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Streszczenie
Uwarunkowania psychospołeczne mogą mieć wpływ na występowanie czynnościowych bólów
brzucha. Lęk, trudności szkolne i tłumienie emocji wpływają negatywnie na stan psychospołeczny
dziecka i mogą utrudniać jego leczenie.
Cel pracy: Analiza psychospołecznych wyznaczników funkcjonowania dzieci i młodzieży
z czynnościowymi bólami brzucha.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 58 pacjentów (12 chłopców i 46 dziewczynek) w wieku od
9 do 17 roku życia (śr. 13,34 ± 2,14 lat) z czynnościowymi bólami brzucha, rozpoznanymi zgodnie z III
Kryteriami Rzymskimi, a grupę porównawczą 58 dzieci zdrowych w adekwatnym wieku z bydgoskich
szkół podstawowych i gimnazjalnych. W badaniu zastosowano następujące kwestionariusze: Skalę
Ekspresji Gniewu (SEG), Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci
(STAIC).
Wyniki: Analiza wyników skali SEG między grupą dzieci z czynnościowymi bólami brzucha, a dziećmi
zdrowymi wykazała istotne różnice w skali gniew zewnętrzny (p=0,045). Nie wykazano różnic między
grupą dzieci z czynnościowymi bólami brzucha i grupą porównawczą pod względem wyników
skali Inwentarza Ja i Moja Szkoła (p>0,05). Między grupą młodzieży zdrowej oraz grupą młodzieży
z czynnościowymi bólami brzucha wykazano istotne statystycznie różnice w skali motywacji do nauki
(p=0,031). Nie wykazano różnic między grupą dzieci i młodzieży z bólami brzucha i zdrowymi pod
względem wyników skal STAIC (p>0,05).
Wnioski: 1. Dzieci zdrowe w porównaniu z dziećmi z czynnościowymi bólami brzucha jawniej wyrażają
emocje negatywne, takie jak złość i gniew, co może powodować mniejsze skłonności do somatyzacji
objawów. 2. Dolegliwości młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha nasilają niechęć do realizacji
obowiązków szkolnych i potęgują lęk szkolny, w zależności od szybkości aktywacji autonomicznego
układu nerwowego.
Słowa kluczowe: czynnościowy ból brzucha, lęk, motywacja do nauki, ekspresja emocji, dzieci,
młodzież

Abstract
Psychosocial conditions may have influence on the occurrence of functional abdominal pain. Anxiety,
school-related difficulties and suppression of emotions negatively impact on the psychosocial condition
of a child and could impede its treatment.
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Aim: The analysis of the psychosocial determinants of functioning of children and adolescents with
functional abdominal pain.
Meterial and methods: The study group comprised 58 patients (12 boys and 46 girls) from 9 to 17 years
of age (av. 13.34±2.14 years) with functional abdominal pain, diagnosed according to the III Roman
Criteria, and the control group of 58 healthy children in adequate age, of Bydgoszcz primary and
secondary schools. The test method utilised The Anger Regulation and Expression Scale (SEG), The StateTrait Anxiety Inventory for Children (STAIC) and Me and My School Questionnaire.
Results: Analysing the results of scale SEG between the group of children with functional abdominal pain
and healthy children, significant differences were observed in the scale of external anger (p=0.045). There
were no differences between the group of children with functional abdominal pain and the comparative
one in terms of Me and My School Inventory scale (p> 0.05). In the group of healthy adolescents, the
average of motivation differed significantly from the result of the adolescents with functional abdominal
pain (p=0.031). There were no differences between the group of children and adolescents with abdominal
pain and the healthy ones in terms of the performance in STAIC scales (p>0.05).
Conclusions: 1. Healthy children compared to children with functional abdominal pain more openly
express negative emotions, such as anger and irritation, which can cause reduced tendency to the
somatization of symptoms. 2. Symptoms of young people with functional abdominal pain intensify
reluctance to fulfill school duties and heighten fear of school, depending on the speed of activation of
the autonomic nervous system.
Key words: functional abdominal pain, anxiety, motivation to learn, expression of emotions,
children, adolescents
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WSTĘP
Ból brzucha jest jednym z najczęściej występujących
objawów w populacji wieku rozwojowego. Przewlekły
i nawracający charakter tych dolegliwości stanowi istotny problem w diagnostyce i terapii, a także jest częstą
przyczyną hospitalizacji [1, 2]. Szacuje się, że nawracające bóle brzucha u dzieci dotyczą około 40% populacji pediatrycznej, są przyczyną około 15% konsultacji
u pediatry i aż około 51% przyczyn absencji szkolnej.
Dane epidemiologiczne dotyczące częstości występowania nawracających bólów brzucha są zróżnicowane
i wahają się od 0,3 do 19%, dotycząc najczęściej dzieci między 4 a 6 r.ż i młodych nastolatków, z przewagą
u dziewczynek [3]. Dolegliwości bólowe brzucha mogą
być spowodowane zarówno chorobami organicznymi,
jak również zaburzeniami czynnościowymi przewodu
pokarmowego [4, 5].
Zaburzenia czynnościowe u dzieci po raz pierwszy
sklasyfikowano wg II klasyfikacji rzymskiej [6]. W III
klasyfikacji z 2006 r. wyodrębniono wśród zaburzeń
czynnościowych przewodu pokarmowego grupę zaburzeń występujących u dzieci od 4 roku życia i młodzieży.
Obecnie pojęcie czynnościowego bólu brzucha należy
odnieść do opracowanej w 2016 roku klasyfikacji IV
rzymskiej, która określa kryteria rozpoznawcze dla grupy
zaburzeń gastroenterologicznych o ustalonym obrazie
klinicznym bez uchwytnej przyczyny organicznej [7].
Wg ostatniej klasyfikacji do zaburzeń czynnościowych
bólów brzucha (H2) zalicza się dyspepsję czynnościową (H2a), zespół jelita nadwrażliwego (H2b), migrenę

