a suche przez Micrococ-
cus, Enhydrobacter i Streptococcus [8]. Jak 
wspomniano wcześniej, mikroorganizmy 
zamieszkujące skórę przyczyniają się do 
zachowania homeostazy skórnej. Mikro-
biota skóry jest ważna dla zachowania 
odpowiedniej obrony przed czynnikami 
środowiskowymi i infekcyjnymi [46]. 
Grzyby Malassezia produkują substancje 
takie jak indole, powstrzymujące na-
mnażanie się innych drożdży i pleśni. 
Mikrobiota skóry jest zaangażowana 
zarówno w proces złuszczania naskórka, 
jak i odnowy warstwy rogowej, poprzez 
syntezę proteaz [8]. Skóra jest w stałym 
kontakcie z mikroorganizmami odbierając 
sygnały za pomocą receptorów rozpo-
znających patogeny [21]. Mikrobiota 
skóry odgrywa ważną rolę w rozwoju 
i równowadze odporności skóry [11]. 
Mikroorganizmy skórne komunikują się 
z komórkami układu odpornościowego, 
co wywołuje lokalną i globalną odpo-
wiedź immunologiczną [70]. Komensalna 
mikrobiota skóry wspiera integralność 

nabłonka skóry, zwłaszcza w trakcie rege-
neracji tkanek. Komensale mogą łagodzić 
stany zapalne, zmniejszając destrukcję 
tkanki i promować gojenie się ran [11]. 
Zaburzenia mikrobiomu skóry obserwuje 
się między innymi w takich chorobach 
jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry 
i trądzik pospolity. W każdej z wymie-
nionych chorób występują inne cechy 
mikrobioty skóry [10, 55].

Mikrobiota przewodu pokarmowego

Przewód pokarmowy zaczyna się w ja-
mie ustnej i złożony jest z przełyku, żołąd-
ka, jelita cienkiego, kątnicy, jelita grubego 
i odbytnicy [1, 40]. Na różnych odcin-
kach przewodu pokarmowego panują 
odmienne warunki, co wpływa zarówno 
na rodzaj, jak i ilość mikroorganizmów 
rezydujących w danym miejscu. Wzdłuż 
przewodu pokarmowego zmienia się pH, 
dostępność tlenu, a także szybkość pasażu 
treści pokarmowej. Rozpoczynając od 
żołądka, pH jest niskie, tlen stosunkowo 
dostępny, a tempo przemieszczania się 
pokarmu szybkie, podczas gdy w okręż-
nicy pH jest wysokie, panuje środowisko 
beztlenowe, pasaż jest wolny [1, 24, 40].

Szacuje się, że w żołądku liczba bak-
terii wynosi około 103 CFU/ml. Sądzi 
się, że mikrobiota różni się w zależności 
od miejsca w żołądku. Jest to spowodo-
wane różnicami w warunkach panujących 
w poszczególnych kompartmentach tego 
narządu [57]. Bakterie bytujące w żołądku 
to przeważnie anaeroby fakultatywne 
takie jak Lactobacillus, Streptococcus, Sta-
phylococcus oraz Enterococcus [24].

Dane na temat mikrobioty jelita cien-
kiego są ograniczone między innymi ze 
względu na problemy związane z pobie-
raniem próbek z tego obszaru układu po-
karmowego [38]. W dwunastnicy i jelicie 
czczym występuje 103–109 bakterii w 1 
ml i przeważają bakterie tlenowe. Jelito 
cienkie jest zamieszkane przez większą 
ilość drobnoustrojów niż obserwuje się 
to w żołądku (102–105 bakterii w 1 ml), 
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a obecność bakterii beztlenowych zaczyna 
być widoczna [24]. Jest to jednak niełatwe 
miejsce do życia dla mikroorganizmów 
z uwagi na występowanie specyficznych 
enzymów trawiennych, żółci i szybkiego 
przemieszczania się treści pokarmowej. 
Wobec tego w jelicie cienkim populacje 
bakterii mają niższą biomasę i są mało 
zróżnicowane, ale zmieniają się dyna-
micznie. W dystalnej części jelita krętego 
liczba bakterii wynosi do 107-8  CFU/
ml [38].

Mikrobiota jelitowa

Mikrobiota jelitowa to pojęcie odno-
szące się do żywych istot zamieszkujących 
jelita człowieka. Należą do nich bakterie, 
wirusy, archeony, a także większe or-
ganizmy takie jak grzyby, pierwotniaki 
i robaki pasożytnicze [33, 83, 57]. Te 
mikroorganizmy, wraz z ich genomami 
i produkowanymi związkami, są częścią 
mikrobiomu jelitowego [83]. Szacuje 
się, że całkowita liczba drobnoustrojów 
jelitowych wynosi od 1013 do 1014. 
Stanowi to ponad 50% komórek znajdu-
jących się w organizmie człowieka [41]. 
Większość dostępnych badań skupia się 
na populacjach drobnoustrojów występu-
jących w jelicie grubym i dotyczy głównie 
komponenty bakteryjnej, która liczebnie 
dominuje wśród drobnoustrojów jelito-
wych [41, 61, 87]. Szacuje się, że jelita 
ssaków są zamieszkane przez od 500 do 
1000 różnych gatunków bakterii. Domi-
nują cztery typy bakterii: Firmicutes, Bac-
teroidetes, Actinobacteria i Proteobacteria 
[67]. Drobnoustroje jelitowe mogą ważyć 
nawet od 1,5 kg do 2 kg, a ich skład jest 
zróżnicowany w zależności od odległości 
od błony śluzowej. Jedynie rodzaje takie 
jak Clostridium, Lactobacillus, Enterococ-
cus i Akkermansia są mikroorganizmami 
związanymi z błoną śluzową, podczas 
gdy Bacteroides, Bifidobacterium, Strep-
tococcus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, 
Clostridium, Lactobacillus i Ruminococcus 
dominują liczebnie w świetle jelita [33]. 

Skład taksonomiczny mikrobiomu jelito-
wego znacznie się różni międzyosobniczo, 
a wpływ mają na to zarówno czynniki 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne [50].

Mikrobiota jelitowa dzieli się na 
bezwzględnie patogenną, względnie 
patogenną i dobroczynną. Bezwzględ-
nie patogenna mikrobiota negatywnie 
wpływa na pracę przewodu pokarmo-
wego wytwarzając szkodliwe związki 
chemiczne. Względnie patogenna część 
mikrobioty uwidacznia swoje istnienie 
i wykazuje zły wpływ na układ pokar-
mowy w momencie zaburzeń jego pracy, 
a dobroczynna mikrobiota przeciwstawia 
się rozwojowi niekorzystnych dla zdrowia 
mikroorganizmów jelitowych i bierze 
udział w rozmaitych funkcjach przewodu 
pokarmowego [24]. Symbioza to od-
powiedni termin do określenia relacji 
mikrobiomu jelitowego ze środowiskiem 
jelitowym. Jelita człowieka zapewniają 
mikrobiocie pokarm oraz miejsce do 
życia, a mikrobiota jelitowa jest zdolna do 
syntezy związków, które zapewniają inte-
gralność bariery jelitowej [71]. Komensale 
jelitowe są zaangażowane w metabolizm 
składników odżywczych, metabolizm 
leków, chronią przed namnażaniem się 
patogennych mikroorganizmów i wpły-
wają na drodze różnych mechanizmów 
na utrzymanie bariery jelitowej. Ponadto 
potrafią hamować aktywność lipazy lipo-
proteinowej, biorąc tym samym udział 
w metabolizmie lipidów. Mikrobiota 
jelitowa wpływa na zdrowie człowieka 
poprzez produkcję różnych cząsteczek. 
Prócz niezwykle ważnych dla zachowania 
zdrowia krótkołańcuchowych nasyconych 
kwasów tłuszczowych (ang. short chain 
fatty acids, SCFA), mikrobiota jelitowa 
wytwarza wszystkie witaminy z grupy 
B, witaminę K, jest też zaangażowana 
w syntezę niezbędnych aminokwasów 
oraz bierze udział w biotransformacji 
żółci. Drobnoustroje jelitowe wytwarzają 
też neuroprzekaźniki takie jak acetylo-
cholinę, kwas γ-aminomasłowy (ang. 
γ‐aminobutyric acid, GABA) i serotoninę, 

wpływając tym samym na homeostazę 
ośrodkowego układu nerwowego [67]. 

Układ pokarmowy, a konkretnie 
wyściełająca go błona śluzowa, stanowi 
punkt kontaktu ze światem zewnętrznym 
i przez to z drobnoustrojami patogennymi 
[24]. Mikrobiota jelitowa bierze udział 
w immunomodulacji jelit w połączeniu 
z wrodzonym i nabytym układem im-
munologicznym [33]. Układ immuno-
logiczny błony śluzowej jelit złożony jest 
z trzech struktur: kępek Peyera, blaszki 
właściwej i nabłonka. Pierwszą linię obro-
ny stanowi warstwa śluzu znajdująca się 
na powierzchni komórek nabłonkowych 
[71]. Śluz jelita grubego można podzielić 
na śluz luźny, znajdujący się w świetle 
jelita oraz śluz przylegający ściśle do błony 
śluzowej. W okrężnicy zewnętrzna war-
stwa śluzu jest miejscem występowania 
bakterii, natomiast wewnętrzna warstwa 
śluzu jest dla nich niedostępna. W jelicie 
cienkim występuje pojedyncza warstwa 
śluzu, który ma właściwości dyfuzyjne, 
a bakterie znajdują się w separacji od 
nabłonka jelit co gwarantują związki 
przeciwbakteryjne [36]. Komórki Pa-
netha zlokalizowane u podstawy krypt 
jelitowych biorą udział we wrodzonej 
odpowiedzi jelitowej poprzez wytwarzanie 
peptydów przeciwdrobnoustrojowych. 
Białka przeciwdrobnoustrojowe odgrywa-
ją w jelicie cienkim ważną rolę ochronną, 
ze względu na fakt przepuszczalności 
śluzu [33, 71]. Kolejną barierę układu 
odpornościowego błony śluzowej jelit 
tworzą komórki nabłonkowe, które są 
zaangażowane bezpośrednio w nadzór im-
munologiczny jelit. Komórki nabłonko-
we, poza zaangażowaniem w bezpośrednią 
ochronę, zdolne są do produkcji cytokin 
i chemokin, wysyłając w ten sposób sy-
gnały do układu odpornościowego błony 
śluzowej jelit [71]. Komórki dendrytycz-
ne odpowiadają za umiejętność układu 
odpornościowego do identyfikowania 
i eliminowania patogenów. Mikrobiota 
jelitowa jest zdolna do aktywacji jeli-
towych komórek dendrytycznych, te 
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z kolei motywują komórki plazmatycz-
ne do ekspresji sekrecyjnych IgA (sIga). 
Znajdująca się pod nabłonkiem jelit 
blaszka właściwa składa się z limfocytów 
B i T [71]. Wykazano, że komensalne 
mikroorganizmy jelitowe są zdolne do 
kształtowania odpowiedzi limfocytów 
T i regulatorowych receptorów (ang. T 
cell receptor, Treg), które są niezbędne 
do obrony przed patogenami. Komórki 
Treg mogą przeciwdziałać niewłaściwym 
odpowiedziom komórek T skierowanym 
na bakterie komensalne. Okazuje się, że 
szczep Bifidobacterium infantis 35624 
podawany zdrowym osobom, powodować 
może wzrost liczby limfocytów T Foxp3 
i zwiększone wydzielanie IL-10 z jednoją-
drzastych komórek krwi obwodowej [44].

Mikrobiota występująca w jelicie 
grubym jest zaangażowana w trawie-
nie resztek pokarmowych, które nie są 
możliwe do strawienia we wcześniejszych 
odcinkach układu pokarmowego [24]. 
Polisacharydowe ściany komórkowe 
roślin, skrobia oporna, oligosacharydy 
oraz endogenna mucyna to substraty 
fermentacji bakteryjnej [49]. Na drodze 
fermentacji węglowodanów przez mi-
krobiotę jelitową powstają związki takie 
jak wodór, dwutlenek węgla, metan oraz 
krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe: ma-
ślan, octan, propionian [24, 73]. Bakterie 
jelitowe zdolne do produkcji SCFA to 
Bacteroides, Bifidobacterium, Propioni-
bacterium, Eubacterium, Lactobacillus, 
Clostridium, Roseburia i Prevotella. [85]. 
Maślan, poza tym, że stanowi główne 
źródło energii dla komórek nabłonka 
jelita cienkiego i grubego, odpowiednio 
dla enterocytów i kolonocytów, wykazuje 
działanie przeciwnowotworowe. Ponadto 
reguluje ekspresję 5-20% genów człowie-
ka [49]. Maślan posiada również właści-
wości przeciwzapalne, oraz co istotne, 
może wpływać na skład śluzu poprzez 
indukowanie procesu wytwarzania mu-
cyny [44]. SCFA są inhibitorami deace-
tylazy histonowej i ligandami receptorów 
sprzężonych z białkiem G, działają zatem 

jako cząsteczki sygnałowe. Propionian 
i maślan mogą wywierać wpływ na 
mechanizmy sygnalizacji komórkowej 
przez zmiany wewnątrzkomórkowego 
poziomu potasu. SCFA są ważne dla 
rozwoju komórek układu odpornościo-
wego w szpiku kostnym człowieka oraz 
wpływają na przemieszczanie się tych 
komórek do dalej położonych narządów 
i tkanek. Do kolejnych znaczących ról 
SCFA należą: zaangażowanie w prolife-
rację i różnicowanie komórek, wpływ na 
utrzymanie integralności bariery krew-
-mózg, zmniejszanie ogólnoustrojowego 
stanu zapalnego. SCFA stanowią również 
element komunikacji jelitowo-mózgowej. 
Regulują poziom ekspresji 5-hydroksylazy 
tryptofanu oraz hydroksylazy tyrozyno-
wej, która bierze udział w biosyntezie ta-
kich związków jak dopamina, adrenalina 
i noradrenalina [49, 67, 79, 85].

Mikrobiota jelitowa bierze udział 
w dwukierunkowej komunikacji w ob-
rębie osi jelita-mózg. Komunikacja ta 
zachodzi z udziałem jelitowego układu 
nerwowego, autonomicznego układu 
nerwowego i obejmuje sygnalizację neu-
roendokrynną, neuroimmunologiczną 
i metaboliczną. Nerw błędny, metabolity 
tryptofanu, SCFA i peptydoglikan, to 
najważniejsze elementy ścieżek jelita-
-mózg. Drobnoustroje jelitowe modulują 
neuroprzekaźnictwo serotoninergiczne, 
noradrenergiczne, dopaminergiczne, 
glutaminergiczne i GABA-ergiczne, 
odgrywając znaczącą rolę w funkcjo-
nowaniu mózgu. Mikrobiota jelitowa 
może wpływać między innymi na stężenie 
serotoniny w mózgu poprzez zaangażo-
wanie w kontrolę stężenia tryptofanu, 
który jest prekursorem serotoniny [77]. 
Mikrobiom jelitowy odgrywa ważną rolę 
w  kształtowaniu mózgu wpływając na 
takie procesy jak między innymi, mielini-
zacja kory przedczołowej czy plastyczność 
neuronów [20].

Mikrobiota jelitowa spełnia zatem 
ważne dla organizmu człowieka funkcje 
metaboliczne, odpornościowe, neurobe-

hawioralne i odżywcze [33, 73]. Mikro-
organizmy jelitowe charakteryzują się 
zdolnością do syntezy wielu bioaktyw-
nych substancji, które przesyłając sygnały 
do odległych narządów, wpływają na roz-
maite układy i przez to na zdrowie czło-
wieka. Skomplikowane interakcje między 
drobnoustrojami zamieszkującymi jelita, 
a tkankami gospodarza prowadzą do po-
wstawania osi między jelitami, a innymi 
narządami i tak wyróżnić można, poza 
wspomnianą wcześniej osią jelito mózg, 
oś jelito-nerki, oś jelito-wątroba, oś jeli-
to-kość, oś jelito-tkanka tłuszczowa, oś 
jelito-oko, oś jelito-tarczyca, a także oś 
jelito-skóra [1, 42, 68, 86].

Dysbioza jelitowa

W stanie zdrowia mikrobiota jelito-
wa bierze udział w procesach takich jak 
trawienie, synteza witamin, dojrzewanie 
komórek nabłonka, rozwój układu odpor-
nościowego człowieka oraz odgrywa fun-
damentalną rolę w mechanizmach obrony 
przed infekcją [67]. Dysbioza jelit jest 
stanem zaburzenia jakościowego i/lub ilo-
ściowego składu oraz funkcji mikrobioty 
jelitowej i charakteryzuje się zaburzeniem 
relacji mikroorganizmów z organizmem 
człowieka [4, 43]. W stanie dysbiozy 
mikroorganizmy patogenne, występujące 
zazwyczaj w małych ilościach, zaczyna-
ją dominować nad mikroorganizmami 
pożytecznymi. Zmiany te mogą różnić 
się w zależności od osoby i przypadku 
klinicznego, bywają też charakterystyczne 
dla określonej choroby [4]. Dysbioza 
może powodować defekty w warstwie 
nabłonka jelitowego, zwiększając jego 
przepuszczalność i powodując zaburzenia 
równowagi immunologicznej. Zmieniony 
skład jakościowy i/lub ilościowy mikroor-
ganizmów może wpływać na zaburzenie 
roli sygnalizacyjnej, którą mikrobiota 
pełni poprzez wytwarzanie ważnych dla 
zdrowia metabolitów [83]. Wyniki badań 
wskazują, że zaburzona produkcja SCFA 
jest związana ze zwiększonym ryzykiem 
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rozwoju schorzeń mózgu oraz chorób 
neurodegeneracyjnych, związanych często 
są ze zmianami mikrobiomu jelitowego 
[85]. Dysfunkcjonalna bariera jelitowa 
umożliwia przedostawanie się metabo-
litów drobnoustrojów oraz bakterii poza 
światło jelita [83].

Czynniki wpływające na mikrobiotę 
jelitową

Opisując czynniki wpływające na 
mikrobiotę jelitową, warto zacząć od 
samego początku, czyli od życia pło-
dowego. W ostatnich latach w publi-
katorach naukowych trwa dyskusja na 
temat tego, w którym momencie po 
raz pierwszy następuje zasiedlenie je-
lit człowieka przez mikroorganizmy. 
Powszechnie akceptowany jest pogląd, 
według którego człowiek po raz pierwszy 
ma kontakt z drobnoustrojami podczas 
porodu i to właśnie wtedy następuje 
pierwsza kolonizacja jego jelit. Istnieje 
jednak hipoteza, że płód ludzki w warun-
kach zdrowia ma kontakt z mikrobiotą 
matczyną jeszcze przed urodzeniem. 
Niedawne doniesienia naukowe wska-
zują, że materiał genetyczny bakterii jest 
obecny w  smółce noworodków i płynie 
owodniowym [52, 80]. Z drugiej jednak 
strony dowody potwierdzające tę hipo-
tezę pozostają niejasne, ze względu na 
odmienne wyniki badań innych autorów. 
Mimo to, twórcy jednej z publikacji 
słusznie zauważają, że nawet jeśli hipo-
teza ta nie jest prawdziwa, a kolonizacja 
wewnątrzmaciczna jelit noworodków 
odbywa się tylko w określonych warun-
kach, istotne jest poznanie tego procesu, 
dla lepszego zrozumienia zdrowia matki, 
płodu i noworodka [52]. Może to być 
istotne również w odniesieniu do cho-
rób skóry, ponieważ wiadome jest, że 
zmieniona mikrobiota jelitowa wystę-
pująca we wczesnym okresie życia jest 
związana z rozwojem AZS u dzieci. Jeśli 
zatem prawdą okazałoby się, że transmi-
sja drobnoustrojów z matki na dziecko 

odbywa się już w czasie życia płodowego, 
zrozumienie w jaki sposób wpływa to na 
dalszy rozwój mikrobioty dziecka, oraz 
jakie czynniki mają na to wpływ, mo-
głoby okazać się ważne dla pełniejszego 
zrozumienia patogenezy AZS.

