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I WSTĘP
Choroby układu sercowo-naczyniowego (ang. Cardio-Vascular Diseases, CVD)
stanowią najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W 2008 roku zmarło z tego powodu 17,3
mln osób, w tym na chorobę niedokrwienną serca 7,3 mln. Przewiduje się, że w 2030 r.
na świecie liczba zgonów z powodu CVD wyniesie 25 mln. W Polsce w 2010 roku CVD były
przyczyną zgonów 174 003 osób, w tym 81 484 mężczyzn oraz 92 519 kobiet. Stanowiło to
46,8% wszystkich zgonów wśród mężczyzn oraz 53,2% zgonów wśród kobiet. Dane
opublikowane w 2003 roku przez Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health
Organization, WHO) wskazują, że poziom przedwczesnej umieralności z powodu chorób
układu krążenia w Polsce był 2,5-krotnie wyższy niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej
(Al Khaja i wsp., 2016; Cieślik, 2014; Zdrojewicz i wsp., 2013).
Już do najdawniejszych czasów zwracano uwagę na związek między psychiką
człowieka a chorobami somatycznymi (Puto i wsp., 2007). Jak wielokrotnie dowiedziono,
obecność objawów depresyjnych i lękowych wiąże się z dużym ryzykiem zapadalności na
schorzenia układu sercowo-naczyniowego (Dudek i Siwek, 2007b: Palacios i wsp., 2018).
Wiadomo, że chorzy z depresją w porównaniu z populacją ogólną wykazują około 1,5 razy
wyższe ryzyko wystąpienia ostrego epizodu wieńcowego zakończonego śmiercią. Częstość
występowania depresji w populacji ogólnej wynosi 5-15%, podczas gdy u chorych z chorobą
niedokrwienną serca 17-20%, z chorobą wieńcową 15-20%, po zawale serca 16-28%,
a u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca nawet 20-40%. Przy tym należy podkreślić,
że depresja dwukrotnie częściej dotyka kobiet niż mężczyzn (kobiety - 20%, mężczyźni - 10%
ogólnej populacji) (Doehner i wsp., 2018; Dudek i Siwek, 2007b; Jasik i wsp., 2016;
Kustrzycki i wsp., 2012: Tully i wsp., 2012).
Depresja pojawiająca się po zawale mięśnia sercowego może być reakcją
psychologiczną na wiadomość o chorobie serca, poczucie zagrożenia życia, hospitalizację,
bezradność czy zależność od personelu medycznego (Szyguła-Jurkiewicz i wsp., 2011). Także
pomostowanie aortalno-wieńcowe (ang. Coronary Artery Bypass Graft, CABG) może być
bardzo silnym stresorem dla pacjenta z uwagi na fakt, iż jest to operacja na otwartym sercu
w krążeniu pozaustrojowym. U części chorych przed i po operacji pojawiają się zaburzenia
lękowe i depresyjne. Pacjenci z wysokim poziomem lęku i stresu oraz z niestabilnym nastrojem
pozostają grupą najbardziej narażoną na pogorszenie się stanu psychicznego po zabiegu
(Pawlak i wsp., 2012). Z badań przeprowadzonych przez Connerney i wsp. (2001) wynika, że
obecność dużej depresji zwiększa ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego po

zabiegu CABG. W ciągu 12-miesięcznej obserwacji po CABG 17 z 63 pacjentów (27%),
u których

zdiagnozowano

ciężką

depresją

miało

zdarzenia

sercowo-naczyniowe,

w porównaniu z 25 z 246 chorych (10%), u których nie stwierdzono obecności depresji
(p <0,0008). Ponadto obecność depresji istotnie wiązała się z pobytem w szpitalu >5 dni, IV
klasą czynnościową serca wg NYHA (ang. New York Heart Association, NYHA), złożonością
zabiegu CABG oraz śmiertelnością. Wyższy wskaźnik śmiertelności po CABG u pacjentów
z depresją został również potwierdzony w badaniach Stenman i wsp. (2014), gdzie przebadano
767 chorych, z czego 114 (35%) pacjentów z depresją zmarło, w porównaniu do 13 (25%)
pacjentów w grupie kontrolnej. Wczesna śmiertelność (śmierć w ciągu 30 dni po operacji)
u pacjentów z depresją wynosiła 3%, w porównaniu do 1,5% w grupie kontrolnej. Natomiast
w badaniach Gottlieb i wsp. (2004) oceniano częstość występowania depresji u pacjentów
z niewydolnością serca. Obecność objawów depresyjnych stwierdzono u 48% badanych a u 1/6
pacjentów zdiagnozowano ciężką depresję. Badani z zaburzeniami nastroju byli młodsi, płci
żeńskiej i z gorszą jakością życia we wszystkich podskalach. Ponadto obecność depresji,
zespołu stresu pourazowego (ang. Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) i współwystępowanie
depresji i PTSD zwiększa ryzyko śmierci po CABG, w sposób porównywalny z dobrze
znanymi czynnikami ryzyka schorzeń kardiologicznych, takimi jak wiek, pleć, pochodzenie
etniczne, cukrzyca, czy nadciśnienie tętnicze (Dao i wsp., 2010).
Z jednej strony dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego rzutują na stan
emocjonalny, a z drugiej emocje przeżywane przez chorego prowadzą do nasilenia objawów
kardiologicznych. Natomiast nie ma pewności, co jest przyczyną, a co skutkiem (Rasmus
i wsp., 2014). U chorych z depresją występują zaburzenia psycho-behawioralne, które
przejawiają się obniżoną motywacją, brakiem przestrzegania zaleceń lekarskich, trudnościami
ze zmianą diety, niepodejmowaniem regularnej aktywności fizycznej, trudnościami
z zerwaniem z nałogiem palenia. Wielu autorów wskazuje również na biologiczne mechanizmy
patofizjologiczne wspólne dla zaburzeń nastroju i chorób serca takie jak zwiększona produkcja
prozapalnych cytokin wpływająca na stres oksydacyjny, dysfunkcja śródbłonka naczyniowego,
nadkrzepliwość, obniżony metabolizm glukozy, podwyższony poziom homocysteiny
w osoczu, zaburzenia metabolizmu witaminy D, zmniejszona zmienność rytmu serca, wzrost
częstości akcji serca i obniżona wrażliwość baroreceptorów (Blumenthal i wsp., 2012; Chang
i Liu, 2017; Chauvet-Gelinier i Bonin, 2017; Doehner i wsp., 2018; Trebatická i wsp., 2017).
Z badań Dudek i wsp. (2007a) wynika, że przeprowadzenie skutecznego zabiegu
udrożnienia naczyń wieńcowych metodą przezskórnej angioplastyki nie gwarantuje poprawy
stanu psychicznego i ustąpienia objawów depresyjnych. Miesiąc po zabiegu angioplastyki

