
1. STRESZCZENIE 

 

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa to przewlekłe i postępujące schorzenie, 

które wyraźnie obniża jakość życia pacjentów. Polega na zbyt wczesnym zużyciu  

i zwyrodnieniu tkanek, które tworzą funkcjonalne połączenia kręgów. Jest najczęstszą 

przyczyną dolegliwości bólowych kręgosłupa. Zmiany zwyrodnieniowe to bardzo 

złożone zjawisko, a obraz chorobowy zależy od wielu czynników. Do rozwoju 

choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa predysponują głównie: zaawansowany wiek, 

otyłość, wykonywany zawód, przebyte urazy. Pod wpływem wyżej wymienionych 

czynników ryzyka, w obrębie kręgosłupa mogą zachodzić liczne zmiany prowadzące 

do zaburzenia pełnionych przez niego funkcji i rozwoju choroby zwyrodnieniowej. W 

czasie procesu zwyrodnieniowego dochodzi m.in. do degradacji kolagenu oraz 

rozpadu proteoglikanów, zmniejszenia zawartości wody w organizmie. Choroba 

zwyrodnieniowa kręgosłupa to postępujące uszkodzenie krążka międzykręgowego 

oraz chrząstki stawów międzywyrostkowych, co powoduje pogorszenie właściwości 

biomechanicznych kręgosłupa i sprzyja mikrotraumatyzacji torebek stawowych oraz 

układu więzadłowego. Gojenie zachodzi przez miejscowy stan zapalny, który generuje 

ból, a następnie obserwowany jest naprawczy rozrost tkanki kostnej.  

Bardzo ważna w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa jest dieta, która powinna 

koncentrować się przede wszystkim na utrzymaniu prawidłowej masy ciała  

i zmniejszeniu stanu zapalnego. Utrzymanie prawidłowej masy ciała u pacjentów  

z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa jest niezwykle istotne. 80% problemów  

z kręgosłupem dotyczy osób z nadwagą. Znaczna otyłość może przyczynić się m.in. 

do nadmiernego przeciążenia stawów, uszkodzenia krążka międzykręgowego.  

W procesach destrukcyjnych chrząstki stawowej istotną rolę odgrywa stres 

oksydacyjny. Ważnym elementem w diecie osób cierpiących na chorobę 

zwyrodnieniową kręgosłupa odgrywają zatem antyoksydanty, które także odpowiadają 

za efekt przeciwzapalny. Pierwiastki śladowe takie jak selen, miedź, cynk, mangan 

odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Homeostaza tych 

pierwiastków umożliwia prawidłową aktywność enzymów antyoksydacyjnych, a tym 

samym skuteczną walkę ze stresem oksydacyjnym. Wykazano, że suplementacja 



cynku wpływa korzystnie na formowanie tkanki kostnej poprzez wpływ na białko 

morfogenetyczne kości (BMP). Miedź zwiększa wytrzymałość kości i pomaga 

utrzymać ich optymalny stan. Selen ze względu na swoje działanie antyoksydacyjne 

może mieć również duże znaczenie w chorobie zwyrodnieniowej stawów, w trakcie 

której wolne rodniki wpływają na degenerację chrząstki stawowej oraz są przyczyną 

toczącego się stanu zapalnego, który tej chorobie towarzyszy. Mangan pełni istotną 

rolę w tworzeniu kości, coraz częściej zwraca się uwagę na jego znaczenie w chorobie 

zwyrodnieniowej stawów.  

Głównym celem badania była ocena zależności pomiędzy całkowitym statusem 

antyoksydacyjnym (ang. Total Antyoksydant Status, TAS), stężeniem wybranych 

pierwiastków (Zn, Cu, Se, Mn) w surowicy krwi, czynnikami żywieniowymi  

i środowiskowymi oraz stanem klinicznym osób z chorobą zwyrodnieniową 

kręgosłupa.  