Szacuje się, że mikrobiota jelitowa 
kształtuje się do około 3 roku życia, 
później następuje jej stabilizacja [19]. 
Przez pierwsze 1000 dni licząc od po-
częcia występuje największa podatność 
na zaburzenia mikrobioty jelitowej, ale 
też największe możliwości jej modulacji 
za pomocą różnych interwencji terapeu-
tycznych. Czynniki mające wpływ na 
rozwój mikrobioty jelitowej to między 
innymi sposób porodu i karmienia. Mi-
krobiota jelitowa zdrowego noworodka 
w zależności od sposobu porodu przypo-
mina mikrobiotę jelit, pochwy lub skóry 
matki. Mikrobiota jelitowa niemowląt 
karmionych piersią jest obfita w gatunki 
związane z metabolizmem oligosachary-
dów mleka ludzkiego (HMO). Około 
25-30% mikrobioty jelitowej dziecka 
pochodzi z mleka matki [66]. Karmie-
nie piersią w porównaniu do karmienia 
mieszanką mlekozastępczą, skutkuje 
obecnością większej ilości Bifidobac-
terium w jelitach dzieci. U niemowląt 
karmionych mieszanką zaobserwowano 
zmniejszenie różnorodności mikrobioty 
jelitowej, co było związane z większym 
ryzykiem wystąpienia między innymi 
AZS w przyszłości [96]. W okresie kar-
mienia piersią nie bez znaczenia w odnie-
sieniu do mikrobiomu jelitowego dziecka 
jest sposób odżywiania się matki [74]. 
Wprowadzenie pokarmów stałych do 
diety niemowlęcia powoduje dynamiczny 
wzrost różnorodności zarówno funkcjo-
nalnej jak i strukturalnej mikrobioty 
jelitowej, która zaczyna przypominać 
mikrobiotę jelitową dorosłego człowieka 
[66]. Chociaż mikrobiom u osób doro-
słych jest bardziej zróżnicowany, okazuje 
się, że mikrobiom jelitowy dzieci jest 
bogatszy w gatunki niezbędne do ich 
prawidłowego rozwoju [3].

Dieta jest jednym z najważniejszych, 
ale też najlepiej udokumentowanych 
regulatorów mikrobiomu jelitowego 
człowieka. Tak zwana dieta zachodnia, 
cechuje się bardzo dużym spożyciem 
cukrów i zbóż rafinowanych, tłuszczy 
zwierzęcych, przetworzonego mię-
sa, wysokotłuszczowych produktów 
mlecznych, alkoholu oraz obniżonym 
spożyciem warzyw i owoców. Charak-
terystyczne jest również niskie spożycie 
błonnika [27, 29]. Wykazano, że dieta 
zachodnia powoduje obszerne zmiany 
w mikrobiomie jelitowym i układzie 
odpornościowym oraz prowadzi do 
zaburzenia integralności jelit i powo-
dować może zarówno miejscowe jak 
i ogólnoustrojowe przewlekłe zapalenie 
[27]. W modelu zwierzęcym wykaza-
no, że krótkotrwałe stosowanie diety 
zachodniej u myszy wpływało na wy-
stąpienie dysbiozy jelitowej i zapalenia 
skóry związanego z łuszczycą, w którym 
pośredniczy interleukina 23 (IL-23). 
Zasugerowano potencjalne możliwości 
modulacji mikrobiomu jelitowego za 
pomocą diety jako sposobu kontroli 
przebiegu łuszczycy [72]. Zachodni 
sposób odżywiania jest opisywany jako 
czynnik wpływający na wystąpienie trą-
dziku. Pacjentom z trądzikiem zaleca się 
spożywanie żywności nieprzetworzonej 
oraz wybieranie produktów sezonowych 
i produktów pochodzenia roślinnego, 
co przedstawiono dalej na rycinie. Po 
jej prawej stronie znajdują się produk-
ty zalecane u pacjentów z trądzikiem, 
z lewej strony ukazano niekorzystne 
zdrowotnie produkty, związane z dietą 
zachodnią [29] (Ryc. 1).

Dieta śródziemnomorska, w przeci-
wieństwie do diety zachodniej, jest bogata 
w różne źródła błonnika, wieloniena-
sycone kwasy tłuszczowe oraz związki 
takie jak flawonoidy, fitosterole, terpeny 
i polifenole. Składniki odżywcze, w które 
obfituje ten rodzaj diety, wpływają na 
zachowanie równowagi mikrobioty jeli-
towej i jej metabolitów. Wspierają także 
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integralność bariery jelitowej i równowagę 
immunologiczną [27].

Probiotyki definiuje się jako mikro-
organizmy, które przyjmowane w odpo-
wiednich ilościach przynoszą korzyści 
zdrowotne [53]. Probiotyki mogą wyka-
zywać swoje działanie poprzez konkuren-
cję z patogenami, wzmacnianie bariery 
jelitowej, wpływanie na poziom witamin 
i SCFA , działanie przeciwzapalnie bądź 
też modulację układu odpornościowego 
[22]. Wykazano pozytywne działanie 
probiotyków u pacjentów ze schorzeniami 
skóry [82].

Przeszczep mikrobioty kałowej to pro-
cedura medyczna, która jest wykonywana 
w celu modyfikacji mikrobioty jelitowej. 
Mikrobiota kałowa jest przeszczepiana 
od zdrowej osoby do osoby chorej [22]. 
Przeszczep mikrobioty kałowej (FMT) 
jest obecnie akceptowaną procedurą 
w przypadku zakażenia Clostridium dif-
ficile [82]. Koncepcja wykorzystywania 
tej metody wiąże się z wieloma proble-
mami ponieważ mimo szybko rosnącej 

wiedzy na temat mikrobioty jelitowej, 
nadal wiele zależności łączących ją z czło-
wiekiem pozostaje niejasnych. Okazuje 
się że przeszczep mikrobioty kałowej 
może wpływać na stan kliniczny osób 
cierpiących na stwardnienie rozsiane 
czy autyzm. Lista chorób, przy których 
wykazano skuteczność tej terapii rośnie 
[22]. W odniesieniu do chorób skóry, 
u ludzi udokumentowano wykonanie 

FMT u osób cierpiących między innymi 
na AZS, co omówione zostanie w dalszej 
części pracy [50].

Na mikrobiotę jelitową oprócz wy-
żej wymienionych czynników wpływają 
również inne czynniki. Należą do nich 
między innymi aktywność fizyczna, stoso-
wanie dodatków do żywności, zaburzenie 
rytmów okołodobowych, stosowanie an-
tybiotyków i innych leków, stres fizyczny 
oraz psychiczny, a także jakość powietrza 
[74] (Ryc. 2).

Oś jelito-skóra

Oś jelito-skóra to pojęcie odnoszą-
ce się do dwukierunkowego połączenia 
między jelitami a skórą, w którym mikro-
biota jelitowa odgrywa wiele rozmaitych 
funkcji. Zaburzenia różnych szlaków osi 
jelito-skóra są obecnie rozpatrywane jako 
jedne z przyczyn występowania wielu 
schorzeń skóry [60, 91]. Wzajemna re-
lacja skóry i jelit może dziwić ze względu 
na to, że są to odległe od siebie narządy, 
ale z drugiej strony bariera jelitowa oraz 
skórna mają ze sobą wiele wspólnego. 
Jelita i skóra są podobne pod względem 
pełnionych funkcji. Oba narządy są moc-
no unerwione i unaczynione oraz oba są 
niezbędne dla funkcjonowania układu 
odpornościowego oraz neuroendokryn-
nego. Skóra jest narządem stykającym się 
ze środowiskiem zewnętrznym, jednak 

Ryc. 2. Czynniki wpływające na mikrobiotę jelitową [22, 74]

Ryc. 1. Zalecenia dotyczące diety u pacjentów z trądzikiem [29]
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również wnętrze organizmu ma kontakt 
ze środowiskiem zewnętrznym poprzez 
powierzchnię jelit. Mikrobiom jelitowy, 
jako główny regulator osi jelitowo skórnej 
może przyczyniać się do powstawania 
atopowego zapalenia skóry, łuszczycy 
i trądziku [68] (Ryc. 3).

Komunikacja w obrębie osi jelito-
-skóra obejmuje szlaki immunologiczne, 
neuroendokrynne, nerwowe i metabolicz-
ne, a mikrobiom jelitowy może wpływać 
na oś jelitowo-skórną zarówno w sposób 
pośredni, jak i bezpośredni [1, 3, 43]. 
Na istnienie wzajemnych relacji pomię-
dzy przewodem pokarmowym a skórą 
zwracali uwagę już w 1930 roku der-
matolodzy John H. Stokes i Donald M. 
Pillsbury. Naukowcy ci zauważyli, że 
istnieje związek pomiędzy występowa-
niem zaburzeń żołądkowo-jelitowych 
w połączeniu z depresją i chorobami skó-
ry. Dało to początek rozważaniom na 
temat istnienia osi jelita-mózg-skóra [6]. 
Pomimo wielu niejasności i znaków za-
pytania, przybywa dowodów naukowych 
na istnienie związku między zdrowiem 
przewodu pokarmowego a homeostazą 
skóry i mózgu [82, 90].

Oś podwzgórze-przysadka-nadnercza 
(ang. hypothalamic-pituitary-adrenal axis, 

HPA) i mikrobiota jelitowa są uważane za 
najważniejsze składowe osi jelita-mózg-
-skóra [90]. Oś HPA to główny układ 
neuroendokrynny biorący udział w regu-
lacji rozmaitych procesów zachodzących 
w organizmie. HPA w odpowiedzi na 
stresory fizyczne, takie jak m.in. infekcje 
oraz na stresory psychiczne, zapewnia 
odpowiednie na nie reakcje [23, 45]. 
Podczas stresu w podwzgórzu uwalniane 
zostają główne regulatory osi HPA, kor-
tykoliberyna (ang. corticotropin-releasing 
hormone, CRH) oraz wazopresyna. CRH 
stymuluje wydzielanie adrenokortykotro-
piny (ang. adrenocorticotropic hormone, 
ACTH) z przedniego płata przysadki do 
krążenia wrotnego przysadki, poprzez 
naczynia łączące krążenie wrotne z krąże-
niem ogólnoustrojowym. ACTH z kolei 
indukuje wydzielanie glikokortykoidów 
z kory nadnerczy. Glikokortykoidy, mię-
dzy innymi kortyzol, wpływają na wiele 
funkcji organizmu i przygotowują jed-
nostkę do radzenia sobie ze stresorami 
metabolicznymi, fizycznymi oraz psy-
chicznymi. [47, 90]. 

Rolą układu immunologicznego jest 
rozpoznanie zagrożenia i rozróżnienie 
obcych komórek od własnych. Wrodzo-
ny układ odpornościowy jako pierwszy 
ma kontakt z antygenem, a adaptacyjny 
układ immunologiczny po zidentyfiko-
waniu antygenu wyzwala specyficzną 
odpowiedź. Oś HPA zarządza działaniem 
układu odpornościowego oraz działaniem 
autonomicznego układu nerwowego [75]. 
Okazuje się, że zarówno mikrobiota je-
litowa zdolna jest do manipulowania 
aktywnością osi HPA jak i stres może 
wpływać na mikrobiotę jelitową [14, 23]. 
Stres występujący we wczesnym okresie 
życia prowadzi do zwiększenia się aktyw-
ności wrodzonego układu odpornościo-
wego i obniżenia odporności nabytej, 
wpływa ponadto na takie obszary mózgu 
jak ciało migdałowate, hipokamp, kora 
przedczołowa. Obszary te biorą udział 
w modulacji osi HPA [23]. W badaniach 
z udziałem gryzoni wykazano, że myszy 

całkowicie pozbawione drobnoustrojów 
(germ-free) wykazują znacznie większą 
aktywność osi HPA w odpowiedzi na 
stresor, w porównaniu do gryzoni po-
zbawionych określonych drobnoustrojów 
(SPF) [47]. Ta nadmierna reakcja osi 
HPA jest możliwa do częściowego cof-
nięcia poprzez kolonizację jelit gryzoni 
germ-free, drobnoustrojami gryzoni SPF 
[47], ale kolonizacja jelit dorosłych gryzo-
ni okazuje się nieskuteczna. Wskazuje to 
na istnienie krytycznego okna czasowego, 
w którym obserwuje się podatność na 
skutki interakcji drobnoustroje-gospo-
darz, pokazując jednocześnie jak duże 
znaczenie dla rozwoju i funkcjonowaniu 
odpowiedniej odpowiedzi na stres ma 
mikrobiota jelitowa [14, 47]. Reakcje 
stresowe związane z wydzielaniem kor-
tyzolu mogą prowadzić do zmian w mi-
krobiomie jelitowym i w związku z tym 
powodować zmiany przepuszczalności 
bariery jelitowej, co z kolei wiązać się 
może z aktywacją układu odpornościowe-
go, a to wszystko w konsekwencji może 
wpływać na zmianę reakcji na stres [83, 
89]. Z drugiej strony aktywacja osi HPA 
może nastąpić przez zwiększoną prze-
puszczalność jelit i wynikający z dys-
biozy stan zapalny [23]. Dysbioza jelit 
i powodowana przez nią nieszczelność 
bariery jelitowej, jak wiadomo, może 
być skutkiem działań innych czynników 
niż stres psychiczny [48]. Zaburzenie osi 
HPA obserwuje się w wielu schorzeniach 
skóry, a schorzenia skóry współwystępują 
często z zaburzeniami takimi jak na przy-
kład depresja [90]. U ludzi stosowanie 
określonych szczepów psychobiotycznych 
wpływa na obniżenie poziomu stresu 
oraz na zmniejszenie odczuwania lęku 
i objawów depresji [12].

Glikokortykoidy są istotne dla 
procesów regulacyjnych układu od-
pornościowego i wytwarzane są nie 
tylko w nadnerczach, ale też w skórze, 
mózgu i jelitach. Skóra jest zdolna do 
wytwarzania enzymów związanych z syn-
tezą steroidów oraz wytwarza między 

Ryc. 3. Mikrobiom jelitowy jako główny 
regulator osi jelito-skóra [68]
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innymi CRH, ACTH, katecholami-
ny, serotoninę, N-acetylo-serotoninę, 
histaminę, melatoninę, β-endorfiny, 
melanotropinę, TSH, TRH, opioidy, 
kannabionoidy. Tworzenie tych związ-
ków w skórze oraz sekwencje reakcji, 
w których pośredniczą receptory są 
adekwatne do działania osi HPA, co 
pokazuje, że w skórze istnieje obwodowa 
oś zbliżona do osi HPA. Podkreśla się 
rolę nieprawidłowości w pozanadnerczy-
cowej produkcji glikokortykosteroidów 
w patofizjologii chorób skóry takich 
jak łuszczyca i atopowe zapalenie skóry 
[76, 45, 75]. Skóra w odpowiedzi na 
stresory jest zdolna do aktywowania 
zarówno lokalnej, jak i centralnej osi 
HPA. Sygnalizacja odbywa się przez 
nerwy czuciowe lub humoralną odpo-
wiedź immunologiczną [75]. 

Wiele wskazuje na to, że mikro-
biom jelitowy wpływa również na mi-
krobiom skóry. SCFA – propionian, 
octan i maślan – odgrywają znaczącą 
rolę w określaniu dominacji pewnych 
mikroorganizmów zamieszkujących skó-
rę, które następnie oddziałują na skórne 
mechanizmy obronne [68]. W badaniu 
pilotażowym przeprowadzonym w Pol-
sce wykazano, że mikrobiota jelitowa 
jest związana z mikrobiotą skóry u nie-
mowląt chorujących na AZS i alergię 
pokarmową. Było to pierwsze badanie, 
które oceniało jednocześnie mikrobiom 
jelitowy i skórny w przebiegu chorób 
atopowych i alergii pokarmowej [48].

Istnienie osi jelito-skóra oraz rolę 
mikrobiomu jelitowego w komunika-
cji w obrębie tej osi, potwierdza wiele 
innych badań. Na przykład w badaniu 
klinicznym z udziałem osób dorosłych, 
wykazano wpływ przyjmowania szczepu 
Lactobacillus plantarum HY7714 na 
poprawę elastyczności skóry i zwięk-
szenie jej nawilżenia. Choć mechani-
zmy związane z drogami komunikacji 
w obrębie osi jelito-skóra nie zostały 
jeszcze dokładnie poznane, w świetle 
obecnej wiedzy wszystko wskazuje na 

to, że jest to obiecujący kierunek badań 
w odniesieniu do występowania scho-
rzeń skóry [68].

Mikrobiota jelitowa w patofizjologii 
atopowego zapalenia skóry 

AZS jest oporną na leczenie, często 
występującą chorobą o skomplikowanej 
i wieloczynnikowej patogenezie. Scho-
rzenie to charakteryzuje się występo-
waniem zaburzeń bariery naskórkowej, 
dysfunkcją układu odpornościowego, 
stanem zapalnym, uporczywym świądem 
i suchością skóry [58]. U chorych na 
AZS występuje zaburzenie równowagi 
pomiędzy komórkami Th1 i Th2, z do-
minacją Th2. Powoduje to zwiększenie 
poziomu immunoglobuliny E oraz inter-
leukin prozapalnych [53]. Sugeruje się, 
że AZS jest chorobą ogólnoustrojową 
ze względu na występowanie ogólnego 
zapalenia u osób nią dotkniętych [84]. 
AZS dotyka 17%–20% populacji pedia-
trycznej. U 45% dzieci choroba zaczyna 
się w pierwszych 6 miesiącach życia, a u 
85% chorych objawia się do 5 roku życia. 
Obecnie wiadome jest, że tylko u po-
łowy chorych, AZS ustępuje w wieku 
dorosłym. Świadczy to o przewlekłym 
charakterze tego schorzenia [59]. Prawie 
20% wszystkich przypadków uznaje się 
za umiarkowane lub ciężkie, powodują-
ce pogorszenie jakości życia, obciążenie 
psychiczne, społeczne i finansowe [50]. 
Przebieg choroby różni się pomiędzy 
osobami, a w tym kontekście znaczenie 
ma między innymi wiek zachorowania 
[53]. Utrzymywanie się AZS we wcze-
snym dzieciństwie jest uznawane za jeden 
z czynników ryzyka wystąpienia tego 
schorzenia u młodzieży i pojawienia 
się marszu atopowego [59]. AZS może 
współistnieć z nietolerancjami i alergiami 
pokarmowymi. Przyczyn AZS upatruje się 
w predyspozycjach genetycznych, czyn-
nikach immunologicznych oraz środowi-
skowych, a szczególnie w ostatnich latach 
w dysbiozie jelitowej oraz skórnej [53].