wieńcowej, spośród 75 osób, u których wyjściowo stwierdzono objawy depresyjne, u 42 (56%)
nastąpiła poprawa, natomiast u 33 (44%) utrzymywały się zaburzenia depresyjne. Podobne
wyniki opublikowała w 2012 roku Szczepańska i wsp. Jednocześnie stwierdzono, że
zaburzenia nastroju mają kluczowe znaczenie dla subiektywnej oceny jakości życia oraz
percepcji stanu własnego zdrowia (Dudek i wsp., 2007a).
Dane epidemiologiczne wskazują, że na zaburzenia erekcji (ZE) cierpi około 150 mln
mężczyzn na całym świecie, w tym prawie 20 mln Europejczyków i ponad 30 mln
Amerykanów. Wyniki badania Lwa–Starowicza z 2005 roku wykazały, że na zaburzenia
erekcji cierpi 1,5 mln Polaków (Zdrojewicz i wsp., 2013). Od 70 do 90% zaburzeń erekcji ma
podłoże organiczne związane z obecnością chorób przewlekłych takich jak cukrzyca (40%)
i miażdżyca (30%), a jedynie 10-30% ZE ma podłoże psychogenne (Abdullah i wsp., 2019;
Wolski i wsp., 2006).
Częstość ZE w grupie pacjentów z CVD jest bardzo wysoka. Problemy z erekcją
występują u 30% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u 78,7% chorych z IHD i nawet u 84%
pacjentów z HF (Chen i wsp., 2019: Kałka i wsp., 2016; Orimoloye i wsp., 2019; Raheem
i wsp., 2017; Zdrojewicz i wsp., 2013). Tak wysoki odsetek występowania ZE u pacjentów
z IHD związany jest ze wspólną patogenezą, w której istotną rolę odgrywają modyfikowalne
czynniki ryzyka. Wspólnymi czynnikami ryzyka zaburzeń erekcji i zaburzen depresyjnych są
wiek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, brak prozdrowotnej aktywności fizycznej, otyłość,
nikotynizm, dyslipidemia oraz depresja. Mężczyźni z indeksem masy ciała (ang. Body Mass
Index, BMI) powyżej 28,7 kg/m2 mają o 30% większe ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji niż
osoby zdrowe o BMI ≤25 (Esposito i Giugliano, 2005).
Z badań prowadzonych przez Dęmbe i wsp. (2004) wynika, że ZE były najczęstszym
powikłaniem cukrzycy zarówno w całej badanej grupie (69,52%), jak i u chorych na cukrzycę
typu 1 (55,13%) oraz u chorych na cukrzycę typu 2 (72,39%). ZE występują z podobną
częstotliwością u mężczyzn z cukrzycą typu 1 i 2 a do ich rozwoju dochodzi po 5-10 latach
trwania choroby (Czupryniak, 2014). Ponadto stwierdzono dodatnią korelację między ZE
a wiekiem, okresem trwania choroby, obecnością powikłań cukrzycy o typie makroangiopatii
(choroby: wieńcowa, naczyniowa mózgu i kończyn dolnych), mikroangiopatii (retinopatia,
nefropatia), neuropatii (polineuropatia), nadciśnieniem tętniczym i paleniem tytoniu.
Negatywny wpływ na funkcje seksualne mogą mieć również stosowane zgodnie ze standardem
farmakoterapii IHD leki kardiologiczne takie jak beta-adrenolityki I i II generacji oraz diuretyki
(Puchalski i wsp., 2013; Sharp i Gales, 2017; Wełnicki i Mamcarz, 2012).

