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Od autora

Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem kilkuletnich badań nad konsekwen
cjami różnic indywidualnych w zakresie parametrów subiektywnego okołodobowe- 
go rytmu aktywacji, czyli jego akrofazy i amplitudy. Punktem wyjścia jest okre
ślenie (przy pomocy Kwestionariusza Chronotypu) preferencji co do optymalnej 
pory aktywności oraz wyrazistości odczuwanych zmian okołodziennycty, zaś celem
- analiza specyfiki funkcjonowania dobowego oraz podatności na zaburzenia zdro
wia reprezentantów tak scharakteryzowanych „typów cirkadialnych”.

Nurt badań kwestionariuszowych obejmuje wyniki dotyczące prawie dwóch ty
sięcy osób, zebrane w ramach różnych projektów badawczych Zakładu Ergonomii 
Collegium Medicum UJ (badania własne i statutowe pod kierownictwem autorki) 
i koncentruje się wokół trzech grup zagadnień:
- aspekty behawioralne, zwłaszcza zachowania związane ze snem,
- korelaty osobowościowe chronotypu i konsekwencje zdrowotne - skłonność do 

zaburzeń nastroju,
- sprawność funkcjonowania i tolerancja pracy w systemach atypowych.

Metodologia bazuje na kwestionariuszach stanu i cech, m.in. NEO-Five Factor 
Inventory Paula Costy i Roberta McCrae, Kwestionariuszu Radzenia Sobie w Sytu
acjach Stresowych CISS Normana Endlera i Jamesa Parkera, Beck Depression In
ventory, Epworth Sleepiness Scale Murraya Johnsa, Seasonal Pattern Assessment 
Questionnaire Normana Rosenthala, Boredom Proneness Scale Normana Sundberga 
i Richarda Farmera, Skali Zmęczenia Chronicznego opracowanej w Zakładzie Ergo
nomii i mojej własnej Skali Sezonowości Winter Blues.

Uzupełniający powyższe podejście przekrojowe nurt badań laboratoryjnych ba
zuje na obserwacjach trzydziestu osób w paradygmacie okołodziennym, tzw. semi- 
constant routine, w ramach projektów prowadzonych przez Zakład Neuroergonomii 
Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Metodologia tych badań obejmuje oznaczanie 
poziomu kortyzolu, subiektywne skale aktywacji i senności (Lista Przymiotników 
Thayera, Karolińska Sleepiness Scale), wskaźnik obciążenia zadaniowego NASA, 
pomiary okulografczne oraz badania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycz
nego w odniesieniu do neuronalnych systemów uwagowych.

W ciągu kilku lat badań autorka doświadczyła wiele życzliwości ze strony współ
pracowników z Zakładu Ergonomii CM UJ, Zakładu Neuroergonomii IPS UJ oraz 
studentów, z którymi miała przyjemność pracować, a nade wszystko wsparcia, rów
nież w zakresie pozyskiwania cennych danych, ze strony swojej Matki oraz Córki. 
Bardzo im za to dziękuje.





1. Wprowadzenie

Endogenny rytm okołodobowy aktywacji jest antycypacją zmian środowiskowych 
związanych z obrotem Ziemi wokół własnej osi, czyli przede wszystkim zmian oświet
lenia (oraz temperatury, dostępności pożywienia itd.)· Różnice indywidualne w prze
biegu dziennym rytmów odnotowywane były od samego początku systematycznych 
naukowych obserwacji zmian okołodobowych, czyli od lat 30. ubiegłego wieku.

George Freeman i Carl Hovland (cyt. za: Kleitman, 1949) napotkali w swoich ba
daniach poziomu sprawności wykonania różnych testów (performance) cztery rodzaje 
krzywych dziennych: ciągle rosnącą w trakcie całego okresu obserwacji, ciągle opada
jącą, wzrost poprzedzający spadek oraz spadek, po którym następuje wzrost. Nathaniel 
Kleitman, opisujący te wyniki, tłumaczył początkowo różnorodność przebiegów do
bowych przyzwyczajeniami osób badanych do określonego trybu życia. Kilkadziesiąt 
lat później Jürgen Aschoff i Rütger Wever wykazali, że dzienna zmienność poziomu 
wykonania powiązana jest z działaniem zegara biologicznego człowieka.

Pojęcie „chronotyp”, obecnie coraz częściej używane dla skrótowego określenia 
wspomnianych różnic indywidualnych, oznacza przede wszystkim preferencje co 
do (optymalnej) pory aktywności dziennej, włączając w to rozpoczynanie i koń
czenie tejże, czyli pory budzenia się i zasypiania. Preferencje te mają więc aspekt 
behawioralny (pory snu i posiłków), motywacyjno-afektywny (najlepsze samopo
czucie, chęć/skłonność do działania) oraz poznawczy (świadomość własnej spraw
ności, skuteczności). Najprawdopodobniej wiążą się także z głębszymi podstawami 
fizjologicznymi stanu funkcjonalnego, czyli niespecyficzną aktywacją ośrodkowe
go układu nerwowego i stopniem pobudzenia układu autonomicznego. Nasuwa się 
pytanie - na ile subiektywne odczucie odzwierciedla wymienione wyżej aspekty 
funkcjonowania okołodobowego? Okazuje się, że związki pomiędzy deklarowanym 
„chronotypem psychologicznym” a właściwościami przebiegu biologicznych ryt
mów okołodobowych są dość silne.

Dla określenia względnie stałych cech przebiegu okołodobowego rytmu aktywa
cji, właściwych danej osobie, czyli indywidualnych parametrów rytmu, używa się 
następujących podstawowych pojęć:
• okres, który oznacza czas trwania jednego pełnego cyklu zmian (w przypadku 

rytmu okołodobowego wynoszący ok. 24 godziny),
• faza (akrofaza) będąca miarą położenia wierzchołka krzywej rytmu w relacji do 

kryterium zewnętrznego, czyli czasu zegarowego,
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• amplituda, która wyraża różnicę pomiędzy wartością maksymalną i wartością 
przeciętną dla całego cyklu,

• mezor, czyli wartość przeciętna (ang. mesor - midline estimating statistic of 
rhythm),

• kształt (form factor), uznawany przez niektórych badaczy (Kerkhof, 1985) za 
ważny parametr opisowy rytmu - stosunek długości odcinka wzrostu (od punktu 
przecięcia krzywej rytmu i mezora) do odcinka spadku.

