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Streszczenie
Wstęp: Brak potomstwa z powodu niepłodności jednego lub obojga partnerów jest narastającym problemem społecznym, bowiem doty-
czy 10–18% par. Odsetek ten wzrasta, jeżeli do tej grupy zaliczymy pary, które mimo poczęcia nie mogą doczekać się zdrowego potomka. 
Substancje wchodzące w skład dymu tytoniowego, takie jak nikotyna, tlenek węgla, cyjanki, mają właściwości wysoce toksyczne. Palenie 
papierosów przez kobiety w czasie ciąży wywiera negatywne skutki zdrowotne nie tylko na matkę, ale również na rozwijający się płód. 
Materiał i metody: W pracy dokonano analizy świadomości wpływu palenia tytoniu na niepowodzenia ciążowe u par z niepłod-
nością, poronieniami nawykowymi oraz którym urodziło się dziecko/dzieci z wadami oraz poronienia w wywiadzie — poddanych 
analizie cytogenetycznej oraz w niektórych przypadkach molekularnej w Poradni Genetycznej SU UMK w Bydgoszczy. Grupę badaną 
stanowiło 201 par (kobiet i mężczyzn), w tym 35 par z niepłodnością pierwotną, 107 z poronieniami nawykowymi. W pozostałych 
przypadkach były to pary z żywo lub martwo urodzonym dzieckiem z wadami wrodzonymi i wystąpiły poronienia. Wyniki: Palenie 
tytoniu podało 26,4% kobiet, najczęściej z grupy par z dzieckiem urodzonym z wadami, i 46,8% mężczyzn, najczęściej z par, u których 
występowały poronienia nawykowe. Wnioski: Palenie tytoniu mimo znacznej szkodliwości dla ciężarnej i rozwijającego się płodu 
oraz przyczyniania się do niepowodzeń ciążowych wciąż nie jest ograniczane, a wiedza na temat jego szkodliwego wpływu jest nadal 
niedostateczna. Med. Pr. 2009;60(2):117–123
Słowa kluczowe: palenie, niepłodność, ciąża, powikłania ciąży

Abstract
Background: A lack of offspring caused by sterility of one or both partners is an increasing social problem that concerns 10–19% of 
couples. This percentage is even higher if we take into consideration those couples who cannot have healthy offspring in spite of being 
able to conceive a baby. The aim of the paper was to analyze the awareness of the effect of smoking on reproductive failures in couples 
with infertility or habitual abortions, and in couples experiencing miscarriages and having a child or children with congenital defects. 
The couples underwent cytogenetic, and in some cases, molecular analysis in the Genetic Outpatient Clinic at Dr. A. Jurasz University 
Hospital in Bydgoszcz. Material and Methods: The studied group consisted of 201 couples. In the medical documentation analysis 
the following aspects were taken into consideration: the patient’s age, family history, genetic determinants, infections, environmental 
and occupational factors, which might have caused reproductive failures in the examined couples. Results: 26.4% of women admitted 
cigarette smoking, they most often represented the group of couples having a child born with defects; 46.8% of men admitted smoking 
and they most often represented the group of couples that experienced habitual abortions. Conclusions: Although it is obvious that 
cigarette smoking during gestation period is extremely harmful to the mother and the fetus and may significantly contribute to repro-
ductive failures, public awareness of this problem is still insufficient and smoking habit is unfortunately widespread among pregnant 
women. Med Pr 2009;60(2):117–123
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WSTĘP

Brak potomstwa w małżeństwie z powodu niepłod-
ności jednego lub obojga partnerów jest narastającym 
problemem społecznym, ponieważ dotyczy 10–18% 
par. Odsetek ten wzrasta, jeżeli zaliczymy do tej grupy 
pary, które mimo poczęcia nie mogą doczekać się zdro-
wego potomka (1,2). Spośród czynników dotyczących 
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, które mogą wpływać 
na niepowodzenia ciążowe, należy wymienić czynniki 
hormonalne, anatomiczne, infekcyjne i obecność cho-
rób ogólnoustrojowych (tj. cukrzyca, choroby tarczycy, 
anoreksja, padaczka i inne). Nie bez znaczenia jest rów-
nież styl życia, środowisko pracy, stres, leki i itp.