Z uwagi na rangę obu problemów zdrowotnych badania nad współwystępowaniem
zaburzeń erekcji i zaburzeń nastroju nadal wydają się ważne i potrzebne. Prawdopodobnie
schorzenia te wpływają na siebie wzajemnie tworząc rodzaj błędnego koła, ale nie znamy
jeszcze wszystkich dodatkowych czynników ryzyka, które nasilają te wzajemne zależności
i pogarszają sytuację chorego. W badaniach Webster i wsp. (2004) dowiedziono, że sildenafil
jest bezpieczną i skuteczną metodą leczenia ZE u mężczyzn z zastoinową niewydolnością serca
w II i III klasie wg NYHA, a ich skuteczne leczenie wiąże się z redukcją objawów
depresyjnych oraz poprawą jakości życia. Wyniki badań Mulat i wsp. (2010) pokazały, że
zaburzenia erekcji oraz objawy depresyjne stwierdzono odpowiednio u 76% i 47,9% mężczyzn
z chorobą wieńcową, natomiast 38,8% mężczyzn cierpiało z obu powodów. W badaniach
Lemogne i wsp. (2010) występowanie ZE stwierdzono u 57,6% pacjentów i było ono silnie
związane z obecnością objawów depresyjnych, czynnikami ryzyka chorób układu sercowonaczyniowego jednak nie wykazano związku ZE z wiekiem. Badania Maroto-Montero i wsp.
(2008) objęły 420 mężczyzn z IHD poddanych rehabilitacji kardiologicznej. Autorzy doszli do
wniosku, że ZE są bezpośrednio związane z czynnikami ryzyka miażdżycy i obecnością
zaburzeń psychicznych (tj. lęk i depresja). W badaniach prowadzonych przez Simmonds i wsp.
(2013) wykazano, że u 50% mężczyzn istnieje wyraźne powiązanie choroby niedokrwiennej
serca, depresji i zaburzeń erekcji. Sposób, w jaki osoby badane opisywały swoje uczucia był
ściśle związany z postrzeganą utratą męskości w stosunku do idei tradycyjnej męskości, co
rzutowało także na poczucie własnej wartości oraz jakość życia.
Ciekawe wyniki uzyskali Pournaghash-Tehrani i Abdoli-Bidhendi, (2016), którzy
porównywali poziom zaburzeń seksualnych i zaburzeń nastroju u mężczyzn i kobiet po
zabiegach kardiochirurgicznych. Autorzy wykazali, że występowała znacząca różnica
w średniej punktacji funkcjonowania seksualnego u mężczyzn przed i po przezskórnej
angioplastyce wieńcowej (ang. Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, PTCA),
podczas gdy nie zaobserwowano istotnych różnic w funkcjonowaniu seksualnym kobiet.
W odniesieniu do CABG nie zaobserwowano istotnych różnic w poziomie funkcjonowania
seksualnego u obu płci. Poziom stresu, lęku i depresji istotnie zmniejszył się po obu
procedurach kardiochirurgicznych zarówno u kobiet mężczyzn.

Istotny kierunek badań w zakresie wpływu leczenia usprawniającego prowadzonego
w ramach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na obecność zaburzeń erekcji
u pacjentów z IHD wyznaczają doniesienia Kałka i wsp. W pracy z 2013 roku oceniano

zależność pomiędzy tolerancją wysiłku a jakością erekcji u chorych z chorobą niedokrwienną
serca i zaburzeniami erekcji oraz możliwość modyfikacji obu tych procesów poprzez cykl
treningów kardiologicznych. Stwierdzono, że u pacjentów z IHD i ZE jakość erekcji wiąże się
istotnie z tolerancją wysiłku. Trening pozytywnie modyfikował tolerancję wysiłku i jakość
erekcji, przy czym obydwa procesy przebiegały niezależnie od siebie i z różnym natężeniem.
W opisywanych doniesieniach nie analizowano niestety roli depresji w procesie rehabilitacji
kardiologicznej i jej związku z tolerancją wysiłku oraz powrotem funkcji seksualnych.
Niniejsze badania przeprowadzone na polskiej populacji pacjentów z IHD będą stanowiły
uzupełnienie istniejącej w tym zakresie, ale wciąż niewystarczającej wiedzy.

II CEL PRACY
Ocena wzajemnych zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń nastroju oraz zaburzeń
erekcji u mężczyzn z chorobą wieńcową poddanych rehabilitacji kardiologicznej.

III PYTANIA BADAWCZE
Do realizacji celu pracy postawiono następujące pytania badawcze:
1. Czy występuje zależność pomiędzy obecnością zaburzeń erekcji i zaburzeń nastroju
u pacjentów z chorobą wieńcową poddanych rehabilitacji kardiologicznej?
2. Czy obecność czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych ma związek z obecnością
i natężeniem zaburzeń erekcji i zaburzeń nastroju u mężczyzn z chorobą wieńcową?
3. Czy tolerancja wysiłku fizycznego ma związek z obecnością i natężeniem zaburzeń erekcji
i zaburzeń nastroju u mężczyzn z chorobą wieńcową?
4. Czy występuje związek pomiędzy obecnością i natężeniem zaburzeń erekcji i zaburzeń
nastroju,

a wybranymi

parametrami

klinicznymi

farmakoterapią u mężczyzn z chorobą wieńcową?

i leczeniem

inwazyjnym

lub

IV MATERIAŁ I METODY BADAWCZE

IV 1. Osoby badane
Badaną grupę stanowiło 760 mężczyzn z chorobą wieńcową poddanych rehabilitacji
kardiologicznej. Badania prowadzone były w 4 ośrodkach rehabilitacji kardiologicznej na
Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wyniki badań i dokumentacja medyczna jest w posiadaniu
Pracowni Kardioseksuologii Katedry Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Wyniki otrzymano przy wykorzystaniu nieinwazyjnych metod badawczych, w ramach
projektu, który uzyskał akceptację komisji bioetyki (Nr KB - 433/2010). Średni wiek badanych
wynosił 59,47±9,41 lat a BMI - 28,13±3,64 kg/m2. Większość badanych osób mieszkała
w mieście, miała średnie wykształcenie, charakteryzowała się przychodem miesięcznym na
członka rodziny w gospodarstwie domowym mieszczącym się w przedziale >1,0 tys. zł i ≤2,0
tys. zł, była w związku i posiadała dzieci. Najczęściej występującymi czynnikami ryzyka
zaburzeń erekcji w badanej grupie był siedzący tryb życia, palenie tytoniu i nadciśnienie
tętnicze. Średni wiek rozpoczęcia palenia to 16,08±9,54 lat, a średnia liczba wypalanych
papierosów wynosiła 17,11±12,01 sztuk. U 78,42% badanych osób wystąpił ostry zespół
wieńcowy. Najczęściej stosowanym leczeniem inwazyjnym była przezskórna interwencja
wieńcowa, natomiast najczęściej zalecanym leczeniem farmakologicznym było przyjmowanie
statyn, beta-adrenalityków i inhibitorów konwertazy angiotensyny.
IV 2.Metody
W badaniach wykorzystano cztery narzędzia badawcze. Trzy wystandaryzowane
(Kwestionariusz