1.1. Zmienność indywidualna rytmu sen-czuwanie

Preferencje co do pór zasypiania i budzenia się, wyznaczających ramy czasowe ak
tywności dziennej, traktowane są jako najważniejsze kryterium chronotypu. Przez ana
logię ze światem zwierząt zaproponowano uproszczony podział ludzi na „skowronki” 
i „sowy”, które to terminy weszły do codziennego użytku. Różnica pór zasypiania i bu
dzenia się typów skrajnych wynosi około 80 minut (np. Kerkhof, 1985). W warunkach 
codziennych różnice te są modyfikowane (zmniejszane) przez narzucone pory aktyw
ności społeczno-zawodowej, natomiast w warunkach laboratoryjnych typu constant ro
utine sięgają kilku godzin, a pozostawione samym sobie skrajne typy wieczorne (sowy) 
kładą się spać dopiero wtedy, gdy skrajne skowronki już rozpoczynają nowy dzień.

Badania polisomnograficzne typów porannych i wieczornych (Kerkhof, 1991; 
Kerkhof, Lancel, 1991) potwierdzały wyraźnie krótszy czas latencji i dłuższy ogól
ny czas snu u typów porannych, które zarazem wyżej niż typy wieczorne oceniały 
subiektywną jakość tego snu. Typy M (ang. morning, poranne) i E (ang. evening, 
wieczorne) różniły się także pod względem struktury snu, tj. pory występowania 
oraz długości faz REM w ciągu nocy - u typów porannych pierwszy epizod REM 
pojawiał się wcześniej.

Dane behawioralne pochodzące z ponadpięciotysięcznej populacji polskiej (Char
kowska, 2010) dowodzą, że osoby o chronotypie porannym, oprócz wcześniejszego 
usytuowania pory snu w ciągu doby, wykazują bardziej stabilne nawyki związane ze 
snem - ponad 60% utrzymuje tę samą porę kładzenia się spać w dni wolne i w dni 
robocze, podczas gdy wśród osób o preferencjach wieczornych dotyczy to zaledwie 
8% badanych.

Jacques Taillard i współpracownicy (1999) przeprowadzili dość szerokie stadium 
porównawcze przedstawicieli różnych chronotypów - pracowników niezmianowych 
z całej Francji. Typy wieczorne w porównaniu z porannymi przejawiały wyraźnie 
większe zapotrzebowanie na sen, w ciągu tygodnia pracy spędzały w łóżku mniej 
czasu w stosunku do swoich potrzeb, w weekendy spędzały w łóżku więcej czasu, 
wykazywały późniejsze pory budzenia się i kładzenia spać, szczególnie w dni wolne 
od pracy, i ogólnie reprezentowały bardziej nieregularne schematy snu-czuwania.

Co do jakości snu obu chronotypów zdania są podzielone. Zgodnie z niektórymi 
badaniami (Lehnkering, Siegmund, 2007) typy poranne charakteryzują się większą 
„efektywnością snu” (procentowa relacja czasu snu do całości czasu spędzanego 
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w łóżku), podczas gdy inne badania (Mongrain et al., 2005) dowodzą czegoś prze
ciwnego, tj. mężczyźni o orientacji porannej wykazują mniejszą efektywność snu 
niż ci o orientacji wieczornej. Nie można wykluczyć, że zmienną modulującą wpływ 
chronotypu na sen jest płeć badanych.

Typy poranne i wieczorne przejawiają skłonności do odmiennych rodzajów za
burzeń snu. Orientacja wieczorna ponadto istotnie zwiększa prawdopodobieństwo 
deficytu snu w zwykłe dni pracy. Skumulowany wpływ tych czynników przejawia 
się w podwyższonym poziomie senności dziennej i wyższej ocenie obciążenia za
daniowego przez typy wieczorne (np. Ogińska et al., 2010). Taillard i jego współ
pracownicy (2001) w badaniu ponad tysiąca osób (średnia wieku 51,3, odchylenie 
standardowe 3,3 lat) stwierdzili, że typy wieczorne relacjonują istotnie więcej zabu
rzeń snu i nastroju niż typy poranne, a wymiar „poranność-wieczomość” powiązany 
jest z rodzajem skarg dotyczących chronicznej bezsenności: dla typów porannych 
charakterystyczne są trudności w utrzymaniu snu i przedwczesne budzenie się rano, 
zaś typy wieczorne częściej zgłaszają kłopoty z zasypianiem i poranną ospałość. 
Logiczną konsekwencją tych skłonności jest występowanie zaburzeń typu ASPS 
(advanced sleep phase syndrome) u skrajnych typów porannych i DSPS (delayed 
sleep phase syndrome) u skrajnych typów wieczornych. Daniel Kripke (Kripke et 
al., 2008) sugeruje, że syndrom opóźnionej fazy snu jest zaburzeniem powiązanym 
z fenotypem rodzinnym oraz skłonnością do depresji jednobiegunowej.

1.2. Różnice indywidualne a chronofizjologia

Istnieją dowody na to, że skłonności do poranności-wieczomości nie wynikają ze 
stylu życia i przyzwyczajenia, lecz są natury endogennej. W trakcie eksperymentów 
prowadzonych w warunkach constant routine (ścisła kontrola warunków środowiska, 
w tym poziomu oświetlenia, aktywności fizycznej i sposobu odżywiania badanych) 
okazało się, że różnice fazy (maksimum) temperatury pomiędzy typami porannymi 
i wieczornymi sięgają dwóch godzin, natomiast różnice fazy subiektywnej aktywacji 
- nawet trzech, czterech godzin (Kerkhof, 1985; Kerkhof, Van Dongen, 1996). Trwa
jące pełny miesiąc pomiary cyklu rytmu - podstawowej charakterystyki systemu cir- 
kadialnego (Duffy et al., 2001), udowodniły, że behawioralne przejawy poranności- 
-wieczomości są ściśle powiązane z działaniem wewnętrznego zegara biologicznego. 
Typy poranne wykazują skłonności do skracania cyklu okołodobowego, podczas gdy 
typy wieczorne mają tendencje do jego wydłużania („opóźniania fazy”).