Interakcje między mikrobiomem a or-
ganizmem człowieka wpływają na regula-
cję dojrzewania układu odpornościowego 
i między innymi z tego względu mogą 
odgrywać istotną rolę w rozwoju AZS. 
W badaniu podłużnym monitorowano 
rozwój mikrobioty jelitowej dzieci i jego 
związek z rozwojem AZS, alergii i astmy 
w przyszłości. Próbki kału pobierano 
od dzieci w 5, 13, 21 i 31 tygodniu po 
porodzie oraz raz w wieku szkolnym. 
Dzieci były obserwowane pod kątem 
rozwoju AZS do trzeciego roku życia. 
Wykazano, że zmiany różnorodności 
i składu mikrobioty jelitowej poprzedzają 
wystąpienie AZS [25]. Wpływ mikrobio-
mu jelitowego na rozwój AZS u dziecka 
może rozpoczynać się jeszcze przed jego 
pojawieniem się na świecie, ponieważ 
zaburzenia mikrobiomu jelitowego matki 
mogą być związane ze słabym rozwojem 
układu odpornościowego niemowlęcia 
i większym ryzykiem wystąpienia AZS. 
Okazuje się, że nieobecność bakterii Ak-
kermanisia muciniphila u matek i dzieci 
wiąże się z pojawieniem się i rozwojem 
AZS. Do takiego wniosku doszli autorzy 
po przeprowadzeniu badania prospektyw-
nego, w którym wzięły udział pary matek 
z dziećmi. Do badania włączono dziewięć 
zdrowych niemowląt i sześć niemowląt 
z AZS oraz ich matki. U dzieci z AZS 
oraz u ich matek zaobserwowano brak 
występowania Akkermanisia muciniphila 
w mikrobiomie jelitowym. Bakteria ta 
została wykryta w tym badaniu tylko 
u zdrowych niemowląt i ich matek. Brak 
Akkermanisia muciniphila w mikrobiomie 
jelitowym dzieci z AZS wykazano też 
w kilku innych eksperymentach [81]. 
W badaniu, w którym porównano skład 
i funkcjonalne geny mikrobiomu jeli-
towego dzieci pod kątem utrzymywa-
nia się AZS do 2 roku życia, większa 
liczba Akkermanisia muciniphila została 
wykryta u dzieci z przemijającym AZS 
w porównaniu do grupy kontrolnej oraz 
dzieci z przewlekłą postacią choroby. 
Ponadto w tym samym badaniu wykaza-
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no, że u dzieci z utrzymującym się AZS, 
liczebność Streptococcus była większa, 
a Clostridium mniejsza w porównaniu do 
zdrowych dzieci. Wyniki te wskazują na 
to, że równowaga w występowaniu wy-
mienionych wyżej bakterii w jelitach we 
wczesnym okresie życia wiąże się z prze-
biegiem AZS [59]. U starszych dzieci 
z AZS również obserwuje się zmiany 
związane z liczebnością Akkermanisia 
muciniphila w mikrobiomie jelitowym. 
Wykazano, że pacjenci z AZS w wieku 
5 i 12 lat przejawią niższą częstość wy-
stępowania tej bakterii niż zdrowe dzieci 
w tym samym wieku [95].

Metabolity bakteryjne również okazu-
ją się nie być bez znaczenia w odniesieniu 
do AZS. Wykazano na przykład, że niższe 
poziomy SCFA korelują z rozwojem AZS 
u niemowląt. Ponadto liczebność Copro-
coccus eutactus, bakterii wytwarzających 
maślan, jest wyższa u zdrowych niemow-
ląt i u dzieci z łagodnym przebiegiem 
AZS, niż u niemowląt z ciężką postacią 
choroby. Sytuację tę tłumaczy fakt, że 
zmiany mikrobiomu jelitowego oddzia-
łują na równowagę układu odpornościo-
wego przez wytwarzanie metabolitów, co 
może powodować stan zapalny. Powyższe 
odkrycia mogą się okazać niezwykle przy-
datne do przewidywania czy AZS, które 
rozwinęło się we wczesnym okresie życia, 
będzie się utrzymywać u dziecka w przy-
szłości [59]. Różnice w poziomach SCFA 
w kale niemowląt z AZS i zdrowych nie-
mowląt mogą stanowić brakujące ogniwo 
łączące mikrobiotę jelitową i układ od-
pornościowy błon śluzowych z rozwojem 
tej choroby. Pełne zrozumienie roli SCFA 
może zaowocować lepszym zrozumieniem 
mechanizmów związanych z działaniem 
bakterii probiotycznych.

Interesujące jest możliwe powiąza-
nie pomiędzy zakażeniem glistą ludzką 
a patofizjologią AZS. Sugeruje się, że 
interakcje pasożytów z innymi reprezen-
tantami mikrobioty jelitowej obejmują 
szereg skomplikowanych, wzajemnie 
powiązanych oddziaływań. Wykazano, 

że glista ludzka wchodząc w interakcje 
z mikrobiotą zmienia jej skład [64]. 
Opisano dwa przypadki ustąpienia AZS 
po zastosowaniu leków przeciwpasożyt-
niczych. Autorzy obu prac donoszą, że 
leczenie przeciwpasożytnicze u pacjentów 
z AZS może skutkować całkowitą regresją 
choroby [56, 63]. Pierwszy przypadek 
dotyczy 12 letniej pacjentki, która od 
wczesnego dzieciństwa cierpiała na AZS 
oraz astmę. Standardowe leczenie AZS 
nie przynosiło rezultatów. Po stwierdze-
niu eozynofilii, wykonano u pacjentki 
badanie swoistego IgE przeciwko gli-
ście ludzkiej, którego wynik okazał się 
dodatni. Po zastosowaniu terapii prze-
ciwpasożytniczej zmiany skórne zaczęły 
ustępować [63]. Kolejny przypadek jest 
związany z wyleczeniem 1,5 rocznego 
pacjenta, który pierwsze objawy AZS miał 
już w pierwszym tygodniu życia. Chłopiec 
cierpiał na ciężką postać AZS, oporną 
na leczenie. Wykonano u niego badanie 
w kierunku glisty ludzkiej, którego wy-
nik był dodatni, po czym zastosowano 
leczenie przeciwpasożytnicze. Terapia 
poskutkowała całkowitym i trwałym 
usunięciem objawów skórnych. W trzy 
lata po leczeniu chłopiec nie przejawiał 
objawów AZS [56]. Z uwagi na powyższe 
wyniki niewątpliwie wskazane są dalsze 
badania, które pozwoliłyby wyjaśnić 
związek glistnicy z występowaniem AZS.

W wielu badaniach sprawdzano sku-
teczność wykorzystania probiotyków za-
równo w prewencji, łagodzeniu objawów, 
jak i leczeniu AZS. W randomizowanym 
badaniu, przeprowadzonym metodą po-
dwójnie ślepej próby, kobietom (w ciągu 
6 ostatnich tygodni ciąży) oraz dzieciom 
z dodatnim wywiadem rodzinnym w kie-
runku choroby alergicznej (od urodzenia, 
przez 12 miesięcy), podawano mieszankę 
probiotyczną. Obserwacje prowadzo-
no następnie do 6 roku życia dziecka, 
zwracając uwagę na kliniczne objawy 
AZS, na alergie i poziom przeciwciał 
IgE oraz na występowanie alergiczne-
go nieżytu nosa i astmy. W próbkach 

kału dzieci, u których rozwinęło się AZS 
stwierdzono niższe ilości SCFA, burszty-
nianu, fenyloalaniny i alaniny, a wyższe 
stężenie glukozy, galaktozy, mleczanu 
i laktozy w porównaniu do dzieci bez 
AZS. W badaniu zaobserwowano, że 
podawanie wielogatunkowego probiotyku 
prowadzi do zwiększenia poziomu SCFA 
i mleczanu oraz do zmniejszenia ilości 
laktozy i bursztynianu w porównaniu 
do grupy placebo, co tłumaczyć może 
ochronny wpływ przed wystąpieniem 
AZS, po zastosowaniu mieszanki pro-
biotycznej [39]. Wykazano, że probio-
tyki stosowane u kobiet w ciąży i/lub 
niemowląt mogą być skuteczną metodą 
zapobiegania wystąpieniu AZS u dzieci, 
a probiotyki stosowane u dorosłych osób 
z AZS łagodzą objawy choroby zmniej-
szając świąd i wpływając na poprawę 
wskaźnika SCORAD [9, 34, 78].

W publikacji autorstwa Jacoba Ma-
shiaha i wsp. z 2021 roku, doniesiono 
o efektach terapeutycznych przeszczepu 
mikrobioty kałowej przeprowadzonego 
u dorosłych pacjentów z AZS, o nasi-
leniu od umiarkowanego do ciężkiego. 
Czterokrotnie wykonana procedura 
spowodowała znaczną poprawę stanu 
klinicznego pacjentów w porównaniu do 
stanu wyjściowego. Podczas obserwacji 
nie odnotowano żadnych działań nie-
pożądanych [50]. Procedura przeszczepu 
mikrobioty kałowej zapewne jeszcze długo 
nie będzie rekomendowaną formą lecze-
nia AZS, ponieważ potrzebne są dalsze 
badania. Wyniki te są jednak niezwykle 
istotne ponieważ dobitnie podkreślają 
rolę mikrobioty jelitowej w patofizjologii 
tego schorzenia.

Mikrobiota jelitowa w patofizjologii 
łuszczycy

Łuszczyca to powszechna, przewlekła 
choroba ogólnoustrojowa i autoimmu-
nologiczna, dotykająca 1–3% świato-
wej populacji [10, 15]. W przebiegu 
łuszczycy, oprócz zaburzeń skórnych, 
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obserwuje się nieprawidłowości w dzia-
łaniu układu sercowo-naczyniowego, 
zaburzenia homeostazy insuliny i meta-
bolizmu lipidów. Na skórze objawia się 
zgrubieniami, łuszczącymi się plamami, 
którym towarzyszy świąd [90, 91]. Stany 
współistniejące z łuszczycą to schorzenia 
sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, oty-
łość, zespół metaboliczny oraz nieswoiste 
zapalenie jelit [55]. Na rozwój łuszczycy 
mają prawdopodobnie wpływ czynniki 
genetyczne, środowiskowe i immunolo-
giczne. Patogeneza łuszczycy związana jest 
z interakcjami pomiędzy nabytą i wrodzo-
ną odpowiedzią immunologiczną [35]. 
Ponadto utrzymujący się stan zapalny 
prowadzi do niekontrolowanej proliferacji 
i zaburzeń różnicowania keratynocytów. 
Wiele wskazuje na to, że nieprawidłowo-
ści w działaniu osi jelito-skóra i/lub osi 
jelito-mózg-skóra, w których funkcjo-
nowaniu mikrobiota jelitowa odgrywa 
niebagatelną rolę, przyczyniają się do 
rozwoju łuszczycy [35, 91].

Przeprowadzono badanie prospek-
tywne obejmujące grupę 52 pacjentów 
z łuszczycą plackowatą, którzy zgłosili 
się do poradni dermatologicznej w 2014 
roku. Łuszczycę zdiagnozowano u tych 
osób na podstawie objawów klinicznych, 
wyników laboratoryjnych i/lub histo-
logicznych. Od każdego z uczestników 
badania pobrano próbkę krwi obwodowej 
celem oceny podstawowych parametrów 
biochemicznych, oraz w celu wykrycia 
w niej fragmentów bakteryjnego DNA. 
Od pacjentów pobrano również próbkę 
kału w celu analizy mikrobiomu jelito-
wego. Nie wykazano znaczących różnic 
w składzie bakterii jelitowych u osób, 
u których wykryto fragmenty bakte-
ryjnego DNA we krwi w stosunku do 
osób, u których go nie wykryto. Oka-
zało się natomiast, że populacja bakterii 
jelitowych, zidentyfikowana w grupie 
osób z brakiem stwierdzonej translo-
kacji bakterii, zawiera się w populacji 
związanej z taką translokacją. Fakt ten 
umożliwił zidentyfikowanie „rdzeniowego 

mikrobiomu” występującego w łuszczy-
cy. Określono go na poziomie rodzaju, 
na podstawie średnich wartości związa-
nych z bakteriami wykrytymi u każdego 
pacjenta, oraz mediany wszystkich pa-
cjentów. Skład bakteryjny uczestników 
badania porównano następnie z danymi 
300 zdrowych osób, pochodzącymi ze 
zbioru danych Human Microbiome Pro-
ject. Zaobserwowano wyraźne różnice 
w składzie bakterii jelitowych pomiędzy 
grupą osób zdrowych, a grupą badanych. 
Wyniki tych badań sugerują, że istnieje 
charakterystyczny „mikrobiom łuszczyco-
wy”, różniący się znacznie od mikrobio-
mu osób zdrowych oraz, że translokacja 
bakterii w łuszczycy nie jest związana 
z żadną konkretną grupą bakterii. Dane 
pochodzące z badania udostępnione są 
przez autorów do publicznego wglądu 
w Internecie [15]. Opisane badanie nie 
jest jedynym, którego celem było wykaza-
nie różnic w składzie bakterii jelitowych 
u pacjentów z łuszczycą w porównaniu 
ze zdrowymi osobami.

W Chinach przeprowadzono badanie, 
w którym uczestniczyło 30 pacjentów 
z diagnozą łuszczycy, w tym 24 osób 
z łuszczycą zwyczajną i 6 osób z łuszczycą 
krostkową. Oprócz porównania składu 
mikrobioty jelitowej pomiędzy grupą 
chorych i zdrowych osób, porównano 
również mikrobiotę jelitową pacjentów 
z łuszczycą krostkową i łuszczycą zwyczaj-
ną. W badaniu uwzględniono również 
korelacje między mikrobiotą jelitową, 
a wskaźnikami powiązanymi ze stanem 
zapalnym. Po pierwsze wykazano różnice 
w różnorodności mikrobioty jelitowej 
pomiędzy pacjentami z łuszczycą a zdro-
wymi osobami. Redukcja liczebności 
Lachnospiraceae, zwiększone proporcje 
Veillonellaceae i Ruminococcaceae na pozio-
mie rodziny okazały się charakterystyczne 
dla pacjentów z łuszczycą uczestniczących 
w tym badaniu. Ponadto wykazano, że 
istnieje silna pozytywna korelacja pomię-
dzy występowaniem Phascolarctobacte-
rium a receptorem interleukiny – IL-2R. 

Podkreśla się, że zwiększona liczebność 
Phascolarctobacerium może być uważana 
za czynnik zaangażowany w  odpowiedź 
zapalną i patogenezę łuszczycy. Liczba 
efektorowych limfocytów T jest zwięk-
szona we krwi obwodowej pacjentów 
z łuszczycą, jednocześnie poziom recepto-
ra IL-2R, jako markera aktywacji limfocy-
tów T, jest u nich znacznie podwyższony. 
Poziom cytokin przeciwzapalnych jest 
zatem związany z obrazem mikrobioty 
jelitowej u pacjentów z łuszczycą. W ba-
daniu tym wykazano ponadto, że skład 
mikrobioty jelitowej przejawia określone 
cechy w zależności od typu łuszczycy [97].

Liczne dane wskazują na to, że zarów-
no w przebiegu łuszczycy, jak i chorób 
z nią współistniejących obserwuje się 
zmniejszenie liczebności bakterii związa-
nych z syntezą SCFA. Dysbioza jelitowa 
i wywołane nią osłabienie bariery jelitowej 
oraz zaburzenia funkcjonowania układu 
odpornościowego skutkują translokacją 
bakterii poza światło jelita, pobudzeniem 
układu odpornościowego i powstaniem 
łuszczycy. Ogólnoustrojowe zapalenie 
spowodowane dysbiozą jelit może obej-
mować również stawy. Sądzi się, że jest 
to istotne w patogenezie łuszczycowego 
zapalenia stawów. Zwraca się również 
uwagę na to, że zaburzony stosunek Fir-
micutes/Bacteroidetes (F/B) obserwowa-
ny w łuszczycy może stanowić czynnik 
predysponujący do rozwoju cukrzycy 
i otyłości [55]. To może wyjaśniać fakt 
częstego współwystępowania tych chorób 
z łuszczycą. 

Warto zwrócić uwagę na obserwo-
waną rolę leczenia ukierunkowanego na 
mikrobiom w łuszczycy. W przebiegu 
łuszczycy obserwuje się nadprodukcję 
cytokin prozapalnych. 6–8 tygodnio-
wa suplementacja szczepem Bifidobac-
terium infantis 35624 jest związana ze 
zmniejszeniem prozapalnych markerów 
w osoczu pacjentów z łuszczycą. Doty-
czyło to parametrów CRP i TNF-α [28]. 
W innym badaniu sprawdzono skutecz-
ność podawania pacjentom z łuszczycą 
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probiotyku wieloszczepowego przez 8 
tygodni. Wykazano pozytywny wpływ 
zarówno na parametry związane ze stanem 
zapalnym, jak i stresem oksydacyjnym. 
Suplementacja probiotykiem wpłynęła 
ponadto na zmniejszenie się objawów 
choroby [51].

Mikrobiota jelitowa w patofizjologii 
trądziku

Trądzik pospolity jest często występu-
jącą chorobą gruczołów łojowych, która 
najczęściej dotyczy twarzy. Objawami 
trądziku są pojawiające się na skórze 
niezapalne zaskórniki, zapalne grudki, 
krosty i guzki [91]. Choroba dotyczy 
około 80-90% nastoletnich pacjentów, 
zwłaszcza w krajach rozwiniętych [18]. 
Trądzik o nasileniu od umiarkowanego do 
ciężkiego występuje u 20% młodych ludzi 
[94] i charakteryzuje się nadprodukcją 
sebum oraz mediatorów stanu zapalnego 
w skórze. Choroba ta częściej występu-
je u kobiet, natomiast ciężej przebiega 
u mężczyzn [13, 53]. Wśród czynników 
przyczyniających się do rozwoju trądzi-
ku wymienia się czynniki genetyczne, 
zaburzenia hormonalne i kolonizację 
bakteryjną skóry przez Cutibacterium 
acnes [13]. Sugeruje się też, że tak zwana 
dieta zachodnia wpływając na aktywację 
sygnałów metabolicznych pochodzących 
ze składników odżywczych, przyczynia się 
do patogenezy trądziku [18]. Wpływ ży-
wienia na patogenezę i nasilenie trądziku 
jest dobrze udokumentowany. Ponadto 
wiele badań wskazuje na to, że zaburze-
nia mikrobioty jelitowej przyczyniają 
się do powstawania zmian trądzikowych 
[29]. Pacjenci z trądzikiem częściej do-
świadczają objawów ze strony przewo-
du pokarmowego takich jak halitoza, 
refluks żołądkowo-przełykowy, wzdęcia 
oraz zaparcia. U pacjentów z trądzikiem 
różowatym znacznie częściej występują 
choroby związane z przewodem pokar-
mowym. Dotyczy to celiakii, choroby 
zapalnej jelit (IBD), zakażenia Helicobac-

ter pylori i przerostu bakteryjnego jelita 
cienkiego [29].

W Chinach przeprowadzono ba-
danie przekrojowe, którego celem było 
sprawdzenie czy mikrobiota jelitowa jest 
zmieniona u osób chorujących na trą-
dzik pospolity. W badaniu wzięły udział 
43 osoby ze zdiagnozowanym trądzi-
kiem oraz 43 osoby zdrowe, należące 
do grupy kontrolnej. U osób chorych 
wykazano zaburzenia stosunku Bactero-
idetes/Firmicutes (F/B) oraz, podobnie 
jak w łuszczycy, znacząco zmniejszoną 
liczbę mikroorganizmów, takich jak: 
Clostridia, Clostridiales, Lachnospiraceae 
i Ruminococcaceae. Zmniejszoną liczbę 
tych drobnoustrojów obserwuje się także 
w nieswoistym zapaleniu jelit, chorobie 
Behçeta i Leśniowskiego-Crohna [18]. 
Kolejne chińskie badanie miało na celu 
zidentyfikowanie różnic pomiędzy mi-
krobiotą jelitową pacjentów z trądzikiem 
pospolitym, a mikrobiotą osób zdrowych. 
Uczestnikami badania było 31 pacjentów 
z trądzikiem o nasileniu od umiarkowane-
go do ciężkiego oraz 31 osób zdrowych. 
Wykazano, że liczebność Actinobacteria 
była zmniejszona, natomiast liczebność 
Proteobacterium zwiększona, u pacjentów 
z trądzikiem. Ponadto u osób chorych 
spadła liczebność bakterii z rodzajów: 
Bifidobacterium, Butyricicoccus, Copro-
bacillus, Lactobacillus i Allobaculum [94]. 

W badaniu przeprowadzonym przez 
Yukun Huang i wsp. sprawdzano czy 
różnice w składzie mikrobioty jelitowej 
u pacjentów z trądzikiem są specyficzne 
dla płci. Próbki kału pobrano od 43 osób 
chorych i 43 osób z grupy kontrolnej 
dopasowanej pod względem wieku i płci. 
Wykazano, że zaburzenia mikrobioty jeli-
towej i metabolizmu w trądziku są specy-
ficzne dla płci. Zaburzenia metabolizmu 
kwasów tłuszczowych zaobserwowano 
u mężczyzn, a zaburzenia metabolizmu 
aminokwasów u kobiet. Zmniejszoną 
różnorodność mikrobioty jelitowej wy-
kazano u mężczyzn chorujących na trą-
dzik, ale nie u kobiet. Sugeruje się, że 

mniejsza różnorodność drobnoustrojów 
jelitowych może być związane z tym, że 
mężczyźni zazwyczaj mają cięższy przebieg 
trądziku. Choć badanie to miało pewne 
ograniczenia, w ten sposób po raz pierw-
szy wykazano, że mężczyźni i kobiety 
z trądzikiem posiadają odmienne cechy 
dysbiozy jelitowej [31].