Badaniem objęto 130 osób dorosłych, w tym grupę badaną stanowiło 90 osób  

w przedziale wiekowym od 21 do 73 lat (średnia: 48,17±12,70) leczonych z powodu 

choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa w poradni neurologicznej ,,KENDRON’’  

w Białymstoku. Grupa kontrolna to 40 osób zdrowych, które zostały odpowiednio 

dobrane pod względem płci, wieku i masy ciała, procentowego udziału osób palących  

i niepalących, do grupy osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa.  

Od badanych osób pobrano krew żylną oraz zebrano informacje dotyczące 

wieku, płci, palenia papierosów, stosowanych leków i/lub suplementów diety oraz 

ankietę częstości spożywania poszczególnych grup produktów spożywczych. 

Z osobami cierpiącymi na chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, 

przeprowadzono 24-godzinne wywiady żywieniowe przy użyciu Albumu Fotografii 

Produktów i Potraw, dzięki czemu bardziej precyzyjna była ocena wielkości 

spożywanych porcji. Wywiady żywieniowe wprowadzono do programu 

komputerowego Dieta 5.0, rekomendowanego przez Instytut Żywności i Żywienia  

w Warszawie. Programem komputerowym Dieta 5.0 oceniono wartość energetyczną 

jadłospisów, zawartość białek (zwierzęcych i roślinnych), tłuszczów w tym 

poszczególnych kwasów tłuszczowych, węglowodanów prostych i złożonych, 

błonnika pokarmowego, witamin o działaniu antyoksydacyjnym (A, E, C) i 



mikroelementów (Zn, Cu, Mn, I) w całodziennych posiłkach z uwzględnieniem 

suplementacji diety. 

Ocenę stanu klinicznego pacjentów przeprowadzono na podstawie badana MRI.  

W badaniu tym wyznaczono zawartość wody, tłuszczu oraz stosunek tłuszcz/woda  

w odcinkach L1, L5 i L4/5. Wyższa wartość stosunku tłuszcz/woda świadczy  

o większym stopniu zwyrodnienia. Pacjenci oceniali także stopień nasilenia bólu 

kręgosłupa przy pomocy skali wzrokowo-analogowej VAS (ang. Visual Analog 

Scale). 

Stężenie pierwiastków oznaczano metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej 

(ASA) techniką bezpłomieniową z atomizacją elektrotermiczną w kuwecie grafitowej 

(Cu, Se, i Mn) oraz atomizacją w płomieniu acetylenowo-powietrznym (Zn) z 

korekcją tła Zeemana. Całkowity status antyoksydacyjny oznaczono metodą 

spektrofotometryczną przy użyciu spektrofotometru oraz zestawu odczynników firmy 

Randox.  

Z analizy 24-godzinnych wywiadów żywieniowych wynika, że sposób 

odżywania osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa jest nieprawidłowy i wymaga 

modyfikacji. Niedobory stwierdzono głównie w przypadku: wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych, błonnika pokarmowego, witaminy C, A, E, mikroelementów: 

Zn, Cu, Mn, wody. Ponadto w badaniu wykazano, iż częste spożywanie niektórych 

grup produktów może do 47% wpływać na stężenie badanych pierwiastków i TAS u 

osób  

z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. Kobiety, zarówno zdrowe jak i z chorobą 

zwyrodnieniową kręgosłupa miały istotnie niższe stężenie TASu w surowicy krwi  

w porównaniu do mężczyzn. U osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa stężenie 

cynku i miedzi w surowicy krwi było istotnie niższe w porównaniu do grupy 

kontrolnej. W badaniu wykazano także, że osoby z chorobą zwyrodnieniową 

kręgosłupa palące papierosy miały istotnie niższe stężenie miedzi w surowicy krwi w 

porównaniu do osób niepalących. W niniejszym badaniu stwierdzono również istotny 

związek między stężeniem manganu w surowicy krwi a stopniem zwyrodnienia 

kręgosłupa. Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA wykazała, iż u osób z 

podwyższonym stężeniem manganu w surowicy odnotowano większy stopień 



zwyrodnienia kręgosłupa na odcinku L4/L5. Na podstawie wyników niniejszego 

badania, można w przyszłości podjąć próbę stworzenia zaleceń żywieniowych dla 

osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa. 

 