„Typy cirkadialne” różnią się przebiegiem rytmów okołodobowych wielu proce
sów fizjologicznych. Wyraźne zróżnicowanie faz obserwuje się np. w zakresie często
ści spoczynkowej i wysiłkowej akcji serca, wydzielania adrenaliny (Patkai, 1971), wy
dalania katecholamin z moczem i innych zmiennych (Kerkhof, 1986; 1987). Michael 
Gibertini i współpracownicy (1999) mierzyli poziom melatoniny we krwi 95 młodych 
mężczyzn i 22 kobiet co godzinę pomiędzy północą i godziną 7:00. Pora maksimum 
(akrofaza) tego rytmu była istotnie statystycznie powiązana z subiektywnie szacowaną 
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(na podstawie jednego tylko pytania) własną skłonnością do poranności-wieczomości. 
Spadek poziomu melatoniny po maksimum następował szybciej u typów porannych 
niż u wieczornych. Ponadto wydzielania melatoniny u kobiet (obliczana przy zasto
sowaniu modelu cosinorowego) przypadała wyraźnie wcześniej niż u mężczyzn (3:07 
vs 3:54). Nie stwierdzono natomiast żadnych zależności pomiędzy amplitudą rytmu 
melatoniny a tendencją do poranności-wieczomości ani też samooceną nastroju przy 
pomocy skali afektywności pozytywnej i negatywnej Davida Watsona (PANAS).

Erin Baehr i inni badacze (2000) przeanalizowali fazę i amplitudę rytmu tempe
ratury centralnej ciała u 101 mężczyzn i 71 kobiet obserwowanych w warunkach la
boratoryjnych przez sześć kolejnych dni. Minimum temperatury u typów porannych 
notowano średnio około godz. 3:50, u typów pośrednich - około 5:02, a u typów 
wieczornych - około 6:01. Oznacza to zarazem, że u typów porannych minimum 
temperatury przypadało mniej więcej w połowie okresu snu, podczas gdy u typów 
wieczornych znacznie bliżej pory budzenia (co w dużym stopniu tłumaczy wysoki 
poziom senności porannej u typów E). Minimum temperatury u mężczyzn wystę
powało około pół godziny później niż u kobiet. Co ciekawe, stwierdzono związek 
pomiędzy temperaturą i amplitudą rytmu temperatury — osoby o późniejszej fazie 
wykazywały też istotnie większy zakres zmian dobowych temperatury. Ta różnica 
wynikała z wyraźnie niższej temperatury nocą u typów wieczornych.

Nieliczne badania odnoszą się do różnic chronotypologicznych w poziomie wy
dzielania kortyzolu, który uznawany jest za trafny wskaźnik poziomu aktywacji oraz 
stresu. Sandra Bailey i Margaret Heitkemper (2001) zaobserwowały u typów M {mor
ning) szczyt rytmu wydzielania kortyzolu o około godzinę wcześniej w porównaniu 
z typami E {evening), podobnie zresztąjak w przypadku temperatury ciała. Co więcej, 
amplituda rytmu kortyzolu tych ostatnich była (nieznamiennie statystycznie) niższa. 
Brigitte Kudielka i współpracownicy (2006) badali poziom kortyzolu w ślinie w ciągu 
pierwszej godziny po obudzeniu u męskich przedstawicieli typów porannych i wie
czornych - typy M wykazywały wyższe wartości kortyzolu niż typy E. W kolejnych 
badaniach Kudielka i inni (2007) analizowali poziom wolnego kortyzolu w grupie 
złożonej z kobiet i mężczyzn, badanej przez trzy dni siedem razy dziennie. Chronotyp 
określano na podstawie samooceny (jedno pytanie). Także i tym razem wyższe warto
ści kortyzolu zarejestrowano u typów M w porównaniu z grupą osób typu E.

Najnowsze badania różnic chronotypologicznych wkraczają na poziom moleku
larny. Grupa badaczy z Berlina (Brown et al., 2008) porównywała długość cyklu 
rytmu na podstawie obserwacji komórek skórnych {dermal fibroblasts) pobranych 
od 11 „skowronków” i 17 „sów”. Zaobserwowano nie tylko różnice długości okresu 
rytmu obu grup, ale i istotne zmiany amplitudy i łatwości przesunięcia fazy u osób 
z identyczną „normalną” długością rytmu. Modelowanie matematyczne wskazuje, 
że ta zmienność może mieć znaczenie dla kształtowania ekstremalnych fenotypów 
behawioralnych. Uważa się więc obecnie, że chronotyp jest odzwierciedleniem alte- 
racji okresu rytmu endogennego oscylatora dobowego, którą można zaobserwować 
na poziomie komórkowym.
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1.3. Typ cirkadialny a przebieg procesów poznawczych

Znamienne są różnice chronotypologiczne w dobowym przebiegu funkcji po
znawczych - zróżnicowanie fazy, czyli pory występowania maksimum sprawności, 
stwierdzono w odniesieniu do czasu reakcji z wyborem (np. Vidaek et al., 1988), 
uwagi, rozumowania logicznego (Monk, Leng, 1986) i pamięci świeżej (Petros et 
al., 1990; Natale, Lorenzetti, 1997). Według obserwacji Jima Home’a (Home et al., 
1980) różnice pomiędzy chronotypami w poziomie wykonania (performance) są 
znacznie bardziej wyraziste niż różnice w przebiegu procesów fizjologicznych.

Grupa badaczy z Bolonii (Natale et al., 2003) stosowała u typów porannych i wie
czornych cztery rodzaje zadań: przeszukiwanie pola wzrokowego, rozumowanie lo
giczne, przestrzenne i matematyczne. Istotne różnice w trendach dobowych ujawniły 
się tylko w testach uwagi wzrokowej; w testach rozumowania nie stwierdzono róż
nic pomiędzy typami M i E. Autorzy przypuszczają, że testy rozumowani^ wymaga
ją większego wysiłku kompensacyjnego (w sensie poznawczym i motywacyjnym), 
który maskuje różnice dobowe związane ze zmianami poziomu pobudzenia.

Luciano Mecacci i współpracownicy (2004) odnotowali związek pomiędzy chro- 
notypem i porą występowania drobnych dysfunkcji poznawczych (cognitive failu
res)·. u typów porannych zdarzało się to najczęściej w porze wieczornej, natomiast 
u typów wieczornych pomyłki rozkładały się bardziej równomiernie w ciągu całego 
dnia. Ogólnie rzecz ujmując, typy M uzyskiwały wyższe wyniki w Cognitive Failu
res Questionnaire Donalda Broadbenta.