Oceny

Życia

Płciowego

Mężczyzn,

Inwentarz

Depresji

Beck'a,

Kwestionariusz Framingham) oraz ankietę własnego autorstwa, która posłużyła do zebrania
danych demograficznych oraz klinicznych.
VI 2.1. Kwestionariusz oceny życia płciowego mężczyzn
Kwestionariusz oceny życia płciowego mężczyzn (ang. International Index of Erectile
Function-5, IIEF-5) składa się z 5 pytań, na które udziela się odpowiedzi w skali od 0 do 5
punktów. Wynik całkowity poddawany analizie wynosi od 5 do 25 punktów. Na podstawie
tego kwestionariusza można wyróżnić:


mężczyzn bez zaburzeń erekcji (≥22 pkt.),



mężczyzn z łagodnymi zaburzeniami erekcji (17–21 pkt.),



mężczyzn z umiarkowanymi zaburzeniami erekcji (12-16 pkt.),



mężczyzn z średnio ciężkimi zaburzeniami erekcji (8-11 pkt.),



mężczyzn z ciężkimi zaburzeniami erekcji (5-7 pkt.) (Esposito i wsp., 2004; Fang i wsp.,
2015; Gupta, i wsp., 2011; Kałka i wsp., 2017; Kostis i Dobrzynski, 2019; Rosen i wsp.,
1999).

VI 2.2. Inwentarz Depresji Beck'a
Inwentarz Depresji Beck'a (ang. Beck Depression Inventory, BDI) został opracowany
przez A. Beck w 1961 roku. Standaryzacji polskiej tego kwestionariusza dokonał w 1977 roku
T. Parnowski, W. Jernajczyk. Formularz ten stanowi jedną z najczęściej używanych na świecie
metod badania zaburzeń nastroju. BDI jest uważane za dokładne i niezawodne narzędzie do
oceny objawów depresji i jest z powodzeniem stosowany do badań psychopatologicznych
u pacjentów kardiochirurgicznych. Tworzy 21-punktowy inwentarz objawów depresyjnych,
które należą do 4 kategorii: emocjonalne, poznawcze, motywacyjne i fizyczne. Na każde z 21
pytań pacjent dokonuje samooceny na czterostopniowej skali (0-3 punkty), zaznaczając
stwierdzenie, które najdokładniej opisuje jego obecny stan emocjonalny. Sposób oceny: 0-9
punktów: brak objawów depresji; 10-19: depresja lekka; 20-25: depresja średnia; powyżej 25
punktów: depresja głęboka (Karczmarewicz i wsp., 2018; Kim i wsp., 2012; Malicka i wsp.,
2009; Potoczek i wsp., 2008; Tully i wsp., 2011).
Skala BDI jest przeznaczona dla osób powyżej 13 roku życia (Gottlieb i wsp. 2004).
Zgodnie z zaleceniami samego autora (Beck i wsp., 1996), przy ocenie objawów depresyjnych
w chorobach somatycznych interpretacja BDI ogranicza się do dwóch obszarów:
psychologicznego (specyficzna zmiana nastroju związana z wyrzutami sumienia i obwiniania
siebie itp.), na który składa się pierwsze 13 pytań. Pozostałe pytania tworzą drugi obszar, który
dotyczy towarzyszących zaburzeniom nastroju problemów somatycznych (zaburzenia snu,
zmęczenie, utrata apetytu, utrata masy ciała, dolegliwości somatyczne, utrata libido). Beck
zaleca taką interpretację, ponieważ ciężkie choroby przewlekłe zazwyczaj wpływają na liczbę
objawów somatycznych zgłaszanych przez pacjentów, które są powiązane z całkowitym
wynikiem BDI. Aby uniknąć efektu "sztucznego powiększania" ogólnego wyniku BDI do
wysokich wartości na podskali somatycznej, tylko część emocjonalna została wzięta pod uwagę
przy ocenie nasilenia zaburzeń nastroju. Próg dzielący pacjentów na podgrupy z zaburzeniami
nastoju i bez zaburzeń nastroju wynosi 10 punktów (Beck i wsp., 1996: Szczepańska-Gieracha
i wsp., 2012).
VI 2.3. Kwestionariusz Framingham
Kwestionariusz Framingham jest narzędziem umożliwiającym retrospektywną ocenę
natężenia dobowej aktywności ruchowej. Powstał on na potrzeby Framingham Heart Study,

badania, które dało podwaliny pod kardiologię prewencyjną. Zawarty w instrukcji do
źródłowego kwestionariusza Framingham sposób szacowania aktywności ruchowej,
wykorzystany zarazem w badaniach własnych, polegał na dokładnej specyfikacji rodzaju
i czasu trwania czynności tworzących poszczególne składowe wskaźnika Framingham (sen i
odpoczynek bierny, praca zawodowa, czynności pozaprogramowe wykonywane w czasie
wolnym od pracy zawodowej). Wskaźnik ten dla ankietowanej osoby powstaje w wyniku
przemnożenia czasu w godzinach poświęconego na poszczególne kategorie natężenia
aktywności przez „wagę energetyczną” nadaną tymże kategoriom aktywności (Arsenault
i wsp., 2010; Janz, 2006).
Do

