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STRESZCZENIE 

Jednym z najczęściej występujących powikłań metabolicznych w czasie ciąży są 

zaburzenia w metabolizmie węglowodanów prowadzące do hiperglikemii. Szacuje się, że 

około 1-18% ciąż na świecie powikłanych jest hiperglikemią. Tak duże różnice procentowe 

spowodowane są stosowaniem niejednorodnych protokołów diagnostycznych, dotyczących 

rozpoznawania i klasyfikowania hiperglikemii w okresie ciąży, obowiązujących 

w poszczególnych rejonach świata. W związku z globalną epidemią otyłości i cukrzycy na 

świecie, badania wskazują na ciągły wzrost liczby kobiet z zaburzeniami gospodarki 

węglowodanowej w okresie ciąży. W Polsce skalę zjawiska obecnie szacuje się w granicach 

2-10%, z ciągłą tendencją wzrostu [7, 24, 55, 62, 77, 81, 91, 94, 124, 131, 143, 148, 206, 242, 

249, 272].  

W związku z niepewnością, jaki typ cukrzycy występuje u pacjentki, szczególnie 

w przypadku, gdy hiperglikemia zostaje pierwszy raz rozpoznana w czasie ciąży, 

stowarzyszenie Endocrine Society proponuje, aby używać terminu „hiperglikemia w okresie 

ciąży” określając zaburzenia w gospodarce węglowodanowej w czasie trwania ciąży 

[8 s. 399; 29 s. 4232].  

Rozpoznanie hiperglikemii w okresie ciąży wpływa na potrzebę zmiany stylu życia 

kobiety ciężarnej, co może przekładać się na jej samopoczucie, poczucie utraty samokontroli 

nad własnym ciałem, wpływając tym samym na zmianę postrzegania jakości życia oraz 

zdrowia. W przypadku kiedy pojawiają powikłania, czas ciąży staje się tym bardziej trudny 

dla przyszłej matki. Jednym z czynników mających wpływ na samopoczucie kobiety 

w okresie ciąży prawidłowej, jak i powikłanej jest wsparcie społeczne [5, 28, 75, 122, 171, 

219, 228].  

Celem badań była ocena jakości życia oraz wsparcia społecznego u kobiet 

z hiperglikemią w okresie ciąży. 

Projekt badań przedstawiony przed Komisją Bioetyczną przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, zgodnie z Uchwałą nr KE-0254/160/2016, uzyskał pozytywną 

opinię. Badania zostały przeprowadzone w podmiotach leczniczych na terenie województwa 

lubelskiego od lipca 2016 do września 2017 roku. Respondentki poinformowane były 

o  wykorzystaniu uzyskanych wyników jedynie do celów naukowych, anonimowości badania, 

oraz uzyskano dobrowolną zgodę ciężarnych na wzięcie w nich udziału. 

Badaniem objęto 676 kobiet pozostających pod opieką ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego na terenie województwa lubelskiego.  
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Kryteriami włączenia kobiet ciężarnych do grupy badanej (339 ciężarnych) było: 

ukończenie 18 roku życia; chęć uczestnictwa w badaniu; rozpoznanie hiperglikemii przed lub 

w czasie obecnej ciąży zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa 

Diabetologicznego; pozostawanie pod opieką medyczną na terenie Polski przez cały okres 

ciąży; czas od rozpoznania hiperglikemii w okresie ciąży do przeprowadzenia badania, musiał 

przekraczać minimum 5 tygodni.  

Kryteriami włączenia kobiety ciężarnej do grupy kontrolnej (337 ciężarnych) było: 

ukończenie 18 roku życia; chęć uczestnictwa w badaniu; nie występowanie hiperglikemii 

w obecnej ciąży; pozostawanie pod opieką medyczną na terenie Polski przez cały okres ciąży. 

Kryterium wyłączenia z badań w przypadku obydwu grup było zdiagnozowanie innych 

chorób wikłających ciążę, takich jak np.: nadciśnienie tętnicze, zagrażający poród 

przedwczesny, choroby tarczycy, choroby wątroby itp., które mogłyby mieć wpływ na 

postrzeganie jakości życia i wsparcia społecznego przez ciężarne. 

W celu przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy 

pomocy techniki kwestionariuszowej. W badaniach wykorzystano następujące narzędzia 

badawcze: The World Health Organization Quality of Life – Test Bref (WHOQOL-Bref) 

służący do oceny jakości życia zarówno osób zdrowych, jak i chorych, Berlińskie Skale 

Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support Scales – BSSS), Skala Akceptacji Choroby 

(Acceptance of Illnes – AIS), Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności (Generalized Self-

Efficacy Scale - GSES) oraz kwestionariusz wywiadu standaryzowanego. Dane uzyskane 

z kwestionariuszy ankiet zostały zapisane w bazie danych programu Microsoft Excel pakietu 

MS Office 2010 dla Windows 10. Zebrany materiał badawczy poddano analizie statystycznej 

za pomocą pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics (v. 21). 