Pod koniec lat 70. Simon Folkard sformułował ciekawą hipotezę dotyczącą 
zmieniającej się w ciągu doby dominacji półkulowej - wyniki eksperymentów nad 
zapamiętywaniem wskazywały, że w porze przedpołudniowej osoby badane zwra
cały uwagę raczej na cechy fizyczne prezentowanych bodźców (brzmienie słów), 
natomiast w porze popołudniowej - na ich cechy semantyczne, tj. znaczenie słów 
(Folkard, 1979). To mogłoby oznaczać dominację lewopółkulowych strategii prze
twarzania informacji w porze przedpołudniowej i ich słabnięcie na rzecz strategii 
prawopółkulowych w godzinach późniejszych. Hipotezę zmiany strategii przetwa
rzania w ciągu dnia związanej z dominacją półkulową potwierdziły późniejsze do
świadczenia (Oakhill, 1986; Corbera et al., 1993). Irena Iskra-Golec (2006) anali
zowała ultradobowe i asymetryczne rytmy przetwarzania bodźców prezentowanych 
lateralnie, tj. zapamiętywania obrazków i słów pojawiających się w bocznym polu 
widzenia, czyli adresowanych do przeciwległej półkuli. Wyniki eksperymentu po
średnio potwierdzają hipotezę orientacji „lewopółkulowej” u typów porannych 
i „prawopółkulowej” u typów wieczornych.

Marco Fabbri (Fabbri et al., 2007) przeanalizował wyniki badań 1254 studentów 
w kontekście chronotypu i stylu myślenia. W teście SOLAT (Style of Leaming and 
Thinking) typy poranne wykazywały wyraźnie wyższe wyniki w strategiach lewo
półkulowych (left-thinking scale) niż typy pośrednie i wieczorne, i odwrotnie - typy 
wieczorne wykazywały wyższe wyniki w strategiach prawopółkulowych (right- 
thinking scale) niż typy pośrednie i poranne.
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Juan Francisco Diaz-Moralez (2007) przeprowadził badania kwestionariuszem 
MIPS (Millon Index of Personality Styles') u 360 studentów uniwersytetu madryckie
go. Stwierdził istotne statystycznie różnice w szeregu skal charakteryzujących „styl 
myślenia”: typy poranne uzyskiwały wyższe wyniki w skalach realistic/sensing (re- 
alizm/czucie), thought-guided (sterowanie poznawcze) i conservation-seeking (po
szukiwanie potwierdzenia), natomiast typy wieczorne osiągały przewagę w skalach 
imaginative/intuiting (wyobraźnia/intuicja), feeling-guided (sterowanie uczuciowe) 
i innovation-seeking (poszukiwanie nowości).

Marina Giampietro i Guido Cavallera (2007) zastosowali baterię testów kreatyw
nego myślenia Ellisa Paula Torrance’a (Torrance Test of Creative Thinking, TTCT) 
w wersji wizualnej w celu weryfikacji hipotezy o związku chronotypu ze stylem my
ślenia - dywergencyjnego lub konwergencyjnego. Typy wieczorne osiągały wyższe 
wyniki w skalach płynności (fluidity), elastyczności (flexibility), a zwłaszcza orygi
nalności (originality).

Jak widać, istotne różnice w przebiegu okołodobowym funkcji poznawczych 
mają swoje odzwierciedlenie w bardziej całościowo pojmowanym stylu myślenia 
i zachowania, czyli stanowią istotny element osobowości, z konsekwencjami dla 
regulacji stosunków jednostki ze środowiskiem w ogólniejszym sensie.

Testy przeprowadzone w armii amerykańskiej na ponad 400 rekrutach (Roberts, 
Kyllonen, 1999), a dotyczące sprawności procesów poznawczych i różnorodnych 
zdolności (bateria zadań do mierzenia inteligencji), wykazały słabe, ale znaczące 
statystycznie korelacje ujemne z porannością mierzoną kwestionariuszem MEQ 
(Morningness-Eveningness Questionnaire). Autorzy uważają więc wieczomość za 
cechę korzystną, będącą przejawem „adaptowalności”, czyli zdolności do przysto
sowania się do współczesnych warunków życia. Teza ta jest dość kontrowersyjna, 
zważywszy na doniesienia o słabszych wynikach w nauce uczniów/studentów typu 
wieczornego (np. Medeiros et al., 2001; Gianotti et al., 2002; Goldstein et al., 2007). 
Z drugiej strony opublikowane niedawno wyniki longitudinalnego badania kohorto- 
wego uczniów szkół amerykańskich (Kanazawa, Perina, 2009), obejmującego grupę 
ponad 14 300 osób, wykazały wyraźne tendencje do opóźniania godzin zasypiania 
i budzenia się, czyli skłonność do wieczomości u uczniów najzdolniejszych w po
równaniu z przeciętnymi. Sprzeczność tę można próbować wyjaśnić następująco: 
nie tyle sama wieczomość, co związane z nią ryzyko chronicznego deficytu snu jest 
czynnikiem pogarszającym samopoczucie i osiągnięcia szkolne młodzieży.

1.4. Chronotyp i zmienność dobowa w sferze afektywnej

Pierwsze badania zmienności dobowej nastroju u skrajnych typów cirkadialnych 
skalą AD ACL (Activation-Deactivation Adjective Check List) Roberta Thayera 
przeprowadził w roku 1980 Gerard Kerkhof ze swoimi współpracownikami (cyt. za: 
Thayer, 1989). Zgodnie z przewidywaniami typy poranne przejawiały wyższy po
ziom energetyczny w przedpołudniowej sesji badawczej, natomiast typy wieczorne 



15

- w porze badania popołudniowo-wieczomej. Sam Thayer badał tym narzędziem 
grupę osób co godzinę przez sześć dni. Typy poranne osiągały szczyt pobudzenia 
energetycznego w trzeciej kolejnej godzinie (8:00-9:00), zaś typy wieczorne do
piero w ósmej kolejnej godzinie pomiarowej (13:00-14:00). Ogólnie rzecz biorąc, 
dane dotyczące zmian poziomu energetycznego są spójne i powtarzalne w wielu 
eksperymentach. Thayer zwraca przy tym uwagę na duże różnice indywidualne 
w umiejętności/możliwości regulowania własnego poziomu energetycznego (przy
kładem niemożności takiej regulacji są dzieci, które czasem trudno jest „poskromić” 
wieczorem, kiedy są rozbawione). Według autora niektórzy ludzie są znacznie lepsi 
niż inni w odczytywaniu własnych stanów afektywnych i uświadamianiu sobie ich 
zmienności, czyli np. przejściowości obniżonego, pesymistycznego nastroju.

Co do wymiaru napięciowego nastroju {tension-calmness) oraz innych jego ujęć 
w kategoriach „pozytywny-negatywny”, dane z badań okołodziennych są nieco 
szczuplejsze. Jednak zarówno powszechne obserwacje codzienne, jak i dane kli
niczne dotyczące występowania i leczenia zaburzeń depresyjnych wskazują na oko- 
łodzienną zmienność funkcjonowania emocjonalnego. Ogólnie można wnioskować 
o wzroście emocji pozytywnych wraz z upływem godzin dnia oraz o małej dynamice 
zmian emocji negatywnych, ze wskazaniem na godziny poranne jako porę ich nasi
lenia. Ana Adan i Miquel Sanchez-Turet (2001) zwrócili uwagę na różnice płciowe 
w przebiegu dziennych zmian aktywacji i nastroju. Badane młode kobiety wyka
zywały wcześniejszą (o około dwie godziny) akrofazę aktywacji i poczucia zado
wolenia {happiness), słabiej też zaznaczał się u nich efekt post-lunch dip (senności 
poobiedniej).