brzuszną (H2c) i czynnościowy ból brzucha o nieustalonej
epidemiologii (functional abdominal pain-not otherwise
specified epidemiology FAP-NOS) (H2d). Patofizjologia
tych zaburzeń nie jest dokładnie znana, ale bierze się pod
uwagę wpływ nadwrażliwości trzewnej, czynników genetycznych oraz psychosocjalnych. Wielokrotnie wykazano
związek przewlekłego bólu brzucha u dzieci i młodzieży
z dolegliwościami natury psychologicznej, takimi jak:
lęk, depresja, impulsywność, złość [8-10].
Zatem analizując czynnościowe bóle brzucha należy
brać pod uwagę tło psychogenne występujących objawów [11-13].
Napięcie emocjonalne, sytuacje konfliktowe, urazy
psychiczne, zmienne osobowościowe, temperamentalne
i behawioralne to determinanty mające znaczący wpływ
na występowanie czynnościowego bólu brzucha u dzieci
[14-17].
Psychoedukacja, nauka relaksacji i redukcji stresu,
trening asertywności społecznej oraz wsparcie psychologiczne może przyczynić się do zmniejszenia odczuwania dolegliwości bólowych, poprawienia stanu zdrowia
i jakości życia dzieci z czynnościowymi bólami brzucha
[18,19].