niniejszej

pracy

wykorzystano

kwestionariusz

Framingham,

w którym

wyodrębniono dodatkową kategorię „prozdrowotna aktywność ruchowa”. Kategoria ta stanowi
część składową aktywności ruchowej podejmowanej w czasie wolnym od pracy, jednak opisuje
tylko planowe, celowe i regularne formy prozdrowotnej aktywności fizycznej. Dodatkowo do
kategorii tej zaliczano drogę do pracy odbywaną pieszo lub rowerem, pod warunkiem, że
aktywność ta trwała dłużej niż 15 minut dziennie. Modyfikacji tej dokonano w celu
przeprowadzenia analizy porównawczej aktywności prozdrowotnej chorych z obowiązującymi
zaleceniami, natężenia tej aktywności szacowanej w czasie jednego tygodnia, co umożliwiło
zakwalifikowanie chorych do grupy obciążonej siedzącym trybem życia lub grupy aktywnej
(Arsenault i wsp., 2010; Janz, 2006; Kałka, 2008). Wartość1000 kcal\tydzień ustalono jako
standard minimalnej intensywności aktywności fizycznej w czasie wolnym, prowadzonej
w celu zapobiegania pierwotnym chorobom układu sercowo-naczyniowego (Drygas i wsp.,
2000).
Wiarygodność

danych

uzyskanych

na

podstawie

kwestionariuszy

IIEF-5

i kwestionariusza Framingham zweryfikowano poprzez przeprowadzone u 96 losowo
wybranych chorych porównanie łącznej punktacji testu w pierwotnym i kontrolnym
wypełnieniu testu (odstęp minimum 7 dni). Nie uzyskano statystycznie istotnych różnic
w wynikach pomiędzy pierwszym i kontrolnym wypełnieniem kwestionariusza.
VI 2.4. Ankieta własna
Ostatnim narzędziem badawczym była ankieta, która posłużyła do zebrania danych
demograficznych i klinicznych. W ankiecie zawarte są pytania dotyczące wybranych
czynników ryzyka CVD takich jak obecność nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych,
otyłości i cukrzycy. Obecność tych czynników ryzyka była dodatkowo, potwierdzana
w dokumentacji medycznej chorego. Ankieta zawiera także pytania o palenie tytoniu, czas

trwania nałogu, liczbę dziennie wypalanych papierosów i obecność palenia w czasie leczenia
usprawniającego. Dodatkowo do analizy zostały włączone dane kliniczne pacjenta uzyskane
podczas kwalifikacji chorych do cyklu rehabilitacji kardiologicznej (test wysiłkowy, badanie
echokardiograficzne, badania laboratoryjne) oraz inne dostępne dane kliniczne takie jak
zastosowany model rehabilitacji kardiologicznej (A,B,C,D), fakt przebycia zawału mięśnia
sercowego, rodzaj leczenia inwazyjnego jeśli było zastosowane (CABG lub PTCA lub i CABG
i PTCA) lub leczenie zachowawcze (w przypadku braku możliwości lub braku potrzeby
leczenia inwazyjnego).
Wszystkie badania przeprowadzono podczas kwalifikacji pacjentów do rehabilitacji
kardiologicznej. Rehabilitacja była prowadzona wg standardów Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego z 2004 roku.
IV 3. Metody statystyczne
Otrzymane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem
programu Statistica, wersja 13,1 firmy StatSoft Inc. W przeprowadzonych analizach
wykorzystano statystyki opisowe. Dla zmiennych ilościowych takich jak wiek, wysokość
i masa ciała, BMI, obwód pasa, parametry hemodynamiczne, wyniki badań biochemicznych
krwi,

parametry

echokardiograficzne

określono

średnią

arytmetyczną

i odchylenie

standardowe. Dla zmiennych dyskretnych, takich jak, ilość posiadanych dzieci, punktacja
kwestionariusza IIEF-5, BDI oraz kwestionariusza Framingham określono medianę
i odchylenie kwartylne. Normalność rozkładu badanych zmiennych oceniono testem ShapiroWilka. Do określenia zależności między obecnością ZE a parametrami biochemicznymi krwi
oraz parametrami echokardiograficznymi wykorzystano test t-Studenta dla prób niezależnych.
Natomiast do określenia związków miedzy obecnością i stopniem zaburzeń erekcji i zaburzeń
nastoju a czynnikami socjo-demograficznymi, czynnikami ryzyka chorób kardiologicznych,
leczeniem

inwazyjnym

oraz

leczeniem

farmakologicznym

wykorzystano

testy

nieparametryczne: test U Manna-Whitneya (dla dwóch grup), test Kruskala-Wallisa
z porównaniami wielokrotnymi (dla więcej niż 2 grup), test chi kwadrat (Pearsona lub
z modyfikacją Yates’a) oraz korelację porządku rang Spearmana. Za istotne statystycznie
przyjęte zostały zależności na poziomie p<0,05.

V WYNIKI
V 1. Obecność zaburzeń erekcji a wybrane parametry socjodemograficzne i kliniczne
Obecność zaburzeń erekcji
W analizowanej grupie ZE wystąpiły u 573 (75,39%) chorych. Najczęściej ZE miały
charakter umiarkowany i łagodny (rycina 1, tabela 1). A ich obecność związana była istotnie
z wyższym wiekiem badanych (61,53±8,57 vs 53,18±9,07; p=0,0001).
Tabela 1. Ciężkość zaburzeń erekcji w badanej grupie
Zaburzenia erekcji

n (%)

Łagodne

185

32,29

Umiarkowane

182

31,76

Średnio-ciężkie

74

12,91

Ciężkie

132

23,04

23%

32%

13%
32%
Łagodne

Umiarkowane

Średnio-ciężkie

Ciężkie

Rycina 1. Kategorie ciężkości zaburzeń erekcji w badanej grupie

Cukrzyca typu II występowała u 229 (30,13%) chorych i jej obecność była związana
istotnie statystycznie z wyższym odsetkiem występowania zaburzeń erekcji (84,28% vs
71,56%; p=0,0002).