Wydaje się, że probiotykoterapia jest 
efektywna w łagodzeniu objawów trądzi-
ku. Przeprowadzono kilka badań ocenia-
jących jej wpływ na to schorzenie. Badano 
między innymi wpływ suplementacji 
mieszanki probiotycznej składającej się 
z Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
delbrueckii ssp. bulgaricus i Bifidobacterium 
bifidum u 45 dorosłych osób z trądzi-
kiem. Po 12 tygodniowej suplementacji 
zaobserwowano zmniejszenie się ilości 
zmian chorobowych o 67%. Liczba zmian 
skórnych zmniejszyła się o 82% gdy pro-
biotykoterapię połączono z dawkowaniem 
antybiotyku minocykliny. Inne bada-
nie wykazało zredukowanie całkowitej 
ilości zmian skórnych o 33,2%, po 12 
tygodniach suplementacji Lactobacillus 
bulgaricus i Streptococcus thermophilus. 
Kolejne badanie dotyczyło podawania 
Lactobacillus rhamnosus przez 12 tygo-
dni, w efekcie czego zaobserwowano 
umiarkowaną poprawę stanu klinicznego 
pacjentów z trądzikiem w porównaniu 
do grupy placebo [53]. Choć wszystkie 
mechanizmy wpływu mikrobioty jeli-
towej na występowanie trądziku nie są 
w pełni poznane, niewątpliwie nie jest 
ona bez znaczenia przy występowaniu 
tej jednostki chorobowej.

Mikrobiota jelitowa w patofizjologii 
innych chorób skóry

Znaczenie mikrobioty jelitowej jest 
również podnoszone w odniesieniu do 
powstawania innych chorób skóry. Należą 
do nich między innymi łysienie placko-
wate, bielactwo i czerniak. 

Łysienie plackowate jest chorobą 
autoimmunologiczną o nieznanej pa-
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togenezie. Nie istnieje potwierdzona, 
skuteczna terapia tego schorzenia. Badań 
dotyczących mikrobioty jelitowej w od-
niesieniu do łysienia plackowatego jest 
znacznie mniej niż w przypadku atopowe-
go zapalenia skóry, łuszczycy czy trądziku. 
Wiele jednak wskazuje na to, że również 
i w tej chorobie mikrobiota jelitowa może 
okazać się skutecznym celem przyszłych 
interwencji terapeutycznych. W badaniu 
pilotażowym przeprowadzono analizę 
mikrobioty kałowej 41 dzieci w wieku 
od 4 do 17 lat z łysieniem plackowatym 
oraz ich rodzeństwa bez diagnozy tej cho-
roby. Choć wykryto statystycznie istotne 
różnice w liczebności gatunków bakterii 
w mikrobiocie kałowej pomiędzy dziećmi 
z łysieniem plackowatym, a ich zdro-
wym rodzeństwem oraz podobne różnice 
w funkcjonowaniu genów bakteryjnych 
odpowiedzialnych za kiełkowanie form 
przetrwalnych, nie znaleziono konkret-
nych gatunków bakterii wyróżniających 
obie badane grupy dzieci. Wyjątkiem oka-
zała się bakteria Ruminococcus bicirculans, 
która w mniejszej liczebności występowała 
u chorych na łysienie plackowate w po-
równaniu z grupą kontrolną. Pomimo 
niejednoznacznych wyników tego bada-
nia, może ono posłużyć jako punkt wyj-
ścia do dalszych poszukiwań skutecznej 
terapii w grupie pediatrycznej z łysieniem 
plackowatym [65]. Cofnięcie się objawów 
łysienia plackowatego zaobserwowano 
u 85 letniego mężczyzny, u którego z in-
nych powodów wykonano przeszczep 
kału. Wskazaniem była biegunka nieza-
kaźna wywołana dysbiozą jelit. Pacjent 
cierpiał również na depresję. Wykonano 
u niego kilka zabiegów przeszczepu kału. 
U pacjenta oprócz cofnięcia niedomagań 
żołądkowo-jelitowych i objawów depresji, 
zaobserwowano wzrost włosów w obszarze 
dotkniętym łysieniem w 4 tygodnie po 
zabiegu. U pacjenta zniknęły również 
blaszki starcze występujące na twarzy, 
a włosy siwe stopniowo zmieniały kolor 
na czarny [93]. Przedstawiony przypadek 
jest zdumiewający i mogący budzić wąt-

pliwości, tym bardziej konieczne są dalsze 
badania dotyczące znaczenia mikrobioty 
jelitowej w tej jednostce chorobowej.

Bielactwo jest chorobą autoimmu-
nologiczną skóry, która charakteryzu-
je się utratą pigmentu spowodowaną 
zniszczeniem melanocytów. Obserwuje 
się częste współwystępowanie bielactwa 
z nieswoistym zapaleniem jelit, w którego 
patofizjologii mikrobiom jelitowy odgry-
wa ważną rolę. W badaniu klinicznym, 
w którym brało udział 30 pacjentów 
z bielactwem i 30 osób zdrowych z grupy 
kontrolnej, wykazano związek dysbiozy 
jelitowej z tą chorobą. Różnice pomiędzy 
grupą osób zdrowych i chorych zaob-
serwowano zarówno w odniesieniu do 
mikrobiomu jelitowego, jak i metabo-
litów występujących w surowicy krwi. 
Wykazano, że 23 metabolity różnią się 
u osób z bielactwem w porównaniu do 
osób zdrowych i korelują z niektórymi 
markerami mikrobiologicznymi. Ponadto 
występowanie i liczebność bakterii jeli-
towych z rodzajów: Corynebacterium, 
Ruminococcus, Jeotgalibaca i Psychrobac-
ter były istotnie skorelowane z czasem 
trwania choroby i poziomem interleu-
kiny IL-1β w surowicy krwi pacjentów 
z bielactwem. Odkrycia te pokazują, że 
dalsze zgłębianie związku zaburzeń osi 
jelito-skóra w patogenezie bielactwa jest 
uzasadnione [54].

Spośród chorób skórnych najwięcej 
zgonów wywołanych jest przez czernia-
ka złośliwego. Wyniki jednego z badań 
sugerują, że badanie mikrobioty jelito-
wej może stanowić istotne narzędzie do 
wczesnego, prawidłowego zdiagnozo-
wania pacjentów z czerniakiem. Zbada-
no skład gatunkowy grzybów i bakterii 
jelitowych u 20 pacjentów z wcześnie 
zdiagnozowanym czerniakiem i porów-
nano go z mikrobiotą jelitową 16 zdro-
wych osób. Następnie dane te porównano 
z analogicznymi wynikami pacjentów 
w zaawansowanym stadium czerniaka 
za pomocą metaanalizy. Okazało się, że 
zmiany w mikrobiocie jelitowej korelują 

z inwazyjnością czerniaka, a specyficzny 
profil markerów molekularnych grzybów 
wiąże się z regresją choroby [88].

Podsumowanie

1. W ostatnim czasie mikrobiota je-
litowa, w odniesieniu do schorzeń skóry, 
jest obszarem intensywnych badań. Choć 
wiele aspektów odziaływania mikroor-
ganizmów jelitowych na homeostazę 
skóry nie zostało do końca poznanych 
i wyjaśnionych, to współczesne osiągnię-
cia badawcze w tej materii, wskazują na 
niepodważalną rolę zaburzeń mikrobio-
ty jelitowej w występowaniu schorzeń 
skóry. Dysbiozę jelitową obserwuje się 
u pacjentów z AZS, łuszczycą, trądzi-
kiem, a także w łysieniu plackowatym, 
bielactwie i czerniaku.

2. Najwięcej badań określających 
związek mikrobioty jelitowej z chorobami 
skóry dotyczy AZS. Obecność bakterii 
Akkermanisia muciniphila u matek i ich 
dzieci jest związana z występowaniem 
tej choroby. Zaburzenia mikrobiomu 
jelitowego poprzedzają wystąpienie AZS, 
a probiotykoterapia stosowana u kobiet 
w ostatnich tygodniach ciąży oraz jej 
kontynuacja u niemowląt jest w stanie 
skutecznie przeciwdziałać wystąpieniu tej 
choroby u dzieci. Ponadto korzyści wyni-
kające ze stosowania probiotykoterapii, 
związane z poprawą stanu klinicznego 
pacjentów z AZS, potwierdzają zasadność 
stosowania terapii ukierunkowanych na 
mikrobiom jelitowy w tej jednostce cho-
robowej. Przeszczep mikrobioty kałowej 
zastosowany u pacjentów z AZS wiązał 
się ze złagodzeniem objawów schorze-
nia. Procedura ta, choć kontrowersyjna 
i wciąż budząca wiele obaw, w przyszłości 
może okazać się metodą rekomendowaną 
w leczeniu AZS.

3. W przebiegu łuszczycy ziden-
tyfikowano charakterystyczny dla tej 
jednostki chorobowej tzw. „mikrobiom 
łuszczycowy”. Mikrobiota jelitowa osób 
cierpiących na łuszczycę różni się od 
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mikrobioty jelitowej osób zdrowych. 
W przebiegu łuszczycy zaobserwowano 
translokację cząstek bakteryjnych poza 
światło jelita pacjentów i obniżone po-
ziom SCFA w kale. Powiązano również 
konkretne gatunki bakterii z markerami 
stanu zapalnego charakterystycznymi dla 
łuszczycy. Mikrobiota jelitowa różni się 
u pacjentów w zależności od typu łusz-
czycy, a zaburzony stosunek Firmicutes/
Bacteroidetes (F/B) może wyjaśniać fakt 
częstego współwystępowania otyłości 
i cukrzycy z tą jednostką chorobową. 
Wykazano także, iż probiotykoterapia 
może być skuteczną metodą łagodzenia 
objawów łuszczycy.

4. Mikrobiom jelitowy pacjentów ze 
zdiagnozowanym trądzikiem pospolitym 
różni się od mikrobiomu jelitowego osób 
zdrowych. Ponadto wykazano, że kobiety 
i mężczyźni chorujący na trądzik wykazu-
ją odmienne cechy dysbiozy jelitowej, co 
wiąże się z faktem występowania cięższe-
go przebieg trądziku u mężczyzn. Dieta 
zachodnia, która wpływa na wystąpienie 

dysbiozy jelitowej, jest jedną z głównych 
przyczyn występowania trądziku pospo-
litego. Z kolei stosowanie probiotyków 
u pacjentów z trądzikiem przynosi cof-
nięcie objawów choroby.

5. Inne choroby skórne, również 
zostały powiązane z zaburzeniami mi-
krobioty jelitowej. Dotyczy to łysienia 
plackowatego, bielactwa i czerniaka. 
W chwili obecnej liczba potwierdzonych 
wyników badań wiążących te choroby 
z zaburzeniami mikrobiomu jest znacznie 
mniejsza niż w przypadku AZS, łuszczy-
cy i trądziku. Dostępne dane naukowe 
wskazują jednak na zasadność prowa-
dzenia dalszych badań w tym obszarze 
w odniesieniu do wymienionych chorób. 

6. Należy podkreślić, że znacząca 
większość badań związanych z mikrobiotą 
jelitową i chorobami skóry prowadzona 
jest nad bakteriami, które choć domi-
nują wśród organizmów zasiedlających 
ludzkie jelita, nie są jedynymi ich rezy-
dentami. Udokumentowano, że leczenie 
przeciwpasożytnicze u pacjentów z AZS 

poskutkowało u nich całkowitą regresją 
choroby, co jasno wskazuje na koniecz-
ność uwzględniania w badaniach doty-
czących chorób skórnych także innych 
mikroorganizmów jelitowych.

7. Mikrobiota jelitowa odgrywa wiele 
rozmaitych funkcji w organizmie człowie-
ka. Świadomość jej roli oraz tego, jakie 
czynniki ją kształtują, jest kluczowa dla 
zachowania zdrowia oraz dla planowania 
skutecznych terapii dla pacjentów ze scho-
rzeniami skóry. Stosowanie probiotyków 
w schorzeniach dermatologicznych nie 
jest popularne. Mając na uwadze fakt, że 
dysbioza jelitowa jest powszechnie obser-
wowana w chorobach skóry, wnioskować 
należy, że dogłębne poznanie szczegółów 
dotyczących mechanizmów wzajemnej 
komunikacji jelit i skóry daje nadzieję na 
wypracowanie skutecznych form leczenia 
schorzeń dermatologicznych.
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Wstęp. Problemy i dylematy etyczne w naukach medycz-
nych z uwzględnieniem szczególnym ginekologii. Pojęcie 
aborcji wzbudza obecnie dużo emocji. Wydaje się słuszne 
pogłębienie tematyki w celu dokonywania pogłębionych badań 
w tym obszarze. Wielu specjalistów w służbie zdrowia posiada 
dylematy związane z aborcją, zaś wiele z nich ma swoje źródła 
w ich systemie wierzeń.

Cel. W niniejszej pracy poddane refleksji będą dylematy 
związane z aborcją oraz podejście głównych wyznań wobec niej.

Wnioski. Większość religii sprzeciwia się aborcji z różnym 
nasileniem co skutkuje dylematami etycznymi u wierzących 
specjalistów pracujących w obszarze związanym z przerywaniem 
ciąży. Zarówno w lekarskim jak i psychoterapeutycznym ko-
deksie etycznym istnieją zapisy pozwalające na zaprzestanie 
świadczenia pomocy, która ingeruje w światopogląd specjalistów.

Słowa kluczowe: aborcja, dylemat etyczny, judaizm, 
islam, chrześcijaństwo, buddyzm, hinduizm, ginekolo-
gia, psychoterapia

Introduction. Ethical problems and dilemmas in medical 
science with special reference to gynaecology. The concept of 
abortion currently arouses much emotion. It seems appropria-
te to delve deeper into the subjectin order to carry out in-depth 
research in this area. Many health professionals have dilemmas 
related to abortion, and many of these dilemmas are rooted in 
their belief system.

Aim. This paper will reflect on the dilemmas of abortion 
and the attitudes of the main religions towards it.

Conclusions. Most religions oppose abortion with varying 
degrees of intensity resulting in ethical dilemmas for believing 
professionals working in the field of abortion.There are provi-
sions in both the medical and psychotherapeutic codes of ethics 
to stop providing assistance that interferes with the specialists’ 
worldview.

Keywords: abortion, ethical dilemma, Judaism, Islam, 
Christianity, Buddhism, Hinduism, gynaecology, psy-
chotherapy
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Wstęp

Problemy etyczne to dylematy moral-
ne, które powstają na tle obowiązujących 
norm społecznych na wielu płaszczy-
znach [10]. Normy te mogą mieć zarów-
no charakter świecki na przykład Prawa 

Człowieka jak i religijny na przykład 
Dekalog. Obecna praca stanowi przegląd 
poglądów głównych religii i jednocześnie 
ukazuje jeden z problemów etyki lekar-
skiej, występujący w ginekologii jakim 
są środki wczesnoporonne. Na stronie 
WHO można przeczytać dane dotyczące 

ilości przerwanych ciąż. Każdego roku na 
całym świecie dokonuje się około 73 mi-
lionów aborcji, 6 na 10 (61%) wszystkich 
nieplanowanych ciąż i 3 na 10 (29%) 
wszystkich ciąż kończy się aborcją [35].

Środki wczesnoporonne to farmako-
logiczna metoda usunięcia trwającej ciąży, 
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która w wielu krajach jest legalna i stano-
wi oficjalną metodę aborcji farmakolo-
gicznej. W Polsce tabletki na poronienie 
są niedostępne dla kobiet w przypadku 
gwałtu, zagrożenia życia matki oraz lo-
kalnych wad płodu. Zgodnie z prawem 
aborcję farmakologiczna przeprowadzić 
można do 9 tygodnia ciąży. Wcześniej 
kobieta po konsultacji z lekarzem po-
winna upewnić się co do trwania ciąży 
i wykonać badanie USG [11, 15].

Normy świeckie

Już w starożytności przysięga Hipo-
kratesa, która jest podstawą dzisiejszej 
etyki lekarskiej zawierała w sobie implika-
cję dotyczącą aborcji. „Nikomu nawet na 
żądanie nie podam śmiercionośnej trucizny, 
ani nikomu nie będę jej doradzał, podob-
nie też nie dam nigdy niewieście środka 
na poronienie. W czystości i niewinności 
zachowam życie swoje i sztukę swoją” [29]. 
Fragment ten opisuje krótko i precy-
zyjnie rozpatrywany dylemat według 
którego lekarz pod żadnym pozorem 
nie może podać pacjentce leków wywo-
łujących poronienie. Hipokrates bardzo 
stanowczo wypowiada się na temat życia 
ludzkiego, uważa, że lekarz ma chronić 
chorych i sprzeciwiać się zabijaniu na-
wet na własne życzenie pacjenta a także 
ma przeciwdziałać zabiciu małego czło-
wieka uzależnionego w swoim rozwoju 
od matki. Z całą świadomością potępia 
w powyższym fragmencie środki wcze-
snoporonne [19].

Dylematy związane z aborcją farma-
kologiczną obecne są również w Kodeksie 
Etyki Lekarskiej, według którego „Podej-
mując działania lekarskie u kobiety w ciąży 
lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie 
i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem 
lekarza jest staranie o zachowanie zdrowia 
i życia dziecka również przed jego urodze-
niem” [38].

Hipokrates zwany również ojcem 
medycyny w swoich tekstach potępiał nie 
tylko środki wczesnoporonne (Przysięga 

Hipokratesa), ale również pseudolekarzy. 
Wydaje się, że właściwe jest podkreślenie 
tej informacji ponieważ wskazuje ona na 
szkodliwość ich działalności ukazując idee 
jaka przyświecała przysiędze a mianowicie 
dobro pacjenta i wysoki profesjonalizm 
lekarza. W czasach starożytnego Rzymu 
również Galen, równie wybitny lekarz jak 
Hipokrates, wskazywał na problematykę 
związaną z pseudolekarzami i niegodnymi 
praktykami [8].

Współczesna przysięga zawiera 
podobną dyspozycję co Przysięga Hi-
pokratesa: „Przyjmuję z szacunkiem 
i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany 
mi tytuł lekarza i w pełni świadomy zwią-
zanych z nim obowiązków przyrzekam:

• obowiązki te sumiennie spełniać,
• służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu od 

chwili poczęcia,
• według najlepszej wiedzy przeciw-

działać cierpieniu i zapobiegać chorobom, 
a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, 
takich jak: rasa, religia, narodowość, poglą-
dy polityczne, stan majątkowy i inne, mając 
na celu wyłącznie ich dobro i okazując 
należny im szacunek, nie nadużywać ich 
zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej 
nawet po śmierci chorego,

• strzec godności stanu lekarskiego i ni-
czym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy 
odnosić się z należną im życzliwością, nie 
podważając zaufania do nich, jednak po-
stępując bezstronnie i mając na względzie 
dobro powierzonych mi chorych,

• stale poszerzać swą wiedzę lekarską 
i podawać do wiadomości świata lekarskiego 
wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udo-
skonalić. Przyrzekam to uroczyście” [38].

Fragmenty te nie pozostawiają wąt-
pliwości jakie stanowisko powinni obrać 
lekarze w tej kwestii.

Według Praw Człowieka opierających 
się na porozumieniu Czwartej Światowej 
Konferencji na temat Kobiet w Pekinie 
jak również Uniwersalnej Deklaracji 
Praw Człowieka (art. 1, 3, 12, 19 oraz 
27.1) oraz Raporcie o Zdrowiu i Pra-
wach Seksualnych i Planowania Rodziny 

(2001/2018(INI)), zaleca się, „aby zabez-
pieczyć zdrowie i prawa kobiet w kwestii 
seksualności i planowania rodziny, aborcja 
powinna być legalna, bezpieczna i dostępna 
dla wszystkich”. Powyższy zapis został 
przyjęty przez Parlament Europejski 
w 2002 roku. Do początku XIX wieku, 
prawa antyaborcyjne nie istniały. W 1869 
roku papież Pius IX ogłosił, że uducho-
wienie następuje w chwili poczęcia. W re-
zultacie prawo w XIX wieku zabroniło 
usuwania ciąży. To prawo wciąż stanowi 
podstawę restrykcyjnego ustawodawstwa 
antyaborcyjnego w wielu rozwijających 
się krajach. Pomiędzy 1950, a 1985 ro-
kiem prawie wszystkie rozwinięte kraje 
realizowały prawo aborcyjne na rzecz 
praw człowieka i bezpieczeństwa [36].

Amnesty International uważa, że każ-
da osoba powinna mieć swobodę decy-
dowania o własnej integralności cielesnej 
czy podejmowania decyzji dotyczącej 
własnego ciała. Dotyczy to również życia 
reprodukcyjnego, w tym także kiedy i czy 
mieć dzieci. Amnesty International nie 
doradza kobietom w ciąży jaką decyzję 
powinny podjąć działa natomiast na rzecz 
zmiany praw i praktyki, tak żeby kobiety 
mogłyby korzystać z tego zabiegu jeśli 
chcą przerwać ciążę z różnych powodów 
[14].

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski 
jako prawo najwyższe określa w art. 30: 
„przyrodzona i niezbywalna godność czło-
wieka stanowi źródło wolności i praw czło-
wieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, 
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiąz-
kiem władz publicznych”, art. 38 Konsty-
tucji RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska 
zapewnia każdemu człowiekowi prawną 
ochronę życia”. Do tych klauzul w dniu 22 
października 2020 roku odniósł się Try-
bunał Konstytucyjny, który uznaje m.in., 
że kwestionowana w skardze eugeniczna 
przesłanka aborcji narusza przyrodzoną 
godność osoby ludzkiej. Ochrona prawna 
życia człowieka w okresie prenatalnym 
została w Polsce potwierdzona orzecze-
niem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
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28 maja 1997 roku, jeszcze przed wej-
ściem w życie obowiązującej konstytucji. 
W sprawie K 26/96 Trybunał orzekł, że 
obowiązek państwa do poszanowania 
życia ludzkiego przed narodzeniem wy-
nika z zasad demokratycznego państwa 
konstytucyjnego argumentując: „war-
tość konstytucyjnie chronionego dobra 
prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym 
życie rozwijające się w fazie prenatalnej, 
nie może być różnicowana”. Uznają, że 
wraz z wejściem w życie obowiązującej 
Ustawy Zasadniczej w Polsce w dniu 2 
kwietnia 1997 roku, wzmocnione zostały 
konstytucyjne standardy ochrony życia 
ludzkiego (w tym etapu prenatalnego) 
poprzez jasne sformułowanie przepisów 
zobowiązujących ratować ludzkie życie. 
Sam sąd zwrócił na to uwagę, że „uchwa-
lona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP 
potwierdza w art. 38 prawną ochronę życia 
każdego człowieka. Podstawa konstytucyj-
na, na której oparł swoje orzeczenie Try-
bunał Konstytucyjny znalazła więc swoje 
potwierdzenie i wyraźne wyartykułowanie 
w Konstytucji RP” [1, 12, 39].

Lekarz jednak w przypadku gdy 
dany zabieg np. jeśli zabieg aborcji jest 
sprzeczny z jego światopoglądem lub 
religią może odmówić jego wykonania 
powołując się na klauzule sumienia, 
dlatego warto przyjrzeć się, szczególnie 
w obecnych czasach multikulturowo-
ści różnym religiom, które to sumienie 
lub światopogląd kształtują. Klauzula 
sumienia to specjalny przepis prawny, 
który pozwala lekarzom na powstrzyma-
nie się od udzielania świadczeń medycz-
nych wbrew ich sumieniu. W polskim 
prawie klauzula sumienia wynika z art. 
39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza 
dentysty z 5 grudnia 1996: „Lekarz może 
powstrzymać się od wykonania świadczeń 
zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, 
z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obo-
wiązek odnotować ten fakt w dokumentacji 
medycznej. Lekarz wykonujący zawód na 
podstawie stosunku pracy albo w ramach 
służby ma także obowiązek uprzedniego 

powiadomienia na piśmie przełożonego” 
[7]. Sumienie jako rozróżnianie dobra 
i zła jest w różnych kulturach rozumiane 
inaczej w zależności od norm, które czę-
sto kształtowane były przez religie [25]. 
W Wielkiej Brytanii aborcja postrzegana 
jest w ramach opieki zdrowotnej [28].

Nieuregulowaną prawnie pozostaje 
etyka psychoterapeutów w Polsce. Każ-
dy nurt lub stowarzyszenia zrzeszające 
szkoły o danym nurcie mają swój kodeks 
etyczny. Obecnie trwa dyskusja nad za-
wodem psychoterapeuty, która dąży do 
ujednolicenia. Poniżej opisany jest zarys 
głównych towarzystw, które zrzeszają 
większość szkół terapeutycznych w Polsce. 
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej 
i Behawioralnej (PTTPB) posiada zapis: 
„Psychoterapeuta poznawczy bądź też be-
hawioralny za zgodą klienta ma prawo 
odmówić świadczenia pomocy, gdy: (…) 
Poglądy religijne lub etyczne psychotera-
peuty lub problemy osobiste terapeuty mogą 
wpływać na przebieg i skutki prowadzonej 
psychoterapii” [32].

Sekcja Naukowa Psychoterapii Pol-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
w opublikowanym na stronie kodeksie 
etycznym posiada dwa zapisy, które przy-
pominają treścią klauzulę sumienia w za-
wodzie lekarza: „W przypadku konfliktu 
interesów własnych lub instytucji zatrud-
niającej psychoterapeutę z dobrem pacjenta, 
obowiązuje zasada „dobro pacjenta jest 
najwyższym prawem” oraz „Psychoterapeuta 
ma prawo odmówić prowadzenia psychote-
rapii, gdy uznaje, że nie jest w stanie podjąć 
się rzetelnej terapii” [37].

Kodeks Etyki zawodowej Polskiej 
Federacji Psychoterapii w rozdziale 9 
stanowi: „9. Przerwanie procesu psycho-
terapii: Psychoterapeuta kończy proces psy-
choterapeutyczny, jeżeli został zrealizowany 
uzgodniony cel psychoterapii lub wyczerpały 
się możliwości osiągnięcia celu lub pacjent/
klient nie odnosi z niej korzyści” [13].

Polskie Towarzystwo Psychologicz-
ne Sekcji Psychoterapii posiada również 
zapis odnoszący się do dobra pacjenta: 

„Zasada 5e: Psychoterapeuta kończy relację 
terapeutyczną, kiedy (1) został osiągnięty 
cel terapii, nastąpiła satysfakcjonująca po-
prawa stanu klienta, (2) klient nie korzysta 
z relacji terapeutycznej lub kontynuowanie 
terapii mogłoby przynieść mu szkodę, (3) 
klient prosi o to” [34].

Obecne badania pokazują różny 
wpływ aborcji na zdrowie psychiczne 
kobiet. Nie podlega wątpliwości, że po-
trzebne są dalsze badania, by móc w lep-
szy sposób pomagać osobom, które stoją 
przed dylematem przerwania ciąży [26]. 
W obecnej pracy poddane analizie będą 
poglądy głównych religii świata [3].

Judaizm

Jeżeli aborcja może uratować życie 
matki należy zrobić wszystko, aby jej życie 
zostało uratowane nawet jeśli oznacza to 
stratę dziecka. Usunięcie ciąży w takiej 
sytuacji jest nie tylko akceptowane ale 
również konieczne. Niektórzy rabini 
również pozwalają na to gdy zagrożone 
jest zdrowie psychiczne kobiety, jednakże 
jest to dość nowa kwestia, która wymaga 
głębokiej dyskusji. Dzięki nowoczesnej 
technologii medycznej można łatwo oce-
nić czy płód jest zdrowy i czy dziecko, 
które z niego powstanie będzie chore. 
Większość rabinów zezwoliłaby na aborcję 
szczególnie gdy taka sytuacja ma miejsce 
do 40 dni po zapłodnieniu. Jeżeli dana 
jednostka chorobowa jest śmiertelna 
jak np. choroba Taya Sachsa, niektórzy 
rabini pozwalają na aborcję nawet do 
końca drugiego trymestru. Judaizm nie 
uznaje płodu za człowieka, zaś jest on 
potencjalnym człowiekiem, który jest 
uznawany za część matki (TB Nida 44b, 
TB Hulin58a). W gruncie rzeczy przez 
pierwszych 40 dni po zapłodnieniu płód 
jest uznawany za płyn (TBJewamot69b), 
po tym okresie otrzymuje status płodu. 
Dopiero po urodzeniu w tradycyjnej 
literaturze dziecko nazwane jest na ne-
szama (hebr. dusza). Talmud stwierdza 
powołując się na Księgę Liczb 18:16, 
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że dopiero w 30 dni po urodzeniu jest 
w pełni osobą.

Aborcja nie jest bezpośrednio oma-
wiana w Torze. Tematycznie najbliżej tej 
kwestii jest nieumyślna aborcja. W Sze-
mot można odnaleźć fragment ,,Jeśli 
mężczyźni będą się bić i któryś (z nich) 
uderzył (przypadkiem) ciężarną kobietę, 
także poroni a nie będzie nieszczęścia-
[śmierć kobiety], ma być ukarany według 
tego co wyznaczył mąż kobiety, i zapłaci 
według orzeczeń sędziów” (Szemot 21:22 
Tora Pardes Lauder). Na podstawie tego 
wersu osoba, która dokonała aborcji nie 
ponosi odpowiedzialności za morderstwo 
jednakże czyn aborcji nie jest czymś do-
brym [18].

Islam

Według religii proroka Mahome-
ta aborcja ma miejsce po tym jak płód 
został obdarzony duszą (w 120 dniu 
ciąży Allah zsyła anioła, który obdarza 
płód duszą i staje się istotą ludzką) a to 
bezsprzecznie jest zabronione w Księ-
dze Allaha, w Sunnie i zgodni są co do 
tego wszyscy muzułmanie, gdyż w ten 
sposób bezprawnie odbiera się życie isto-
cie (duszy). Jeżeli ma to jednak miejsce 
przed obdarzeniem płodu duszą uczeni 
są różnych opinii, jedni na to zezwalają, 
inni zabraniają, inni uważają, że jest to 
dozwolone zanim zarodek przekształci 
się w alaqah (w Islamie jest to drugi etap 
rozwojowy, który następuje po 40 dniach 
od zapłodnienia, alaq oznacza gruzeł, 
skrzep krwi). Inni jeszcze mówią, że jest 
to dozwolone zanim zarodek przybierze 
postać mudghah (jest to trzeci etap ciąży, 
który następuje po 80 dniach od zapłod-
nienia, słowo mudghah znaczy mniej 
więcej kawałek ciała – zarodek przybiera 
wtedy ludzkich form. Po trzecim etapie 
ciąży po upływie 4 miesięcy aborcja do-
zwolona jest tylko gdy godni zaufania 
lekarze specjaliści dojdą do wniosku, 
że pozostawienie płodu w łonie matki 
doprowadzić do śmierci matki. To po-

stępowanie jest dozwolone tylko po tym 
jak wszystkie inne metody utrzymania 
płodu przy życiu zawiodą. Wykonanie 
aborcji w takich przypadkach jest do-
zwolone, aby zapobiec większemu złu 
oraz zachować ważniejszą korzyść [31]. 
Reasumując, aborcja jest przez Islam 
ściśle zakazana. Człowiek może wybrać 
taką metodę antykoncepcji jaką tylko 
uważa za stosowną, aby uniknąć ciąży 
–  jednak kiedy już do niej dojdzie usu-
nięcie płodu jest poważnym grzechem. 
Jeżeli lekarz uważa, iż przez rozwój płodu 
zagrożone jest życie matki, tylko pod tym 
warunkiem dozwolona jest aborcja. Prze-
rwanie rozwoju płodowego jest zakazane 
od momentu kiedy zapłodniona zostaje 
komórka jajowa i w łonie kobiety zaczyna 
kreować się nowe życie, dozwolona jest 
więc tylko w szczególnych przypadkach 
kiedy płód zagraża życiu matki. Aborcji 
można dokonać do momentu, w którym 
w płód wkracza dusza, gdyż matka ma 
prawo bronić swego życia i ciała. Jeżeli 
jednak badanie prenatalne wykażą iż 
dziecko po narodzinach będzie miało 
małe szanse na przeżycie aborcja jest 
dozwolona w takim przypadku nawet po 
wkroczeniem duszy w płód [20]. Obec-
nie istnieje duże zróżnicowanie w religii 
Mahometa wobec różnych aspektów 
życia [30].W Europie powstają mecze-
ty progresywnego nurtu islamu, który 
w wielu ówczesnych dyskusjach reprezen-
tuje liberalny pogląd. W Berlinie meczet 
progresywnego nurtu religii Mahometa 
znajduje się na trzecim piętrze kościoła 
protestanckiego co pokazuje dużą otwar-
tość w zakresie tolerancji [23].

Chrześcijaństwo

Większość wyznań chrześcijańskich 
potępia aborcję, która jest traktowana 
jako morderstwo a jedynym dopusz-
czalnym warunkiem jej dokonania jest 
ciąża, która jednoznacznie prowadzi do 
śmierć matki na przykład ciąża pozama-
ciczna. Kościół Katolicki nie dopuszcza 

aborcji jakkolwiek. Zwraca się uwagę na 
zasadę podwójnego skutku absolutyzmu 
moralnego zabraniającego czynienia zła 
bez względu na to ile dobra miałby zły 
czyn przynieść. Najbardziej zróżnicowane 
postawy wobec aborcji mają kościoły 
protestanckie na przykład Kościół Epi-
skopalny w USA popiera prawo kobiet 
do aborcji.

Wielu teologów wczesnochrześcijań-
skich np. w Didache z I w n.e, Atenagoras 
z II w. potępiło aborcję na równi z dzie-
ciobójstwem. Była to wyraźna różnica 
z prawem rzymskim, które pozwalało 
zarówno na aborcję jak i zabijanie na 
przykład słabszych i zdeformowanych 
noworodków. W III w. teolodzy chrze-
ścijańscy nazwali aborcję zbrodnią. W IV 
w. Grzegorz z Nyssy wskazał, że embrion 
jest żywą istotą, zaś Jan Chryzostom 
potępił zmuszanie prostytutek do aborcji.

Teologia chrześcijańska na ogół po-
wołuje się na biblijny zakaz rozlewania 
krwi niewinnych oraz na V przykaza-
nie: „Nie zabijaj” jako podstawę zakazu 
aborcji. Wskazuje również na przykład 
Jezusa Chrystusa i Marii, która mimo 
bardzo trudnych okoliczności i warun-
ków materialnych zdecydowała się na 
urodzenie dziecka. Nie wszyscy teolodzy 
chrześcijańscy uznają zakaz aborcji za 
nakaz biblijny[9, 33].

Buddyzm

Według nauk buddyjskich życie roz-
poczyna się w chwili zapłodnienia a naj-
ważniejszą podkreślaną w największej 
ilości prac, zasadą buddyjskiej moralności 
jest zasada nie krzywdzenia (Ahimsa). 
Polega ona na powstrzymaniu się od 
wyrządzenia szkody ludziom i innym 
istotom zwłaszcza od zabijania. W tym 
świetle aborcja jest odebraniem życia. 
Sam Budda wyraźnie zabronił aborcji 
w Vinaya-Pitakal, zaś późniejsi mistrzo-
wie tradycji buddyjskiej wielokrotnie 
powtarzali to stanowisko. Aborcja jest 
zatem równie niewłaściwa co zabicie doj-
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rzałej istoty i bardziej nagana niż zabicie 
zwierzęcia. Aborcję można traktować jako 
zło konieczne w następujących przypad-
kach: prawdziwe zagrożenie życia matki, 
możliwe zagrożenie życia matki, gwałt 
będący przyczyną wielkiego wstrząsu 
psychicznego, sytuacja, w której umy-
słowo chora kobieta będzie zmuszona 
oddać kochane przez siebie dziecko do 
adopcji. Wyżej wymienione przypadki 
muszą być szczegółowo analizowane przez 
medycynę z wyjątkiem pierwszego z nich, 
aborcja jest uważana za czyn tym gorszy 
im później została dokonana. Przerywa-
nie ciąży nie może być usprawiedliwione 
przez buddyzm jeżeli jest traktowane 
jako sposób kontroli urodzin, w takich 
przypadkach dopuszczalna jest najwy-
żej antykoncepcja. Dotyczy to jednak 
wyłącznie środków zapobiegających za-
płodnieniu – powstrzymywanie rozwoju 
zapłodnionej już komórki jajowej na 
przykład przez pigułki „po” traktowane 
jest na równi z aborcją. Antykoncepcja 
uniemożliwia wielu istotą odrodzenie 
się pod najkorzystniejszą ludzką posta-
cią z drugiej strony jednak życie w wa-
runkach przeludnienia utrudnia rozwój 
duchowy, tym którzy ludźmi już są [4, 
16, 22].

Hinduizm

Hinduizm uważa aborcję za zbrodnie, 
1 z 6 rodzajów morderstwa i za jeden 
z najcięższych grzechów. Przerwanie 
ciąży stanowi przeszkodę na drodze do 
połączenia się duszy atmana z Brachma-
nem. Hinduizm głosi, że zarodek ludz-
ki jest świadomą istotą godną ochrony 
ponieważ dusza inkarnuje się w chwili 
poczęcia. Opisane jest jak Bóg Kryszna 
skazał Aswattamę na nieśmiertelność 
czyli na wieczną niemożność wyzwolenia 
się z cyklu życia i cierpienia za usiłowa-
nie zabicia embrionu. Z uwagi na to jak 
bardzo różnorodną religią jest hinduizm 
nie można wskazać jednej obowiązującej 
wykładni a wyznawcy i wyznawczyni re-
ligii hinduistycznych różnią się w swoich 
poglądach na temat aborcji [17, 27].

Wnioski i dyskusja

Większość opisanych głównych religii 
uznaje aborcję za niepożądaną. Z różnym 
nasileniem piętnują praktykę przerywania 
ciąży. Niewątpliwie religie mają wpływ 
na społeczny światopogląd i nawet jeśli 
lekarz sam nie jest wierzący to z dużym 
prawdopodobieństwem w jego psychice 

są schematy, które otrzymał po swoich 
rodzicach, dziadkach, którzy mogli być 
wierzący. Rolę wzorców zachowań, które 
są nam przekazywane opisuje podejście 
systemowe jak i terapia schematów [5, 6].

Dylemat etyczny związany z aborcją 
jest mocno związany z klauzulą sumienia 
w zawodzie lekarza. Kwestią dyskusyjną 
jest podejście w zawodzie psychoterapeuty 
gdzie głównym czynnikiem leczącym nie-
zależnie od nurtu psychoterapeutycznego 
jest relacja, która opiera się na bezwarun-
kowej akceptacji [2]. W przypadku gdy 
psychoterapeuta jest wierzący w religii 
gdzie aborcja jest niedopuszczalna, pa-
cjentka, która rozważa przerwanie ciąży 
może odczuć w relacji zmianę. Ważnym 
aspektem jest samoświadomość psychote-
rapeuty czy potrafi oddzielić swój pogląd 
od pracy oraz czy potraktuje sytuację 
jako wskazówkę do pracy nad sobą lub 
czy omówi z pacjentką swoje emocje 
i przekieruje ją do innego specjalisty.
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  PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEJ   
KONFERENCJI  NAUKOWEJ W KRAKOWIE
Cummary of The International  
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10

W dniach 13–15 października 2022 
roku, w siedzibie Krakowskiej Wyższej 
Szkoły Promocji Zdrowia (KWSPZ) od-
była się międzynarodowa konferencja 
naukowa „Dni Medycyny Społecznej 
i Zdrowia Publicznego, Polska 2022 
– ostatnie doświadczenia i obecne wy-
zwania”, (International science conference 
„Social Medicine and Public Health Days, 
Poland 2022 – last experiences and todays 
challences”), pod patronatem honorowym 
prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickie-
go – Prorektora ds. Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
i prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego 
– Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły 
Promocji Zdrowia. Konferencja została 
zorganizowana przez Krakowską Wyższą 
Szkołę Promocji Zdrowia, obchodzącą 
jubileusz 20-lecia oraz Polskie Towarzy-
stwo Medycyny Społecznej i Zdrowia 
Publicznego. Prezes tego Towarzystwa, 
prof. dr hab. Alfred Owoc, w ten sposób 
podtrzymał tradycję organizowania od 
51 lat corocznej konferencji pod jednym 
głównym tytułem „Dni Medycyny Spo-
łecznej i Zdrowia Publicznego”.

W Konferencji wzięli udział goście 
z zagranicy – profesorowie ukraińskich 
Uniwersytetów Medycznych we Lwo-
wie, Iwano-Frankowsku i Tarnopolu 
orazGrodzieńskiego Szpitala Miejskiego. 
Licznie uczestniczyli w Konferencji rów-
nież przedstawiciele niemal wszystkich 
polskich Uniwersytetów Medycznych, 
z takich miast jak: Warszawa, Kraków, 
Łódź, Katowice, Poznań, Białystok, Lu-
blin, a także profesorowie z Centralnego 
Szpitala Klinicznego MSWiA w War-

szawie oraz inspektorzy Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznych. Wygłoszono 7 
referatów w sesji plenarnej, 49 referatów 
w sesjach tematycznych oraz odbyły się 
2 dyskusje panelowe.

Jednym z wiodących tematów Konfe-
rencji była problematyka związana z pan-
demią COVID-19. Specyfika pandemii 
w ujęciu historycznym została zapre-
zentowana przez prof. dr hab. Ryszarda 
Gryglewskiego, kierownika Katedry Hi-
storii Medycyny, CMUJ. Z kolei refleksje 
specjalisty chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego, na temat specyfiki kra-
kowskich problemów w okresie obecnej 
pandemii, zostały przedstawione przez 
prof. dr hab. Annę Boroń-Kaczmarską, 
a problemy dotyczące Ukrainy, posze-
rzone o wyzwania związane z rosyjską 
agresją – przez prof. dr hab. Orynę Decyk 
z Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku. 
Tematyka ta była kontynuowana podczas 
moderowanej przez prof. dr hab. Alfreda 
Owoca dyskusji panelowej „Wyzwania 
indukowane pandemią koronawirusa 
i aktualną sytuacją społeczną”, a także 
podczas sesji „Pandemia COVID-19, 
z uwzględnieniem szczepień ochronnych”.

Podkreślono, że pandemia CO-
VID-19 okazała się wielkim wyzwaniem 
dla systemów ochrony zdrowia na całym 
świecie, a pracownicy służby zdrowia, 
w szczególności lekarze oraz pielęgniarki, 
oprócz przeciążenia pracą, doświadczali 
niekorzystnych sytuacji  wynikających 
ze stresu, frustracji, izolacji oraz ryzyka 
infekcji. Przedstawiono również zmiany 
stylu życia i zachowań młodych ludzi, wy-
nikające z okresu pandemii. Podkreślono, 

że w porównaniu do czasu bezpośrednio 
przed pandemią wzrosła częstość sięgania 
po alkohol, papierosy, leki uspokajające 
lub nasenne oraz substancje psychoak-
tywne.W zakresie  metod  radzenia so-
bie ze stresem w okresie pandemii przez 
studentów polskich i białoruskich, wy-
kazano, że studenci białoruscy rzadziej 
stosowali aktywne strategie radzenia sobie 
ze stresem, natomiast częściej wybierali 
styl skoncentrowany na unikaniu oraz 
zaprzeczaniu. Wskazywano także na 
ambiwalentny stosunek do szczepień 
przeciw COVID-19, z równoczesnym 
podkreśleniem znaczącej roli farmaceutów 
w realizacji programu szczepień. Prof. 
Olga Fedortsiv przedstawiła również stan 
szczepień dzieci w Ukrainie.

Drugim ważnym tematem Konferen-
cji była analiza aktualnych problemów 
zdrowia publicznego, ze wskazaniem na 
wiodące znaczenie promocji zdrowia. 

Zaprezentowano 2 nowe podręczniki 
z zakresu zdrowia publicznego:

– „Zdrowie publiczne. Wymiar 
społeczny i ekologiczny”, pod redakcją 
naukową prof. dr hab. Stanisławy Go-
linowskiej, 

– „Kompedium zdrowia publicznego 
w dobie pandemii COVID-19”, pod 
redakcją dr hab. Ewy Kleszczewskiej i dr 
hab. Małgorzaty Knaś. 

Zwrócono uwagę  na fakt, że przed 
specjalistami polskiego zdrowia pu-
blicznego stoi duże wyzwanie, w posta-
ci rozszerzenia działalności na wymiar 
ogólnoświatowy, w ramach realizacji zasad 
globalnego zdrowia publicznego. W dys-
kusji po zakończeniu sesji „Promocja 
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zdrowia – strategiczne narzędzie zdrowia 
publicznego” jednogłośnie zgodzono się, 
że najskuteczniejsze metody zmniejsze-
nia zachorowań i śmiertelności opierają 
się na działaniach w obrębie zdrowia 
publicznego. Podkreślono również, że 
pandemia COVID-19 w bardzo dużym 
stopniu wpłynęła na zmiany w sposobie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, in-
dukując rozwój telemedycyny i co się 
z tym wiąże – wprowadzenie teleporad 
i e-recept. Kompleksowa ocena sytuacji 
pacjentów w polskim systemie opieki 
zdrowotnej została zaprezentowana 
w sesji plenarnej przez prof. Mariusza 
Gujskiego – Dziekana Wydziału Nauk 
o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego.

Problemom dotyczącym zdrowia po-
święcona była również sesja z udziałem 
studentów i dyplomantów „Interdyscypli-
narne problemy zdrowotne”.  Podkreśla-
no znaczenie leczenia żywieniowego dla 
pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem 
jelita grubegoi przedstawiano założe-
nia diety wspierającej funkcje poznaw-
cze, zarówno e-sportowców jaki osób 
starszych.  Reprezentowane były różne 
kierunków studiów. Studentka kosme-
tologii  analizowała wpływ kosmetyków 
probiotycznych na mikrobiom skóry. 
Dyplomantka fizjoterapii prezentowała 
metody fizjoterapeutyczne stosowane 
w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet, 
a Studentka stomatologii mówiła o ste-
rowanej regeneracji kości, jako obietnicy 
dla współczesnej implantoprotetyki.

Z inicjatywy Dziekanów KWSPZ, 
dr inż. Mirosława Pysza i dr inż. Pauliny 
Liszki studenci mieli możliwość spotka-
nia  się z potencjalnymi pracodawcami.

Istotne znaczenie, z punku widze-
nia celów obecnej Konferencji, miała 
tematyka poruszana już podczas po-
przednich Konferencji organizowanych 
przez KWSPZ, „Psychożywieniowe i śro-
dowiskowe uwarunkowania zdrowia”.  
Obecnie  koncentrowano się na wpływie 
szeroko rozumianego środowiska na roz-
wój różnych jednostek chorobowych,z 

uwzględnieniem znaczenia prozdrowot-
nych i antyzdrowotnych zachowań osob-
niczych. Analizowano sposób żywienia 
i stan odżywienia dzieci przedszkolnych 
i szkolnych, specjalną uwagę poświęcając 
dzieciom i młodzieży uprawiającym różne 
dyscypliny sportowe. Sygnalizowano 
jednocześnie znaczący wzrost częstości 
niekorzystnych dla kondycji psychicznej 
zaburzeń internalizacyjnych oraz psy-
chosomatycznych zaburzeń zachowań 
żywieniowych dzieci i młodzieży.

W przebiegu Konferencji szczegól-
nego znaczenia nabrała wspólna sesja 
polsko-ukraińska, której przewodniczyli 
prof. dr hab. Oleh Lyubinets, prof. dr 
hab. Waldemar Wierzba i prof. dr hab. 
Andrij Bazylewicz. Podjęta została te-
matyka dotycząca szeroko rozumianej 
prewencji pierwotnej i wtórnej z zakre-
su zdrowia fizycznego i psychicznego. 
Profesorowie z Ukrainy, w szczególności 
zwracali uwagę na konieczność wielo-
sektorowego wysiłku, na poziomie re-
gionalnym i krajowym, w zapobieganiu 
przedwczesnej umieralności ludności 
Ukrainy z powodu chorób nowotworo-
wych. Zgodnie jednak podkreślano, że 
obecnie największym zagrożeniem dla 
zdrowia i życia mieszkańców Ukrainy 
są działania wojenne.  Powstały w latach 
niepodległości Ukrainy nowoczesny Pu-
bliczny System Opieki Zdrowotnej stał 
się dla rosyjskiego agresora celem samym 
w sobie, a atakowanie ukraińskich szpita-
lii ośrodków zdrowia stało się elementem 
strategii i taktyki wojennej. W takich 
właśnie warunkach przyszło żyć, praco-
wać i prowadzić działalność naukowo-
-dydaktyczną ukraińskim uczestnikom 
Konferencji. Z naszej strony zostali Oni 
zapewnieni o pełnej solidarności i życz-
liwości. Dyskutowano również o moż-
liwościach kontynuacji już trwających 
wspólnych badań, ale także o dalszym 
rozszerzaniu współpracy naukowo-ba-
dawczej.

Pod kierownictwem prof. dr hab. Al-
freda Owoca odbyła się szeroko zakrojona 
dyskusja nad przyszłością medycznych 

towarzystw naukowych. Ważnym prze-
kazem dla uczestników Konferencji był 
referat prof. dr hab. Jarosława Pinkasa 
„Fake newsy – jak nawigować w gąszczu 
medycznych informacji”. 

Kontynuacja bezpośrednich dyskusji 
i wymiany doświadczeń miała miejsce 
podczas imprez towarzyszących. Wie-
czorem, w dniu rozpoczęcia obrad, od-
była się uroczysta kolacja na barce na 
Wiśle. Piękna sceneria, w sąsiedztwie 
urzekającego historią Krakowskiego Ka-
zimierza, sprzyjała zawieraniu nowych 
kontaktów i przyjaźni. Wspaniałe zabytki 
Krakowskiego Starego Miasta mogły 
być podziwiane podczas wieczornej wy-
cieczkiz przewodnikiem, w kolejnym 
dniu Konferencji.

Podsumowanie Konferencji, łącz-
nie z przekazaniem informacji – przez 
przewodniczących poszczególnych sesji 
tematycznych – o przebiegu odbytych 
obrad, miało miejsce trzeciego dnia 
trwania tego szczególnego wydarzenia, 
gdyż po covidowej izolacji dopiero teraz 
stworzyła się możliwość bezpośrednich 
kontaktów naukowych i koleżeńskich.

Na zakończenie, część uczestników 
wzięła udział w zwiedzaniu Wawelu, 
z jednoczesnym podziwianiem arrasów 
w komnatach królewskich, a pozostali 
mogli obejrzeć Damę z gronostajem 
Leonarda da Vinci i zwiedzić Muzeum 
Czartoryskich. 

Program Konferencji i streszcze-
nia są dostępne pod następującym 
adresem: https://www.kwspz.pl/news/
miedzynarodowa-konferencja-naukowa-
dni-medycyny-spolecznej-i-zdrowia-
publicznego-polska-2022/

Prof. dr hab. Emilia Kolarzyk
Przewodnicząca Komitetu Naukowego 

Konferencji
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji 

Zdrowia
e-mail: emikol45@wp.pl
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OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  
I ŻYCIOWE PRIORYTETY
WYWIAD Z PROF. DR. HAB. TADEUSZEM KASPERCZYKIEM,  
Z OKAZJI PÓŁWIECZA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Scientific achievements and life priorities
Interview with prof. dr. hab. Tadeusz Kasperczyk, on the occasion of half  
a century of scientific activity

11

Wywiad przeprowadzony przez Re-
daktora Naczelnego czasopisma „Pro-
mocja Zdrowia i Ekologia” – dr hab. 
Adama Kulę.

Adam Kula: Pół wieku (1972–2022) 
to duża przestrzeń czasowa, chciałbym 
więc zapytać od czego Pan zaczął, od 
jakiej problematyki naukowo-badaw-
czej i dydaktycznej? 

Tadeusz Kasperczyk: O moich za-
interesowaniach naukowo-badawczych 
zdecydowało miejsce zatrudnienia za-
raz po ukończeniu studiów. Zostałem 
zatrudniony w Krakowskim Szkolnym 
Ośrodku Sportowym (KSOS) w Dzia-
le Gimnastyki Wyrównawczej (DGW) 
w charakterze nauczyciela-instruktora. 

Na gimnastykę korekcyjną uczęszczały 
dzieci od wieku przedszkolnego do wieku 
licealnego z wadami postawy i budowy 
ciała. KSOS był (jest nadal) „szkołą ćwi-
czeń” dla studentów Akademii Wycho-
wania Fizycznego (AWF) w Krakowie. 
Po hospitacji studentów moich zajęć 
z gimnastyki wyrównawczo-korekcyjnej 
ówczesny kierownik Zakładu Medycyny 
Sportu – wtedy jeszcze docent dr hab.  
med. Adam Pąchalski zaproponował mi 
pracę na Uczelni w charakterze starszego 
asystenta. Propozycję przyjąłem będąc 
w dalszym ciągu pracownikiem KSOS-u. 
Dało mi to szeroki dostęp do materiału 
badawczego, a zarazem podjąłem pracę 
dydaktyczną ze studentami.

A. K.: Co konkretnie było celem 
badań w zakresie problematyki wad 
postawy i budowy ciała i co to wniosło 
do teorii poznania, a przede wszystkim 
do praktyki?

T. K.: Uczestnicy zajęć kwalifiko-
wani byli do grup według rozpoznanej 
przez lekarza ortopedy – wady. Były 
więc grupy z wadami: klatki piersiowej 
(klatka piersiowa kurza lub szewska), 
skolioz, kifo-lordoz, wad stóp i kolan. 
Zastanawiałem się czy zastane przeze 
mnie w DGW – KSOS programy po-
stępowania korekcyjnego są dobre i czy 
mogą przynieść zakładane efekty korek-
cji. W świetle posiadanej wiedzy wady 
klatki piersiowej – to wady budowy (nie 

Tadeusz Władysław Kasperczyk – ur. 14.02.1948, Borzęta; dyscyplina: nauki 
o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; nauki medyczne; specjalności: rehabilitacja, 
fizjoterapia, masaż, metody medycyny naturalnej; miejsce pracy: AWF w Krakowie, 
Wydz. Rehabilitacji Ruchowej, Instytut Nauk Stosowanych, al. Jana Pawła II 78, 
31-571 Kraków – prof, zw.; studia – WSWF w Krakowie 1972; dr – AWF w Kra-
kowie 1977; dr hab. – AWF w  Krakowie 1989; prof. – 2007; publikacje: 140; 
książki: 13; wypromowanych dr.: 18; stanowiska: prof. zw. AWF od 2008; prorek-
tor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia od 2009–2017; wyróżnienia: 
Złoty Krzyż Zasługi – 1988; Medal KEN 2002; Nagr. Naukowa indywid. I st. m. 
Krakowa; Medal Brązowy za Zasługi dla Uniw. w Presovie (Słowacja); organizacje: 
Pol. Stow. Osób Niepełnosprawnych – czł. Prezydium ZG 2004–2009; PTF – czł.; 
PTMM – wiceprzewodniczący Zarządu 2014–2018; inne: popularyzator metod 
medycyny naturalnej; refleksoterapii, terapii manualnej, bioenergii, terapii vacuum, 
ajurwedy, fizjoterapii i promocji zdrowia; hobby: wędkarstwo, żeglarstwo narciar-
stwo zjazdowe.
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postawy) i o efekty korekcji środkami 
gimnastyki w aspekcie morfologicznym 
nie może być mowy. Z drugiej strony 
w literaturze podkreślano związek po-
między budową klatki piersiowej, a czyn-
nością – czytaj wydolnością. Podjąłem 
więc eksperyment, który objął 171 osób 
z wadami klatki piersiowej w wieku od 
9 do 17 lat i poddałem ich ćwiczeniom 
o dużej intensywności, plus pływanie. 
Postawiono pytanie; w jakim stopniu 
uzyskano poprawę czynności układu 
oddechowego i sercowo-naczyniowego. 
Wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że 
uzyskano istotną poprawę w zakresie 
ruchomości klatki piersiowej, pojem-
ności życiowej płuc oraz maksymalnego 
zużycia tlenu. Zarazem nie potwierdziły 
się poglądy o ryzyku stosowania inten-
sywnych wysiłków fizycznych u dzieci 
i młodzieży z wadami klatki piersiowej, 
a odwrotne rozumowanie mogło prowa-
dzić do wtórnego upośledzenia wydol-
ności (patologii) tych osób. Powyższa 
problematyka stanowiła przedmiot mojej 
rozprawy doktorskiej (1977). Kolejnym 
zagadnieniem, które rodziło kontrower-
sje i budziło mój niepokój to włączenie 
do jednej grupy dyspanseryjnej osób 
(dzieci i młodzieży) z wadami kręgosłupa 
w płaszczyźnie strzałkowej, tj. wadami 
pleców. Na mój wniosek za zgodą władz 
Ośrodka utworzono oddzielne grupy 
z plecami okrągłymi i oddzielne z pleca-
mi wklęsłymi. Program korekcji pleców 
okrągłych pochodzenia nabytego (są też 
wrodzone patologie tego typu), nie budzi 
zastrzeżeń i zagadnienie z metodycznego 
punktu nie należy do trudnych. Nieco 
inaczej przedstawia się program korekcji 
pleców wklęsłych, czyli sytuacji powięk-
szonej lordozy lędźwiowej, co ma zwią-
zek z nadmiernym przodopochyleniem 
miednicy. Nie wdając się w szczegółowe 
objaśnienia tych kwestii (natury biome-
chanicznej) postanowiono w grupach 
z tą wadą całkowicie wyeliminować 
ćwiczenia związane ze zgięciem stawu 
biodrowego (za co odpowiada mięsień 

biodrowo-lędźwiowy, główny sprawca 
hiperlordozy. Efekty korekcji były za-
skakujące, pomimo eliminacji ćwiczeń 
zgięcia stawu biodrowego (eliminacja 
tzw., „brzuszków” – rzekomo ćwiczeń 
na mięśnie brzucha – głównie prostego), 
wybitnie wzrosła wytrzymałość siłowa 
mięśni brzucha (uzyskano ją poprzez ćwi-
czenia izometryczne w pozycji neutralnej 
w stawie biodrowym), prostowników 
stawu biodrowego (mm.  pośladkowych), 
ale co najistotniejsze zmniejszono kąt 
przodopochylenia miednicy, a co za tym 
idzie wielkość lordozy lędźwiowej.

Kolejnym obszarem moich zaintere-
sowań były stopy. Przedstawiane w lite-
raturze tego przedmiotu bardzo wysokie 
odsetki płaskostopia (nawet sięgające 
90%) w populacji dzieci i młodzieży 
budziły wiele kontrowersji i wydawały mi 
się – niewiarygodne. Zastanawiał mnie 
brak badania stóp dzieci. Oznaczało to, 
że Autorzy publikacji badali tylko do-
rosłych i uzyskane tam wartości zostały 
przeniesione na stopy dzieci i młodzieży. 
Pomijam tu fakt, że i u dorosłych osób 
nie występuje aż tak duża częstość pła-
skostopia. Oznacza to, że i tu popełniono 
błędy metodologiczne w badaniu. Wy-
konałem obszerne badania stóp dzieci 
i młodzieży (8-15 lat) metodą planto-
konturografii z wykorzystaniem wskaź-
nika Clarke’a i wskaźnika Wejsfloga. 
Rezultatem tych badań było opracowanie 
norm dla oceny wysklepienia podłużnego 
i poprzecznego dziewcząt i chłopców 
w postaci siatek centylowych (pierwszych 
w Polsce). Pozwoliło to na inne spojrzenie 
na rozwój stóp we wczesnej ontogenezie, 
stopa najintensywniej pod względem 
jej wysklepień rozwija się między 3 a 7 
rokiem życia, a w wieku 12 lat osiąga już 
parametry jak dla osoby dorosłej.

Najcięższą wadą postawy, ale i często 
budowy ciała jest – boczne skrzywienie 
kręgosłupa (b. s. k.) określane powszech-
nie jako skolioza (z łac. scoliosis). W cięż-
kich postaciach skoliozy, gdzie leczenie 
zachowawcze nie rokuje dobrze, należy 

wybrać leczenie operacyjne. Ciekawiło 
mnie jakie efekty korekcji operacyjnej 
możemy uzyskać w zależności od wiel-
kości kata skrzywienia kręgosłupa i lo-
kalizacji łuku pierwotnego skrzywienia. 
Kooperując z dwoma ośrodkami leczenia 
operacyjnego skolioz w Polsce uzyska-
łem dostęp do zdjęć rentgenowskich 
przed i po operacji, co pozwoliło mi na 
sporządzenie równania regresji linio-
wej dla skolioz o różnej lokalizacji łuku 
skrzywienia pierwotnego. Równanie to 
daje odpowiedź na pytanie o wielkość 
korekcji operacyjnej (w świetle metody 
Harringtona) w zależności od tego przy 
jakim kącie skrzywienia podjęto zabieg. 
Wyniki te prezentowałem na XIX Kon-
gresie ETP w Barcelonie w 1984 roku. 

Zajmowałem się też innymi zagad-
nieniami dotyczącymi ogólnie – postu-
rologii. Opracowałem nowy schemat 
punktowej oceny postawy ciała, który 
przyjął się w Polsce (ale nie tylko) pod 
nazwą „metoda punktowania wg Kasper-
czyka”. Zaproponowałem nowy sposób 
oznaczania wielkości torsji (skręcenia) 
w b. s. k. Zweryfikowałem pod kątem 
trafności i rzetelności stosowane wskaźni-
ki do oceny sklepień (wysklepień) stopy. 
Wiele uwagi poświęciłem badaniom dzie-
ci „specjalnej troski” (dotyczy; głuchych 
i niewidomych), oceniałem ich rozwój 
fizyczny i wybrane aspekty sprawności 
fizycznej. Dla potrzeb badania równowa-
gi opracowałem nowy test; „równowagi 
marszowej (bada orientację przestrzenną). 
Zajmowałem się etiologią i epidemiologią 
wad postawy i budowy ciała głównie 
dzieci i młodzieży zarówno zdrowych 
jak i niepełnosprawnych.

A. K.: Rozumiem, że miejsce pro-
blematyki posturologii zajęła inna pro-
blematyka – jaka i co w tym zakresie 
udało się dokonać? 

T. K.: Z czasem problematykę wad 
postawy ciała zastąpiła – promocja zdro-
wia. Za punkt wyjścia do zdefiniowania 
zdrowia i choroby przyjąłem – home-
ostazę. Odpowiadało mi jej zdefinio-
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wanie przez lekarza z Poznania Andrzeja 
Święcickiego. Próbowałem określić jakie 
czynniki z punktu widzenia holistycznego 
homeostazy należy uznać za najważniej-
sze. Poszukiwałem odpowiedzi na pyta-
nie: które z czynników warunkujących 
zachowanie zdrowia należy uznać za naj-
ważniejsze?  W badaniach ankietowych 
pytałem o to dając do wyboru: w sferze 
czynników natury biologicznej – 60 
elementów, w sferze psychicznej – 27 
i sferze społecznej – 35. W ten sposób 
stworzyłem ranking, w rezultacie którego: 

a) w sferze biologicznej czołowe 
miejsca zajęły; w aspekcie pozytywnym; 
warzywa i owoce, aktywność fizyczna 
i świeże powietrze, a w aspekcie nega-
tywnym; palenie papierosów, narkotyki 
oraz nadużywanie cukru i soli,

b) w sferze psycho-duchowej jako 
pozytywne wskazano; relaksację, poczucie 
humoru oraz dobre relacje rodzinne, do 
negatywnych zaliczono; zazdrość i niena-
wiść, ciężkie przeżycia oraz stres,

c) w sferze społecznej – pozytywne 
to; posiadanie przyjaciół, pracy i rodziny, 
a negatywne to; rozwód, wyrok sadowy 
i pobyt w szpitalu. 

W rezultacie tych analiz postawiono 
wniosek o pilnej potrzebie kształtowania 
w społeczeństwie świadomości zagrożeń 
zdrowia płynących ze sfery nie tylko bio-
logicznej, ale psychicznej i społecznej. 
Podjąłem empiryczną próbę weryfikacji 
poglądów na „pola zdrowotne” Lalonde-
’a. W pracy (artykule) pt.; Pola zdrowotne 
Lalonde’a – mity czy rzeczywistość dosze-
dłem do wniosku, że przypisywanie sty-
lowi życia aż 53% udziału w zachowaniu 
zdrowia i długości życia, przy zaledwie 16 
% dla genetyki, wynika z pewnego błędu 
natury metodologicznej. W mojej opinii 
nie powinno się na jednej płaszczyźnie 
stawiać czynników natury egzogennej 
(styl życia) z czynnikiem egzogennym 
(wrodzonym). To geny decydują o zapa-
dalności na choroby i śmiertelności oraz 
występowaniu wad wrodzonych. W stylu 
życia za najważniejsze należy uznać ży-

wienie i aktywność fizyczną. Dodajmy 
dla jasności kim był – Marc Lalonde (ur. 
1929) był zawodowym politykiem i z 
ramienia partii Liberalnej Kanady został 
Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej 
(1972–1977). W efekcie prowadzonych 
badań i studiów ogłosiłem pracę na temat 
osobniczych uwarunkowań promocji 
zdrowia, na którą składają się następu-
jące elementy:

a) posiadanie filozofii związanej ze 
zdrowiem – osią tej filozofii jest podejście 
osobnicze (indywidualne) i holizm,

b) umiejętność wysyłania wczesnych 
sygnałów ostrzegawczych o zakłóce-
niach homeostazy,

c) doskonalenie autosystemów re-
gulacyjnych organizmu poprzez aktyw-
ność fizyczną (ruch) w myśl założenia, 
że aktywność ruchowa jest czynnikiem 
modelującym w sposób najbardziej ko-
rzystny stan morfologiczny i funkcjonal-
ny organizmu (a także kształtuje cechy 
psychiczne), ćwiczenia fizyczne są zdolne 
kierunkowo wpływać na dowolny system 
organizmu, a tym samym i na poziom 
sprawności ustrojowej, 

d) ograniczenie działania szkodli-
wych czynników,

e) docenienie metod medycyny na-
turalnej w profilaktyce chorób i promo-
cji zdrowia.

f ) Ogólnie zagadnienie promocji 
zdrowia wiąże się z 4 – tym obszarem 
Karty Ottawskiej (1986), mówi on o roz-
wijaniu indywidualnych umiejętności 
dbania o własne zdrowie, który to obszar 
uważam za najbardziej zaniedbany ze 
wszystkich pozostałych (pozostałe to: po-
lityka państwa w tym zakresie, tworzenie 
środowisk sprzyjających zdrowiu, wzmoc-
nienie działań społeczeństwa na rzecz 
zdrowia i reorientacja służby zdrowia).

A. K.: W nawiązaniu do pańskiej 
koncepcji osobniczych uwarunkowań 
promocji zdrowia – za ważny warunek 
uznał Pan aktywność fizyczną – słowem 
ruch. Czy można prosić o szersze roz-
winięcie tego zagadnienia?

T. K.: Dla mnie jest to bardzo waż-
na problematyka. Długo poszukiwałem 
takiej sytuacji żebym ruch jako czynnik 
mógł uznać za najważniejszy w szeroko 
rozumianej promocji zdrowia. Tą okolicz-
nością jest doskonalenie autosystemów 
regulacyjnych organizmu (warunek 3). 
Z zagadnieniem tym wiąże się pojęcie 
zdrowotnej dawki ruchu, słowem chodzi 
o pytanie, ile tego ruchu (aktywności 
fizycznej) powinno się zalecać? Znane są 
powszechnie zalecenia zdrowotnej dawki 
ruchu, m.in.;

a) zalecenie Coopera: 3 x 30 x 130 
(wysiłek 3 razy w tygodniu przez 30 min 
z intensywnością 130 HR/min),

b) zalecenie WHO: codzienny wy-
siłek przez 10 minut z intensywnością 
80% tętna maksymalnego,

c) zalecenie specjalistów japońskich: 
10-15 tys. kroków dziennie,

d) zalecenie E. Kozdroń: ruchem spa-
lać w tygodniu 1200–2000 kcal.

Spotykamy szereg innych zaleceń, 
a także różne spojrzenie na kwestię inten-
sywności wysiłku. Nie chcąc nadmiernie 
rozwijać tych kwestii wyrażę swoją opi-
nię na ten temat, a jest ona rezultatem 
własnych badań i studiów nad tym pro-
blemem. W mojej opinii chcąc określić 
dawkę ruchu dla konkretnej osoby należy 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu ta 
AF ma służyć? Inne zalecenie dotyczyć 
będzie sytuacji, w której chcemy zaspo-
koić elementarne potrzeby organizmu 
dla zachowania zdrowia, inne dla ak-
tywności typu rekreacyjnego, a jeszcze 
inne dla celów sportu wyczynowego. 
Analizując wartości 1 godzinnego spaceru 
(ok. 4 km) 6 dni w tygodniu w świetle 
metody konwersji metabolicznej (wg 
H. Kuńskiego) otrzymujemy wartości 
ponadnormatywne w każdym zakresie 
potrzeb biologicznych człowieka. Pew-
nym problemem (żeby nie powiedzieć 
mitem) jest możliwość spalania tkanki 
tłuszczowej przez ruch/AF. Występuje 
tu pewna bariera na linii – możliwości 
jednorazowego wysiłku, a zapas energe-
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tyczny organizmu. Przeciętnie człowiek 
dysponuje rezerwą energetyczną rzędu; 
1640–4100 kcal. Osobiście sprawdzi-
łem koszt energetyczny przebiegnięcia 
3 km (w czasie 22 minut), przy Met = 
5,02 i spaliłem zaledwie ok 175 kcal. Na 
podstawie analiz i eksperymentów zapro-
ponowałem 4 warianty (modele) spalania 
nadmiaru tkanki tłuszczowej. Szczegóły 
znajdzie Czytelnik w publikacji pt.: Bilans 
energetyczny i masa ciała, a aktywność 
fizyczna osób dorosłych [W.: Promocja 
zdrowia i żywienie w zapobieganiu choro-
bom cywilizacyjnym. Red. T. Kasperczyk 
i D. Mucha, KWSPZ, Kraków 2014].

A. K.: Metody medycyny naturalnej 
stały się ważnym obszarem zaintere-
sowań Pana Profesora, jakie miejsce 
i rolę pełnią te metody w profilaktyce 
i terapii chorób? 

T. K.: Zacznijmy od tego co rozu-
miemy pod określeniem metody medy-
cyny naturalnej (MMN) Przez MMN 
rozumie się takie praktyki stosowane 
w celach leczniczych, profilaktycznych 
i promujących zdrowie, które nie są 
wykładane obligatoryjnie na wydzia-
łach medycznych szkól wyższych, ani 
nie znajdują się na wykazie świadczeń 
medycznych w systemie opieki zdrowot-
nej. Inaczej metody te określamy jako 
niekonwencjonalne lub alternatywne. 
Należą do nich przede wszystkim; reflek-
soterapia i ta oparta o założenia Tradycyj-
nej Medycyny Chińskiej (akupunktura, 
akupresura i shiatsu, moxa, itp.) i ta 
dotycząca mikrosystemów (stopa, ręka, 
ucho) określana jako – refleksologia, 
ponadto; ziołolecznictwo, osteopatia, 
chiropraktyka (ogólnie terapia ma-
nualna) bioenergoterapia, apiterapia, 
hirudoterapia, terapia vacuum (bańki 
lekarskie) i inne. W mojej opinii metody 
te nie są zadawalająco wykorzystywane 
w ochronie zdrowia. Możliwości ich 
szerszego wykorzystania przedstawiłem 
w kilku publikacjach, m. in; 

a) Alternatywne metody leczenia – 
moda czy potrzeba? 

b) Masaż punktowy i inne metody re-
fleksoterapii.

c) Rola i miejsce niekonwencjonal-
nych metod medycznych w promo-
cji zdrowia.

d) Wybrane metody medycyny natu-
ralnej na usługach fizjoterapii.

Próbowałem też weryfikować nie-
które założenia (hipotezy) w obszarze 
Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, ale to 
chyba ze względu na szczegóły wykracza 
poza ramy naszej rozmowy.

Dla lepszego zrozumienia istoty tych 
metod warto przytoczyć ich ogólną cha-
rakterystykę; 

Metody te za podstawę działania 
uznają następujące zasady: 

a) kierują się hipokratesowską zasadą 
– „primum non nocere”,

b) przyjmują (także za Hipokrate-
sem), że natura ma potencjał leczenia, 

c)  leczenie powinno obejmować cały 
organizm (holistyczne podejście),

d) należy leczyć przyczynę, a nie 
objawy, 

e) profilaktyka jest równie ważna jak 
leczenie, 

f ) lekarze powinni być edukatorami 
(nauczycielami).

W artykule cenionego przeze mnie 
naukowca – profesora Igora Murawowa 
(Murawow I., Bulicz E., Kwaczkow A. 
Medycyna niekonwencjonalna – konkuren-
cja czy współdziałanie?) zawarta jest opi-
nia, cyt. .,medycyna tradycyjna powinna 
szerzej korzystać z wiedzy i doświadcze-
nia metod alternatywnych”. W świetle 
powyższej definicji metody medycyny 
naturalnej – terapia manualna (TM) rodzi 
pewne problemy z zakwalifikowaniem jej 
do tej grupy, raz jest zaliczona do tego 
obszaru, a innym razem – nie.

A. K.: Podkreślił Pan Profesor, że 
z terapią manualną jest pewien problem 
z jej zaliczeniem do obszaru metod 
niekonwencjonalnych (alternatywnych) 
dlaczego?

T. K.: W definicji metody medycy-
ny naturalnej zawarty jest warunek, aby 

była ona nauczana w wyższych szkołach 
medycznych. Aktualnie lekarze nie uczą 
się terapii manualnej w toku studiów. Te-
rapia manualna na stałe (i obligatoryjnie) 
jest nauczana na kierunku – fizjoterapii. 
Ponadto na wykazie usług fizjoterapeu-
tycznych NFZ w dziale – kinezyterapia 
widnieje hasło – manipulacja. Mani-
pulacja jest formą mobilizacji biernej 
i służy odblokowaniu „zablokowanego” 
stawu. Mobilizacje są więc środkami te-
rapii manualnej. Z tego wynika, że TM 
należy raczej uznać za metodę konwen-
cjonalną. Warto w tym miejscu dodać, 
że w Polsce narodziny TM przypadają 
na początek XX wieku i wiążą się z okre-
śleniem – kręgarstwo. Olbrzymie zasługi 
w tym zakresie wnieśli ksiądz Michał 
Pawłowski (1870–1936) (posiadał tytuł 
D.C. – doktora chiropraktyki zdoby-
ty w USA) i doktor – lekarz Olgierd 
Krukowski (1893–1945), obaj w 1926 
roku wydali podręczniki (Pawłowski we 
Lwowie, Krukowski w Wilnie) do terapii 
manualnej, które jeszcze do dziś w du-
żym stopniu są aktualne i przydatne dla 
praktyki. Kończąc wątek TM wyrażam 
własną opinię, że to wielka szkoda dla 
pacjentów, że lekarze w nurcie oficjalnym 
nie zapoznają się z zagadnieniami TM, 
która często warunkuje skuteczność le-
czenia w szczególności dysfunkcji narządu 
ruchu pochodzenia stawowego.

A. K.: Jest Pan Profesor z wykształ-
cenia fizjoterapeutą, jakie miejsce 
w programie rehabilitacji leczniczej 
zajmuje – fizjoterapia? 

T. K.: Na fizjoterapię według uzna-
nego autorytetu jakim jest prof. dr hab. 
Andrzej Zembaty składają się 3 filary: 1) 
kinezyterapia, 2) fizykoterapia i 3) ma-
saż. Zapewne warto by tu jeszcze dodać 
TM, ale to z tych 3 obszarów czerpie-
my większość środków terapeutycznego 
oddziaływania na organizm człowieka. 
Zawód fizjoterapeuty to trudny zawód, 
brak na tym kierunku studiów specjal-
ności sprawia, że fizjoterapeuta uczy się 
niemal wszystkiego co ma związek z orga-
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nizmem człowieka (w normie i patologii) 
i wpływem różnego rodzaju czynników na 
ustrój. Ostatnie lata przyniosły olbrzymi 
skok w uznaniu roli, a co za tym idzie 
rangi tego zawodu. W 2015 roku ukazała 
się Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, 
powstał samorząd zawodu fizjoterapeuty 
(KIF), tym samym zawód ten stał się 
samodzielnym zawodem medycznym. 
Od 2003 roku funkcjonuje krajowy 
specjalista (konsultant) ds. fizjoterapii 
(pierwszym był wtedy dr, dziś prof. dr 
hab. Zbigniew Śliwiński ze Zgorzelca), 
w chwili obecnej (2022 rok) funkcję tą 
sprawuje prof. dr hab. Jan Szczegielniak 
z Opola. Zawód ten należy do przyszło-
ściowych zawodów.

A. K.: Dowodził Pan potwierdzenia 
prawidłowości lokalizacji poszczegól-
nych części ciała i jego narządów w re-
fleksologii (stóp), na czym polegała 
metodologia tego badania?

T. K.: Najpopularniejszą na świecie 
metodą refleksoterapii (refleksologii) jest 
– stopa. Zdumiewające, że już starożytni 
Egipcjanie stosowali masaż stóp i dłoni 
czego dowody znajdujemy w postaci 
malowideł na ścianach grobowców (ok. 
2300 lat p.n.e.). Interesowało mnie w jaki 
sposób określono lokalizację poszczegól-
nych części ciała i jego narządów na stopie 
(jako receptory lub strefy z odpowiednią 
ich numeracją) i czy jest to wiarygodne 
odwzorowanie.  Nawiążę do początków 
współczesnej refleksoterapii i do jej od-
krywców; dra W. Fitzgerarda oraz dra 
E. Bowersa, to oni wykreślili 10 stref 
(po 5 z obu stron ciała) energetycznych 
biegnących pionowo od palców rąk do 
palców stóp i ustalili 4 obszary stóp, na-
stępnie podobnie postąpiono z rozkładem 
stref na samej stopie, co w konsekwencji 
pozwoliło im na przybliżone wskazanie 
lokalizacji narządów. Powstały mapy 
stref refleksyjnych stóp, prawej i lewej. 
Badania nad anatomicznymi powiazania-
mi ludzkiego organizmu ze strefami na 
stopach kontynuowali doktor Riley oraz 
jego asystentka E. Ingham, Pani  Ingham 

w 1938 roku wydała książkę, której tytuł 
po polsku brzmi: Historie, które mogą 
opowiadać stopy.  Ja do potwierdzenia, że 
dana część ciała lub narząd znajduje się 
na stopie  w tym, a nie w innym miej-
scu, podszedłem w następujący sposób; 
zmierzyłem poszczególne odcinki ciała; 
głowę, kręgosłup z podziałem na po-
szczególne  odcinki (szyjny, piersiowy, 
lędźwiowy i krzyżowo-guziczny) w linii 
prostej i w linii  krzywej (z uwzględnie-
niem krzywizn) i wyliczyłem jaki pro-
cent zajmują poszczególne odcinki ciała, 
następnie przeniosłem te proporcje na 
stopę z uwzględnieniem jej długości po 
prostej i po krzywej (uwzględniając jej 
wysklepienie podłużne). Potwierdziło 
się założenie o prawidłowej lokalizacji 
na mapach stref stóp – kręgosłupa (strefy 
53-56) i nerki (nr 22), przez to uznałem, 
że pozostałe narządy też są prawidło-
wo zlokalizowane na stopie. Pracę na 
ten temat opublikowałem po angielsku 
(we współautorstwie z R. Walaszkiem) 
w czasopiśmie zajmującym się TMC (J. 
Tradit Chin Med. 2015). Zwrócę uwagę, 
że Niemka Hanna Marquardt w 2012 
roku wydała podręcznik – Refleksote-
rapia stóp (Wyd. Galaktyka) w którym 
wprowadziła własną numerację stref na 
stopie, całkowicie różną od tej dotych-
czas stosowanej. Tym samym strefa nr 4 
znana jako strefa przysadki mózgowej na 
dotychczasowych mapach, widnieje w tej 
nowej pozycji pod numerem 47. Dodam, 
że trudny mikro-system ucha (aurikulote-
rapia) w Polsce doczekał się podręcznika 
autorstwa dra Janusza Kołodziejczyka, 
jednego z nielicznych lekarzy w Polsce, 
którzy zajmują się w codziennej praktyce 
lekarskiej refleksoterapią.

A. K.: Wiele uwagi poświecił Pan 
Profesor różnego typu bańkom le-
karskim (ogólnie terapii vacuum) czy 
można prosić o szerszy komentarz na 
ten temat?

T. K.: Najpopularniejsza z baniek 
lekarskich – bańka szklana ogniowa była 
znana ludzkości od zarania dziejów (ok. 

3300 lat p. n. e.). Bańka gorąca ucho-
dzi za bańkę antybiotykową (zalecana 
przy przeciwwskazaniu zastosowania 
antybiotyku). Na jednym z kongresów 
na temat metod medycyny naturalnej 
spotkałem się z opinią, że bańka gorąca 
nie różni się mechanizmem, a co za tym 
idzie i efektywnością od bańki zimnej – 
bezogniowej, bo liczy się tylko czynnik 
mechaniczny, czyli podciśnienie. Aby 
dowieść, że jest to nieprawda wykona-
łem następujące badanie. W szklanej 
bańce wywiercono za pomocą wiertła 
dentystycznego dwa małe otwory przez 
które do wnętrza bańki wprowadzono 
przewody z sondą typu K – termoparą, 
otwory uszczelniono substancją syliko-
nową. Jedna z sond mierzyła temperaturę 
z powierzchni skóry, a druga temperaturę 
wnętrza bańki. Wyniki pomiaru odczyty-
wano za pomocą dwóch mierników, tzw. 
multimetrów. Obwody pomiarowe były 
oddzielone od siebie. Stwierdzono, że tuż 
po postawieniu bańki temperatura skóry 
podniosła się o 7,3°C (w stosunku do nor-
malnej 36,6°C). Można zatem postawić 
wniosek na podstawie przeprowadzonego 
eksperymentu, że bańka gorąca oznacza 
równoczesne oddziaływanie na tkanki 
dwoma czynnikami, tj. podciśnieniem 
i ciepłem, zatem należy ją uznać za efek-
tywniejszą w leczeniu niż bańkę zimną. 
Szeroka publikacja na ten temat ukazała 
się w USA w czasopiśmie: Acupncture & 
Electr-Theraeutics Res. 2021.

Spotykamy bardzo dużą różnorod-
ność baniek; oprócz opisanej gorącej, 
są bańki zimne szklane lub wykonane 
z innego materiału np.  bambusa, bańki 
z „klawkiem” – gwoździem stalowym lub 
magnetycznym, te ostatnie stawia się na 
punktach chińskich (vacuumpunktura). 
Bańki mają szerokie zastosowanie w róż-
nych formach masażu (często skojarzone 
z żelem lub maścią) rehabilitacji urazów 
szczególnie; mięśni, ścięgien i stawów, 
a także jako forma chemoterapii. Ubo-
lewam nad tym, że podobnie jak terapia 
manualna, ta metoda leczenia nie znaj-
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duje współcześnie w środowisku lekarzy 
większego uznania, a ze wszech miar na 
niego zasługuje.

A. K.: Współpracował Pan blisko 
z Profesorem Piotrem Tomasikiem (nie-
gdyś także wykładowcą KWSPZ), czego 
dotyczyła ta współpraca? 

T. K.: Pan prof. dr hab. Piotr To-
masik jest – chemikiem, autorem wielu 
naukowych publikacji. Moja znajomość 
z profesorem rozpoczęła się w 2010 roku 
z chwilą, kiedy Profesor powołał interdy-
scyplinarny zespół badawczy dotyczący 
zjawiska – biopola. Pośrednikiem w naszej 
znajomości był kolega z Akademii Wy-
chowania Fizycznego dr Jerzy Domański 
(biochemik), który już od pewnego cza-
su współpracował z Profesorem. Byłem 
zainteresowany tą współpraca, bo już 
od pewnego czasu interesowało mnie 
zagadnienie – bioenergoterapii (jako 
metody medycyny naturalnej). Począt-
ki naukowego podejścia do bioenergii 
zawdzięczamy dr F. Mesmerowi (1734–
1815). W XVIII i XIX wieku określano 
bioenergoterapeutę – terminem – magne-
tyzer. Jednym z bardziej znanych polskich 
magnetyzerów był słynny Polak – Julian 
Ochorowicz, postać opisana w „Lalce” 
Prusa jako Ochocki.  W 2010 roku bę-
dąc Redaktorem Naczelnym kwartalnika 
„Refleksoterapia” przeprowadziłem z prof. 
dr hab.  Piotrem Tomasikiem wywiad na 
temat projektowanych przez jego „zespół” 
badań i posiadanej aparatury badawczej. 
Profesor odróżniał biopole od aury. Dys-
kutowaliśmy na temat widzenia aury, 
jej zapisu (pomiaru) w formie fotografii 
kirilianowskiej, lub metodami radieste-
zyjnymi. Mieliśmy zamiar przeprowadzić 
eksperyment (badania), które potwierdzi-
łyby zakładaną przez nas hipotezę, na te-
mat widzenia aury – kto i dlaczego widzi 
aurę. Niestety nagła śmierć dra Jerzego 
Domańskiego pokrzyżowała te plany. 
Profesor był przekonany do celowości 
wykorzystania terapeutycznego bioener-
gii, sam doświadczył jej dobrodziejstwa 
unikając dzięki kilku (czterem) sesjom 

operacji dotyczącej kamieni żółciowych 
o czym opowiada we wspomnianym wy-
wiadzie. Dodam, że zagadnienie bioener-
goterapii wymaga współpracy z mistrzami 
rediestezji. Licencję bioenergoterapeuty 
zdobywa się w cechu radiestetów. Znam 
kilku fizjoterapeutów, którzy taką licen-
cję zdobyli.

A. K.: Które pozycje książkowe 
(skrypty, podręczniki, monografie) 
ceni Pan Profesor najwyżej i dlaczego 
właśnie te?

T. K.: Drugim nurtem aktywności 
nauczyciela akademickiego obok nauki 
jest – dydaktyka. Wykładałem szereg 
przedmiotów na różnych kierunkach 
studiów w Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Krakowie, ale także w innych 
uczelniach w Polsce i zagranicą. Nawiązu-
jąc do problematyki korekcji wad postawy 
ciała napisałem trzy pozycje, tj. Ćwicze-
nia korekcyjne z elementami rehabilitacji 
(1980). W wydaniu drugim (1984) tej 
pozycji rozszerzyłem treści o dodatkowe 
rozdziały dotyczące zagadnień metodyki 
wychowania fizycznego związane z funk-
cją kompensacyjną i korekcyjną wycho-
wania fizycznego. Wady postawy ciała. 
Diagnostyka i leczenie (pozycja dobrze 
przyjęta w całej Polsce – ukazało się kil-
ka wydań). Metody oceny postawy ciała. 
W pierwszej części niniejszego wywiadu 
wymieniłem niektóre treści, które stano-
wiły mój wkład w tym zakresie.

Po przejściu z Instytutu Rehabilitacji 
Ruchowej na Wydział Turystyki i Rekre-
acji (T i R) AWF w Krakowie miałem 
sporo pracy związanej z powołaniem (na 
mój wniosek) na Wydziale T i R nowej 
(oryginalnej w skali świata) specjalności 
po nazwą: odnowa psychosomatyczna. 
Zachodziła pilna potrzeba wspomożenia 
tej specjalności nowymi pozycjami dy-
daktycznymi, w krótkim czasie wydano: 
Trening zdrowotny z elementami fizjotera-
pii (we współautorstwie z Aleksandrem 
Batorem), Leczniczy masaż punktowy oraz  
Masaż punktowy i inne metody refleksote-
rapii (we współautorstwie z Stanisławem 

Kmakiem), Podręcznik odnowy psycho-
somatycznej (praca zbiorowa pod moją 
i Jana Fenczyna redakcją), Segmentarny 
masaż leczniczy (z Leszkiem Magierą), 
Meridiany, punkty i recepty chińskie, Masaż 
z elementami rehabilitacji (praca zbiorowa 
z moim udziałem autorskim  redakcyj-
nym) , Podstawy terapii manualnej (praca 
zbiorowa, redakcja moja i D. Muchy), 
Diagnostyka w kinezyterapii i masażu (z 
Robertem Walaszkiem i Leszkiem Ma-
gierą), Zarys kinezjologii (praca zbiorowa 
pod moją i Dariusza Muchy redakcją), 
ostatnią wydaną pozycją z 2022 roku 
jest – Propedeutyka i historia fizjoterapii 
( autorstwo kilku rozdziałów i redakcja 
wspólnie z Dariuszem Muchą).

Z monografii najwyżej cenię: Posta-
wa ciała a wybrane cechy morfologiczne 
i funkcjonalne u dzieci w wieku 8-15 lat. 
Za tą pozycję, która zarazem była moją 
pracą habilitacyjna otrzymałem nagrodę 
naukową m. Krakowa I stopnia. Mono-
grafia – Propedeutyka i historia fizjote-
rapii jest pierwszą książką, która łączy 
propedeutykę fizjoterapii z jej historią, 
a Zarys kinezjologii jest jedynym takim 
tytułem w Polsce.

A. K.: Na koniec chciałbym Pana 
Profesora prosić o refleksję filozoficzną. 
W dzisiejszych czasach wiemy niby 
dobrze co robić, aby być zadowolonym 
z życia: musimy dbać o swoje wykształ-
cenie, unikać ryzyka zdrowotnego, 
dużo miejsca poświęcać na aktywność 
fizyczną, w rytm pikań urządzeń do 
self-trackingu, itp. Jaki najważniej-
szy czynnik zdaniem Pana Profesora 
decyduje o zdrowym i udanym życiu? 

T. K.: Cieszę się z tego pytania. Uży-
cie przez Pana Profesora określenia reflek-
sja filozoficzna, bardzo mi odpowiada. 
Cenię filozofię i wysoko ją lokuję jako 
naukę, często powtarzam studentom, że 
najważniejszym przedmiotem w planie 
studiów (niezależnie od kierunku) jest 
filozofia. Jest ona potrzebna w życiu każ-
demu, a w szczególności w życiu społecz-
nym, ale i osobistym. Przypomnę Panu 
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Redaktorowi, że jako pierwszy warunek 
w mojej koncepcji promocji zdrowia 
wymieniłem właśnie – filozofię zwią-
zaną ze zdrowiem. Pan Profesor w tym 
pytaniu zawarł pewną wątpliwość mó-
wiąc – „wiemy niby dobrze”, co do tego 
czy rzeczywiście wiemy, mam poważne 
wątpliwości. Warto do oceny pewnych 
zjawisk, mechanizmów czy zachowania 
ludzi podchodzić z refleksją dotyczącą 
oceny rozkładu – czy mamy do czynienia 
z rozkładem normalnym, czy asymetrycz-
nym (to pojęcia z obszaru statystyki). 
Jeśli wykształcenie wyższe miałoby cechy 
rozkładu normalnego, a tak się zakłada, 
to oznacza to, że tak naprawdę dobrze 
wykształconych jest niewielki odsetek.

Ze znajomości „pól zdrowotnych” 
o czym rozmawialiśmy wiemy, że są dwa 
filary stylu życia tj. żywienie i aktywność 
fizyczna (ruch). W obu aspektach należy 

zachować „złoty środek” czyli umiar, bez 
skrajności. Nasze zdrowie ma związek ze 
sferą psycho-duchową. Życie codzienne 
w obecnej cywilizacji narzuca szybkie 
tempo życia, a to wiąże się ze stresem 
i sprzyja depresji. Stres wpływa istotnie 
na naszą odporność immunologiczną – 
obniża jej poziom. Ludzie powinni mieć 
świadomość zagrożenia zdrowia, jak widać 
bywa z tym różnie, przykład stosunek do 
szczepień. Dbałość o wykształcenie to 
nie tylko sprawa indywidualna, zależy 
to w dużej mierze od instytucji państwa 
(system szkolnictwa). W mojej opinii 
obniżył się w ostatnich latach poziom 
wykształcenia. Nie jestem pewien czy 
żyjemy w czasach, gdzie pojęcia; rozum, 
mądrość, to cenione wartości. Tu powo-
łam się na autorytet ks. Profesora Józefa 
Tischnera (1931–2000) i jego wykład 
o trzech prawdach zawarty w cenionej 

przeze mnie książce, pt. Filozofia po gó-
ralsku. Profesor twierdzi, że najwięcej jest 
trzeciej prawdy – jak ją określa to czytel-
nik łatwo do tego dojdzie. A co generuje 
tą trzecią prawdę? W mojej opinii brak 
szerokiej wiedzy.

Reasumując; nie sposób wymienić 
jednego czy nawet dwóch czynników de-
cydujących o zdrowiu i udanym życiu, za-
leży to od setek czynników różnej natury 
o kilkunastu już mówiłem, o wszystkich 
mówić nie sposób w jednym wywiadzie. 
Szukając sposobu zakończenia niniejszego 
wywiadu zgrabnym podsumowaniem – 
powiem: w życiu codziennym potrzebny 
jest dystans do wielu spraw oraz poczucie 
humoru czego czytelnikowi niniejszego 
wywiadu serdecznie życzę.

A. K.: Dziękuję za rozmowę.
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REGULAMIN WYDAWNICZY

„Promocja zdrowia i ekologia” to 
półrocznik naukowy poświęcony pro-
blematyce promocji zdrowia i ekologii.

Teksty przeznaczone do druku będą 
zakwalifikowane do jednej z następują-
cych kategorii prac:

•  o charakterze naukowo-badawczym,
• poglądowe,
• programowo-metodyczne,
• historyczne,
• kazuistyczne,
•  recenzje, sprawozdania, komuni-

katy,
• tłumaczenia,
• listy do Redakcji.
Redakcja przyjmuje do druku prace 

oryginalne, dotychczas niepublikowane. 
W przypadku akceptacji pracy do druku 
Autor zobowiązuje się przekazać prawa 
autorskie dotyczące danego artykułu na 
rzecz Wydawcy i od momentu akceptacji 
jest zobowiązany do nieujawniania treści 
artykułu aż do jego ukazania się w cza-
sopiśmie. Publikacja artykułu w innym 
czasopiśmie może nastąpić jedynie za 
zgodą Wydawcy.

Prace nadesłane do druku podlega-
ją ocenie recenzentów. Wstępnej oceny 
tekstów dokonuje Redakcja. Prace nie-
spełniające podstawowych warunków 
publikacji będą odrzucane i odesłane 
Autorom bez oceny merytorycznej. Prace 
zakwalifikowane do druku przez Redakcję 
będą przekazywane do recenzenta (lub 
recenzentów według uznania Redakcji).

Przyjmuje się następujące oceny 
stosowane przez recenzenta:

1. Polecam do druku bez zastrzeżeń.
2.  Polecam do druku z pewnymi po-

prawkami.
3.  Pracę należy przeredagować i prze-

kazać ponownie do recenzji.
4. Praca nie kwalifikuje się do druku.
Oceny z pozycji nr 3 i 4 wymagają 

pisemnego uzasadnienia.
Wydawca nie wypłaca honorariów 

za wydrukowanie prac, z wyjątkiem prac 
zamówionych przez Wydawcę. Autor 
(Autorzy) otrzymują bezpłatnie po 1 
egzemplarzu czasopisma.

W przypadku nieprzyjęcia pracy do 
druku Redakcja zwraca Autorowi 1 eg-
zemplarz.

Kolegium Redakcyjne i Wydawca 
w trosce o dobro czytelnika dołożą wszel-
kich starań w celu czytelnego i rzeczowego 
przekazu treści, jednak za ewentualne 
błędy i przeinaczenia mogące pojawić 
się w druku Kolegium Redakcyjne i Wy-
dawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Reklamy będą publikowane na wy-
łączną odpowiedzialność reklamodawców.

Instrukcja dla Autorów
Pracę należy przesłać w postaci za-

pisu cyfrowego, zapisaną w formacie.
doc,.odt lub.rtf, w załączniku na adres 
e-mailowy redakcji.

W pracy należy uwzględnić:
•  imię i nazwisko Autora (Autorów), 

pierwszy Autor winien podać do-
kładny adres, telefon oraz miejsce 
pracy i zajmowane stanowisko,

•  tytuł pracy w języku polskim i an-
gielskim,

•  streszczenie w języku polskim i an-
gielskim (objętość ok. 150 słów),

•  słowa kluczowe w języku polskim 
i angielskim (3‒5 słów),

•  objętość tekstu – do 21 600 znaków; 
całość pracy (łącznie z tabelami, 
rycinami i piśmiennictwem) przy 
uwzględnieniu niniejszych instruk-
cji nie może przekroczyć objętości 
12 stron A4.

Fotografie (kolorowe lub czarno-bia-
łe) powinny być przygotowane cyfrowo 
w rozdzielczości min. 225 dpi w formacie.
tif,.eps lub jpg. Przy zapisie w formacie.
jpg należy ustawić kompresję obrazka na 
maksymalną jakość.

Ryciny (kolorowe lub czarno-białe) 
wykonane w postaci cyfrowej w rozdziel-
czości min. 225 dpi do 300 dpi (prefe-
rowane).

Łączny rozmiar fotografii i rycin 
w formie cyfrowej przesyłanych e-mailem 
nie może przekroczyć 10 megabajtów.

Piśmiennictwo
Piśmiennictwo należy umieścić na 

końcu pracy: stosujemy system cyfrowy 
i układ alfabetyczny.

W przypadku cytowania książek nale-
ży oprócz autora (autorów) i tytułu podać 
wydawcę oraz miejsce i rok wydania.

Przykład:
Kasperczyk T., Kmak S.: Masaż punk-

towy i inne metody refleksoterapii. Ka-
sper, Kraków 1995.

W przypadku cytowania książek pod 
redakcją należy podać ponadto redaktora 
(redaktorów) i tytuł rozdziału.

Przykład:
Kasperczyk T., Mucha D.: Reflek-

soterapia. [W:] Masaż z elementami re-
habilitacji. Red.: R. Walaszek, Rehmed, 
Kraków 2000.

Nota bibliograficzna cytowanego 
czasopisma powinna zawierać:

• autora (autorów) artykułu,
• tytuł artykułu,
• nazwę czasopisma,
• rok wydania,
• numer czasopisma,
• numer strony (zakres stron).

Przykład:
Kasperczyk T., Walaszek R.: Strategie 

postępowania w terapii manualnej. Fizjo-
terapia polska 2001, nr 2, s. 173‒178.

Do pozycji zwartych stron nie po-
dajemy. Strony podajemy do wszystkich 
pozycji w przypadku cytowania, ale tylko 
w tekście.

Pozycje internetowe należy podać 
po pozycjach autorskich z zachowaniem 
kolejnej numeracji.

Przykład:
Źródła internetowe:
1. http://trocisza.wordpress.com./

konserwanty_w_kosmetykach/(data po-
brania: 28.08.2010)

Redakcja zastrzega sobie prawo do-
stosowania nadesłanych materiałów do 
potrzeb pisma, dokonywania poprawek 
i skrótów tekstu bez uzgodnienia z Au-
torem.
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POLAND
e-mail: czasopismo@kwspz.pl
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