 Do zrealizowania celu badań sformułowano następujące problemy szczegółowe: 

1. Czy rozpoznanie hiperglikemii w okresie ciąży wpływa na ogólną jakość życia 

i ogólną percepcję zdrowia kobiet ciężarnych? 

2. Czy czynniki socjodemograficzne determinują ocenę jakości życia przez kobiety 

z hiperglikemią w okresie ciąży? 

3. Czy czynniki socjodemograficzne determinują ocenę wsparcia społecznego przez 

kobiety z hiperglikemią w okresie ciąży? 

4. Czy wsparcie społeczne pozostaje w związku z jakością życia wśród kobiet 

z hiperglikemią w okresie ciąży? 

5. Czy czynniki socjodemograficzne determinują poziom akceptacji choroby wśród 

kobiet z hiperglikemią w okresie ciąży? 
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6. Czy rozpoznanie hiperglikemii w okresie ciąży wpływa na uogólnione poczucie 

własnej skuteczności kobiety ciężarnej? 

7. Czy istnieje związek między jakością życia a wsparciem społecznym, akceptacją 

choroby i uogólnionym poczuciem własnej skuteczności kobiet z hiperglikemią 

w okresie ciąży?  

W badanej grupie większość kobiet stanowiły ciężarne: w przedziale wiekowym 26-30 

lat, będące w związku, zamieszkujące miasto wojewódzkie, z wykształceniem wyższym 

magisterskim, pracujące zawodowo, oceniające swoje warunki bytowe jako dobre, będące 

w pierwszej ciąży, nie posiadające dzieci, raczej często spotykające się z sytuacjami trudnymi 

w życiu osobistym, z prawidłową masą ciała przed ciąży, z przyrostem masy ciała w okresie 

ciąży w przedziale 7 – 11 kilogramów, u których przed obecną ciążą nie występowały 

zaburzenia w tolerancji glukozy, z samooceną wiedzy w zakresie odpowiedniego stylu życia i 

leczenia oraz możliwych powikłań ciąży i zdrowia dziecka w związku z zaburzeniami 

tolerancji glukozy na poziomie dobrym, u których w obecnej ciąży hiperglikemię 

zdiagnozowano pomiędzy 24 a 28 tygodniem ciąży, stosujące jedynie dietę cukrzycową jako 

metodę leczenia. 

Wśród kobiet z rozpoznaną hiperglikemią w okresie ciąży ogólna jakość życia była na 

wyższym poziomie od ogólnej percepcji zdrowia. Kobiety z grupy badanej najwyżej oceniały 

funkcjonowanie w dziedzinie relacji społecznych, następnie psychologicznej 

i środowiskowej, a najgorzej w dziedzinie fizycznej. W porównaniu z grupą kontrolną badane 

z hiperglikemią w okresie ciąży charakteryzuje niższa ogólna jakość życia i percepcja 

zdrowia oraz niżej oceniana jakość życia w dziedzinie fizycznej, psychologicznej, społecznej 

i środowiskowej. Uzyskane wyniki wskazują, że występowanie zaburzeń w metabolizmie 

węglowodanów w okresie ciąży przekłada się na niższą ocenę ogólnej jakości życia oraz 

gorszą percepcję zdrowia.  

W prezentowanych wynikach badań, czynnikami socjodemograficznymi wpływającymi 

na jakość życia kobiet z hiperglikemią w okresie ciąży okazały się: 

 stan cywilny,  

 miejsce zamieszkania,  

 wykształcenie,  

 aktywność zawodowa,  

 warunki bytowe,  

 spotykanie się z sytuacjami trudnymi w życiu,  
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 masa ciała przed ciążą i przyrost masy ciała w okresie ciąży,  

 czas rozpoznania zaburzeń metabolizmu węglowodanów,  

 występowanie cukrzycy w rodzinie,  

 samoocena wiedzy na temat stylu życia oraz powikłań ciąży i zdrowia dziecka 

w przypadku zaburzeń metabolizmu węglowodanów w okresie ciąży 

 zastosowane leczenie. 