CEL PRACY
Celem pracy była analiza psychospołecznych wyznaczników funkcjonowania takich jak: ekspresja gniewu,
funkcjonowanie szkolne i poziom lęku u dzieci i młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha.
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MATERIAŁ I METODY
Analizą objęto 66 pacjentów hospitalizowanych
z powodu czynnościowych bólów brzucha w Katedrze
i Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
oraz 71 dzieci bez dolegliwości z przewodu pokarmowego, z bydgoskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Ze względu na brak danych u 21 dzieci, do
dalszej analizy zakwalifikowano 116 pacjentów. Grupę
badaną stanowiło 58 dzieci w wieku 9-17 lat (śr. wieku
13,34±2,14 lata) z czynnościowymi bólami brzucha,
a grupę porównawczą 58 pacjentów w analogicznym
wieku (śr. wieku 13,21±1,79 lata) (p>0,05). W grupie
badanej znajdowało się 12 chłopców (20,7%) i 46 dziewczynek (79,3%), a w grupie porównawczej 28 chłopców
(48,3%) i 30 dziewczynek (51,7%).
Ze względu na różne normy wiekowe użytych narzędzi
analizę statystyczną prowadzono z podziałem na grupę
dzieci (9-13 lat) i młodzieży (14-17 lat) uwzględniając
koncepcję dorastania [20]. Czynnościowe bóle brzucha u dzieci rozpoznano na podstawie III Kryteriów
Rzymskich [21].
Analizowano psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania takie jak: ekspresja gniewu, motywacja do
nauki i lęk szkolny oraz lęk uogólniony i reaktywny.
W badaniu zastosowano następujące kwestionariusze:
Skalę Ekspresji Gniewu (SEG), Kwestionariusz Ja i Moja
Szkoła oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci
(STAIC). Do oceny nasilenia gniewu użyto SEG [22].
Skala ta składa się z 20 stwierdzeń wchodzących w skład
dwóch podskal, dotyczących gniewu kierowanego na
zewnątrz - jawne wyrażanie emocji negatywnych (10
stwierdzeń) oraz gniewu kierowanego do wewnątrz (tłumienie emocji) (10 stwierdzeń). Skala służy do pomiaru
nasilenia gniewu nie związanego ze specyficzną sytuacją,
lecz odnosi się do sytuacji ogólnych i reakcji zazwyczaj
przejawianych w tego typu sytuacjach.
Celem oceny motywacji i lęku szkolnego zastosowano
Kwestionariusz Ja i Moja Szkoła [23]. Kwestionariusz
składa się z 73 twierdzeń o charakterze samoopisowym,
do których badany ustosunkowuje się, zakreślając odpowiedź TAK, NIE lub ? (nie wiem). Bada rolę motywacji
do nauki oraz lęku szkolnego w diagnozowaniu czynników emocjonalno-motywacyjnych wpływających na
poziom osiągnięć szkolnych dziecka. Posiada także skalę
Kłamstwa, będącą cennym narzędziem diagnostycznym
dla psychologa. W przypadku wysokiego wyniku w tej
skali skorygowano wyniki pozostałych dwóch skal zgodnie
ze wskazówkami autora.
Do oceny poziomu lęku rozumianego jako stan jednostki (tj. lęk reaktywny) oraz lęku rozumianego jako
względnie stała cecha osobowości (tj. lęk uogólniony)
użyto Inwentarza Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci (STAIC)
w adaptacji polskiej [24]. Lęk-cecha jest wynikiem dotychczasowych doświadczeń, wyniesionych głównie
z wczesnego dzieciństwa, czyli ma charakter wyuczony. Natomiast lęk-stan charakteryzuje się świadomie
postrzeganymi uczuciami obawy oraz napięcia, którym
towarzyszy, związana z nim, aktywacja lub pobudzenie
autonomicznego układu nerwowego [25] .

Na przeprowadzenie badań uzyskano zgodę Komisji
Bioetycznej.
Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu
oprogramowania Statistica 12.5 (Statsoft, Kraków).
Statystyki opisowe przedstawiono w postaci mediany
(Me) i rozstępu kwartylowego (IQR). Rozkłady wyników
w poszczególnych grupach porównano przy użyciu testu
chi-kwadrat. Ze względu na niewielką liczność próby,
porównania wyników analizowanych kwestionariuszy
dokonano w oparciu o testy nieparametryczne (U MannaWitneya). Aby zbadać hipotezę dotyczącą związku między
wiekiem, a poszczególnymi skalami w testach wykonano
analizę korelacji r-Spearmana. Poziom istotności p<0,05
uznano za statystycznie istotny.

WYNIKI
W analizowanej grupie dzieci z czynnościowymi
bólami brzucha średnia (śr.) w Skali Ekspresji Gniewu
dla wymiaru gniew zewnętrzny była niższa niż dla wymiaru gniewu wewnętrznego, podobnie jak w grupie
dzieci zdrowych. Istotne różnice stwierdzono pomiędzy
grupą badaną i grupą porównawczą dla wymiaru gniew
zewnętrzny (p=0,045) − dzieci z grupy badanej uzyskały
istotnie niższe wyniki w tym wymiarze niż dzieci z grupy
porównawczej (tab. I).
W analizowanej grupie młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha średnia w SEG dla wymiaru gniew
zewnętrzny była niższa niż dla wymiaru gniewu wewnętrznego, podobnie jak w grupie młodzieży zdrowej.
Nie wykazano różnic istotnych statystycznie pomiędzy
młodzieżą chorą i zdrową (p>0,05) (tab. I).
Nie wykazano różnic także między grupą dzieci z czynnościowymi bólami brzucha i grupą porównawczą pod
względem wyników skali Inwentarza Ja i Moja Szkoła
(p>0,05) (tab. II).
Między grupą młodzieży zdrowej oraz grupą młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha wykazano
istotne statystycznie różnice w skali motywacji do nauki
(p=0,031). Nie wykazano różnic między grupą dzieci
z czynnościowymi bólami brzucha i grupą porównawczą
bez dolegliwości gastroenterologicznych pod względem
wyników wymiaru lęku szkolnego i kłamstwa (p>0,05)
(tab. II).
Nie wykazano różnic między grupą dzieci i młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha i zdrowymi pod
względem wyników skal STAIC (p>0,05) (tab. III).
W kolejnym etapie dokonano analizy jakościowej
badanych grup, przeliczając wyniki surowe na steny.
Wyniki 1-3 steny uznano za obniżone lub niskie, 4-6
przeciętne, 7-10 podwyższone lub wysokie. Wykazano,
iż płeć różnicuje wyniki tylko w SEG w podskali dotyczącej gniewu wewnętrznego. W związku z powyższym
nie przeprowadzono analizy z podziałem na chłopców
i dziewczęta.
Różnice pomiędzy grupą dzieci z czynnościowymi
bólami brzucha i zdrowymi w rozkładach wyników
skali SEG okazały się nieistotne statystycznie zarówno
dla gniewu zewnętrznego (chi=3,28, p=0,193), jak i dla
gniewu wewnętrznego (chi=0,26, p=0,879). Dane tej
analizy przedstawiono na rycinie 1 .
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Tabela I. Porównanie wyników Skali Ekspresji Gniewu pomiędzy grupą badaną i grupą porównawczą wśród dzieci
i młodzieży.
Table I. Comparison of results of the Anger Regulaon and Expression Scale between the study and comparave
groups in children and adolescents.
Dzieci
Children
SEG

Młodzież
Adolescent

Grupa badana
Study group

Grupa porównawcza
Compara!ve group

N=27

N=26

Grupa badana
Study group

Grupa porównawcza
Compara!ve group

N=26

N=30

p

Me

IQR

Me

IQR

Gniew wew.
Internal anger

33,00

9,00

31,50

11,00

Gniew zew.
External anger

21,00

13,0

24,00

9,00

p

Me

IQR

Me

IQR

0,678

33,50

12,00

33,00

6,00

0,763

0,045

24,50

8,00

24,00

4,00

0,851

Tabela II. Porównanie wyników Inwentarza Ja i Moja Szkoła pomiędzy grupą badaną i grupą porównawczą wśród
dzieci i młodzieży.
Table II. Comparison of results of Me and My School Inventory between the study and comparave groups in children
and adolescents.
Dzieci
Młodzież
Children
Adolescent
Grupa badana Grupa porównawcza
Grupa badana Grupa porównawcza
Ja i Moja Szkoła
Study group Compara!ve group
Compara!ve group
Study group
Me and My School
Inventory
N=31
N=26
p
N=10
N=27
p
Me

IQR

Me

IQR

Me

IQR

Me

IQR

Motywacja do nauki
Mo!va!on to learn

34,00

31,00

36,00

16,00

0,781

33,00

13,00

37,00

11,00

0,031

Lęk szkolny
Fear of school
Kłamstwo
Lie

36,00

35,00

30,50

19,00

0,385

36,50

27,00

34,00

16,00

0,749

8,00

6,00

6,50

5,00

0,583

8,00

6,00

9,00

6,00

0,318

Tabela III. Porównanie wyników Inwentarza Stanu i Cechy Lęku pomiędzy grupą badaną i grupą porównawczą wśród
dzieci i młodzieży.
Table III. Comparison of average results of the State-Trait Anxiety Inventory between the study group and comparave
groups of children and adolescents.
Dzieci
Children
STAIC