Na zdolności prokreacyjne zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn ma wpływ palenie tytoniu (3,4). Substancje 
wchodzące w skład dymu tytoniowego — takie jak niko-
tyna, tlenek węgla, cyjanki — mają właściwości wysoce 
toksyczne. Palenie papierosów przez kobiety w czasie 
ciąży powoduje negatywne skutki zdrowotne nie tylko 
u matki, ale również u rozwijającego się płodu. U ko-
biet narażonych na dym tytoniowy podczas ciąży częściej 
rozpoznaje się ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicz-
nego płodu (intrauterine growth retardation — IUGR), 
niską masę urodzeniową noworodka (low birth weigh — 
LBW), przedwczesne oddzielenie łożyska lub pęknięcie 
pęcherza płodowego (premature rupture of membra-
nes — PROM) podczas ciąży, a także większą częstość 
porodów przedwczesnych. Palenie tytoniu przez kobiety 
ciężarne wpływa także na wzrost umieralności okołopo-
rodowej i występowanie zespołu nagłej śmierci niemow-
lęcia (sudden infant death syndrome — SIDS) (5–7).

W pracy dokonano analizy świadomości wpływu 
palenia tytoniu na niepowodzenia ciążowe u par z nie-
płodnością, poronieniami nawykowymi, i którym uro-
dziło się dziecko/dzieci z wadami i poronieniami w wy-
wiadzie — poddanych analizie cytogenetycznej oraz 
w niektórych przypadkach molekularnej w Poradni Ge-
netycznej SU UMK w Bydgoszczy.

MATERIAŁ I METODY

Grupę badaną stanowiło 201 par (kobiet i mężczyzn), 
w tym: 

grupa I — 35 par z niepłodnością pierwotną (kobiety  ▪
w wieku 22–39 lat, średnia wieku: 30,2 lata; mężczyź-
ni: 24–41 lat, średnia wieku: 32,3 lat),
grupa II — 107 par z poronieniami nawykowymi  ▪
(kobiety: 22–43 lata, średnia wieku 28,1 lat; męż-
czyźni: 20–47 lat, średnia wieku: 30,2 lata),

grupa III — pozostałe pary, którym urodziło się  ▪
żywe lub martwe dziecko z wadami wrodzonymi 
i u których wystąpiły poronienia (kobiety: 21–40 lat, 
średnia wieku: 27,8 lat; mężczyźni: 23–44 lata, śred-
nia wieku: 32,1 lat) (tab. 1).
W retrospektywnej analizie dokumentacji medycz-

nej uwzględniono: wiek pacjentów, udział czynników 
genetycznych na niepowodzenia ciążowe, obciążony 
wywiad rodzinny oraz udział czynników infekcyjnych, 
środowiskowych i zawodowych mogących mieć wpływ 
na niepowodzenia ciążowe badanych par.

Zastosowano następujące metody statystyczne:
test niezależności χ ▪ 2 (chi-kwadrat),
test istotności dla odchyleń zaobserwowanej frakcji  ▪
sukcesów od frakcji podanej.

WYNIKI

Nieprawidłowości genetyczne mogące mieć wpływ na 
niepowodzenia ciążowe rozpoznano u 21 osób (10,4%), 
najczęściej (aż 20% przypadków) w grupie par z niepłod-
nością, dotyczyły one głównie mężczyzn. U 20 osób roz-
poznano aberracje chromosomowe, a w jednym przy-
padku mutację pojedynczego genu. W grupie II częstość 
aberracji chromosomowych rozpoznanych wyłącznie 
u kobiet wynosiła 6,54%, zaś w grupie III — 11,85%, 
w 3 przypadkach wystąpiły one u kobiet, a w 4 u męż-
czyzn (tab. 2).