Lee Clark i współpracownicy (1989) poprosili 196 studentów o wypełnianie 
skal nastroju siedem razy dziennie przez cały tydzień. Wyraźne różnice w przebie
gu dziennym widoczne były w skalach afektywności pozytywnej (PA), natomiast 
nie stwierdzono ich w skalach afektywności negatywnej (NA). Maksimum dobrego 
nastroju odnotowywano w różnych porach pomiędzy południem a godziną 21:00 
i było ono wyraźnie związane z indywidualną pozycją na skali „poranność-wieczor- 
ność”. Konrad Jankowski i Wanda Ciarkowska (2008) testowali w grupie mężczyzn 
reprezentujących skrajne chronotypy trójwymiarowy model nastroju obejmujący 
pobudzenie energetyczne {energetic arousal - EA), pobudzenie napięciowe {tense 
arousal - TA) i ton hedonistyczny {hedonic tone - HT). Obie grupy wykazywały po
dobny profil dzienny TA i HT, natomiast wymiar EA ukazał pewne odmienności po
między typami - osoby poranne osiągały wyższy poziom w godzinach 8:00-17:00; 
w godzinach późniejszych różnic nie stwierdzono. Ogólnie mówiąc, typy wieczorne 
wykazywały wyższy poziom pobudzenia napięciowego i niższe wyniki w skali tonu 
hedonistycznego w ciągu całego dnia.

Typy wieczorne mają skłonność do negatywnych symptomów charakterystycz
nych dla depresji, czyli obniżonego nastroju, w godzinach porannych. Wiele badań 
przemawia też za ich ogólnie mniejszą stabilnością emocjonalną, czyli większy
mi wahaniami nastroju (Kerkhof, 1985; Tankova et al., 1994). Wspomniane wy
żej wyniki badań z wykorzystaniem trójczynnikowego modelu nastroju świadczą 
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o tym, że osoby o preferencjach wieczornych mają tendencje do reagowania emo
cjami negatywnymi typu lękowego, natomiast osoby o preferencjach porannych 
charakteryzują się większą łatwością reagowania emocjami o znaku pozytywnym 
(Ciarkowska, 2010).

Brant Hasler i współpracownicy (2010) w opublikowanym niedawno artykule 
próbują analizować podatność typów wieczornych na zaburzenia nastroju w kon
tekście neuropsychologicznej teorii temperamentu Jeffreya Graya. W badaniach 208 
osób pod kątem symptomów depresji odkryto związek wieczomości z depresyjnoś- 
cią, niższą pobudliwością behawioralnego układu aktywacyjnego (BAS) i obniżoną 
afektywnością pozytywną, przy braku bezpośredniego związku z afektywnością ne
gatywną. Autorzy zaproponowali model, w którym BAS, a szczególnie „odpowiedź 
na nagrodę” (reward responsiveness) i pozytywna afektywność są czynnikami po
średniczącymi we wpływie poranności-wieczomości na zaburzenia depresyjne.

Trzeba zaznaczyć, że typy poranne i wieczorne inaczej reagują na całkowitą de- 
prywację snu: u zdrowych osób zorientowanych na wieczomość częściej obserwo
wano poprawę w zakresie symptomów depresyjnych, podczas gdy u osób porannych 
pozbawienie snu skutkowało znaczącym pogorszeniem nastroju (Selvi et al., 2007).

Badania dotyczące zróżnicowania rytmiki dobowej w sferze afektywnej są nieco 
mniej liczne niż te dotyczące sfery poznawczej, co prawdopodobnie odzwierciedla 
ogólnie większe zainteresowanie aspektami kognitywnymi funkcjonowania człowieka 
w ostatnim ćwierćwieczu. Wydaje się jednak, że „powrót po latach” emocji jest nie
unikniony, wraz z rozwojem neuronauki i próbami bardziej precyzyjnego definiowa
nia układu emocjonalnego mózgu w terminach neuropsychologii (LeDoux, 2000).

1.5. Chronotypologia - dziedziczność i środowisko

Współczesne badania dowodzą, że indywidualne preferencje co do porannego- 
-wieczomego typu aktywności są zjawiskiem natury endogennej, ściśle związanym 
z funkcjonowaniem fizjologicznym i uwarunkowanym genetycznie.

Najczęściej ostatnio cytowane badanie z tego obszaru (Hur, 2007) oparte było na 
wywiadach telefonicznych z 997 parami koreańskich bliźniąt w wieku od 9 do 23 lat. 
Populację podzielono na trzy podgrupy wiekowe: preadolescentów, adolescentów 
i młodych dorosłych. Korelacje pomiędzy bliźniętami były we wszystkich tych gru
pach podobne, co sugeruje stabilność wpływu czynnika genetycznego w toku rozwoju 
osobniczego. Analiza modelu wykazała, że czynniki genetyczne odpowiadają za 45%, 
natomiast środowiskowe za 55% ogólnej zmienności preferencji dobowych we wszyst
kich trzech podgrupach. Wyniki te są zbliżone do danych z badań holenderskich (Vink 
et al., 2001), które obejmowały aż 1650 par bliźniąt, ale chronotyp był określany na 
podstawie jednego tylko pytania o orientację poranną/wieczomą. W tych badaniach 
całkowity udział czynnika dziedzicznego wynosił 44% w grupie bliźniąt nastoletnich 
(średni wiek: 17,8 ± 3,1 roku) i 47% w grupie bliźniąt starszych (średni wiek: 46,5 ± 6,6 
roku). Jeszcze większą grupę bliźniąt (2836 dorosłych par monozygotycznych i 5917 
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par dyzygotycznych tej samej płci) badali Finowie (Koskenvuo et al., 2007) - efekty 
genetyczne dotyczyły około połowy (49,7%) interindywidualnej zmienności typologii 
dobowej u dorosłych. Silny wpływ dziedziczenia na chronotyp wyjaśnia, dlaczego w tak 
niewielkim stopniu poddaje się on modyfikacjom w toku oddziaływań społecznych.