Siedzący tryb życia (ang. Leisure Time Physical Activity, LTPA) prezentowało 664
(87,37%) mężczyzn. Obecność tego czynnika była związana istotnie statystycznie z wyższym
odsetkiem występowania zaburzeń erekcji (77,56% vs 60,42%; p=0004) (rycina 2).
100%
90%
80%
70%

58
515

60%
50%
40%
30%
20%

38
149

10%
0%

Siedzący tryb życia +

Siedzący tryb życia ZE-

ZE+

Rycina 2. Występowanie zaburzeń erekcji u pacjentów prowadzących siedzący tryb życia

Chorzy dotknięci ZE mieli istotnie większy wymiar rozkurczowy lewej komory serca (54,40±6,65 mm vs 52,27±6,18 mm; p=0,0002), większy wymiar lewego przedsionka (42,25±5,90 mm vs 40,55±4,37 mm; p=0,0003) (rycina 6) i istotnie niższą frakcję wyrzutową
lewej komory serca - (53,33±9,88 % vs 56,25±8,96 %; p=0,0007).
Zawał mięśnia sercowego (ang. Myocardial Infarction, MI) przebyło 571 (75,13%)
mężczyzn. Jego występowanie u chorych wiązało się istotnie statystycznie z mniejszą
częstością występowania ZE (73,20 % vs 82,01 %; p=0,0193).
Występowanie ZE wiązało się z istotnie statystycznie z niższym stężeniem
hemoglobiny (13,23±1,83 g/dl vs 14,03±1,26 g/dl; p=0,0000).
Analiza procedur terapeutycznych wskazała, że 318 (41,84%) mężczyzn poddano
implantacji pomostów aortalno-wieńcowych (tabela 2). Leczenie operacyjne wiązało się
z istotnie większą częstością występowania ZE (83,65% vs 69,46%; p=0,0000).
Tabela 2. Występowanie zaburzeń erekcji u pacjentów po implantacji pomostów aortalno-wieńcowych
Obecność ZE
ZE
ZE
+
Ogół

N
%
N
%

CABG
135
30,54%
307
69,46%
442

CABG
+
52
16,35%
266
83,65%
318

Wiersz
Razem
187
573
760

Plastyce naczyń

wieńcowych poddano 505

(66,45%) chorych

(tabela 3).

Przeprowadzenie tego zabiegu chirurgicznego wiązało się z istotnie mniejszą częstością
występowania zaburzeń erekcji (72,48% vs 81,18%;p=0,0110).
Tabela 3. Występowanie zaburzeń erekcji u pacjentów po plastyce naczyń wieńcowych
Obecność ZE

Analiza

PCI
48
18,82%
207
81,18%
255

ZE
ZE
+
Ogół

N
%
N
%

związków

obecności

PCI
+
139
27,52%
366
72,48%
505

zaburzeń

erekcji

Wiersz
Razem
187
573
760

a stosowanym

leczeniem

farmakologicznym wykazała istotnie statystycznie niższą częstość występowania ZE
u pacjentów stosujących w terapii inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. AngiotensinConverting Enzyme Inhibitors, ACEI) (73,08% vs 81,91%; p=0,0169). Natomiast wyższa
częstość występowania ZE związana była istotnie statystycznie z leczeniem antagonistami
receptora dla angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB)- (94,20% vs 73,52%;
p=0,0002), z przyjmowaniem diuretyków (81,48 % vs 72,04 %; p=0,0050) oraz ze
stosowaniem alfa adrenolityków (91,18 % vs 71,32 %; p=0474).
Punktacja kwestionariusza IIEF-5
Analiza zależności pomiędzy punktacją z kwestionariusza IIEF-5, a wybranymi
parametrami socjodemograficznymi i klinicznymi wykazała istotną statystycznie ujemną
korelację z wiekiem pacjentów (R=-0,4353; p<0,0001), wymiarem rozkurczowym lewej
komory serca (R=-0,1567, p<0,0001) oraz wymiarem lewego przedsionka serca (R=-0,1440,
p=0,0002).

Istotnie

statystyczna

dodatnia

korelacja

zachodziła

między

punktacją

kwestionariusza IIEF-5 a wielkością frakcji wyrzutowej lewej komory serca (R=0,1235;
p=0,0014), tolerancją wysiłku fizycznego przed rozpoczęciem rehabilitacji kardiologicznej
(R=0,2788; p<0,0001) (rycina 3), stężeniem hemoglobiny (R=0,2797; p<0,0001) oraz
poziomem wykształcenia (R=0,0823; p=0,0232) (tabela 4).
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Rycina 3. Punktacja z kwestionariusza IIEF-5 a tolerancja wysiłku fizycznego
Tabela 4. Poziom wykształcenia a liczba punktów uzyskana w kwestionariuszu IEFF-5
Wykształcenie

Punktacja kwestionariusza IEFF-5

25

Dolny
Kwartyl
5

Górny
Kwartyl
18

5,0

25

12

21

16

5

25

11

21

17

5

25

11

23

N ważnych

Mediana

Minimum

Maksimum

Podstawowe

49

11

5

Zawodowe

276

17

Średnie

288

Wyższe

147

U pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego, występuje istotnie statystycznie
większa punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (17 dolny-górny kwartyl 12-22 vs 14 dolny-górny
kwartyl 6-19; p<0,0001).
U chorych, którzy leczeni byli PCI występowała istotnie statystycznie większa
punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (17 dolny-górny kwartyl 12-22 vs 15 dolny-górny kwartyl
8-19; p<0,0001).
U mężczyzn, którzy leczeni byli CABG, występowała istotnie statystycznie mniejsza
punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (15 dolny-górny kwartyl 9-19 vs 18 dolny-górny kwartyl
12-22; p<0,0001). U pacjentów, którzy przyjmowali inhibitory enzymu konwertującego
występowała istotnie statystycznie większa punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (17 dolnygórny kwartyl 12-22 vs 15 dolny-górny kwartyl 9-19; p<0,0012). U badanych, którzy byli