Młodzież
Adolescent

Grupa badana
Study group

Grupa porównawcza
Compara!ve group

N=32

N=26

Grupa badana
Study group

Grupa porównawcza
Compara!ve group

N=11

N=27

p

Me

IQR

Me

IQR

Lęk – stan
State − anxiety

30,00

9,50

27,00

8,00

Lęk – cecha
Treit − anxiety

32,00

12,00

30,50

16,00

p

Me

IQR

Me

IQR

0,136

33,00

12,00

31,00

11,00

0,408

0,944

33,00

12,00

27,00

31,00

0,849
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Ryc. 1. Udział odsetkowy wyników przeliczonych skal SEG u dzieci z grupy badanej i grupy porównawczej.
Fig. 1. The percentage share of the converted results of SEG scales in children from the study group and the comparave
one.

W grupie młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha wykazano, że 4 (15%) prezentowało wysokie lub
podwyższone wyniki w skali gniewu wewnętrznego,
a 14 (54%) obniżone lub niskie. Wysoki poziom gniewu
zewnętrznego deklarowało 14 (54%), a 4 (15%) obniżone
lub niskie. W grupie porównawczej było podobnie - wysoki gniew wewnętrzny deklarowało 6 (20%) pacjentów,
a niski lub obniżony 17 (57%); wysoki gniew zewnętrzny
natomiast 19 (63%), a niski 2(7%) pacjentów. Różnice
pomiędzy młodzieżą z grupy badanej i grupy porównawczej w rozkładach wyników skal SEG okazały się
nieistotne statystycznie zarówno dla gniewu zewnętrznego
(chi=0,47, p=0,789), jak i dla gniewu wewnętrznego
(chi=1,20, p=0,547).
Analizując wyniki skal kwestionariusza Ja i Moja
Szkoła, wykazano, że 20 (69%) dzieci prezentowało
znacznie obniżoną motywację do nauki, a 11 (44%)
ujawniło podwyższony lub wysoki lęk szkolny. W gupie
porównawczej 4(16%) dzieci ujawniło niską motywację
do nauki, a wysoki lęk szkolny 19 (63%). Różnice pomiędzy grupą badaną i grupą porównawczą okazały się
nieistotne statystycznie zarówno dla motywacji do nauki
(chi=1,81, p=0,403), jak i dla lęku szkolnego (chi=5,77,
p=0,055).
W grupie badanej młodzieży różnice pomiędzy grupą
badaną i grupą porównawczą w rozkładach tych wyników okazały się istotne statystycznie dla motywacji do
nauki (chi=6,3, p=0,012), jednak nie dla lęku szkolnego
(chi=1,27, p=0,734). Dane tej analizy przedstawiono
na ryc. 2 .

W skali STAIC 12 (38%) dzieci z czynnościowymi
bólami brzucha prezentowało wysokie lub podwyższone
wyniki lęku-stanu, a w grupie porównawczej 14 (44%),
natomiast lęku-cechy adekwatnie 6 (23%) i 9 (35%) dzieci.
Różnice pomiędzy dziećmi z grupy badanej i grupy porównawczej okazały się nieistotne statystycznie zarówno
dla lęku-stanu (chi=1,80, p=0,406), jak i dla lęku-cechy
(chi=1,28, p=0,527).
Natomiast w grupie chorej młodzieży 5 (46%) pacjentów prezentowało wysokie lub podwyższone wyniki
lęku-stanu, a w grupie porównawczej 9 (33%), natomiast
lęku-cechy adekwatnie 4 (46%) i 9 (33%) pacjentów. W grupie młodzieży różnice pomiędzy grupą badaną i grupą
porównawczą w rozkładach tych wyników okazały się
nieistotne statystycznie zarówno dla lęku-stanu (chi=0,70,
p=0,704), jak i dla lęku-cechy (chi=0,26, p=0,878).
Dokonano także korelacji skal SEG z wiekiem oraz
wynikami pozostałych kwestionariuszy. Stwierdzono
następujące istotne statystycznie korelacje gniewu zewnętrznego:
t EPEBUOJF VNJBSLPXBOF[XJFLJFN BMFUZMLPXHSVQJF
dzieci chorych (r=0,47, p<0,01) (ryc. 3);
t EPEBUOJF VNJBSLPXBOF[MʒLJFNTUBOFNVE[JFDJDIPrych (r=0,46, p<0,01) i wysokie u młodzieży zdrowej
(r=0,55, p<0,01);
t VKFNOF VNJBSLPXBOF[HOJFXFNXFXOʒUS[OZNXFXT[ZTUkich grupach (r=-0,43, r=-50, r=-63, r=-0,48, p<0,01);
t XZTPLJF VKFNOF[NPUZXBDKʇEPOBVLJJLBNTUXFN
w grupie dzieci zarówno chorych (r=-0,77, r=-0,69,
p<0,01), jak i zdrowych (r=-0,78, r=-0,5, p<0,01 ).
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Ryc. 2. Udział odsetkowy wyników przeliczonych kwes(onariusza Ja i Moja Szkoła u młodzieży z grupy badanej i grupy
porównawczej.
Fig. 2. The percentage share of the converted results of Me and My School Quesonnaire in adolescents from the study
group and the comparave one.

Wiek
Ryc. 3. Analiza korelacji gniewu zewnętrznego i wieku w grupie dzieci z czynnościowymi bólami brzucha.
Fig. 3. The correlaon analysis of external anger and age in children with funconal abdominal pain.
*linia ciągła − linia trendu; linia przerywana − 95% przedział ufności; punkty − wartości, jakie przyjmowały zmienne opisane na wykresie
solid line − trend line; do!ed line – 95% conﬁdence interval; breakpoints − values which variables described in the graph
have taken
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Wykazano istotną korelację gniewu wewnętrznego:
t EPEBUOJʇ VNJBSLPXBOʇ[NPUZXBDKʇEPOBVLJV[ESPwych dzieci (r=0,58, p<0,01);
t VKFNOʇ VNJBSLPXBOʇ[MʒLJFNTUBOFNVE[JFDJ[ESPwych(r=-0,41, p<0,01) i chorych (r=-0,47, p<0,01)
oraz ujemną, wysoką z lękiem - cechą u młodzieży
z bólami brzucha (r=-0,79, p<0,01).
Stwierdzono związek motywacji do nauki:
t VKFNOZ VNJBSLPXBOZ[MʒLJFNT[LPMOZNVE[JFDJDIPrych (r=-0,40, p<0,01) i ujemny, wysoki u młodzieży
zdrowej (r=-0,72, p<0,01);
t VKFNOZ XZTPLJ[MʒLJFNDFDIʇV[ESPXFKNPE[JF˃Z
(r=-0,68, p<0,01);
t EPEBUOJ VNJBSLPXBOZTJMOZ[FTLBMʇLBNTUXBXF
wszystkich grupach (r=0,64; r=0,44; r=0,39; r=0,71,
p<0,01).
Stwierdzono istotną korelację wyników w skali lęk
szkolny:
t VKFNOʇ VNJBSLPXBOʇ[FTLBMʇLBNTUXBVE[JFDJDIPrych (r=-0,38, p<0,01) i ujemną, wysoką u młodzieży
zdrowej (r=-0,72, p<0,01);
t EPEBUOJʇ VNJBSLPXBOʇ[MʒLJFNTUBOFNVE[JFDJ S  
p<0,01) i młodzieży (r=0,53, p<0,01) z czynnościowymi
bólami brzucha;
t EPEBUOJʇ  CBSE[P XZTPLʇ [ MʒLJFNDFDIʇ V E[JFDJ
i umiarkowaną u młodzieży z grupy badanej (r=0,92;
r=0,51 p<0,01).
Analiza ujawniła także ujemną, umiarkowaną korelację wyników w skali kłamstwa z lękiem stanem u dzieci
z czynnościowymi bólami brzucha (r=-0,43, p<0,01).
Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji skal
STAI z wiekiem w innych grupach.

DYSKUSJA
Każda choroba przewlekła powoduje kształtowanie
się swoistych obrazów psychicznych, a więc zaznacza
się pewnym piętnem na kształtującej się osobowości
pacjenta w wieku rozwojowym. To, czy będzie on biernie,
czy czynnie znosić jej objawy zależy od wielu czynników
emocjonalnych i psychospołecznych. Zbadano, że wzór
zachowań A charakteryzujący się dążeniem do perfekcji,
wysokimi wymaganiami wobec siebie, ambicją i tendencją
do rywalizacji predysponuje do chorób układu krążenia.
Wzór C (m.in. niskie poczucie własnej wartości, uległość,
tłumienie emocji) sprzyja chorobom nowotworowym,
a wzór D (negatywna emocjonalność, hamowanie społeczne, podatność na stres) do depresji i wielu innych
chorób somatycznych. Dzięki badaniom psychologicznym
wiemy także, że pewne wrodzone i nabyte predyspozycje
psychologiczne, cechy temperamentu, czy osobowości
wchodząc w interakcje ze środowiskiem społecznym
i kulturowym mogą mieć wpływ na podatność na dolegliwości ze strony układu pokarmowego [26-28].
Gontard i wsp. [29] wykazali, że 10,6%, a według
Korterink i wsp. [30] 15,9% badanych z czynnościowymi
bólami brzucha ujawnia objawy depresji i wysokiego
poziomu lęku. W licznych badaniach wykazano, że dzieci
z zaburzeniami lękowymi doświadczają znacznie częściej
dolegliwości ze strony układu pokarmowego niż przez
dzieci zdrowe [31-33]. W badaniach własnych mimo, iż

nie wykazano różnic w zakresie lęku uogólnionego i reaktywnego między badanymi grupami, to stwierdzono,
że im jawniej dzieci z czynnościowymi bólami brzucha
wyrażają emocje negatywne takie jak złość i gniew, tym
deklarują wyższy poziom lęku reaktywnego, czyli lękustanu. Z kolei chora młodzież z tendencją do tłumienia
emocji negatywnych, częściej przejawia skłonność do
spostrzegania sytuacji obiektywnie niegroźnych jako
zagrażających i reaguje na nie lękiem uogólnionym.
Z kolei Hughes i wsp. [34] zwracają uwagę na wpływ
czynników związanych ze szkołą (m.in. fobia szkolna, gorsze
wyniki w nauce, zmniejszona frekwencja) na doświadczanie przez dzieci dolegliwości somatycznych. Podobne
obserwacje poczyniono także w badaniach własnych –
zaobserwowano, że dzieci i młodzież z czynnościowymi
bólami brzucha częściej boją się szkoły, szczególnie jeśli
przejawiają tendencję do podwyższonego poziomu lęku
uogólnionego i reaktywnego niż pacjenci z grupy porównawczej. Dodatkowo młodzież z czynnościowymi
bólami brzucha ujawniła znacznie obniżoną motywację do nauki w przeciwieństwie do młodzieży zdrowej.
Prawdopodobnie u młodzieży zmaganie się z chorobą i jej
dolegliwościami utrudnia koncentrację uwagi, powoduje
absencję szkolną, obniża osiągnięcia szkolne, a przez to
zmniejsza chęć do uczenia się i spełniania obowiązków
szkolnych. Natomiast u dzieci nie zauważono podobnej
zależności, gdyż wymagania jakie stawia szkoła wobec
nich są mniejsze niż wobec młodzieży.
Zdarza się, że dzieci i młodzież wypełniając kwestionariusze psychologiczne udzielają odpowiedzi zgodnie
ze zmienną aprobaty społecznej, czyli prezentują się
w lepszym świetle. Uzyskują w ten sposób wysokie wyniki
w skali kłamstwa. Mogą być one efektem zatajania swoich
wad i przypisywania sobie zalet, których nie posiadają,
co znalazło potwierdzenie w uzyskanym przez nich wysokim wyniku w skali kłamstwa. Możliwe jest także, że
kandydaci ci faktycznie są wolni od powszechnych wad
i posiadają wiele rzadkich zalet. W badaniach własnych
zauważono związek między wynikami skali kłamstwa,
a skalą lęku szkolnego w grupie dzieci chorych. Znaczy
to, że dzieci prezentujące swój subiektywny, nierealny
wizerunek deklarują mniejszy lęk przed szkołą i sytuacjami w niej zachodzącymi. Zależność ta sugeruje, że
podwyższony lęk szkolny jaki prezentuje grupa chorych
dzieci w istocie może być znacznie wyższy od deklarowanego. Analiza badań własnych wykazała także iż
dzieci badane dysymulując (prezentując się zgodnie ze
zmienną aprobaty społecznej) rzadziej odczuwają lęk
wywołany konkretną sytuacją stresującą w porównaniu
z młodzieżą chorą oraz grupą porównawczą. Dodatkowo
zaobserwowano deklarowanie większej motywacji do
nauki wraz ze zwiększoną tendencją do dysymulacji takie zachowania były charakterystyczne dla wszystkich
grup. Otrzymane wyniki badań mogą wskazywać na
brak związku motywacji do nauki i dysymulacji z występowaniem choroby.
Bennett i wsp. [26] zaobserwowali, że zaburzeniom
motoryki, takim jak opóźnione opróżnianie żołądka,
obniżenie aktywności motorycznej jelit i przedłużony
czas pasażu jelitowego, może towarzyszyć tłumienie
ekspresji emocji, a w szczególności gniewu. Inne bada-
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nia wykazały, że internalizacja gniewu w grupie dzieci
z czynnościowymi bólami brzucha jest większa niż u zdrowych rówieśników. Ponadto przeprowadzone badania
wpływu składowych WZA na powstawanie i kliniczny
przebieg niestrawności czynnościowej wykazały, że osoby
z czynnościowym bólem brzucha plasują się bardziej
w kierunku wzoru zachowania B niż WZA. Poza tym
redukcja wrogości, niecierpliwości i pośpiechu towarzyszy
większej częstotliwości doznań bólowych, podczas gdy
większe nasilenie tych składowych ma związek z występowaniem symptomów zaburzeń czynności motorycznej
przewodu pokarmowego [26]. W badaniach własnych
wykazano mniejszą skłonność do jawnego wyrażania
emocji negatywnych przez dzieci z czynnościowymi
bólami brzucha w porównaniu z dziećmi zdrowymi.
Podobnej zależności nie wykazano w grupie młodzieży,
co może świadczyć o tym, że im dziecko młodsze, tym
choroba częściej powoduje, że zamyka się w sobie i nie
mówi otwarcie o swoich emocjach, szczególnie tych
negatywnych. Starsi pacjenci rzadziej tłumią emocje, co
może ułatwić współpracę podczas leczenia, szczególnie
jeśli wymagana będzie psychoterapia.
Faramarzi i wsp. [35] poddali 24 pacjentów z dyspepsją czynnościową standardowej terapii medycznej
i psychoterapii, a 25 pacjentów jedynie terapii medycznej
i obserwowali ich funkcjonowanie w trakcie leczenia.
Rok po zakończeniu obserwacji zauważono większą
poprawę z zakresie zarówno objawów ze strony układu
pokarmowego, jak i zdrowia psychicznego u osób objętych
psychoterapią. Podobne obserwacje w swoich badaniach
poczynili także Haag i wsp.[36]. Inne badania pokazują,
że w grupie dzieci z czynnościowymi bólami brzucha
hipnoterapia przynosi lepsze efekty w porównaniu do
standardowego postępowania medycznego [37]. Ponadto
w jednorocznej obserwacji wykazano, iż leczenie było
skuteczne u 85% w grupie hipnoterapii i tylko u 25%
w grupie standardowego leczenia medycznego [38].
Wyniki badań własnych, jak i wyżej wymienionych
badaczy wskazują na istotność czynników psychospołecznych w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha. W związku z powyższym
obok leczenia farmakologicznego istotne znaczenie może
mieć pomoc psychologa.

WNIOSKI
1. Badane czynniki psychospołeczne odgrywają istotną
rolę w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z czynnościowymi bólami brzucha.
2. Dzieci zdrowe w porównaniu z dziećmi z czynnościowymi bólami brzucha jawniej wyrażają emocje
negatywne, takie jak złość i gniew, co może powodować
mniejsze skłonności do somatyzacji objawów.
3. Dolegliwości młodzieży z czynnościowymi bólami
brzucha nasilają niechęć do realizacji obowiązków szkolnych i potęgują lęk szkolny, w zależności od szybkości
aktywacji autonomicznego układu nerwowego.
4. Leczenie czynnościowych bólów brzucha u dzieci
i młodzieży z uwzględnieniem czynników psychospołecznych może przyczynić się do szybszej poprawy
funkcjonowania małych pacjentów.
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