Doniesienia z badań ściśle genetycznych ostatniej dekady wskazują na związek 
pomiędzy mutacjami genów zegarowych (hPer3) a ekstremalnymi formami chrono- 
typu z zaburzeniami snu (zespół opóźnionej fazy snu - DSPS, delayed sleep phase 
syndrome).

Wydaje się więc udowodnione, że chronotyp jest cechą uwarunkowaną genetycz
nie, a modyfikowaną przez porę urodzenia (porę roku), klimat i położenie geogra
ficzne, tudzież czynniki psychospołeczne właściwe danej kulturze.

Vincenzo Natale i Ana Adan (1999) zaobserwowali w grupie 1584 studentów 
związek pomiędzy skłonnością do poranności-wieczomości i miesiącem urodzenia. 
Więcej typów porannych było wśród osób urodzonych w miesiącach jesiennych i zi
mowych, podczas gdy przybycie na świat wiosną lub w lecie łączyło się z wieczor- 
nością. Autorzy tłumaczą te dane następująco: eksponowanie dojrzewającego ukła
du nerwowego na skracający się fotoperiod (jesienią) sprzyja przyspieszeniu fazy 
rytmu, natomiast styczność zaraz po urodzeniu z wydłużającym się fotoperiodem 
(na wiosnę) prowokuje opóźnienie fazy, czyli tendencję do wieczomości. W badaniu 
powtórzonym kilka lat później (Natale et al., 2009), tym razem na 5720 studentach, 
uzyskano podobne rezultaty. Wpływ pory urodzenia na chronotyp był znamienny 
statystycznie, aczkolwiek niewielki. Porównywalne rezultaty uzyskał zespół kana
dyjski (Mongrain et al., 2006), badając ponad 1500 ochotników w wieku 17-35 
lat - osoby urodzone podczas dnia o długości 8-10 godzin przejawiały znacznie 
silniejsze skłonności do poranności niż urodzeni w okresie dnia 12-14-godzinnego. 
Wyniki tych dwóch studiów były inspiracją dla podobnych badań japońskich (Takao 
et al., 2009) - 1156 studentów podało swoje dane dotyczące urodzenia i wypełniło 
kwestionariusz MEQ. Tym razem jednak ani długość fotoperiodu, ani miesiąc uro
dzenia nie okazały się statystycznie istotnymi czynnikami modulującymi preferencje 
okołodobowe. Autorzy zwracają uwagę na dwa czynniki różnicujące biologicznie 
badaną dotychczas populację rasy kaukaskiej i Azjatów: polimorfizm genetyczny 
genów zegara biologicznego i wrażliwość układu wzrokowego. Te różnice etniczne 
mogą odpowiadać za różną wrażliwość na dzienny poziom oświetlenia, czyli dłu
gość fotoperiodu we wczesnym dzieciństwie.

Badanie Christopha Randlera (2008b) dotyczyło natomiast porównań chronoty- 
pu w różnych częściach kuli ziemskiej - oparte było na kwestionariuszach wypełnia
nych przez uczniów 16 niemieckich szkół zagranicznych. Porównanie trzech typów 
klimatu (umiarkowany, subtropikalny, tropikalny) wskazuje na większe skłonności 
do wieczomości u mieszkańców strefy subtropikalnej. Stwierdzono także istotne 
związki pomiędzy chronotypem i położeniem geograficznym (długością i szerokoś
cią geograficzną) w strefie czasowej Europy Centralnej : coraz więcej typów poran
nych wśród adolescentów spotkać można, „idąc” na północ i na wschód (Randler, 
2008a; 2008b). Porównanie uczniów ze szkół w miastach niemieckich i hiszpańskich 
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(Randler, Diaz-Morales, 2007) wskazuje na większą skłonność do wieczomości tych 
ostatnich. Autorzy poszukują wyjaśnień w lokalnych zwyczajach dotyczących czasu 
rozpoczynania pracy i stosowania przerw (sjesty) - wydaje się więc, że ekspozycja 
na światło dzienne, która (ze względu na wpływ na poziom melatoniny) uważana 
jest za czynnik kształtujący chronotyp, nie jest tu prostym efektem położenia geo
graficznego, lecz także aspektów kulturowo-społecznych, związanych z warunkami 
klimatycznymi i długością fotoperiodu.

Powyższych obserwacji, dotyczących większej poranności mieszkańców północ
nych regionów Europy, nie potwierdzają dane pochodzące z innych kontynentów (np. 
Smith et al., 2002; Borisenkov, 2010). Wedle tych danych im dalej od równika, tym 
więcej w populacji jest typów wieczornych - chronotyp bowiem „podąża za świtem”. 
Ten brak spójności co do związków czynników geograficznych i orientacji w stronę 
poranności-wieczomości tłumaczyć można silnym wpływem moderującym lokalnych 
zwyczajów społecznych, które odgrywają dominującą rolę w kształtowaniu nawyków. 
Wyraźne różnice chronotypologiczne bywają np. obserwowane między mieszkańcami 
różnych miast oraz miast i wsi (Benedito-Silva et al., 1998; Roenneberg et al., 2007).

Synchronizatory społeczne, tj. przyjęte w danym środowisku zwyczaje, lub wy
brany zawód i związany z nim tradycyjnie system pracy są istotnym czynnikiem 
modyfikującym pozycję na osi poranność-wieczomość. Ciarkowska (2003), prze
badawszy grupę 487 osób przy pomocy polskiej wersji MEQ (wystandaryzowanej 
i nazwanej KRAD - Kwestionariusz Rytmu Aktywności Dobowej), stwierdziła, że 
osoby z danej grupy wiekowej osiągają różne wyniki na skali poranności zależ
nie od typu aktywności zawodowej. I tak studenci charakteryzują się zdecydowaną 
wieczomością, ale ich rówieśnicy pracujący zawodowo wyraźnie preferują poranną 
porę aktywności. Wśród osób starszych, czyli członków grupy uznawanej ogólnie 
za „poranną”, przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, nawet po przekroczeniu 50 
roku życia, zaliczają się do chronotypów wieczornych. Wieczór bowiem jest porą, 
gdy wykonywanie pracy zawodowej wymagającej złożonej aktywności poznawczej 
przychodzi im stosunkowo najłatwiej (Ciarkowska, 2000).

A zatem należy chronotyp traktować jako wynik interakcji czynnika biologicz
nego i synchronizatora społecznego. Można przypuszczać, że zachodzi tu zarówno 
proces selekcji wstępnej (wybieranie zawodu i godzin pracy w zgodzie z własnymi 
preferencjami), jak i proces adaptacji (modyfikacji chronotypu pod wpływem naci
sków środowiska społecznego).