poddani terapii antagonistami receptora dla angiotensyny II występowała istotnie statystycznie
mniejsza punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (13 dolny-górny kwartyl 7-17 vs 17 dolny-górny
kwartyl 11-22; p<0,0001). U pacjentów, którzy przyjmowali leki przeciwpłytkowe
występowała istotnie statystycznie większa punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (17 dolnygórny kwartyl 13-22 vs 15 dolny-górny kwartyl 10-21; p=0,0001).
U chorych, którzy przyjmowali blokery kanału wapniowego (ang. Calcium Channel
Blockers, CCB) występowała istotnie statystycznie mniejsza punktacja z kwestionariusza IIEF5 (15 dolny-górny kwartyl 9-21 vs 17 dolny-górny kwartyl 11-21; p=0,0490).
U pacjentów, którzy przyjmowali leki moczopędne występowała istotnie statystycznie
mniejsza punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (15 dolny-górny kwartyl 9-20 vs 17 dolny-górny
kwartyl 12-22; p=0,0002).
U badanych, którzy przyjmowali leki alfa-adrenolityczne występowała istotnie
statystycznie mniejsza punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (14 dolny-górny kwartyl 10-17 vs
17 dolny-górny kwartyl 11-22; p=0,0144).
U pacjentów z cukrzycą występowała istotnie statystycznie mniejsza punktacja
z kwestionariusza IIEF-5 (15 dolny-górny kwartyl 9-19 vs 17 dolny-górny kwartyl 12-22;
p<0,0001).
U osób obciążonych siedzącym trybem, życia występowała istotnie statystycznie
mniejsza punktacja z kwestionariusza IIEF-5 (16 dolny-górny kwartyl 10-21 vs 19 dolny-górny
kwartyl 14-23; p=0,0044) (rycina 4).
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Rycina 4. Punktacja z kwestionariusza IIEF-5 a prowadzenie siedzącego trybu życia

V 2. Obecność zaburzeń nastroju a wybrane parametry socjodemograficzne i kliniczne

Obecność zaburzeń nastroju
Zaburzenia nastroju zdiagnozowano u 77 (10,13%) badanych mężczyzn (tabela 5).
W prezentowanych badaniach wykazano istotny statystycznie związek obecności objawów
zaburzeń nastroju z wysokością średniego przychodu na członka rodziny w gospodarstwie
domowym (2 dolny-górny kwartyl 1-2 vs 2 dolny-górny kwartyl 2-3; p=0,008493) oraz
poziomem wykształcenia (2 dolny-górny kwartyl 2-3 vs 3 dolny-górny kwartyl 2-3; p=0,0283).
Osoby z zaburzeniami nastroju cechowały się niższym poziomem wykształcenia. Osoby,
u których nie stwierdzono objawów zaburzeń nastroju miały wyższy miesięczny dochód na
członka rodziny w porównaniu z chorymi, u których zdiagnozowano takie zaburzenia.
Tabela 5. Obecność zaburzeń nastroju w badanej grupie
Zaburzenia nastroju
N

NIE
683

TAK
77

Biorąc pod uwagę związek obecności czynników ryzyka zaburzeń erekcji z obecnością
zaburzeń nastroju zachodzi on tylko w stosunku do aktualnego palenie papierosów (12,99% vs
87,01%; p=0,0118).

Obecność zaburzeń nastroju wiązała się istotnie statystycznie ze średnią wielkością
wywołanej treningiem poprawy tolerancji wysiłku (0 dolny-górny kwartyl 0-0,5 MET vs 0,3
dolny-górny kwartyl 0-1,1 MET; p=0,0172) (rycina 5). Analiza ujawniła, że pacjenci bez
zaburzeń nastoju osiągali istotnie statycznie wyższą wartość MET-s, niż badani z zaburzeniami
nastroju.
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Rycina 5. Obecność zaburzeń nastroju a zmiana tolerancji wysiłku

Obecność zaburzeń nastroju związana była istotnie statystycznie z wartością
z kwestionariusza IIEF-5(14 dolny-górny kwartyl 7-19 vs 17 dolny-górny kwartyl 11-22;
p=0,0035).
Pełna punktacja Skali Depresji Becka
Średnia wartość skali BDI uzyskiwana przez badane osoby wynosiła 7 punktów (zakres
od 0 do 42 punktów) (tabela 6). Analiza związków między wynikiem BDI a kwestionariusza
IIEF-5 wykazała istotnie statystyczną ujemną korelację. Nasilenie objawów depresyjnych jest
istotnie wyższe u chorych, u których występują ZE (7 dolny-górny kwartyl 4-22 vs 6 dolnygórny kwartyl 2-11; p=0,0179).