Aby ustalić, czy istnieje związek między rodzajem 
niepowodzenia ciążowego a występowaniem zmian ge-
netycznych, wykonano test niezależności chi-kwadrat 
na poziomie istotności α = 0,05. Dla zebranych danych 

Tabela 1. Wiek badanych pacjentów 
Table 1. Age of examined patients

Wiek
[w latach]

Age
[years]

Grupa I 
 Group I 

n

Grupa II
Group II

n

Grupa III
Group III

n

kobiety
women

męż czy-
źni

men

kobiety
women

męż czy-
źni

men

kobiety
women

męż czy-
źni

men

20–25 4 2 39 19 10 2

26–30 13 10 38 46 27 16

31–35 14 15 22 27 19 23

36–40 4 7 4 9 2 14

> 40 0 1 4 6 1 4

Razem / Total 35 35 107 107 59 59

Średnia wieku / 
Average age

30,2 32,3 28,1 30,2 27,8 32,1



Nr 2 Palenie tytoniu wśród par z niepowodzeniami ciążowymi 119

wartość p (= 0,07) jest większa niż α (= 0,05), zatem nie 
ma podstaw do odrzucenia postawionej hipotezy.

Spośród 201 badanych kobiet 53 (26,4%) paliły pa-
pierosy, z czego prawie 30% było w wieku 31–35 lat, 
a 30% w wieku 35–40 lat. Spośród mężczyzn paliło pa-
pierosy 94 (46,8%), odsetek palących w wieku 26–30 lat 
wynosił aż 61,1% (tab. 3, ryc. 1 i 2). Palenie tytoniu 
przez oboje partnerów podało 16 par, co stanowiło 8% 
badanych par.

Aby zweryfikować hipotezę statystyczną H (f ≤ f0) 
zakładającą, że różnica między frakcją osób palących 
w badanej grupie a frakcją osób palących w Polsce nie 
jest statystycznie istotna, zastosowano test istotności na 
odchylenie zaobserwowanej frakcji od frakcji ustalonej. 
W grupie kobiet, dla poziomu istotności α = 0,05 oraz 
f0 = 0,255 przy liczebności próby n = 201, zastosowany 
test nie pozwala odrzucić stawianej hipotezy, a zatem 
różnica frakcji może w przypadku kobiet mieć charakter 
przypadkowy. Ten sam test pozwala nam jednocześnie 
wykazać, że różnica r = 0,09 między frakcją mężczyzn 

Tabela 2. Zmiany genetyczne u par z niepowodzeniami ciążowymi
Table 2. Genetic changes in couples with reproductive failure

Zmiana genetyczna
Genetic changes

Grupa I 
Group I 

n

Grupa II
Group II

n

Grupa III
Group III

n

kobiety
women

mężczyźni
men

kobiety
women

kobiety
women

mężczyźni
men

kobiety
women

Aberracje liczbowe / Chromosome 
numerical aberrations

0 2 1 0 0 0

Aberracje strukturalne zrównoważone / 
Chromosome balanced aberrations 

0 3 6 0 3 4

Aberracje strukturalne chromosomu X / 
X chromosome aberrations

1 0 0 0 0 0

Mutacje genu / Gen mutation 0 1 0 0 0 0

Razem / Total 1 6 7 0 3 4

% 20 6,54 11,85

Tabela 3. Palenie tytoniu a wiek badanych kobiet i mężczyzn
Table 3. The smoking cigarettes vs age of tested women and men

Wiek 
[w latach]

Age
[years]

Kobiety
Women

Mężczyźni
Men

badana grupa
study group

palące
smokers

badana grupa
study group

palący
smokers

n n (%) n n (%)

20–25 53 13 (24,5) 23 5 (21,7)

26–30 78 20 (25,6) 72 44 (61,1)

31–35 55 16 (29,1) 65 35 (53,8)

36–40 10 3 (30) 30 8 (26,7)

> 40 5 1 (20) 11 2 (18,2)

Razem / Total 201 53 (26,4) 201 94 (46,8)

Ryc. 1. Palenie tytoniu w badanych grupach par.
Fig. 1. Smoking in the examined groups of couples.