1.6. Chronotyp - różnice osobowościowe i style zachowania

Liczne badania kwestionariuszowe korelatów chronotypu wykazały, że typy wie
czorne ujawniają pewne cechy i style zachowania, które łączą się z trudnościami 
przystosowawczymi i problemami w radzeniu sobie z wymaganiami środowiskowy
mi i społecznymi: wyższy poziom neurotyzmu (Torsvall, Akerstedt, 1980), więcej 
cech charakterystycznych dla wzorca zachowania A, wyższy poziom lęku; obserwu



19

je się również ich większą podatność na depresję - u mężczyzn i na histerię - u ko
biet (Mecacci, Rocchetti, 1998). Te trudności adaptacyjne przejawiają się w kon
sekwencji występowaniem zaburzeń psychosomatycznych (Mecacci i Rocchetti, 
1998; Soreca et al., 2009). Ponadto niektórzy autorzy (Kasof, 2001) zwracają uwagę 
na skłonności osób wieczornych do zachowań bulimicznych i jedzenia napadowe
go, inni z kolei (np. Adan, 1994; Tankova et al., 1994) przytaczają dowody na ich 
niekorzystne nawyki zdrowotne, zwiększoną konsumpcję używek i stymulantów. 
Natale i współpracownicy (2008) obserwowali znamiennie wyższy odsetek typów 
wieczornych wśród pacjentów cierpiących na zburzenia odżywiania. Uważa się, że 
typy poranne prowadzą „zdrowszy” tryb życia niż wieczorne, co skutkuje ich lep
szym stanem zdrowia psychosomatycznego (Chełmiński et al., 1999; Taillard et al., 
2001). Timothy Monk i współpracownicy (2004) wykazali, że typy poranne prowa
dzą również bardziej regularny tryb życia. Związek poranności z regularnością jest 
istotny nawet po wykluczeniu wpływu wieku. W konsekwencji poranność okazuje 
się korelować znamiennie pozytywnie również z poziomem ogólnego zadowolenia, 
czyli dobrostanu (Randler, 2007).

Tradycyjnie już badane są klasyczne korelaty osobowościowe poranności-wie- 
czomości - sporo badań potwierdza słaby związek wieczomości z ekstrawersją (np. 
Folkard et al., 1979; Wilson, 1990; Ciarkowska, 1997), ale równie liczne są wyniki 
negujące związki pomiędzy tymi cechami (np. Torsvall, Ákerstedt, 1980; Mecacci, 
Rocchetti, 1998).

Według kilku autorów typy wieczorne przejawiają większą niż inne impulsywność 
i nasiloną potrzebę poszukiwania doznań (Ciarkowska, 1997; Caci et al., 2004). Z kolei 
Nancy Digdon i Andrew Howell (2008) odnotowali w grupie studentów kanadyjskich 
(n = 308) istotne związki wieczomości z obniżoną samokontrolą oraz ze skłonnością 
do prokrastynacji (odsuwania w czasie, odkładania na później pracy i zobowiązań).

Randler (2008c) analizował wyniki stosunkowo licznej grupy uczniów, studentów 
i osób dorosłych (n = 1231) przy użyciu skróconej, 10-itemowej wersji Inwentarza 
Wielkiej Piątki (BFI, Big Five Inventory) opracowanej przez Beatrice Rammstedt 
i Olivera Johna (2007). Poranność korelowała znamiennie z ugodowością i sumien
nością. Neurotyzm korelował z wieczomością tylko w grupie kobiet i w grupie 
adolescentów. Związków z ekstrawersją i z otwartością nie stwierdzono. Podobne 
rezultaty uzyskał zespół Lorenza Tonettiego (2009), badając ponad 500 osób kwe
stionariuszem Wielkiej Piątki (BFO, Big Five Observer)·, typy poranne uzyskiwały 
znacząco wyższe wyniki w skali sumienności, natomiast typy wieczorne w skali 
neurotyzmu. Większą stabilność emocjonalną typów porannych potwierdza również 
analiza Colina DeYounga i współpracowników (2007).

Ciarkowska (2003) relacjonuje wyniki badań własnych z użyciem kwestiona
riuszy temperamentu autorstwa Jana Strelaua: preferencje poranne korelują w nich 
znamiennie z wynikami w skali wytrzymałości, co oznacza relatywnie większą od
porność typów porannych na sytuacje trudne, zawierające duży ładunek stymulacji. 
Zarazem osoby poranne przejawiały w badaniach mniejszą ruchliwość procesów 
emocjonalnych i większą siłę procesów hamowania. Autorka proponuje w tym kon
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tekście rozważenie innej jeszcze interpretacji chronotypu: osoby o orientacji wie
czornej (ekstrawertywne, impulsywne, mało wytrzymałe) wydają się być „niedosty- 
mulowane”, czyli poszukujące wrażeń (w celu osiągnięcia i utrzymania optymalnego 
poziomu aktywacji), co logicznie współbrzmi z doniesieniami o zwiększonej u nich 
konsumpcji substancji psychoaktywnych (Ciarkowska, 2010).

Na zakończenie warto wspomnieć analizy Catherine Gale i Christophera Mar
tyna (1998), którzy zmierzyli się z weryfikacją anglosaskiego powiedzenia (autor
stwa Benjamina Franklina): „Early to bed and early to rise makes a man healthy, 
wealthy, and wise” („Wczesne chodzenie spać i wczesne wstawanie czynią czło
wieka zdrowym, zamożnym i mądrym”). Analiza objęła losy ponad 1200 seniorów 
z ośmiu różnych regionów Wielkiej Brytanii, którzy w latach 1973-1974 brali udział 
w badaniach prowadzonych przez Department of Health and Social Security i od 
których zebrano dane dotyczące pory snu i warunków socjoekonomicznych (do
chody, mieszkanie, posiadanie samochodu, udogodnień technicznych). Stan funkcji 
poznawczych i stan zdrowia określane były na podstawie badań przez specjalistę ge
riatrę. Nie stwierdzono żadnych różnic pomiędzy „skowronkami” i „sowami” w za
kresie zmiennych dotyczących zdrowia (oraz umieralności), zamożności i sprawno
ści poznawczej. Zaobserwowano natomiast pewną prawidłowość dotyczącą długości 
snu - ryzyko zgonu u osób, które spędzały w łóżku 12 lub więcej godzin wynosiło 
1,7 w stosunku do spędzających w łóżku dziewięć godzin. Najniższe ryzyko zgo
nu (0,8) występowało w grupie osób spędzających w łóżku osiem godzin, ale pora 
snu (skłonność do wcześniejszej lub późniejszej aktywności) nie odgrywała istotnej 
roli. Należy zaznaczyć, że kontrolowano przy tym stan zdrowia badanych. Tak więc 
przekonanie o pewnej „wyższości” porannego stylu życia nie znalazło potwierdze
nia w długofalowych obserwacjach społecznych. Można przypuszczać, że efektow
na forma językowa cytowanego wyżej powiedzenia (rymowanka) wzięła górę nad 
obiektywnymi danymi i nadal wprowadza w błąd wiele osób, dodatkowo generując 
poczucie niższości u przedstawicieli chronotypu wieczornego.