Tabela 6. Punktacja kwestionariusza Beck'a i jego podskal
Zmienna

N ważnych

Mediana

Minimum

Maksimum
42

Dolny
Kwartyl
3

Górny
Kwartyl
12

BDI
podskala
emocjonalna
podskala
somatyczna

760

7

0

760

3

0

28

1

6

706

4

0

21

2

6

Liczba czynników ryzyka istotnie dodatnio koreluje nasileniem zaburzeń nastroju
(R=0,0926; p=0,0105).
Punktacja podskali emocjonalnej BDI
Mediana punktów uzyskiwanych w podskali emocjonalnej BDI wynosiła 4 punkty.
Biorąc pod uwagę obecność czynników ryzyka zaburzeń erekcji jest zauważalna istotna
statystycznie dodatnia korelacja między punktacją uzyskaną z podskali emocjonalnej, a liczbą
wypalanych papierosów (R=0,0918; p=0,0114).
Punktacja w podskali somatycznej BDI
Mediana punktów uzyskiwanych w podskali somatycznej BDI wynosiła 3 punkty
(tabela 6). Analizując liczbę punktów jaką badani uzyskiwali w podskali somatycznej można
stwierdzić, że zachodzi ujemna korelacja między wartością tej podskali a liczbą punktów
uzyskiwanych w kwestionariuszu IIEF-5 (R=-0,171118; p=0,000002) (rycina 6). Punktacja
uzyskiwana w podskali somatycznej BDI jest istotnie statystycznie wyższa u chorych,
u których występowały zaburzenia erekcji (4 dolny-górny kwartyl 2-7 vs 3 dolny-górny kwartyl
1-6; p=0,0034) (rycina 7). Ponad to widać dodatnią korelację między wartością podskali
somatycznej a wiekiem pacjentów (R=0,1325; p=0,0002.
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Rycina 6. Korelacja między IEEF-5 a podskalą somatyczną BDI
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Rycina 7. Obecność zaburzeń erekcji a punktacja w podskali somatycznej kwestionariusza Beck'a

Zaobserwowano istotną statystycznie ujemną korelację między tolerancją wysiłku
fizycznego wyrażaną w MET-s a liczbą punktów uzyskanych w podskali somatycznej BDI
(R=-0,1158; p=0,0022) (rycina 8).
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Rycina 8. Punktacja w podskali somatycznej BDI a tolerancja wysiłku fizycznego

Z analiz wynika, że wynik podskali somatycznej BDI istotnie ujemnie korelował
ze stężeniem hemoglobiny (R=-0,1325; p=0,0015) (rycina 49). Jednak należy podkreślić, że
leczenie zachowawcze było stosowane tylko u 5 pacjentów. Wynik podskali somatycznej BDI
korelował istotnie statystycznie dodatnio z liczbą czynników ryzyka, którymi byli obciążeni
mężczyźni z grupy badanej (R=0,1398; p=0,0001) (rycina 50). Pozostałe parametry
wyszczególnione w tabeli 4 nie mają istotnego związku z punktacją w podskali somatycznej
Skali Depresji Becka.
V 3. Obecność zaburzeń erekcji i zaburzeń nastroju a wybrane parametry
socjodemograficzne i kliniczne

W wyniku podziału grupy badanej uwzględniającego występowanie zaburzeń nastroju
lub ZE uzyskano cztery podgrupy (tabela 7). Do podgrupy z zaburzeniami erekcji
i zaburzeniami nastroju należało 64 chorych a do podgrupy z ZE i bez zaburzeń nastroju 509
chorych. Do podgrupy bez ZE z zaburzeniami nastroju 13 chorych a do podgrupy bez ZE i bez
zaburzeń nastroju 174 chorych. Odsetek chorych należących do poszczególnych podgrup
przedstawiono na rycinie 9.

Tabela 7. Liczba badanych w analizowanych podgrupach
Podgrupa
Zaburzenia erekcji z zaburzeniami nastroju

liczba

Procent

64

8,42

509

66,97

13

1,71

174

22,89

Zaburzenia erekcji bez zaburzeń nastroju
Bez zaburzeń erekcji z zaburzeniami nastroju
Bez zaburzeń erekcji bez zaburzeń nastroju

8%
23%
2%
67%

ZE z ZN

ZE bez ZN

bez ZE z ZN

bez ZE bez ZN

Rycina 9. Obecność zaburzeń erekcji i zaburzeń nastroju w badanej grupie
ZE-zaburzenia erekcji; ZN-zaburzenia nastroju

Analiza porównawcza pomiędzy czterema podgrupami wykazała obecność różnic
istotnych

statystycznie

w zakresie

miesięcznego

przychodu

na

członka

rodziny

w gospodarstwie domowym pomiędzy podgrupą z ZE bez zaburzeń nastroju a ZE z
zaburzeniami nastroju (2 dolny-górny kwartyl 2-3 vs 2 dolny-górny kwartyl 1-2; p=0,0070)
(rycina 10).
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Rycina 10. Przychód na członka rodziny a obecność zaburzeń erekcji i zaburzeń nastroju
ZE-zaburzenia erekcji; ZN-zaburzenia nastroju

Obecność różnic istotnych statystycznie stwierdzono także w wywołanej przez trening
zmianie tolerancji wysiłku fizycznego pomiędzy podgrupą z ZE bez zaburzeń nastroju a ZE z
zaburzeniami nastroju (0,3 dolny-górny kwartyl 0-1,0 MET vs 0 dolny-górny kwartyl 0-0,35;
p=0,04449) (rycina 11).
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Rycina 11. Zmiana tolerancji wysiłku fizycznego a obecność zaburzeń erekcji i zaburzeń nastroju
ZE-zaburzenia erekcji; ZN-zaburzenia nastroju

VI WNIOSKI
1. Znacząca większość mężczyzn z chorobą wieńcową poddanych rehabilitacji
kardiologicznej dotknięta jest zaburzeniami erekcji, natomiast częstość występowania
zaburzeń nastroju dotyczy relatywnie niewielkiego odsetka badanych mężczyzn.
2. Obecność nasilonych zaburzeń nastroju wiąże się z większym natężeniem zaburzeń
erekcji u badanych pacjentów.
3. Obecność i natężenie zaburzeń erekcji wiąże się z wiekiem, obecnością czynników
ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, wybranymi parametrami klinicznymi,
rodzajem leczenia inwazyjnego i leczeniem farmakologicznym.
4. Tolerancja wysiłku jest istotnie związana z obecnością i natężeniem zaburzeń erekcji
jak i z obecnością i natężeniem zaburzeń nastroju, pacjenci z zaburzeniami nastroju
cechują się mniejszą skutecznością rehabilitacji kardiologicznej w poprawie ich
tolerancji wysiłku.
5. Czynniki socjoekonomiczne (średni dochód na osobę, wykształcenie) istotnie
wpływają na obecność zaburzeń nastroju u pacjentów z zaburzeniami erekcji.
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