Przeprowadzone analizy wykazały, iż czynnikami socjodemograficznymi 

warunkującymi wsparcie społeczne wśród kobiet z hiperglikemią w okresie ciąży są:  

 stan cywilny,  

 miejsce zamieszkania,  

 wykształcenie,  

 aktywność zawodowa,  

 ocena warunków bytowych,  

 liczba przebytych ciąż i doświadczenia macierzyńskie,  

 masa ciała przed ciążą,  

 przyrost masy ciała w ciąży,  

 występowanie cukrzycy w rodzinie,  

 samoocena wiedzy na temat stylu życia oraz powikłań ciąży i zdrowia dziecka 

w przypadku zaburzeń metabolizmu węglowodanów, 

 zastosowane leczenie.  

Zgodnie z wynikami badań własnych wsparcie społeczne pozostaje w związku 

z jakością życia wśród badanej grupy. Spostrzegane dostępne wsparcie emocjonalne 

i instrumentalne oraz otrzymywane wsparcie jest dodatnio skorelowane z ogólną jakością 

życia, ogólną percepcją zdrowia oraz wszystkimi dziedzinami jakości życia kobiet 

z hiperglikemią w okresie ciąży. Wyższe poszukiwanie wsparcia wśród ciężarnych 

z hiperglikemią warunkuje wyższe wyniki w dziedzinie psychologicznej, relacji społecznych 

i środowiskowej jakości życia.  

Kobiety z badanej grupy cechuje średni poziom akceptacji choroby. Czynnikami 

socjodemograficznymi determinującymi poziom akceptacji choroby są: aktywność 

zawodowa, ocena warunków bytowych, spotykanie się z sytuacjami trudnymi w życiu 

osobistym, samoocena wiedzy na temat stylu życia i leczenia oraz powikłań ciąży i zdrowia 

dziecka w przypadku występowania zaburzeń metabolizmu węglowodanów w okresie ciąży 

oraz stosowane leczenie. 
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Rozpoznanie hiperglikemii w okresie ciąży nie wpływa na poziom uogólnionego 

poczucia własnej skuteczności wśród kobiet ciężarnych. W przypadku grupy badanej i grupy 

kontrolnej poziom uogólnionego poczucia własnej skuteczności był na podobnym poziomie 

w obydwy grupach. Na uogólnione poczucie własnej skuteczności wśród kobiet 

z hiperglikemią w okresie ciąży wpływ miały zmienne socjodemograficzne takie jak: 

wykształcenie; ocena warunków bytowych; samoocena wiedzy na temat stylu życia, leczenia 

oraz możliwych powikłań ciąży i zdrowia dziecka w przypadku występowania zaburzeń 

węglowodanów w okresie ciąży. 

Wykazano istotne statystycznie zależności pomiędzy dziedziną fizyczną, 

psychologiczną, relacji społecznych i środowiskową jakości życia, a poszczególnymi skalami 

wsparcia społecznego, akceptacją choroby i uogólnionym poczuciem własnej skuteczności. 

Wyższa jakość życia w dziedzinie psychologicznej jest skorelowana z wyższym 

spostrzeganym dostępnym wsparciem instrumentalnym, w dziedzinie relacji społecznych ze 

spostrzeganym dostępnym wsparciem emocjonalnym i aktualnie otrzymywanym wsparciem 

społecznym, natomiast w dziedzinie środowiskowej z wyższym spostrzeganym dostępnym 

wsparciem emocjonalnym i instrumentalnym oraz aktualnie otrzymywanym wsparciem 

społecznym. Każda z dziedzin jakości życia jest także dodatnio skorelowana z akceptacją 

choroby i uogólnionym poczuciem własnej skuteczności wśród kobiet z hiperglikemią 

w okresie ciąży. 

W opiece nad kobietami z hiperglikemią w okresie ciąży wskazane jest podjęcie działań 

mających na celu zrozumienie ich oczekiwań, szerzenie edukacji zdrowotnej, a także 

rozwiązywanie pojawiających się problemów w zakresie samopielęgnacji i samoobserwacji. 

Szczególnie w przypadku chorób cywilizacyjnych współistniejących w okresie ciąży, jakim 

są m. in. powikłania w metabolizmie węglowodanów, które wpływają na psychospołeczne 

aspekty życia, ważne staje się holistyczne podejście do ciężarnych. Proces opieki medycznej 

i leczenia powinien opierać się nie tylko na uzyskaniu poprawy w fizycznym funkcjonowaniu 

organizmu, ale także skupiać się na poprawie stanu psychicznego ciężarnej. Działania zespołu 

terapeutycznego w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii, indywidualnie dobrane do 

potrzeb ciężarnych, znacząco wpływają na postrzeganą jakość życia i wsparcie społeczne 

pacjentek. Otrzymane wyniki badań zwiększając zakres dostępnej wiedzy na temat 

psychicznych potencjałów zdrowia somatycznego mogą przyczynić się do optymalizacji 

postępowania leczniczego i pielęgnacyjnego wśród kobiet z hiperglikemią w okresie ciąży. 