Ryc. 2. Palenie tytoniu a płeć badanych.
Fig. 2. Smoking vs. gender of the examined groups.
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mężczyzn. U par z niepłodnością palenie dotyczy-
ło 14,3% kobiet i 34,3% mężczyzn (tab. 4, ryc. 3 i 4). 
W grupie mężczyzn przy zastosowaniu testu niezależno-
ści chi-kwadrat na poziomie istotności α = 0,05 dla ze-
branych danych otrzymano wartość p = 0,02 < α = 0,05, 
a zatem stawianą hipotezę statystyczną o braku zależno-
ści między paleniem a typem niepowodzenia ciążowego 

palących w badanej grupie a frakcją mężczyzn palących 
w Polsce jest statystycznie istotna. Prawdopodobień-
stwo otrzymania frakcji równej lub większej od 0,436 
dla n = 201 oraz f0 = 0,38 wynosi zaledwie 0,05.

Najczęściej palenie tytoniu podawały pary, którym 
urodziło się dziecko z wadami i u których występowały 
poronienia — dotyczyło to 35,6% kobiet i prawie 60% 

Tabela 4. Palenie tytoniu a wiek i płeć badanych
Table 4. The smoking cigarettes vs age and sex

Wiek
[w latach] 

Age
[years]

Grupa I
Group I 

n

Grupa II 
Group II

n

Grupa III 
Group III

n

kobiety
women

mężczyźni
men

kobiety
women

mężczyźni
men

kobiety
women

mężczyźni
men

ogółem
total

palące
smokers

ogółem
total

palący
smokers

ogółem
total

palące
smokers

ogółem
total

palący
smokers

ogółem
total

palące
smokers

ogółem
total

palący
smokers

20–25 4 1 2 1 39 7 19 3 10 5 2 1

26–30 13 2 10 5 38 8 46 25 27 10 16 14

31–35 14 1 15 5 22 11 27 12 19 4 23 18

36–40 4 1 7 2 4 1 9 3 2 1 14 3

> 40 0 0 1 0 4 0 6 1 1 1 4 1

Razem / Total 35 5 35 13 107 27 107 44 59 21 59 37

Tabela 5. Palenie papierosów w poszczególnych grupach par z niepowodzeniami ciążowymi w zależności od wykształcenia
Table 5. Smoking by individual group of couples with reproductive failure in dependence from education

Wykształcenie
Education

Grupa I 
Group I

Grupa II
Group II

Grupa III
Group III

kobiety
women

mężczyźni
men

kobiety
women

mężczyźni
men

kobiety
women

mężczyźni
men

ogółem
total

palące
smokers

ogółem
total

palący
smokers

ogółem
total

palące
smokers

ogółem
total

palący
smokers

ogółem
total

palące
smokers

ogółem
total

palący
smokers

Podstawowe / Primary 2 1 3 2 22 10 7 13 8 3 9 8

Średnie / Secondary 13 2 14 5 40 10 62 23 37 17 42 26

Wyższe / Higher 20 2 18 5 45 7 38 10 14 1 8 2

Razem / Total 35 5 35 12 107 27 107 46 59 21 59 36

Ryc. 3. Palenie papierosów wśród kobiet a wiek.
Fig. 3. Percentage of female smokers by age.

Ryc. 4. Palenie papierosów wśród mężczyzn a wiek.
Fig. 4. Percentage of male smokers by age.
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ma wpływ na poziom życia, odżywianie, poziom ogól-
nego wykształcenia, a także stopień dostępności opieki 
zdrowotnej (3,9).

Płodność osób regularnie palących tytoń jest 30% 
mniejsza niż osób niepalących i wprost proporcjonal-
nie zależy od liczby wypalanych papierosów (3,8,9). 
U palących mężczyzn obserwuje się pogorszenie pa-
rametrów nasienia i wzrost leukocytów w ejakulacie, 
natomiast u kobiet związki chemiczne powstające 
w wyniku palenia tytoniu mają negatywny wpływ, za-
burzając syntezę hormonów płciowych, funkcje jajni-
ka, implantację zarodka, oraz przebieg ciąży (3,4,10). 
Szkodliwe substancje dymu tytoniowego z organizmu 
matki dostają się do krążenia płodu, gdzie nie ulegają 
metabolizmowi ze względu na niedojrzałość enzyma-
tyczną oraz brak mechanizmów odtruwania. Wpływ 
działania metali ciężkich na rozwój płodu jest złożo-
ny — kadm ma działanie mutagenne, teratogenne, 
kancerogenne i embriotoksyczne, a ołów bezpośred-
nio wpływa na centralny układ nerwowy. Metale cięż-
kie wpływają na biodostępność innych pierwiastków 
(np. cynku, miedzi, magnezu, żelaza), hamują enzymy 
mitochondrialne, powodując zakłócenia w procesach 
wytwarzania i magazynowania energii w komórkach 
oraz aktywnym transporcie przez struktury membra-
nowe łożyska (11–13).

Rozpowszechnienie palenia tytoniu zależy od ba-
danej populacji. Różnice występują zarówno między 
poszczególnymi krajami, jak i grupami (11,14,15). 
W krajach rozwiniętych 1/3 palaczy to kobiety, z ko-
lei w krajach rozwijających się papierosy pali co ósma 
kobieta (11,15). W latach 2002–2005 w Polsce częstość 
palenia tytoniu wynosiła 25,5% u kobiet i 38% u męż-
czyzn (11,16). Chociaż w latach 90. ubiegłego stulecia 
w Polsce rozpowszechnienie palenia tytoniu się zmniej-
szyło, to nadal pali ok. 40% mężczyzn i ponad 20% ko-
biet (17). W badanym materiale częstość jest nieco wyż-
sza — pali 26,4% kobiet i aż 46,8% mężczyzn. 

W badaniach Piekoszowskiego i wsp. obserwowano 
wyższy odsetek ciężarnych kobiet palących w młodszym 
wieku (przed 30. rokiem życia) (18). Podobną strukturę 
wykazały badania innych autorów (19,20). Największą 
częstość palących kobiet w przedziale wiekowym 31– 
–40 lat podają Jósiak i wsp. (15). W badanym materiale 
odsetek palących po 30. roku życia był podobny i wy-
nosił 30%, podczas gdz u mężczyzn najwyższy odsetek 
palących występował między 26. a 30. rokiem. 

Wiele danych literaturowych wykazuje zależność 
między wykształceniem a paleniem i zaprzestaniem 
palenia (6,19). W Czechach odsetek palących kobiet 

u mężczyzn można odrzucić. Z kolei test niezależności 
chi-kwadrat wykonany na poziomie istotności α = 0,05 
w grupie kobiet nie pozwala na odrzucenie hipotezy 
o takiej zależności.

U osób z wykształceniem podstawowym 43,8% ko-
biet i aż 92% mężczyzn paliło papierosy, a z wykształ-
ceniem wyższym — 13,9% kobiet i 26,6% mężczyzn 
(tab. 5, ryc. 5 i 6).

Test niezależności chi-kwadrat na poziomie istot-
ności α = 0,001 o braku zależności między paleniem 
a wykształceniem kobiet w badanej grupie dał wartość 
p = 8,99×10–4 < α = 0,001, co pozwoliło na odrzucenie 
tej hipotezy. Także w grupie mężczyzn test niezależności 
chi-kwadrat wykonany na poziomie istotności α = 0,001 
doprowadził do odrzucenia hipotezy o braku takiej za-
leżności. W tym przypadku p wnosiło 1,78×10–7 i było 
większe od α = 0,001. Ryzyko błędu w obu przypadkach 
jest bardzo niskie.

OMÓWIENIE

Istotnym elementem wpływającym na rozród człowieka 
jest styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem używek: 
alkoholu, nikotyny, narkotyków i nadużywania leków. 
Nie bez znaczenia jest sytuacja socjoekonomiczna, która 

Ryc. 6. Palenie wśród mężczyzn a wykształcenie.
Fig. 6. Percentage of male smokers by education.

Ryc. 5. Palenie wśród kobiet a wykształcenie.
Fig. 5. Percentage of female smokers by education.
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Różnica między liczbą mężczyzn palących w grupie 2. 
par z niepowodzeniami ciążowymi a liczbą męż-
czyzn palących w Polsce jest istotna statystycznie.
Palenie tytoniu mimo znacznej szkodliwości dla cię-3. 
żarnej i rozwijającego się płodu oraz przyczyniania 
się do niepowodzeń ciążowych wciąż nie jest ograni-
czane, a wiedza na temat jego szkodliwego wpływu 
nadal jest niedostateczna.
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ciężarnych wynosi 23,8%, przy 51,9% pacjentek z wy-
kształceniem podstawowym i 5% z wykształceniem 
wyższym (19). W Polsce podobne badania przeprowa-
dzone w Poznaniu wykazały 11,5% palących ciężarnych 
z wyższym wykształceniem i 18,2% z wykształceniem 
podstawowym (19,20). Podobne zależności zaobserwo-
wano w badanym materiale — największy odsetek osób 
palących odnotowano wśród osób z wykształceniem 
podstawowym (43% kobiet i 92% mężczyzn).

Jako główny czynnik decydujący o paleniu i naraże-
niu na działanie dymu nikotynowego zarówno w Pol-
sce, jak i innych państwach w wielu danych literaturo-
wych wskazuje się złą sytuację socjalno-ekonomiczną 
(19,20,22). Według tych danych częściej palą osoby 
gorzej wykształcone, w bardzo młodym wieku, pracu-
jące w czasie ciąży, osoby niezamężne i niemające sta-
łego partnera, pracujące poza miejscem zamieszkania, 
a także te, u których w rodzinie były osoby palące tytoń 
(20,22). Niektóre badania potwierdzają palenie przez 
osoby mające stresujące warunki w miejscu zamieszka-
nia i w pracy (22,23). W badanym materiale najstarszą 
grupą badaną byli pacjenci z niepłodnością pierwotną. 
W tej grupie odsetek osób palących był najniższy. Są to 
jednak pacjenci, wśród których najwyższy jest odsetek 
osób z wyższym wykształceniem i z dobrym statusem 
socjalno-ekonomicznym. Wiele par z grupy III nie za-
przestało palenia, tłumacząc się stresem związanym ze 
złymi warunkami socjalno-bytowymi, opieką nad licz-
nym, często chorym potomstwem, konfliktem w rodzi-
nie lub złą atmosferą w pracy.

Liczne badania pokazują niekorzystny wpływ pale-
nia tytoniu u kobiet planujących potomstwo, będących 
w ciąży, a także u ich dzieci, jednak wiedza o konkret-
nych następstwach zdrowotnych narażenia na dym 
tytoniowy jest niewielka (6,23). Częściej rezygnują 
z palenia osoby świadome tych zagrożeń, przekona-
ne o szkodliwym wpływie palenia na niepowodzenia 
ciążowe oraz zachęcane do zaprzestania palenia przez 
rodzinę, lekarzy czy pielęgniarkę (23,24). Ważne jest 
zaprzestanie palenia przez oboje przyszłych rodzi-
ców — zapobiega to niezwykle groźnemu biernemu 
paleniu przez partnera, a także bezpośredniemu uszko-
dzeniu gamet (6,23,25).
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Największy odsetek palących występował w gru-1. 
pie III, w związku z tym palenie zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn mogło powodować urodzenie dzieci 
z wadami.
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