Literatura dotycząca różnych aspektów funkcjonowania typów porannych i wie
czornych jest dość bogata. Wyczerpujący przegląd badań prowadzonych w latach 
1976-2006 nad porannością-wieczomością i ich korelatami fizjologicznymi, beha
wioralnymi, osobowościowymi i psychospołecznymi prezentują trzy prace: Gerarda 
Kerkhofa (1985), Iren Tankovej i współautorów (1994) oraz Guida Cavallery i Si- 
monetty Giudici (2008). Należy jednak nadmienić, że zdecydowana większość rela
cjonowanych badań odnosiła się do jednego tylko wymiaru chronotypu, tj. akrofazy 
rytmu aktywacji, określanego różnymi metodami kwestionariuszowymi.

1.7. Metody opisu chronotypu

Zdecydowana większość kwestionariuszy dotyczących chronotypu odnosi się je
dynie do cechy nazywanej umownie „porannością”, tj. ma na celu określenie akrofa
zy rytmu aktywacji poprzez sprecyzowanie pory doby, o jakiej osoba badana skłon
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na jest budzić się, zasypiać, tudzież podejmować intensywne działania umysłowe 
(testy, sprawdziany) bądź fizyczne (ćwiczenia, gimnastyka). Chodzi zatem o stwier
dzenie, o jakiej porze występuje u niej maksimum pobudzenia i sprawności, zarów
no fizycznej, jak i psychicznej. Kwestionariusze te operują skalą godzinową i na jej 
podstawie umożliwiają kwalifikowanie badanych jako osób „zdecydowanie poran
nych”, „umiarkowanie porannych”, „pośrednich”, umiarkowanie wieczornych” lub 
„zdecydowanie wieczornych”.

Najbardziej popularnym narzędziem do określania chronotypu jest jednowymia
rowy kwestionariusz MEQ (Home, Óstberg, 1976), który Olov Óstberg i Jim Home 
stworzyli, inspirując się pracą doktorską O. Oquista z roku 1970 (pt. Kartlaggning av 
individuella dygnsrytmer), powstałą na Uniwersytecie w Góteborgu. W późniejszych 
latach pojawiły się też inne skale, jak Diurnal Type Scale Larsa Torsvalla i Torbjór- 
na Akerstedta (1980), Composite Scale stworzona przez Carllę Smith, Qhristophera 
Reilly’ego oraz Karen Midkiff (1989), skrócona wersja MEQ autorstwa Any Adan 
i Heleny Almirall (1991), a w końcu Preference Scale Carlli Smith i współpracowni
ków (2002). Specjalna wersja kwestionariusza MEQ dla dzieci została przygotowa
na przez zespół Mary Carskadon (1993). Till Roenneberg i współpracownicy (2003) 
zaproponowali konkurencyjny wobec MEQ, acz istotnie z nim korelujący Munich 
Chronotype Questionnaire (MCTQ), który oprócz pytań o preferencje dotyczące snu 
danej osoby, zawiera charakterystykę chronotypów członków rodziny. Roenneberg 
za najistotniejszą cechę MCTQ uważa rozróżnienie pomiędzy dniami roboczymi 
i dniami wolnymi od pracy - właściwa charakterystyka chronotypu to zdaniem au
tora parametr nazwany MSF (middle of sleep phase on free day), odnoszący się do 
obliczonego środka preferowanej pory snu w dni wolne.

Od ponad 30 lat to MEQ pozostaje najpopularniejszym kwestionariuszem chro
notypu, mimo iż budzi szereg wątpliwości co do rzetelności i trafności. Za istotną 
jego wadę uznano fakt, że normy opracowane na podstawie badań populacji w wieku 
18-32 lat nie są odpowiednie dla populacji starszych. W roku 2004 Taillard i współ
pracownicy zaproponowali nowe kryteria klasyfikacji chronotypów, w oparciu o ba
dania kilkusetosobowej, bardziej dojrzałej populacji.

Ponadto badania prowadzone w różnych krajach doprowadziły do spostrzeżeń, że 
przeciętne wyniki związane są z porą roku, szerokością geograficzną i „kontekstem 
kulturowym”, czyli lokalnymi zwyczajami spędzania dnia i godzin pracy. Utrud
nia to znacznie porównywanie badań pomiędzy sobą i wyciąganie wniosków o bar
dziej uniwersalnym charakterze. Niektórzy autorzy (Smith et al., 1989) krytykowali 
również słabość psychometryczną MEQ i pochodnych testów - ich niską spójność 
wewnętrzną, brak racjonalnego wytłumaczenia przypisanych odpowiedziom war
tości punktowych itp. Sama Smith (Smith et al., 1989) zaproponowała Composi
te Morningness Questionnaire, będący „składanką” najlepszych pod względem 
psychometrycznym pytań z dwóch najpopularniejszych skal, tj. Home’a-Ostberga 
i Torsvalla-Akerstedta. Nowy kwestionariusz nie był jednak wolny od starych wad: 
przez odwoływanie się do ściśle określonych godzin utrudniał odpowiedź osobom 
zatrudnionym w nietypowych porach doby i ciągle związany był ze zwyczajami 
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lokalnymi co do schematu czasowego dnia pracy. Ponadto zawierał identyczne py
tania pochodzące z dwóch źródeł, różniące się minimalnie sformułowaniem, co po
dwajało efekt niektórych aspektów chronotypu, nie rozszerzało natomiast spektrum 
przejawów poranności-wieczomości.

W roku 2002 opublikowano wyniki badania poranności-wieczomości przy uży
ciu Skali Preferencji (Smith et al., 2002). Miała być ona remedium na dotychczaso
we bolączki badań transkulturowych przy użyciu tradycyjnych narzędzi, typu MEQ. 
Nowa, 12-pozycyjna skala nie zawiera żadnych odniesień do skali godzinowej, od
wołuje się natomiast do samoopisu osoby badanej w porównaniu do „większości 
ludzi”. Równoległe badania studentów w sześciu krajach (Wielka Brytania, USA, 
Holandia, Kolumbia, