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Czym są badania profilaktyczne?
Badania  profilaktyczne  to  testy  diagnostyczne, 
które mają za zadanie wykrycie nawet najdrobniej
szych nieprawidłowości, które mogłyby wskazywać 
na wczesne etapy rozwoju wielu chorób. Mogą one 
obejmować  zarówno  testy  wykonywane  na  pod
stawie próbki krwi pacjenta, wymazy lub też anali
zy  składu  moczu  i  innych  płynów  ustrojowych. 
Badanie  te  powinny  być  wykonywane  regularnie, 
nawet w sytuacji braku jakichkolwiek objawów od
czuwalnych przez pacjenta.
Dlaczego  warto  wykonywać  badania  profi
laktyczne?
Wiele  schorzeń  potrafi  rozwijać  się  przez  bardzo 
długi  czas  bez  wywoływania  objawów  chorobo
wych. Niestety,  często ma  to  związek  z postawie
niem  dokładnej  diagnozy  dopiero  na  bardzo 
późnych  etapach  zaawansowania  choroby,  kiedy 
zdążyły  pojawić  się  już  nieodwracalne  zmiany 
w tkankach. Bywa, że możliwości leczenia są wów
czas  znacznie  ograniczone  w  porównaniu  z  tymi, 
które byłyby dostępne gdyby diagnoza została po
stawiona wcześniej,  co wiąże  się  z gorszym  roko
waniem dla pacjenta.
Rozwojowi  licznych  chorób  można  zapobiec  po
przez odpowiednio wczesną zmianę nawyków i za
chowań. Bardzo często bodźcem do podjęcia tego 
typu odpowiedzialnej, korzystnej zdrowotnie decy
zji  są  nieprawidłowe  wyniki  badań  profilaktycz
nych,  gdyż  świadczą  one  o  początku  procesów 
patologicznych w organizmie.

Kto  powinien  wykonywać  badania  profilak
tyczne?
Podstawowe  badania  profilaktyczne  powinna  wy
konywać  każda  osoba  dorosła.  Nawet  jeżeli  dana 
osoba czuje się dobrze  i nie odczuwa dolegliwości 
zdrowotnych,  to  powinna  dbać  o  właściwą  profi
laktykę, aby jak najdłużej móc cieszyć się dobrym 
zdrowiem.
Określonymi, bardziej specjalistycznymi badaniami 
profilaktycznymi powinny być objęte grupy pacjen
tów,  u  których występują  dodatkowe  czynniki  ry
zyka  rozwoju określonych chorób. Czynniki  ryzyka 
to uwarunkowania, które sprawiają, że dana osoba 
jest  bardziej  narażona  na  zachorowanie  na  daną 
jednostkę  chorobową  w  stosunku  do  ogólnej  po
pulacji.  Czynniki  ryzyka  mogą  być  niezależne  od 
pacjenta  (wiek, płeć,  obciążenia genetyczne) oraz 
od niego zależne np. złe nawyki żywieniowe, brak 
aktywności fizycznej, palenie tytoniu, nadużywanie 
alkoholu. Niektóre  czynniki  ryzyka  trudno  sklasyfi
kować jasno do jednej z tych grup, jak np. naraże
nie  na  substancje  chorobotwórcze  w  miejscu 
pracy.  Niezależnie  jednak  od  ich  pogrupowania, 
czynniki  ryzyka  stanowią  istotne  wskazanie  do 
częstszego wykonywania badań profilaktycznych.
Jakie badania profilaktyczne warto robić re
gularnie?
Badania  profilaktyczne  powinno  się  wykonywać 
przynajmniej  raz  do  roku.  Niektóre,  bardziej  spe
cjalistyczne rodzaje testów można wykonywać rza
dziej.  Rodzaj  badań  oraz  dokładna  częstość  ich

Badania profilaktyczne
fot. freepik

fot. mgr Ernest Garstka

mgr Agnieszka Książek
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od bieżących potrzeb zainteresowanego. Wykupie
nie  pakietu  będzie  korzystniejsze  dla  badanego 
średnio o 30 – 40% w stosunku do aktualnych cen 
zawartych w cenniku, tj. od 30,00 do 130,00 zł.

Przeprowadzenie  badań  w  Laboratorium  Szpital
nym w Dębicy gwarantuje wysoką jakość wykony
wanych  usług  wynikających  z  systematycznych 
kontroli  zewnętrznych  (EQC)  i  sprawdzianów  bie
głości realizowanych przez niezależne ośrodki  i  in
stytucje.  Za  udział  w  kontrolach  Laboratorium 
otrzymuje  corocznie  certyfikaty  potwierdzające 
utrzymanie jakości badań laboratoryjnych.
O  profesjonalizmie  i  wiarygodności  wyników  uzy
skanych w  Laboratorium  Szpitalnym  świadczą  ak
tualne certyfikaty i zaświadczenia:
 Zaświadczenie z Centralnego Ośrodka Badań Ja
kości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi
 Certyfikat LABQUALITY z dnia 31.12.2021r.
 Certyfikaty RIQAS za udział w Międzynarodowym 
Programie Oceny Jakości Random
 Zaświadczenie EQAhem z dnia 23.09.2021r.

przeprowadzania  zależy w dużej mierze  od wieku 
pacjenta,  jego  obciążeń  oraz  historii  choroby.  Do 
najbardziej  podstawowych  badań  profilaktycznych 
zalicza się:
Morfologia  krwi  to  podstawowe  badanie  krwi, 
z którym zetknął się niemal każdy człowiek. Morfo
logia polega na ocenie ilościowej i jakościowej po
szczególnych składników krwi odpowiadających za 
funkcjonowanie  całego  organizmu.  Na  podstawie 
oceny  poszczególnych  elementów  krwi  można 
stwierdzić, czy w organizmie nie rozwija się  infek
cja, stan zapalny czy inne procesy chorobowe. 
Badanie moczu jest jednym z częściej zlecanych 
badań  laboratoryjnych. Polega na pobraniu próbki 
moczu  i  jej  ocenie  pod  kątem  cech  fizycznych 
i  biochemicznych,  a  także  badaniu  zawartości  ko
mórek, wałeczków i kryształków w moczu. Badanie 
moczu  umożliwia  rozpoznanie  wielu  chorób  i  nie
prawidłowości  w  funkcjonowaniu  organizmu. 
Wskazaniem do badania są schorzenia nerek, dróg 
moczowych,  choroby  układowe,  cukrzyca,  nadci
śnienie,  otyłość.  Badanie  moczu  wchodzi  także 
w zakres badań podstawowych. 
Glukoza badanie stężenia glukozy należy do gru
py badań profilaktycznych szczególnie wśród osób, 
u  których  ryzyko  zachorowania  na  cukrzycę  jest 
zwiększone:  na  przykład  osób  otyłych  lub  pocho
dzących z  rodzin, w których chorowało się na cu
krzycę.  Wskazaniem  do  badania  są  także  objawy 
ciągłego zmęczenia, osłabienia, nawracające infek
cje  i ogólne złe samopoczucie, a także silne uczu
cie głodu, niepokój i przyspieszenie rytmu serca. 
Profil  lipidowy  (lipidogram)  to  badanie  pozio
mu  cholesterolu  we  krwi.  Lipidogram  pozwala  na 
oznaczenie poziomu cholesterolu we krwi, a  także 
poziomu frakcji dobrego  i złego cholesterolu. Zbyt 
wysoki  poziom  cholesterolu  LDL  stanowi  ryzyko 
rozwoju  miażdżycy.  Poziom  cholesterolu  we  krwi 
powinno  się  sprawdzać  profilaktycznie,  co  naj
mniej  raz na 5 lat  dotyczy osób zdrowych. Cho
lesterol  trzeba  badać  częściej,  gdy  zachodzi 
podejrzenie  występowania  chorób  lub  gdy  dana 
osoba  znajduje  się  grupie  ryzyka  zachowania  np. 
na miażdżycę. 
Wychodząc  naprzeciw  osobom  chcącym  samo
dzielnie sprawdzić sobie stan zdrowia, w Laborato
rium  Szpitalnym  w  Dębicy  wprowadzono 
możliwość  płatnego  wykonania  pakietów  badań 
profilaktycznych.  Badania    zawarte  w  pakietach 
pozwolą  na  analizę  stanu  organizmu w  zależności

mgr Agnieszka Książek

Absolwentka dębickiego ILO  im. Króla W. Jagiełły w Dębicy. 
Absolwentka  Wydziału  Pielęgniarstwa  Collegium  Medium 
Uniwersytetu  Jagielońskiego  w  Krakowie,  posiadająca 
specjalizację  z  medycyny  społecznej,  kierownik  Sekcji 
Marketingu  i  Rozliczeń  Usług  Medycznych,  współpracuje
z  Centralną  Komisją  Egzaminacyjną  w  Warszawie  jako 
egzaminator  w  zawodach  medyczno  –  społecznych, 
pasjonatka  pszczelarstwa,  ukończyła  szkołę  policealną  na 
kierunku pszczelarskim. 
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Gruźlica  jest  zaliczana  do  bakteryjnych  chorób 
zakaźnych  w  wyniku  zakażenia  prątkami  gruźlicy. 
Bakterie  te  zostały  po  raz  pierwszy  opisane  w  II 
połowie  XIX wieku  przez  niemieckiego  bakteriolo
ga  Roberta  Kocha  i  często  nazywane  są  również 
prątkami  Kocha.  Obecnie  wiadomo,  że  klasyczną 
gruźlicę  mogą  wywoływać  trzy  gatunki  prątków: 
Mycobacterium  tuberculosis,  Mycobacterium  bovis 
(prątek  bydlęcy)  oraz  Mycobacterium  africanum. 
Gruźlica jest chorobą, która może wystąpić właści
wie u każdego, jednak najczęściej do rozwoju cho
roby  dochodzi  u  osób  w  podeszłym  wieku, 
niedożywionych lub nadużywających alkoholu. 
Prątki gruźlicy są bakteriami wyjątkowo oporny
mi na wysuszanie i mogą przeżywać długie miesią
ce  w  cząsteczkach  kurzu.  Natomiast  wykazują 
dużą  wrażliwość  na  działanie  promieniowania  UV 
oraz wysoką temperaturę. Gotowanie, czy pastery
zacja powoduje szybkie zabicie prątków gruźlicy.
Źródłem  zakażenia  jest  najczęściej  chory  na 
gruźlicę  człowiek,  w  którego  wydalinach  – 
zwłaszcza w plwocinie bądź w moczu – zawarte są 
prątki  gruźlicy.  Najczęstszą  drogą  zakażenia  prąt
kiem gruźlicy jest droga inhalacyjna, a głównym 
źródłem  zakażenia  są  chorzy  prątkujący,  czyli  ak
tywnie wydalający prątki wraz z wydzieliną z dróg 
oddechowych. Chory na gruźlicę wydala prątki nie

tylko  w  trakcie  kaszlu,  ale  i  także  w  trakcie  od
krztuszania,  kichania,  czy  mówienia.  Jeden  chory 
aktywnie  prątkujący  może  zakazić  w  ciągu  roku 
ok.  15  osób.  Prątki  gruźlicy  razem  z  powietrzem 
wnikają  do  organizmu  poprzez  drogi  oddechowe 
podczas  oddychania,  a  ich  nośnikiem  są  kropelki 
plwociny lub śliny bądź cząsteczki kurzu, utrzymu
jące się w powietrzu w postaci aerozolu.
Inną możliwą drogą zakażenia jest droga pokar
mowa,  chociaż w  rejonach prowadzących właści
wy  reżim  sanitarnoweterynaryjny  nie  zawsze  ta 
droga odgrywa rolę w transmisji prątków gruźlicy. 
Głównym źródłem zakażenia drogą pokarmową są 
produkty mleczne, które pochodzą od bydła chore
go na gruźlicę lub niepasteryzowane mleko. W Pol
sce ta droga zakażenia praktycznie nie istnieje. 

Gruźlica nazywana jest często chorobą spo
łeczną, gdyż istnieje ścisły związek z warun
kami życia:
    1. niedożywienie, 
    2. złe warunki mieszkaniowe, 
    3. złe warunki sanitarne, 
    4. bieda. 

To  właśnie  bieda  jest  najczęstszym  czynnikiem 
zewnętrznym, który osłabia organizmu ludzki. 

Gruźlica

mgr Barbara Kowalska

fo
t.
 f
re
ep
ik



6 2/2022 

przeprowadzania  zależy w dużej mierze  od wieku 
pacjenta,  jego  obciążeń  oraz  historii  choroby.  Do 
najbardziej  podstawowych  badań  profilaktycznych 
zalicza się:
Morfologia  krwi  to  podstawowe  badanie  krwi, 
z którym zetknął się niemal każdy człowiek. Morfo
logia polega na ocenie ilościowej i jakościowej po
szczególnych składników krwi odpowiadających za 
funkcjonowanie  całego  organizmu.  Na  podstawie 
oceny  poszczególnych  elementów  krwi  można 
stwierdzić, czy w organizmie nie rozwija się  infek
cja, stan zapalny czy inne procesy chorobowe. 
Badanie moczu jest jednym z częściej zlecanych 
badań  laboratoryjnych. Polega na pobraniu próbki 
moczu  i  jej  ocenie  pod  kątem  cech  fizycznych 
i  biochemicznych,  a  także  badaniu  zawartości  ko
mórek, wałeczków i kryształków w moczu. Badanie 
moczu  umożliwia  rozpoznanie  wielu  chorób  i  nie
prawidłowości  w  funkcjonowaniu  organizmu. 
Wskazaniem do badania są schorzenia nerek, dróg 
moczowych,  choroby  układowe,  cukrzyca,  nadci
śnienie,  otyłość.  Badanie  moczu  wchodzi  także 
w zakres badań podstawowych. 
Glukoza badanie stężenia glukozy należy do gru
py badań profilaktycznych szczególnie wśród osób, 
u  których  ryzyko  zachorowania  na  cukrzycę  jest 
zwiększone:  na  przykład  osób  otyłych  lub  pocho
dzących z  rodzin, w których chorowało się na cu
krzycę.  Wskazaniem  do  badania  są  także  objawy 
ciągłego zmęczenia, osłabienia, nawracające infek
cje  i ogólne złe samopoczucie, a także silne uczu
cie głodu, niepokój i przyspieszenie rytmu serca. 
Profil  lipidowy  (lipidogram)  to  badanie  pozio
mu  cholesterolu  we  krwi.  Lipidogram  pozwala  na 
oznaczenie poziomu cholesterolu we krwi, a  także 
poziomu frakcji dobrego  i złego cholesterolu. Zbyt 
wysoki  poziom  cholesterolu  LDL  stanowi  ryzyko 
rozwoju  miażdżycy.  Poziom  cholesterolu  we  krwi 
powinno  się  sprawdzać  profilaktycznie,  co  naj
mniej  raz na 5 lat  dotyczy osób zdrowych. Cho
lesterol  trzeba  badać  częściej,  gdy  zachodzi 
podejrzenie  występowania  chorób  lub  gdy  dana 
osoba  znajduje  się  grupie  ryzyka  zachowania  np. 
na miażdżycę. 
Wychodząc  naprzeciw  osobom  chcącym  samo
dzielnie sprawdzić sobie stan zdrowia, w Laborato
rium  Szpitalnym  w  Dębicy  wprowadzono 
możliwość  płatnego  wykonania  pakietów  badań 
profilaktycznych.  Badania    zawarte  w  pakietach 
pozwolą  na  analizę  stanu  organizmu w  zależności

Związane są z tym złe warunki mieszkaniowe, brak 
odpowiedniej  higieny  życia  oraz  złe warunki  sani
tarne. W ciemnym i niewietrzonym mieszkaniu bę
dzie  utrzymywać  się  większa  ilość  prątków 
w  powietrzu,  niż  w  pomieszczeniu  wietrzonym 
i dobrze nasłonecznionym. 
Z  kolei  za  czynnik  wewnętrzny,  którzy  sprzyja 
przekształceniu  się prątków w chorobę są dolegli
wości osłabiające organizm, np. HIV/AIDS. U osób 
zarażonych  wirusem  HIV  ryzyko  rozwoju  gruźlicy 
jest  nawet  kilkudziesięciokrotnie  większe.  Wśród 
innych  dolegliwości  zwiększających  przemianę 
prątków  w  gruźlicę,  wymienia  się:  choroby  krwi, 
nowotwór,  cukrzycę,  osoby  po  przebytej  trans
plantacji.
W każdym razie gruźlica nie dotyczy tylko osób ży
jących  w  nędzy,  ale  obserwowana  jest  również 
u młodych osób, które  intensywnie poświęcają się 
swojej  pracy  zawodowej,  a  przez  to  często  żyją 
w dużym stresie,  jedzą w pośpiechu żywność nie
pełnowartościową czy używają w nadmiarze wszel
kiego rodzaju używek. 

U  niektórych  pacjentów  gruźlica może  nie  dawać 
żadnych  dolegliwości,  a  do  jej  wykrycia  dochodzi
 

zupełnie  przypadkowo.  Objawy  mogą  mieć  cha
rakter  ogólny, wynikający  z  reakcji  naszego orga
nizmu  na  zakażenia,  jak  i  mogą  być  specyficzne 
dla zaatakowanego narządu. Z racji,  iż najczęściej 
atakowane  są  płuca,  dominują  objawy  ze  strony 
dolnych dróg oddechowych.

Dla gruźlicy charakterystyczne są:
    1. nocne poty, 
    2. nawracające stany podgorączkowe, 
   3. kaszel utrzymujący się przez co najmniej 3 ty
godnie, początkowo suchy, a potem wilgotny z wy
krztuszaniem śluzowej lub ropnej wydzieliny, 
    4. krwioplucie, 
    5. duszność, 
    6. ból w klatce piersiowej, 
    7. utrata masy ciała, 
     8. osłabienie oraz  łatwe męczenie się przy nie
wielkim wysiłku. 

Typowy podział gruźlicy obejmuje:

gruźlicę  pierwotną  –  rozwija  się w wyniku  pierw
szorazowego zakażenia prątkami  i dotyczy najczę
ściej płuc,
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Test lekowrażliwości prątków gruźlicy.
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gruźlicę  popierwotną  –  jest  efektem  reaktywacji 
gruźlicy  pierwotnej  po  kilku miesiącach  lub  latach 
i  może  dotyczyć  płuc,  jak  i  innych  narządów.  Do 
zakażania dochodzi zazwyczaj drogą kropelkową.
Natomiast biorąc pod uwagę miejsce rozwoju cho
roby wyróżniamy gruźlicę płuc (będącą najczęstszą 
postacią  gruźlicy,  której  charakterystycznym obja
wem jest utrzymywanie się przez długi czas kaszlu 
 na początku suchego, a potem z odkrztuszaniem 
plwociny)  oraz  gruźlicę  pozapłucną,  między  inny
mi:
    1. gruźlicę węzłów chłonnych
    2. gruźlicę opłucnej, 
    3. gruźlicę prosówkową
    4. gruźlicę układu moczowo  płciowego
    5. gruźlicę ośrodkowego układu nerwowego, 
    6. gruźlicę narządów rodnych
    7. gruźlicę kości i stawów
    8. gruźlicę układu pokarmowego
    9. gruźlicę skóry  występuje bardzo rzadko. 

W diagnostyce gruźlicy zastosowanie 
znajduje  badanie  mikrobiologiczne 
polegające na hodowli prątków z ma
teriału  pobranego  od  chorego  lub 
rozmaz. Materiał do badania pobiera
ny jest zazwyczaj z:
    1. plwociny; 
    2. wydzieliny oskrzelowej; 
   3. moczu (podejrzenie gruźlicy na
rządów moczowopłciowych); 
        4.  popłuczyn  żołądkowych  na 
czczo. 

Hodowane prątki  są  identyfikowane, 
a następnie określana jest ich wrażli
wość na preparaty przeciwprątkowe. 
Wadą  tej  metody  jest  długotrwały 
wzrost bakterii, a sam wynik badania 
otrzymuje  się  dopiero  po  około  sze
ściu  tygodniach. Prątki hodowane są 
przy  użyciu  specjalnych  pożywek. 
W tym celu wykorzystuje się podłoże 
stałe  –  metoda  LöwensteinaJense
na, albo płynne (w Polsce najczęściej 
używana jest metoda Bactec). Ostat
nimi  czasy  w  diagnostyce  popularne 
są metody genetyczne, w których dla 
prątków  gruźlicy  stosowane  są  spe
cjalne  sondy,  a  wynik  badania

znany  jest w_ciągu kilku dni. 
Innymi  badaniami  wykorzystywanymi  w  dia
gnostyce gruźlicy, są:
1. badanie RTG klatki piersiowej  pozwalające na 
wykrycie charakterystycznych zmian w_płucach, 
2. odczyn tuberkulinowy  polega na śródskórnym 
wstrzyknięciu  tuberkuliny  w  przedramię;odczyt 
średnicy nacieczenia dokonuje się po 4872 godzi
nach; za wynik dodatni uważa się naciek o średni
cy  powyżej  10  mm;  wadą  próby  tuberkulinowej 
jest  to,  że  nie  różnicuje  przebytego  już wcześniej 
zakażenia  i  aktualnie czynnej  choroby. Badanie  to 
jest  bezpieczne  i  nie  istnieją  przeszkody  do  jego 
wykonania. Nawet najbardziej nasilona reakcja nie 
pozostawia po sobie śladów. 

Leczenie gruźlicy powinno trwać dostatecznie dłu
go,  ponieważ  prątki  gruźlicy  mogą  przechodzić 
w stan "uśpienia". Niektóre bakterie są oporne na 
leczenie, dlatego stosuje się kilka leków.
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Lekooporna bakteria Mycobacterium tuberculosis, patogen odpowiedzialny za

 wywoływanie gruźlicy.
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Związane są z tym złe warunki mieszkaniowe, brak 
odpowiedniej  higieny  życia  oraz  złe warunki  sani
tarne. W ciemnym i niewietrzonym mieszkaniu bę
dzie  utrzymywać  się  większa  ilość  prątków 
w  powietrzu,  niż  w  pomieszczeniu  wietrzonym 
i dobrze nasłonecznionym. 
Z  kolei  za  czynnik  wewnętrzny,  którzy  sprzyja 
przekształceniu  się prątków w chorobę są dolegli
wości osłabiające organizm, np. HIV/AIDS. U osób 
zarażonych  wirusem  HIV  ryzyko  rozwoju  gruźlicy 
jest  nawet  kilkudziesięciokrotnie  większe.  Wśród 
innych  dolegliwości  zwiększających  przemianę 
prątków  w  gruźlicę,  wymienia  się:  choroby  krwi, 
nowotwór,  cukrzycę,  osoby  po  przebytej  trans
plantacji.
W każdym razie gruźlica nie dotyczy tylko osób ży
jących  w  nędzy,  ale  obserwowana  jest  również 
u młodych osób, które  intensywnie poświęcają się 
swojej  pracy  zawodowej,  a  przez  to  często  żyją 
w dużym stresie,  jedzą w pośpiechu żywność nie
pełnowartościową czy używają w nadmiarze wszel
kiego rodzaju używek. 

U  niektórych  pacjentów  gruźlica może  nie  dawać 
żadnych  dolegliwości,  a  do  jej  wykrycia  dochodzi
 

5.  izoniazyd  (skutkami  ubocznymi  są:  żółtaczka, 
zaburzenia  czynności  nerwów  obwodowych,  bóle 
stawów, bóle w klatce piersiowej). 

W  naszym  kraju  u  niemowląt  istnieje  obowiązek 
jednorazowego szczepienia szczepionką BCG. Dzię
ki niej zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia 
ciężkich postaci gruźlicy, np. gruźlicy prosówkowej. 
Szczepionka  może  mieć  działania  niepożądane, 
jednak obserwuje się je rzadko  u około 1 dziecka 
na 1000 zaszczepionych. Mogą to być: powiększo
ne  węzły  chłonne  pod  pachami  lub  widoczne 
owrzodzenia w miejscu szczepienia. 
Wśród najważniejszych metod zapobiegania gruźli
cy, wymienia się:
  1. wczesne wykrywanie  choroby  i wdrażanie na
tychmiastowego leczenia, 
  2. przebadanie członków rodziny osób, u których 
rozpoznano gruźlicę (w celu jej wykluczenia), 
 3. poprawę warunków życia oraz pracy ludzi (lep
sze warunki sanitarne, nasłonecznione mieszkania, 
dobre warunki pracy), 
  4.  unikanie  nadużywania  alkoholu  oraz  narkoty
ków (również palenia papierosów), 
    5. kulturę chorych  zakrywanie dłonią ust pod
czas  kaszlu  i  odkrztuszania  (to  samo  dotyczy  ki
chania), 
 6. szczepienia BCG (w Polsce obowiązkowe). 

Fryderyk Chopin (18101849), kompozytor  i piani
sta polski. Urodzony w Żelazowej Woli Chopin two
rzył  niemal  wyłącznie  utwory  przeznaczone  na 
fortepian , instrument typowy dla okresu romanty
zmu  muzycznego.  Genialny  polski  kompozytor 
w  swojej  twórczości  łączył  elementy  ówczesnej 
muzyki z polską muzyką ludową. 

Można uznać,  że Fryderyk Chopin  to  jeden  z naj
wybitniejszych  kompozytorów,  a  jego  twórczość 
znana jest wielu pokoleniom od epoki romantyzmu 
aż  do  współczesności.  Można  wymienić  wiele 
utworów autorstwa tego kompozytora:
    • Etiuda Rewolucyjna 
    • Marsz Pogrzebowy 
    • PolonezFantazja 
    • Życzenie 
    • Preludium deszczowe 
    • Etiuda Edur 
    • dwa Koncerty fortepianowe 

Nie  należy  samodzielnie  przerywać  leczenia,  po
nieważ bakterie najbardziej oporne na leki  mogą 
przeżyć mimo ustąpienia objawów choroby. Samo
dzielne  przerwanie  leczenia  lub  zbyt  wczesne  od
stawienie  leków,  może  spowodować  nawrót 
gruźlicy.

Terapię dzieli się na:
   1. fazę intensywną (stosowana jest bardzo duża 
ilość  leków,  ale  przez  krótszy  czas;  jej  celem  jest 
zabicie jak największej ilości prątków gruźlicy); 
   2. fazę kontynuacji (obejmuje stosowanie mniej
szej ilości leków mimo dłuższego jej trwania; faza
ta celowana jest w pozbycie się pozostałych prąt
ków, które przeżyły fazę intensywną). 
Najczęściej stosowanymi preparatami przeciwprąt
kowymi, są:
1.  etambutol  (przyjmowanie  go może  skutkować: 
pogorszeniem ostrości wzroku, upośledzeniem per
cepcji  barwy  zielonej  i  czerwonej,  pozagałkowym 
zapaleniem nerwu wzrokowego), 
2. ryfampicyna (objawy niepożądane to: małopłyt
kowość,  wysypka,  dreszcze,  niskie  ciśnienie,  nud
ności, bóle mięśni, wymioty, bóle brzucha), 
3.  streptomycyna  (może  skutkować  zawrotami 
głowy,  gorączką,  wysypką,  mrowieniem  wokół 
ust), 
4.  pirazynamid  (mogą wystąpić  nudności, wymio
ty,  uszkodzenie  wątroby  lub  zaczerwienienie  twa
rzy), 
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Fryderyk Chopin w 1849 fot. LouisAuguste Bisson
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Uznawany jest za jednego z najlepszych pianistów 
epoki  romantyzmu.  Jego  talent  odkryto,  gdy miał 
zaledwie kilka  lat   wzmianki o genialnym dziecku 
szybko zachwyciły warszawską arystokrację. Twór
ca,  nazywany  poetą  fortepianu,  wychował  się 
w  Polsce,  ale  większość  swojego  życia  spędził 
w Paryżu. Tam też zmarł na gruźlicę. 
Fryderyk Chopin w chwili śmierci miał zaledwie 39 
lat. Od dziecka był chorowity. Z czasem zaś zaczął 
go męczyć chroniczny kaszel wraz z krwiopluciem.
Przyczyną  dolegliwości  była  najprawdopodobniej 
gruźlica. 
Stan  wybitnego  kompozytora  drastycznie  pogor
szył  się  latem  1849  roku.  Ostanie  tygodnie  życia 
Fryderyk  Chopin  spędził  pod  czułą  opieką  siostry 
Ludwiki. 
Na  podstawie  dokonanej  analizy  makroskopowej 
z  dużym  prawdopodobieństwem  graniczącym

z pewnością można stwierdzić,  że chorobą zasad
niczą,  na  którą  chorował  Fryderyk  Chopin,  była 
długotrwała  rozsiana  gruźlica  płuc.  Stała  się  ona 
przyczyną  postępującego  pogarszania  ogólnego 
stanu  fizycznego  kompozytora  i  wielu  różnorod
nych  objawów,  głównie  z  dróg  oddechowych. 
Gruźlicze zapalenie osierdzia, gwałtownie postępu
jące w ostatnim okresie  życia, było  zapewne bez
pośrednią przyczyną  śmierci  kompozytora poprzez 
doprowadzenie  do  niewydolności  krążeniowood
dechowej. 
 mgr Barbara Kowalska

Absolwentka  I  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Króla Włady
sława  Jagiełły w Dębicy. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej  na  kierunku  Biologia  i  Uniwersytet  Medyczny 
w  Lublinie  na  kierunku  Analityka  Medyczna.  Członkini  Pol
skiego  Towarzystwa Mikrobiologów  oraz  Polskiego  Towarzy
stwa  Diagnostów  Laboratoryjnych.  Obecnie  w  trakcie 
specjalizacji z Mikrobiologii Medycznej.
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Pianino na którym grał Fryderyk Chopin.
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Muzyka towarzyszy ludzkości od początków naszej 
cywilizacji, muzykoterapia czyli  celowe zastosowa
nie    muzyki,  w  celu  poprawy  funkcjonowania 
ośrodkowego  układu  nerwowego  u  osób w wieku 
od wczesnego okresu niemowlęcego po późna sta
rość   a  także osób z różnymi problemami wynika
jącymi  z  jego  dysfunkcji.    Jest  ona  jednym 
z elementów  terapii    ruchu, poprawy koncentracji 
uwagi,  pamięci,    poprawę  orientacji  czasoprze
strzennej,  samoregulacji psychoruchowej,  spłyce
nie  elementów  postaw  lękowych,    doskonalenie 
umiejętności  samodzielnego  rozwiązywania  zadań 
życiowych,  wyrobienie wrażliwości estetycznej.

Emocjonalne oddziaływanie muzyki na mózg 
zachodzi przez takie czynniki, jak: nasilenie dźwię
ku  czy    jego barwa.   Rytm,  który  stanowi  nadaje 
muzyce  dynamizm  czy    melodyka  sprawiają  ,  że 
muzyka  staje  się  bardziej  ekspresyjna  i  tym  sa
mym    stymuluje  funkcje  wszelkie  funkcje  mózgu 
w tym pobudzenie psychomotoryczne. 
U dzieci pierwszym utworem wpływającym na  ich 
układ  nerwowy  są  kołysanki.  Zwykle  śpiewana 
w  języku  ojczystym  przez  matkę  rzadziej    przez 
babcię i zwykle  kojarzona  przez dziecko z głosem 
matki.  

Szczególna  grupę  stanowią  tu  noworodki 
urodzone  z  niską  waga  urodzeniową  ,  urodzone 
przedwcześnie    z wagą  nawet mniej    poniżej  na
wet 1 000 g .  Dla tych maluchów muzyka jest źró
dłem redukcji stresu,  stabilizacji  wszelkich funkcji 
życiowych,  czynnikiem stymulującym rozwój ukła
du  nerwowego.  To  prowokowanym  poprzez  smo
czek odruchem ssania  i  kołysaniem  łagodzi nawet 
ból i przynosi sen.  
U starszych dzieci muzyka  jest czynnikiem stymu
lującym rozwój mowy, postęp w rozwoju  motoryki 
i kontroli postawy, poprawę w zakresie kontaktów 
indywidualno społecznych i w integracji sensorycz
nej nawet przyrost masy  ciała.  Jednak należy pa
miętać, że muzyka dla noworodka czy niemowlęcia 
powinna  być  odpowiednio  dobrana  i  takimi  są   
utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta czy Fryde
ryka Chopina. Nie ustępuje im Jan Sebastian Bach, 
Franciszek  Schubert,  Claude  Debussy  czy

Offenbach, wspaniałe są też dzieła Erika Satie. 
Muzykoterapia  wykorzystuje  muzykę  jako  środek 
stymulujący rozwój dziecka  i korygujący zachowa
nie, powoduje,  że dzieci  chętniej poddają  się  róż
nym  oddziaływaniom  terapeutycznym  ukie 
runkowanie osobowości dziecka na osiągniecie po
żądanych celów edukacyjnych. 
Muzykoterapia – dziedzina posługująca się muzyką 
lub  jej  elementami  w  celu  przywracania  zdrowia 
lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi 
problemami  natury  emocjonalnej,  fizycznej  lub 
umysłowej (np. zaburzenia depresyjne, zaburzenia 
nerwicowe,  zaburzenie  osobowości),  pozwala  na 
łagodzenie    ukrytych  konfliktów  oraz    poprawia 
nastrój,    ukierunkowuje w  dobrą  stronę  emocje.   
Daje dziecku, a także osobie dorosłej  specyficzne 
doznania,    pozwala  na  przeżywanie  pozytywnych 
emocji  daje  szansę  na,  rozładowanie  napięcia, 
przełamanie  nieśmiałości  a  przede  wszystkim 
stwarza okazję  do radosnej zabawy.  
Muzyka  klasyczna  uspokajająca  i  usypiająca  dzie
cko również bardzo korzystna dla dzieci i niemow
ląt.  Dzięki  melodiom  wielkich  kompozytorów  kla
sycznych, można uspokoić i uśpić małe dziecko. 
Zwany efekt Mozarta usypiający dziecko polega na 
usypianiu  delikatnej  melodii  tego  austriackiego 
kompozytora baroku powodując poprzez relaksują
cy wpływ jego muzyki  uspokojenie i sen u  dzieci. 
Wiadomo, że poza samą melodia ważne jest ciche, 
słodkie    oddziaływanie  skrzypiec  czy  fortepianów, 
co  pomaga uspokoić i zasnąć maluszkowi. 

Terapia muzyką

 dr n. med. Lesław Ciepiela

Ukonczył  I  Liceum  Ogólnokształcace  w  Debicy,  absolwent
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie z roku
1981, pediatra i specjalista neurolog dzieciecy. Doktoryzował
sie  w  Collegium  Medicum  Uniwersytetu  Jagiellonskiego.
Zawodowo zwiazany ze Szpitalem Zespołu Opieki Zdrowotnej
w  Dębicy,  gdzie  jest  Kierownikiem  Zespołu  Poradni
Specjalistycznych.

dr n. med Lesław 
Ciepiela
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W  większości  przypadków  anginy  przebiega  ona 
bez powikłań. Najczęściej obserwuje się je u osób, 
które nie były leczone antybiotykami.
Powikłania  anginy  paciorkowcowej  możemy  po
dzielić  na  ropne  i  nieropne. Wśród  ropnych powi
kłań  wyróżnia  się  ropień  okołomigdałkowy,  który 
występuje  najczęściej  w  przypadku  niezastosowa
nia  antybiotykoterapii.  Typowymi  objawami  są 
szczękościsk,  utrudnione  połykanie  czy  obrzęk 
podniebienia. W  takiej  sytuacji konieczne  jest chi
rurgiczne  nacięcie  ropnia  oraz  antybiotykoterapia. 
Inne  ropne  powikłania  to  zapalenie  ucha  środko
wego oraz zapalenie zatok obocznych nosa.
U podłoża nieropnych powikłań anginy paciorkow
cowej leży reakcja układu odpornościowego na an
tygeny  paciorkowcowe.  Ich  podobieństwo  do 
antygenów zlokalizowanych na komórkach organi
zmu  jest  przyczyną  powstawania  przeciwciał  ata
kujących struktury serca i nerek.
Gorączka  reumatyczna  to  wielonarządowe  scho
rzenie,  które  dotyczy  serca,  stawów,  skóry  oraz 
tkanki podskórnej. Pojawia się na około 23  tygo
dnie  po  przebyciu  anginy  paciorkowcowej  i  obja
wia  się  gorączką,  zapaleniem  serca,  zapaleniem 
dużych stawów, zmianami skórnymi  takimi  jak  ra
mień  brzeżny,  guzki  podskórne  oraz  pląsawicą, 
czyli  mimowolnymi,  gwałtownymi  ruchami  koń
czyn. Chorzy na gorączkę reumatyczną bezwzględ
nie wymagają hospitalizacji.

Angina  paciorkowcowa  to  ostre  zapalenie  gardła 
i migdałków, które wywołane jest zakażeniem bak
teriami – paciorkowcami betahemolizującymi gru
py A. To powszechna choroba infekcyjna, na którą 
w ciągu swojego życie zachoruje nawet 90% osób.
Angina  paciorkowcowa  najczęściej  występuje 
u dzieci i nastolatków. Do zakażenia dochodzi dro
gą  kropelkową  lub  poprzez  bezpośredni  kontakt 
z  osobą  chorą.  Najwięcej  zachorowań  obserwuje 
się jesienią, zimą i wczesną wiosną.
Oprócz bakterii takich jak Streptococcus pyogenes 
angina  może  mieć  etiologię  wirusową,  a  rzadziej 
grzybiczą.  Zakażenia wirusowe  częściej występują 
u dorosłych i mają łagodniejszy przebieg.
Początek  anginy  paciorkowcowej  jest  zazwyczaj 
dość  ostry  –  pojawia  się  gorączka  (>38°C),  silny 
ból gardła, dreszcze, nudności  i wymioty. Migdałki 
są  powiększone,  zaczerwienione  i  rozpulchnione, 
z  lub  bez  białych  nalotów.  Często  u  chorych  wy
czuwalne są nieboleśnie powiększone szyjne węzły 
chłonne.
Leczenie  anginy  paciorkowcowej  opiera  się  głów
nie na antybiotykoterapii oraz łagodzeniu towarzy
szących dolegliwości.  Już  po ok.  24h od przyjęcia 
pierwszej  dawki  antybiotyku  chory  przestaje  być 
zakaźny. Pamiętajmy jednak, że należy przyjąć ca
ły  kurs  antybiotykoterapii  i  nie  kończyć  jej  przed
wcześnie,  ponieważ  zwiększa  to  ryzyko 
wystąpienia powikłań.

Angina paciorkowcowa
mgr Barbara Kowalska
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Innym,  równie  poważnym  powikłaniem  jest  ostre 
kłębuszkowe  zapalenie  nerek,  które  pojawia  się 
nagle, po ok. 13 tygodniach od przebytej anginy. 
Główne objawy  to obrzęki,  podwyższone  ciśnienie 
krwi  oraz  nieprawidłowości  w  badaniu  ogólnym 
moczu.
Choć  niektóre  powikłania  anginy  paciorkowcowej 
mogą  okazać  się  groźne  dla  zdrowia,  to  są  one 
stosunkowo  rzadkie.  Najlepszym  sposobem 
zmniejszenia  ryzyka  ich  wystąpienia  jest  imple
mentacja  odpowiedniego  leczenia  anginy  ropnej. 
Prawidłowo  zastosowany  antybiotyk  chroni  przed 
powikłaniami  anginy    wywołanej  paciorkowcami 
betahemolizującymi.
Długość  leczenia  i  typ  terapii  zależą  od  rodzaju 
zdiagnozowanej anginy. Przy anginie o podłożu wi
rusowym  pacjentowi  podaje  się  zazwyczaj  leki 
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe a dolegliwości 
powinny ustąpić po ok. 34 dniach. Angina o pod
łożu  bakteryjnym  (paciorkowcowym) wymaga  10
dniowej terapii penicyliną. W celu zmniejszenia ry
zyka  zakażenia  (np.  domowników)  zaleca  się 
izolację chorego przez okres do 24 godzin od przy
jęcia  pierwszej  dawki  antybiotyku.  W  przypadku 
osób  uczulonych  na  penicylinę  stosuje  się  m.in. 
antybiotyki  makrolidowe.  Leki  należy  przyjmować 
zgodnie z zaleceniem lekarza. Część pacjentów po
pełnia  błąd  skracając  czas  terapii  np.  po  ustaniu 
większości  objawów  choroby.  Zaprzestanie  terapii 
może  zakończyć  się  nawrotem  choroby,  co  jest 
szczególnie  groźne w  kontekście możliwych  powi
kłań.

Jeśli lekarz zdiagnozuje anginę wirusową, zastoso
wanie antybiotyku nie będzie zasadne. Zależnie od 
objawów,  pacjent  może  otrzymać  leki  przeciwgo
rączkowe, przeciwbólowe.
Antybiotykoterapia  jest  jednak  najskuteczniejszą 
metodą  leczenia  anginy  paciorkowcowej.  Terapia 
penicyliną  (stosowana  poza wyjątkami  u większo
ści pacjentów) skutecznie  likwiduje objawy choro
by  –  gorączkę,  bolesność  gardła,  obrzęk 
migdałków.  Skuteczna  terapia  minimalizuje  także 
ryzyko powikłań i skraca okres zakaźności.

W piśmiennictwie rozważa się też kwestię zbyt po
chopnego stosowania antybiotyków w leczeniu an
giny.  Wątpliwości  dotyczą  szczególnie  pacjentów, 
którym  zalecono  terapię  antybiotykiem  przed  roz
różnieniem anginy wirusowej od paciorkowcowej. 

W  aktualnych  zaleceniach,  dotyczących  leczenia 
zapalenia  gardła  i  migdałków,  podkreśla  się  ko
nieczność uzyskania pewności  odnośnie  typu  cho
roby przed zastosowaniem antybiotyku. 
Wolfganf Amadeusz Mozart przyszedł na świat 27 
stycznia  1756  roku  z  Salzburgu.  Zmarł  w  wyniku 
powikłań  spowodowanych  zakażeniem  bakteriami 
streptokokowymi.  To  paciorkowce  odpowiedzial
ne m.in. za ból gardła. 
Badania  dowodzą,  że Mozart  padł  ofiarą  epidemii 
anginy, która w zimie 1791 r. dotarła do Wiednia. 
Najprawdopodobniej  Mozart  był  jednym  z  kilku 
wiedeńczyków, u którego ta choroba spowodowała 
komplikacje nerek.

Według  zapisów  świadków,  kompozytora  dotknął 
silny,  zapalny  stan gorączkowy,  który  jest  typowy 
dla anginy  napisali w swoim raporcie holenderscy 
naukowcy. 
Mimo iż Mozart żył niecałe 36 lat, zdążył pozosta
wić po sobie kilkaset skrzących się dowcipem i wy
różniających  słynną  mozartowską  lekkością  oraz 
melodyjnością utworów. Ponad 50 symfonii, kilka
dziesiąt  koncertów  fortepianowych,  skrzypcowych, 
fletowych i na inne instrumenty solowe z towarzy
szeniem orkiestry, blisko 20 mszy (a także słynne, 
acz  niedokończone  przez  niego  „Requiem”)  oraz 
inne  utwory muzyki  kościelnej,  13  oper,  które  do 
dnia  dzisiejszego  znajdują  się  w  repertuarze 
wszystkich  teatrów  operowych  świata  (zwłaszcza 
takie  arcydzieła,  jak  „Uprowadzenie  z  seraju”, 
„Wesele  Figara”,  „Don  Giovanni”,  „Czarodziejski 
flet”, „Cosí fan tutte” czy też mniej znana u nas je
go  pierwsza  większa  opera  „Idomeneo,  król  Kre
ty”).  Mozart  napisał  również  wiele  utworów 
kameralnych,  solowych.  Jest  także  pierwszym 
wielkim twórcą wśród zawodowych kompozytorów 
piszących muzykę  rozrywkową (tańce, divertimen
ta, serenady na czele z „Eine kleine Nachtmusik.

mgr Barbara Kowalska

Absolwentka  I  Liceum Ogólnokształcącego  im.  Króla Włady
sława  Jagiełły w Dębicy. Ukończyła Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej  na  kierunku  Biologia  i  Uniwersytet  Medyczny 
w  Lublinie  na  kierunku  Analityka  Medyczna.  Członkini  Pol
skiego  Towarzystwa Mikrobiologów  oraz  Polskiego  Towarzy
stwa  Diagnostów  Laboratoryjnych.  Obecnie  w  trakcie 
specjalizacji z Mikrobiologii Medycznej.
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Barszcz Sosnowskiego to roślina dwu lub wielolet
nia, której okres kwitnienia przypada na drugą po
łowę  czerwca.  Jest  ona  trująca  i  bardzo 
niebezpieczna.  Bezpośredni  kontakt  skóry  z  jej 
częściami powoduje silne oparzenia II i III stopnia.

Barszcz  Sosnowskiego  (łac.  Heracleum  So
snowskyi  Mandel  L.)  jest  rośliną  okrytonasienną 
z  rodziny  selerowatych  wywodzącą  się  z  bloku 
wschodniego,  dokładniej  Kaukazu.  Występuje 
w Zachodniej  i Wschodniej Zakaukazji oraz w De
gastanie. Jego nazwa pochodzi od nazwiska bota
nika,  badającego  florę  Kaukazu    profesora 
Dmitrija  Iwanowicza  Sosnowskiego.  Została  ona 
nadana w 1944 roku, dla uczczenia jego zasług dla 
nauki. Do Polski barszcz Sosnowskiego trafił w  la
tach  pięćdziesiątych  XX  wieku  z  ówczesnego 
związku radzieckiego, jako wynik poszukiwania ro
ślin nadających się na paszę dla zwierząt hodowla
nych. Ze względu na to, że barszcz Sosnowskiego 
dawał  ogromną  masę  zieloną  z  hektara  uprawy, 
był zasobny w białko i węglowodany, na lat 60 i 70 
XX  wieku  wprowadzono  go  do  masowej  uprawy 
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych  (PGR).   
Sporządzano z niego kiszonki dla krów. Był poleca
ny  także  jako  roślina  miododajna.  Zaczął  bardzo

szybko rozprzestrzeniać się do środowiska natural
nego i zaczął być traktowany jak chwast. Mimo za
przestania  jego  uprawy,  ze  względu  na  silną 
ekspansywność  wypierał  gatunki  już  istniejące 
w ekosystemie. Stwarzał zagrożenie dla chronionej 
roślinności  parków  narodowych.  Cały  czas  trwają 
próby, by ją zwalczać, lecz ze względu na jej łatwe 
rozprzestrzenianie się i inwazyjny charakter, jest to 
bardzo trudne zadanie.
Barszcz  Sosnowskiego  jest  rośliną  silnie  parzącą! 
Spowodowane jest to obecnością furanokumaryny, 
występującej we włoskach rośliny, które pokrywa
ją  łodygę  i  liście.  Furanokumaryna  jest  rozpusz
czalna  w  tłuszczach  i  rozpuszczalnikach 
organicznych.  Największe  ryzyko  poparzeń wystę
puje w okresie słonecznej pogody z wysokimi tem
peraturami    w  czasie  kwitnienia  i  dojrzewania 
barszczu. Spożycie surowej rośliny przez zwierzęta 
jest  również  bardzo  niebezpieczne.  Powoduje  po
parzenia  przewodu  pokarmowego,  biegunkę  oraz 
krwotok  wewnętrzny.  Barszcz  Sosnowskiego  spo
tykany  jest  w  całym  kraju.  Najchętniej  rośnie 
w  pobliżu  rzek  i  jezior,  na  skarpach  rowów,  na 
obrzeżach  lasów  i  pól,  łąkach,  pastwiskach  oraz 
wszelkich  nieużytkach  rolnych.  W  Polsce  dorasta 
do  wielkości  małego  drzewa    nawet  3    4  m.

Barszcz Sosnowskiego
Oparzenie latem nie tylko słoneczne. 

mgr Agnieszka Książek
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Grubość  łodygi może  osiągać  do  12  centymetrów 
średnicy. Są one puste w środku. Średnica liści do
chodzi do 120150 cm. Kwiaty mają kolor biały i są 
zebrane  w  rozłożyste  kwiatostany  o  średnicy  30
75 cm. Jeden baldach może posiadać nawet do 20 
tysięcy  drobnych  kwiatków.  Korzeń  jest  bardzo 
długi.  Barszcz  Sosnowskiego  jest  rośliną  dwu  lub 
wieloletnią,  która  po  wydaniu  nasion  zazwyczaj 
obumiera.  Kwitnie  i  owocuje  tylko  raz,  zazwyczaj 
w drugim lub trzecim roku życia. Początek wzrostu 
rośliny obserwuje się  już w kwietniu, kiedy osiąga 
wysokość  1030  cm.  Jego  przyspieszony  wzrost 
następuje w miarę wzrostu temperatury, na końcu 
maja osiągając wysokość 1,52 metry. W czerwcu 
pojawia  się  łodyga  kwiatowa  oraz  pąk  kwiatowy 
w  kształcie  maczugi.  W  drugiej  połowie  czerwca 
rozwijają  się  baldachy  kwiatowe,  utrzymujące  się 
od 2 do 3 tygodni. W drugiej połowie lipca, z kwia
tów  tworzą  się  nasiona.  Oparzenia  pojawiają  się 
w momencie, gdy skóra mająca wcześniej kontakt 
z olejkiem eterycznym zawartym w roślinie zostaje 
wystawiona  na  działanie  promieni  słonecznych. 
W  związku  z  tym,  pierwsze  objawy  oparzenia 
barszczem najczęściej pojawiają się dopiero 30 mi
nut lub nawet dwie godziny po kontakcie z tą rośli
ną.  Rozległość  oparzenia,  stopień  jego 
zaawansowania i intensywność zależne są od wielu 
czynników  czasu ekspozycji słonecznej, tempera
tury  otoczenia,  odporności  skóry  osoby  oparzonej 
oraz  tego,  jak  wiele  olejku  eterycznego  zostało 
wtarte nieświadomie w skórę. Pierwszym objawem 
jest  zaczerwienienie,  które  szybko  przemienia  się 
w pęcherze  zawierające płyn  surowiczy. Towarzy
szy temu świąd i intensywny ból. Oparzenia rośliną 
mogą być nawet drugiego i trzeciego stopnia. Stan 
zapalny zazwyczaj utrzymuje się kilka dni, a hiper
pigmentacja  (ściemnienie  skóry)  może  być  "pa
miątką"  nawet  na  długie  miesiące.  Niewskazane 
jest opalanie  tej części ciała nawet po roku  zre
generowana  skóra  po  poparzeniu  długo  nie  jest 
odporna  na  działanie  promieni  ultrafioletowych. 
W skrajnych przypadkach, jeśli pomoc nie zostanie 
udzielona na czas, może dojść do martwicy uszko
dzonych  poparzeniami  tkanek.  Dlatego  to,  jak  le
czyć oparzenia barszczem Sosnowskiego, powinno 
zostać zadecydowane przez  lekarza, niekiedy rów
nież specjalistów toksykologii i dermatologii.
Należy  mieć  świadomość,  że  również  wdychanie 
olejków  eterycznych  zawartych  w  barszczu  So
snowskiego  ma  poważne  konsekwencje  dla

zdrowia i objawia się nudnościami, bólami i zawro
tami głowy. Jak widać, samo przebywanie w pobli
żu  rośliny,  bez  jej  dotykania,  może  być  bardzo 
niebezpieczne.

Pierwsza  pomoc  w  oparzeniach  barszczem 
Sosnowskiego powinna obejmować przede wszyst
kim:
 umycie skóry w miejscu kontaktu z olejkiem ete
rycznym dużą ilością letniej wody z mydłem. Waż
ne, żeby woda nie była gorąca!
  niezależnie  od  tego,  czy  reakcja  wystąpiła  czy 
nie,  konieczne  jest  unikanie  ekspozycji  skóry  na 
działanie promieni słonecznych przez dwie doby po 
kontakcie. Wskazane jest zakrywanie ciała odzieżą 
i nie wychodzenie na słońce
  jeśli  wystąpią  jakiekolwiek  objawy    chociażby 
samo zaczerwienienie, należy udać się do lekarza
 bezzwłocznie po kontakcie warto zażyć leki prze
ciwhistaminowe,  aby  uniknąć  reakcji  alergicznej, 
można też wypić wapno w tabletkach musujących 
lub jakikolwiek inny preparat zawierający wapń.

Kontakt z barszczem Sosnowskiego  jak uni
kać?
Do rośliny najlepiej wcale się nie zbliżać, a już tym 
bardziej nie dotykać i nie chwytać roślin przy uży
ciu gołych rąk. W upalne dni olejki eteryczne emi
towane  są  do  otoczenia  i  mogą  osadzać  się  na 
skórze.  Należy  pilnować  dzieci,  by  nie  bawiły  się 
w pobliżu tej toksycznej rośliny  ze względu na jej 
rozmiar, może być atrakcyjna dla dzieci  i młodzie
ży.
 
Przypisy:
1/https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_Sosnow
skiego
2/  Walkowiak,  Marta.  "Skutki  kontaktu  człowieka 
z barszczem Sosnowskiego i postępowanie w przy
padku poparzenia."
3/  Klima,  Kazimierz.  "Występowanie  i  zwalczanie 
barszczu Sosnowskiego." Aura7 (2014).

mgr Agnieszka Książek

Absolwentka dębickiego ILO  im. Króla W. Jagiełły w Dębicy. 
Absolwentka  Wydziału  Pielęgniarstwa  Collegium  Medium 
Uniwersytetu  Jagielońskiego  w  Krakowie,  posiadająca 
specjalizację  z  medycyny  społecznej,  kierownik  Sekcji 
Marketingu  i  Rozliczeń  Usług  Medycznych,  współpracuje
z  Centralną  Komisją  Egzaminacyjną  w  Warszawie  jako 
egzaminator  w  zawodach  medyczno  –  społecznych, 
pasjonatka  pszczelarstwa,  ukończyła  szkołę  policealną  na 
kierunku pszczelarskim. 
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Barszcz Sosnowskiego to roślina dwu lub wielolet
nia, której okres kwitnienia przypada na drugą po
łowę  czerwca.  Jest  ona  trująca  i  bardzo 
niebezpieczna.  Bezpośredni  kontakt  skóry  z  jej 
częściami powoduje silne oparzenia II i III stopnia.

Barszcz  Sosnowskiego  (łac.  Heracleum  So
snowskyi  Mandel  L.)  jest  rośliną  okrytonasienną 
z  rodziny  selerowatych  wywodzącą  się  z  bloku 
wschodniego,  dokładniej  Kaukazu.  Występuje 
w Zachodniej  i Wschodniej Zakaukazji oraz w De
gastanie. Jego nazwa pochodzi od nazwiska bota
nika,  badającego  florę  Kaukazu    profesora 
Dmitrija  Iwanowicza  Sosnowskiego.  Została  ona 
nadana w 1944 roku, dla uczczenia jego zasług dla 
nauki. Do Polski barszcz Sosnowskiego trafił w  la
tach  pięćdziesiątych  XX  wieku  z  ówczesnego 
związku radzieckiego, jako wynik poszukiwania ro
ślin nadających się na paszę dla zwierząt hodowla
nych. Ze względu na to, że barszcz Sosnowskiego 
dawał  ogromną  masę  zieloną  z  hektara  uprawy, 
był zasobny w białko i węglowodany, na lat 60 i 70 
XX  wieku  wprowadzono  go  do  masowej  uprawy 
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych  (PGR).   
Sporządzano z niego kiszonki dla krów. Był poleca
ny  także  jako  roślina  miododajna.  Zaczął  bardzo

szybko rozprzestrzeniać się do środowiska natural
nego i zaczął być traktowany jak chwast. Mimo za
przestania  jego  uprawy,  ze  względu  na  silną 
ekspansywność  wypierał  gatunki  już  istniejące 
w ekosystemie. Stwarzał zagrożenie dla chronionej 
roślinności  parków  narodowych.  Cały  czas  trwają 
próby, by ją zwalczać, lecz ze względu na jej łatwe 
rozprzestrzenianie się i inwazyjny charakter, jest to 
bardzo trudne zadanie.
Barszcz  Sosnowskiego  jest  rośliną  silnie  parzącą! 
Spowodowane jest to obecnością furanokumaryny, 
występującej we włoskach rośliny, które pokrywa
ją  łodygę  i  liście.  Furanokumaryna  jest  rozpusz
czalna  w  tłuszczach  i  rozpuszczalnikach 
organicznych.  Największe  ryzyko  poparzeń wystę
puje w okresie słonecznej pogody z wysokimi tem
peraturami    w  czasie  kwitnienia  i  dojrzewania 
barszczu. Spożycie surowej rośliny przez zwierzęta 
jest  również  bardzo  niebezpieczne.  Powoduje  po
parzenia  przewodu  pokarmowego,  biegunkę  oraz 
krwotok  wewnętrzny.  Barszcz  Sosnowskiego  spo
tykany  jest  w  całym  kraju.  Najchętniej  rośnie 
w  pobliżu  rzek  i  jezior,  na  skarpach  rowów,  na 
obrzeżach  lasów  i  pól,  łąkach,  pastwiskach  oraz 
wszelkich  nieużytkach  rolnych.  W  Polsce  dorasta 
do  wielkości  małego  drzewa    nawet  3    4  m.

 

Nierzadko  zdarzają  się  zaburzenia  w  autonomicz
nym  układzie  nerwowym  (trudności  w  oddawaniu 
moczu, zaburzenia motoryki jelitowej pod postacią 
zaparć i epizodycznego nietrzymania stolca), zabu
rzenia połykania (dysfagia). 

Stwardnienie  rozsiane  może  przyjąć  jedną 
z poniższych form:
• postać  remitująconawracającą  (relapsingremit
ting);
• postać wtórnie postępującą (secondary progres
sive);
• postać pierwotnie postępującą (primary progres
sive);
•  postać  postępująconawracającą  (progressive
relapsing).

Jedną z częstszych dolegliwości zgłaszanych przez 
osoby chore na stwardnienie rozsiane jest zmęcze
nie, które znacznie obniża  jakość  ich życia. Ponad 
połowa  (5060%)  pacjentów  opisuje  zespół  zmę
czenia  jako  najbardziej  dotkliwy,  dokuczliwy  oraz 
główny powód niezdolności do pracy oraz społecz
nej  izolacji.  Objaw  zmęczenia  charakteryzuje  się 
niekontrolowaną  apatią,  wyczerpaniem,  łatwą 
męczliwością  i  brakiem  energii.  Do  oceny  objawu 
zmęczenia najczęściej wykorzystuje się Skalę Cięż
kości Zmęczenia (Fatigue Severity Scale, FSS) oraz 
Skalę  Oddziaływania  Zmęczenia  (Fatigue  Impact 
Scale, FIS). W przeszłości uważano, że aktywność 
fizyczna  czy  prowadzona  rehabilitacja  to  czynniki 
stymulujące  zmęczenie  (podwyższają

Stwardnienie  rozsiane  (łac.  sclerosis  multi
plex, SM) jest przewlekłą, zapalną, neurodegene
racyjną  chorobą  ośrodkowego  układu  nerwowego 
(OUN),  w  której  dochodzi  do  wieloogniskowego 
uszkodzenia (demielinizacji  i rozpadu osłonek mie
linowych) tkanki nerwowej. Powoduje to nieprawi
dłowe  przekazywanie  impulsów  wzdłuż  dróg 
nerwowych w mózgowiu i rdzeniu kręgowym.
Choroba  ma  najczęściej  przebieg  wielofazowy 
z okresami zaostrzeń i remisji. Stwardnienie rozsia
ne  jest  jedną  z  najczęstszych  przyczyn  niepełno
sprawności  u  osób  młodych.  Z  reguły  występuje 
częściej  u  kobiet  niż  u  mężczyzn,  pomiędzy  20. 
a 40. rokiem życia. Częstość zachorowań waha się 
od  30  do  100  na  100  000  mieszkańców.  Ze 
stwardnieniem rozsianym na całym świecie zmaga 
się  ponad  2,5 miliona  osób. W  Polsce    około  50 
tysięcy.  Według  szacunków  ekspertów,  każdego 
roku  w  Polsce  od  1300  do  2100  osób  dowiaduje 
się,  że  choruje  na  stwardnienie  rozsiane.  Wśród 
wieloogniskowych  objawów  należy  wymienić:  za
burzenia  ruchowe,  czuciowe  (parestezje),  móżdż
kowe  (zaburzenia  równowagi),  zaburzenia 
widzenia,  zaburzenia  autonomiczne,  zespoły  bólo
we  oraz  objawy  psychiatryczne:  zaburzenia  po
znawcze  i  zaburzenia  nastroju.  Zazwyczaj  na 
początku choroby pacjent zaczyna odczuwać osła
bienie  określonych  grup  mięśni  (szczególnie  koń
czyn dolnych lub górnych). W późniejszym okresie 
pojawia  się  wzmożone  napięcie  mięśni  (spastycz
ność),  które  utrudnia  wykonywanie  poszczegól
nych ruchów, a nawet je zupełnie uniemożliwia. 

Rehabilitacja 
w stwardnieniu rozsianymmgr Paweł Sujdak
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Niezależnie  od  tego  przed  rozpoczęciem  leczenia 
i po  jego zakończeniu powinna zostać przeprowa
dzona ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, doty
cząca wykonywania podstawowych czynności życia 
codziennego (Activities of Daily Living).

KINEZYTERAPIA
Niewiele  badań  naukowych  koncentrowało  się  do 
niedawna na problemie efektywności i doboru me
tod  rehabilitacji u chorych na stwardnienie  rozsia
ne. Dzisiaj wiadomo, że kompleksowa rehabilitacja 
skutecznie  zmniejsza  skutki  choroby,  a  „złotym 
środkiem”  jest  ruch  oparty  na wzorcach  postępo
wania zgodnych ze standardami i rekomendacjami 
europejskimi  (guidelines).  Zadaniem  kinezyterapii 
jest przede wszystkim poprawa ogólnej sprawności 
fizycznej,  zwiększenie  siły  mięśni  i  ich  napięcia, 
utrzymanie  sprawności  i  ruchomości  stawów.  Co
dzienne  ćwiczenia  fizyczne  przeciwdziałają  nega
tywnym  skutkom  unieruchomienia  (odleżynom, 
odwapnieniu  kości,  oraz  infekcjom  układu  odde
chowego – zapaleniu płuc). Szczególnie ważne dla 
sukcesu  terapii  jest  przekonanie  pacjenta  do  roli, 
jaką  odgrywają  regularnie  prowadzone  ćwiczenia 
ruchowe, które zapobiegają zanikom mięśniowym,

temperaturę,  prowadzą  do  zaburzeń  neurotran
smisji). U wielu chorych na SM ćwiczenia  fizyczne 
czy  zabiegi  fizykalne  (np.  zmienne  pola  magne
tyczne)  powodują  zmniejszenie  zespołu  zmęcze
nia,  u  niektórych  objaw  ten  nie  zmienia  się, 
a nasilenie  zmęczenia  zgłaszane  jest bardzo  rzad
ko.  Jako  że  patogeneza  zmęczenia  w  SM  bywa 
różnorodna, wynik wpływu ćwiczeń na zespół zmę
czenia może  zależeć  od mechanizmów  powodują
cych chorobę podstawową.

REHABILITACJA  W  STWARDNIENIU  ROZ
SIANYM
Na  jakość  życia  chorych  ze  stwardnieniem  rozsia
nym  poza  leczeniem  farmakologicznym  wpływa 
kompleksowa  rehabilitacja  wdrażana  na  każdym 
etapie  choroby,  która  powinna  być  prowadzona 
w  sposób  ciągły,  nie  tylko  w  warunkach  szpital
nych.  Specyfika  stwardnienia  rozsianego  (młody 
wiek  chorych,  różnorodność  objawów,  nieprzewi
dywalność przebiegu choroby) sprawia, że rehabi
litacja chorych z SM jest jednym z najtrudniejszych 
zagadnień  rehabilitacji  neurologicznej.  W  rehabili
tacji tych pacjentów obowiązują dwie strategie po
stępowania:  terapia  oparta  na  objawach 
(facilitation – impairmentbased approach) oraz te
rapia oparta na zadaniach (taskoriented – disabili
tyfocused  approach).  Rehabilitacja  w  SM  należy 
do zadań wyjątkowo trudnych. Związane jest to ze 
zmiennym  rokowaniem,  zależnym  od  przebiegu 
choroby, postaci,  stopnia  i  lokalizacji  zmian. Kom
pleksowa  rehabilitacja  powinna  być  prowadzona 
w sposób ciągły, może odbywać się w warunkach 
szpitalnych,  ambulatoryjnych,  jak  i  środowisko
wych.  Rehabilitację  należy  wdrażać  na  każdym 
etapie  choroby.  W  rehabilitacji  obowiązują  dwie 
strategie  postępowania  –  terapia  oparta  na  obja
wach  oraz  terapia  oparta  na  zadaniach.  Zasadni
czym elementem rehabilitacji pacjentów z SM  jest 
indywidualne  postępowanie  usprawniające  (w  za
leżności od okresu choroby) dostosowane do real
nych  potrzeb  i  możliwości  chorego.  Innymi  słowy 
jest to proces terapeutyczny, w którym osoba nie
pełnosprawna  bądź  zagrożona  niepełnosprawno
ścią  nabywa,  a  potem  realizuje  wiedzę, 
umiejętności  potrzebne  do  najkorzystniejszego 
funkcjonowania  fizycznego,  psychicznego  i  spo
łecznego.  Pacjenci  cierpiący  na  SM  doświadczają 
szerokiej  gamy  objawów  zależnie  od  lokalizacji 
choroby w ośrodkowym układzie nerwowym. 
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nie, które znacznie obniża  jakość  ich życia. Ponad 
połowa  (5060%)  pacjentów  opisuje  zespół  zmę
czenia  jako  najbardziej  dotkliwy,  dokuczliwy  oraz 
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zmęczenia najczęściej wykorzystuje się Skalę Cięż
kości Zmęczenia (Fatigue Severity Scale, FSS) oraz 
Skalę  Oddziaływania  Zmęczenia  (Fatigue  Impact 
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wzmacniają  ogólną  wydolność  krążeniowoodde
chową  oraz  przeciwdziałają  zmęczeniu.  Utrzymy
wanie  lub zwiększenie  zakresu  ruchów w stawach 
uelastycznia  mięśnie  i  zapobiega  powstawaniu 
przykurczy. Program kompleksowej fizjoterapii po
winien objąć nie tylko problemy ruchowe, ale rów
nież  aspekty  psychologiczne  i  społeczne  tych 
chorych (problemy poznawcze, lęk, depresja, niska 
samoocena, kłopoty z samoobsługą, brak akcepta
cji własnej niepełnosprawności itp.). Celem gimna
styki  leczniczej  jest  zwiększenie  zakresu 
ruchomości  w  stawach  (range  of  motion,  ROM), 
zwiększenie siły mięśni kończyny górnej i poprawa 
kontroli  nad  postawą  ciała  i  utrzymaniem  równo
wagi.  W  tym  ostatnim  przypadku  wykonuje  się 
ćwiczenia  koordynacyjnorównoważne  według 
Frenkela,  ćwiczenia  kontroli  układu  przedsionko
wego według  Cawthorne’a  i  Cookseya. W  niektó
rych  przypadkach  podczas  prowadzenia  zajęć 
z  pacjentami  neurologicznymi,  w  tym  pacjentami 
z SM, wykorzystuje się urządzenie Balance Trainer. 
Należy  także  poinstruować  pacjentów  o  technice 
bezpiecznego padania w razie upadku. Ćwiczeń fi
zycznych  nie  powinno  prowadzić  się  w  ostrym

okresie  choroby,  należy  także  ograniczać  ćwicze
nia w dni upalne, a obciążenia wysiłkiem fizycznym 
zawsze dostosowywać do wydolności  i możliwości 
pacjenta.

METODY KINEZYTERAPII
Wiele uwagi poświęca się zagadnieniu terapii neu
rorozwojowej  (neurodevelopment  treatment). 
Koncepcja neurorozwojowa polega na postępowa
niu  przywracającym  pacjentowi  kontrolę  nad  wy
tłumianiem  nieprawidłowych  wzorców  ruchowych, 
a  także  umożliwianiu  lub  nauczaniu  prawidłowych 
reakcji. Pozwala na to wrodzona zdolność adapta
cyjna  mózgu  zwana  neuroplastycznością  układu 
nerwowego.  W terapii SM wykorzystuje się nastę
pujące metody:
•  Metodę  PNF  Kabata  (proprioceptive  neuromu
scular  facilitation)  –  jest  to  sposób  leczenia  dys
funkcji  nerwowomięśniowych  związanych 
z  zaburzeniami  pracy mięśniowej  na  obwodzie  za 
pomocą  torowania  i  hamowania  przepływu  infor
macji  głównie  przez  pobudzanie  propriorecepto
rów.  Podstawowym  celem  terapii  jest  praca  nad 
funkcją.
•  Metodę  NDT  Bobathów  (neurodevelopmental 
treatment) – całość działań  terapeutycznych ukie
runkowana jest na odtwarzanie naturalnego ruchu 
człowieka,  poprawę  samodzielności  przez  uspraw
nienie upośledzonej motoryki. Uzyskuje  się  to po
przez  wypracowanie  umiejętności  utrzymywania 
prawidłowej  postawy  ciała  w  różnych  pozycjach 
(tzw.  wyrównywanie  posturalne),  wzorców  opar
tych  na  prawidłowych  reakcjach  nastawczych 
i  równoważnych. W trakcie terapii stosuje się róż
ne  techniki mające za zadanie hamowanie patolo
gicznych  wzorców  ruchowych  i  stymulowanie 
reakcji  o  charakterze  fizjologicznym przy  unormo
wanym  napięciu  mięśniowym,  tzn.  zbliżonym  do 
prawidłowego.    Pływanie  zmniejsza  spastyczność 
i  powoduje  ogólne  rozluźnienie  mięśni.  Wiąże  się 
również  ze  zmianą  gęstości  środowiska,  czyli 
zwiększonym  oporem  wody,  co  pozwala  wykony
wać  ćwiczenia  z  oporem,  zwłaszcza  w  przypadku 
wykorzystania  odpowiednich  przyborów.  Zwiększa 
to  siłę  oraz  wytrzymałość  mięśni  przykręgosłupo
wych. Rozluźnienie mięśni w swobodnym ułożeniu 
ciała  na  powierzchni  wody  sprzyja  korzystnemu 
dla  celów  kompensacji  wykonywaniu  ćwiczeń 
w pełnych możliwych zakresach ruchu w stawach. 
Każdy  okres,  w  którym  choroba  ma  łagodniejszy
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przebieg, powinien  zostać wykorzystany na odpo
czynek, odprężenie i zebranie sił. Techniki relaksa
cyjne również wpływają regenerująco na psychikę 
pacjenta, który dzięki nim może z większym reali
zmem  przyjrzeć  się  swojej  chorobie,  ocenić  jej 
stan  i aktualny przebieg. Takim zabiegiem  jest na 
przykład  masaż  relaksacyjny  wykonywany  3  razy 
w  tygodniu  po  45  min  (sprzyja  odprężeniu  oraz 
zmniejsza  przykurcze  i  poprawia  ukrwienie).  Inną 
formą  usprawniania  jest  terapia  zajęciowa,  która 
znacznie  poprawia  sprawność  fizyczną  podczas 
wykonywania  czynności  samoobsługi,  będąc  jed
nocześnie  uzupełnieniem  lub  kontynuacją  ćwiczeń 
stosowanych podczas prowadzenia zajęć z gimna
styki leczniczej. 
Terapia  zajęciowa  jest  formą  łączenia  zajęć prak
tycznych  z  fizjoterapią  nakierowaną  na  poprawę 
zaburzonych  funkcji.  Wykonanie  podjętej  pracy 
daje  pacjentowi  świadomość  jego  możliwości, 
dzięki  czemu  przywraca mu  równowagę  psychicz
ną. W miarę  realizacji  programu  rehabilitacyjnego 
pacjent powinien nauczyć się zachowywać równo
wagę we wszystkich podstawowych pozycjach cia
ła.  Do  osiągnięcia  tego  celu  można  stosować 
różnorodne aparaty  i urządzenia pomocnicze. Jed
nym z  takich urządzeń,  które  znalazło  zastosowa
nie w  rehabilitacji  pacjentów  z  SM,  bazującym na 
metodzie  biologicznego  sprzężenia  zwrotnego  jest 
Balance Trainer. Urządzenie to umożliwia przyjmo
wanie przez pacjenta biernej pozycji spionizowanej 
(standing  training)  i  zarazem wykonywanie  różno
rodnych  ćwiczeń  (balance  training).  Ważne  jest, 
aby  sam  chory  zaakceptował  konieczność  jego 
używania.  Mówiąc  o  rehabilitacji,  należy  wspo
mnieć również o odpowiednim zaopatrzeniu chore
go  w  pomoce  i  sprzęt  ortopedyczny,  których 
użycie  może  być  konieczne  w  trakcie  procesu 
usprawniania.  Najczęściej  stosuje  się  następujące 
urządzenia wspomagające: zapobiegające przykur
czom i opadaniu stopy ortezy na kończyny dolne i/
lub górne, w celu stabilizacji szyi i głowy kołnierze 
ortopedyczne,  sprzęt  do  pionizacji  chorego  oraz 
wózki  inwalidzkie. W XXI w. ukazały  się  doniesie
nia wskazujące na skuteczność treningu kondycyj
nego  (aerobic  exercise)  w  SM.  Do  ćwiczeń 
wytrzymałościowoaerobowych  wykorzystuje  się 
jazdę na rowerze stacjonarnym, trening na rucho
mej bieżni, a także taichi oraz jogę. Ćwiczenia po
winny  być  wykonywane  co  najmniej  3  razy 
w  tygodniu  na  umiarkowanym  poziomie  odczuwa

nego  zmęczenia  (ok.  65%  VO2max)  przez  20–30 
minut. Należy unikać przegrzania organizmu, gdyż 
może  to  spowodować  zaburzenie  przewodnictwa 
i nasilenie zmęczenia. 
Program  rehabilitacji  u  chorych w  SM można  po
dzielić na 4 równoległe pola działania:

1.REEDUKACJA  NERWOWOMIĘŚNIOWA 
W SM
U chorych z SM mogą występować zarówno niedo
włady  połowicze,  niedowłady  kończyn  dolnych, 
niedowłady  czterech  kończyn,  jak  i  spastyczność. 
U  tych  pacjentów  stosuje  się  metody  reedukcji 
nerwowomięśniowej.  Do  metod  tych  zalicza  się: 
metoda Kabata, Knot  i Voss – proprioceptywnego 
torowania  nerwowomięśniowego  (PNF)  i  metoda 
Bobathów  (NDT),  metoda  motor  relearning.  Uzu
pełnieniem metod kinezyterapeutycznych  jest me
toda  biologicznego  sprzężenia  zwrotnego 
(biofeedback)  czy  też  funkcjonalna  elektrostymu
lacja  (FES).  Istotną  rzeczą  w  rehabilitacji  osób 
z SM jest kontakt z chorym, gdyż terapia wymaga 
koncentracji  i  zaangażowania  pacjenta. Wszystkie 
ruchy  w  życiu  codziennym mają  charakter  diago
nalny  i spiralny. Przebiegają w płaszczyznach sko
śnych.  Aby  pobudzić  receptory  odpowiedzialne  za 
skurcz  mięśni,  terapeuta  powinien  prowadzić 
u chorego ruch w płaszczyźnie złożonej  i połączyć 
go ze skrętem, użyć oporu submaksymalnego, wy
konać  elongacje  na  początku  ruchu,  każdy  ruch 
zakończyć krótkim napięciem  izometrycznym, uży
wać  komend  słownych,  a  ruchy  prowadzić  z  kon
trolą  wzroku  pacjenta.  Należy  stosować  elementy 
torowania, takie jak: 
elongacja – poprzedza wykonanie ruchu, zwiększa 
siłę mięśni,
trakcja – stosuje się ją na początku wzorca rucho
wego  lub  w  trakcie,  zwiększa  napięcie  zginaczy, 
działa przeciwbólowo, odciążająco,
kompresja  –  stosowana  na  końcu wzorca,  zwięk
sza napięcie prostowników,  jej  zadaniem  jest  sta
bilizacja stawów,
koncentracja – służy wzmocnieniu mięśni oraz po
budzeniu słabych ogniw.
W usprawnianiu pacjentów z SM należy znaleźć ta
kie  techniki,  które  pozwalają  dostosować  terapię 
do  aktualnego  stanu  pacjenta  i  optymalnie  przy
wrócić zaburzoną funkcję mięśni. Ćwiczenia powin
ny  być  tak  prowadzone,  aby  przygotowywały 
pacjenta  do  nauki  chodu,  obracania  się,
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poprawa ruchomości stawów, zapobieganie   przy
kurczom. Trening na bieżni należy wykonywać co
dziennie. Czas chodzenia uzależniony jest od stanu 
fizycznego  i  psychicznego  pacjenta.  Dobre  efekty 
uzyskuje  się,  rozpoczynając  od  krótkiego  czasu 
ok.  5  minut,  z  każdym  dniem  zwiększając  czas 
marszu  o  ok.  2  lub  3 minut.  Podczas marszu  nie 
doprowadza  się  do  przegrzania  organizmu.  Gdy 
pacjent  zgłasza  zmęczenie,  należy  odpocząć. 
Marsz  na  bieżni,  a w przypadku osób  chodzących 
marsz  z  kijkami,  powinien  być  wdrożony  w  życie 
osób z SM i wykonywany codziennie.  W przypad
ku  zaburzenia  równowagi  podczas  chodzenia  cie
kawym  rozwiązaniem  są  ćwiczenia  koordy 
nacyjnorównoważne według H.S. Frenkla. W me
todzie tej w celu nauki chodzenia wykorzystuje się 
ślady  stóp  namalowanych  na  chodniku  (ślady 
w formie kartek rozłożonych na podłodze), po któ
rych  powinien  chodzić  ćwiczący.  Wykonywane  są 
ćwierćkroki, półkroki, trzy czwarte kroku i całe kro
ki. Wszystkie ćwiczenia wykonuje się na trzy tem
pa.  Podobnie  w  nauce  zwrotów,  pacjent  musi 
zawrócić na trzy tempa. Nauka chodzenia odbywa 
się  zarówno  poprzez  krok  odstawczodostawczy, 
jak  i  chód naprzemienny,  na  trzy  tempa:  1  –  od
stawienie  nogi,  2  –  obciążenie,  3  –  dostawienie 
drugiej.  Ćwiczy  się  chodzenie  bokiem,  do  przodu, 
do tyłu i po schodach. Nie można zapominać o na
uce  współruchów  kończyn  górnych  i  chodzenia 
z  jednoczesnym  posługiwaniem  się  kończynami 
górnymi poprzez noszenie przedmiotów, usuwanie 
przeszkód  z  drogi.  Kolejnym  elementem  metody 
jest nauka wstawania  i siadania. Ćwiczenia te wy
konywane są również na trzy tempa: 1 – cofnięcie 
stóp pod krzesło, 2 – pochylenie  tułowia do przo
du, 3 – wyprost kończyn dolnych i powstanie.

3.REEDUKACJA FUNKCJI RĘKI
Jednym  z  typowych  objawów  przebiegu  SR  jest 
upośledzenie  czynności manipulacyjne  ręki.  Ruchy 
rąk stają się nieprecyzyjne, chwyt niepewny, a ru
chomość  stawów w  obrębie  ręki  bywa  ograniczo
na. Pomocny w osiągnięciu tego celu może okazać 
się zestaw ćwiczeń czynnych z oporem zwiększają
cych siłę mięśni ręki i ruchomość jej stawów oraz  
nadgarstka. Podstawowym przyborem w tych ćwi
czeniach są taśmy elastyczne. Do poprawy funkcji 
ręki  wykorzystuje  się  także  ćwiczenia  z  lustrem. 
Osoba ćwicząca siedzi przy stole, na którym znaj
duje  się  podparte  pionowo  lustro  po  stronie

wstawania,  prawidłowego  chwytu  W  rehabilitacji 
osób  z  SM  poprzez  zmianę  patologicznych  wzor
ców  postawy  (hamowanie)  można  wpływać  na 
przywrócenie prawidłowego napięcia mięśni  i uzy
skiwać  zróżnicowane  ruchy  czynne  (torowanie, 
ułatwianie). Hamowanie następuje poprzez zmianę 
ułożenia  punktów  kluczowych  głównych  (głowa, 
szyja,  obręcz  barkowa,  obręcz  biodrowa)  i  punk
tów kluczowych pomocniczych (nadgarstek, stopa, 
palce).  Takie  usprawnianie  musi  dokonywać  się 
w odpowied nio długim czasie, wystarczającym dla 
utrwalenia  ćwiczonego  ru chu  w  codziennych 
sytuacjach  życiowych,  tak  aby  nowy  ruch  stał  się 
częścią  własnego  programu  ruchowego  pacjenta 
„wpisanego”  w  jego  schemat  ciała.  Leczenie  jest 
najskuteczniejsze  podczas  etapów  zdrowienia, 
które są nazywane okresami przejściowymi. Jest to 
czas,  w  którym  nieobjęci  terapią  pacjenci 
najczęściej  wypracowują  nieprawidłowe  wzorce 
postawy  i  ruchu,  wynikające  z  uszkodzenia 
ośrodkowego  układu  nerwowego  (OUN), 
i  korzystają  z  nich.  Utrwalone  w  nieprawidłowej 
formie  ruchy  ograniczają  możliwość  zdobywania 
nowych  doświadczeń  oraz  trudno  poddają  się 
korygowaniu.  Rehabilitacja  powinna  być 
rozpoczęta  natychmiast  po  rzucie  choroby  lub 
wykryciu  nieprawidłowości.  Musi  być  tak 
prowadzona,  aby  pacjent  nauczył  się  używać 
nowych wzorców  ruchowych  skutecznie  i w  coraz 
różnorodniejszych  wariantach.  W  ćwiczeniach 
z  pacjentami  uwzględnia  się  plastyczność  mózgu, 
która  występuje  w  ciągu  całego  życia  (okresowo 
z  większą  i  mniejszą  dyna miką).  Zjawisko  to 
stwarza  podstawy  i  tłumaczy  skuteczność  całej 
terapii. 

2.REEDUKACJA CHODU W SM
Bardzo dobre efekty uzyskuje się, stosując do na
uki  chodzenia  bieżnię  ruchomą  z  zastosowaniem 
odciążenia  masy  ciała.  W  niektórych  systemach 
wykorzystuje  się  komputerowo  sterowane  wspo
maganie  ruchów w  stawach  biodrowych  i  kolano
wych  za  pomocą  mechanicznych  ortez.  Opadanie 
stopy  najczęściej  wspomaga  się  użyciem  pociągu 
gumowego. Trening ten pozwala na szybką popra
wę lokomocji. Zalety ćwiczeń z kontrolowanym od
ciążeniem  to  powtarzalność  cyklu  chodu, 
równowaga  posturalna  podczas  siedzenia,  stania 
i  chodzenia,  torowanie  ruchów  i  aktywacja ośrod
ków  ruchowych  rdzeniowych  i  nardzeniowych,
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przebieg, powinien  zostać wykorzystany na odpo
czynek, odprężenie i zebranie sił. Techniki relaksa
cyjne również wpływają regenerująco na psychikę 
pacjenta, który dzięki nim może z większym reali
zmem  przyjrzeć  się  swojej  chorobie,  ocenić  jej 
stan  i aktualny przebieg. Takim zabiegiem  jest na 
przykład  masaż  relaksacyjny  wykonywany  3  razy 
w  tygodniu  po  45  min  (sprzyja  odprężeniu  oraz 
zmniejsza  przykurcze  i  poprawia  ukrwienie).  Inną 
formą  usprawniania  jest  terapia  zajęciowa,  która 
znacznie  poprawia  sprawność  fizyczną  podczas 
wykonywania  czynności  samoobsługi,  będąc  jed
nocześnie  uzupełnieniem  lub  kontynuacją  ćwiczeń 
stosowanych podczas prowadzenia zajęć z gimna
styki leczniczej. 
Terapia  zajęciowa  jest  formą  łączenia  zajęć prak
tycznych  z  fizjoterapią  nakierowaną  na  poprawę 
zaburzonych  funkcji.  Wykonanie  podjętej  pracy 
daje  pacjentowi  świadomość  jego  możliwości, 
dzięki  czemu  przywraca mu  równowagę  psychicz
ną. W miarę  realizacji  programu  rehabilitacyjnego 
pacjent powinien nauczyć się zachowywać równo
wagę we wszystkich podstawowych pozycjach cia
ła.  Do  osiągnięcia  tego  celu  można  stosować 
różnorodne aparaty  i urządzenia pomocnicze. Jed
nym z  takich urządzeń,  które  znalazło  zastosowa
nie w  rehabilitacji  pacjentów  z  SM,  bazującym na 
metodzie  biologicznego  sprzężenia  zwrotnego  jest 
Balance Trainer. Urządzenie to umożliwia przyjmo
wanie przez pacjenta biernej pozycji spionizowanej 
(standing  training)  i  zarazem wykonywanie  różno
rodnych  ćwiczeń  (balance  training).  Ważne  jest, 
aby  sam  chory  zaakceptował  konieczność  jego 
używania.  Mówiąc  o  rehabilitacji,  należy  wspo
mnieć również o odpowiednim zaopatrzeniu chore
go  w  pomoce  i  sprzęt  ortopedyczny,  których 
użycie  może  być  konieczne  w  trakcie  procesu 
usprawniania.  Najczęściej  stosuje  się  następujące 
urządzenia wspomagające: zapobiegające przykur
czom i opadaniu stopy ortezy na kończyny dolne i/
lub górne, w celu stabilizacji szyi i głowy kołnierze 
ortopedyczne,  sprzęt  do  pionizacji  chorego  oraz 
wózki  inwalidzkie. W XXI w. ukazały  się  doniesie
nia wskazujące na skuteczność treningu kondycyj
nego  (aerobic  exercise)  w  SM.  Do  ćwiczeń 
wytrzymałościowoaerobowych  wykorzystuje  się 
jazdę na rowerze stacjonarnym, trening na rucho
mej bieżni, a także taichi oraz jogę. Ćwiczenia po
winny  być  wykonywane  co  najmniej  3  razy 
w  tygodniu  na  umiarkowanym  poziomie  odczuwa

  niedowładnej  połowy  ciała,  „chora  ręka”  opiera 
się  na  stole  za  lustrem  i  jest  dla  chorego  niewi
doczna,  zaś  zdrowa  przed  lustrem.  Wykonując 
ruch zdrową ręką, chory widzi jej lustrzane odbicie 
mając  wrażenie,  że  to  ręka  niedowładna.  Pacjent 
stara się wykonać symetryczne ruchy obiema ręka
mi,  ruszając  „chorą  ręką”  za  lustrem  jak  najlepiej 
tylko  potrafi.  Rozpoczyna  od  ruchów  najłatwiej
szych  do  wykonania.  Aby  doszło  do  reedukacji 
funkcji  ręki, ćwiczenia należy wykonywać codzien
nie.  Czas  trwania  uzależniony  jest  od  możliwości 
pacjenta.  Każde  ćwiczenie  powinno  być  wykony
wane  po  10  powtórzeń.  Jeżeli  pacjent  nie  jest 
w  stanie wykonać  tylu powtórzeń –  kończy wcze
śniej. W kolejnym dniu stara się wykonać o 2 lub 3 
powtórzenia  więcej.  Metoda  CIMT  (constraintin
duced  movement  therapy)  to  metoda  ruchu  wy
muszonego.  Opiera  się  na  wymuszeniu 
posługiwania  się  kończyną  niedowładną  poprzez 
okresowe  unieruchomienie  kończyny  zdrowej.  Te
rapia  trwa  od  sześciu  do  ośmiu  godzin  dziennie 
przez dwa  tygodnie. Zwykle unieruchomienie uzy
skuje  się,  używając  do  tego  celu  specjalnej  łuski 
wykonanej  z  tworzyw  termoutwardzalnych,

unieruchamiającej  nadgarstek  i  palce.  Można  też 
przymocować  kończynę  do  tułowia  za  pomocą 
opaski  elastycznej  lub  zastosować  temblak  bądź 
chustę  trójkątną. Można  również nałożyć na zdro
wą rękę grubą rękawicę jednopalcową. Ten ostatni 
sposób jest najbardziej bezpieczny, gdyż nie zabu
rza  funkcji  utrzymania  równowagi.  Ćwiczenia  te 
zawierają  elementy  torowania  proprioceptywnego 
i modelowania ruchów.

4.ZABIEGI FIZYKALNE WSPOMAGAJĄCE RE
HABILITACJĘ
Zabiegi  hydroterapeutyczne  ruch  w  wodzie  jest 
istotną  częścią  fizjoterapii.  Pacjent  cierpiący  nie
ustannie na zakłócenia  równowagi ciała  i przykur
cze  podczas  hydroterapii  ma  poczucie  większej 
pewności  i  kontroli nad swoim ciałem, gdyż woda 
wyhamowuje  nagłe  i  niekontrolowane  ruchy.  Po
nadto  chory  znajdujący  się  w  wodzie,  tracąc  po
zornie  na  wadze,  może  poruszać  się  z  dużo 
większą łatwością niż zazwyczaj i potrzebuje mniej 
siły do zachowania  równowagi ciała. A zatem wy
konując  ćwiczenia  w  wodzie,  pacjent  doświadcza 
większej skuteczności swego wysiłku.  
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tkanek. Zaleca się masaż klasyczny bądź limfatycz
ny.  W  masażu  klasycznym  wykorzystuje  się:  gła
skania,  powolne  i  głębokie  rozcierania,  ugniatania 
podłużne,  ucisk  jednoczesny.  Przy  pierwszych  za
biegach  stosuje  się  połączenie  dwóch  pierwszych 
technik,  jeśli  postępowanie  będzie  wzmacniało 
spastykę, głaskanie łączy się z ugniataniem. Jeżeli 
podczas stosowania głaskania  i rozcierania nie za
obserwuje  się wzmożenia  spastyki, przy kolejnych 
zabiegach dołącza  się  ugniatania  podłużne  i  ucisk 
jednoczesny.  Jeżeli  w  wyniku  masażu  nie  będzie 
obniżać  się  spastyka  mięśni,  ale  będzie  się  ona 
utrzymywać  na  takim  samym  poziomie,  to masaż 
należy kontynuować. W przypadku narastania spa
styki masaż należy przerwać. 

Fizykoterapia w stwardnieniu rozsianym
Znaczne  ciepło może nasilić  objawy choroby, dla
tego w SM przeciwwskazane jest stosowanie okła
dów  parafinowych  i  diatermii  krótkofalowej. 
Chorzy ci nie powinni korzystać z sauny ani gorą
cych pryszniców. Bardzo dobre efekty w obniżaniu 
skutków choroby oraz uzupełnieniem kinezyterapii 
są  takie  zabiegi  fizykoterapeutyczne,  jak:  elektro
terapia (tonoliza, TENS, kąpiele elektrycznowodne 
dwu  i  czterokomorowe  zstępujące),  pole magne
tyczne niskiej  częstotliwości  (magnetoterapia, ma
gnetostymulacja  kory  mózgowej,  magneto 
stymulacja  ogólnoustrojowa),  biostymulacja  lase
rowa,  promieniowanie podczerwone (lampa solux 
filtr niebieski), krioterapia (krioterapia  miejscowa, 
masaż kostkami  lodu, kriożele, krioterapia ogólno
ustrojowa,  kriokomora,  kriosauna).  Elektroterapia 
stosowana  jest  w  SR  głównie  w  terapii  objawo
wej.    TENS  –  przezskórna  stymulacja  nerwów 
(transcutaneous  electrical  nerve  stimulation), me
toda elektroterapii  służąca do zwalczania zarówno 
bólów  ostrych,  jak  i  przewlekłych.  Przeciwbólowe 
działanie  TENS  oparte  jest  na  terapii  kontrolowa
nego przepustu rdzeniowego Walla i Melzacka, jak 
również na  teorii  endorfin. Aby uzyskać  zniesienie 
lub zmniejszenie bólu, musi dojść do zahamowania 
przewodnictwa  bodźców  bólowych  na  poziomie 
nerwów  obwodowych  oraz  na  poziomie  rdzenia 
kręgowego.  Podczas  wykonywania  zabiegu  TENS 
bardzo  ważny  jest  dobór  odpowiednich  parame
trów oraz  sposób ułożenia  elektrod. Częstotliwość 
impulsów.  Zazwyczaj  stosuje  się  częstotliwość  (f) 
w  zakresie  100–200  Hz.  Częstotliwości  te  stosuje 
się  w  bólach  ostrych.  W  bólach  przewlekłych

Ruch w wodzie stanowi dobrą  formę przygotowa
nia  do  typowych  trudniejszych  ćwiczeń  terapeu
tycznych.  Temperatura  wody  powinna  być 
dopasowana do  indywidualnych potrzeb ćwiczące
go.  Większość  chorych  woli  chłodniejsze  kąpiele. 
Czują  się  w  nich  bardziej  sprawni  i  rozluźnieni. 
W  tym  przypadku  poleca  się  temperaturę  23–
26°C.  Niektórym  pacjentom  odpowiada  cieplejsza 
woda, ale doświadczenie pokazało, że przy tempe
raturze wyższej niż 30°C ćwiczący szybko się mę
czy. Wskazane  jest  przeprowadzanie  1–2  ćwiczeń 
hydroterapeutycznych  tygodniowo,  trwających 
ok.  10–20 minut.  Przez  cały  czas  należy  zwracać 
uwagę na samopoczucie pacjenta, ponieważ osoby 
cierpiące  na  SM  ulegają  często  nagłemu  zmęcze
niu.
Masaż w  SM ma  za  zadanie  pobudzenie  krążenia 
krwi w  obrębie mięśni  porażonych  oraz  obniżenie 
napięcia  mięśni.  Zabiegi  stosuje  się  w  czasie  re
emisji,  nie  można  doprowadzić  do  przegrzania
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można zastosować f = 1–20 Hz, ale może być ona 
nieprzyjemnie  odczuwalna  przez  pacjenta.  Czas 
trwania  impulsu  (szerokość  impulsu).  Szerokość 
impulsu waha się w niektórych aparatach w grani
cach  od  50  do  250  µs.  Optymalny  czas  impulsu 
wynosi 200 µs. Czas zabiegu. Zalecany czas zabie
gu to 1 godzina 3–4 razy dziennie. W praktyce sto
suje  się  jeden  zabieg  dziennie  o  czasie  20–30 
minut. Tonoliza – metoda elektrostymulacji, której 
główną  funkcją  jest  przywrócenie  fizjologicznej 
równowagi pobudzenia włókien mięśniowych. Sto
suje  się  ją  przy  dysfunkcjach  centralnego  układu 
nerwowego,  gdzie  dochodzi  do  porażenia  spa
stycznego mięśni. Naprzemienna praca mięśni zgi
naczy  i  prostowników  wymuszona  przepływem 
prądu prowadzi w efekcie do odtwarzania mecha
nizmu  odruchowego  i  przywracania  równowagi  fi
zjologicznej  porażonych  mięśni.  Jest  to  zabieg 
pochodny  elektrostymulacji.  Stosuje  się  tutaj  dwa 
obwody  doprowadzające  mięśnie  do  skurczu.  Za
bieg  ten  jest wykorzystywany głównie w przypad
ku  porażeń  spastycznych.  Zasada  zabiegu  polega 
na  osiągnięciu  chwilowego  rozluźnienia  mięśni 
przykurczonych w wyniku ich wcześniejszego skur
czu,  co  jest wykorzystywane do  stymulacji mięśni 
rozciągniętych. 

PODSUMOWANIE
Rehabilitacja chorych ze stwardnieniem rozsianym 
jest  procesem  złożonym  i  kompleksowym.  Dzięki 
postępowi  medycyny,  wprowadzaniu  licznych  no
wości  w  zakresie  fizjoterapii  długość  życia  osób 
cierpiących na tę chorobę zrównała się z przecięt
ną  długością  życia  zdrowego  człowieka.  Ważne 
jest, aby zrozumieć istotę choroby, jakiej doświad
czają  pacjenci  z  SM,  a  poprzez  terapię  zwiększyć 
ich niezależność i poprawić jakość życia (quality of 
life). Aby rehabilitacja była skuteczna, powinna od
bywać  się  systematycznie,  a  zaangażowanie opie
kunów  i  rodziny  chorego  jest  ważnym 
i zasadniczym jej warunkiem.
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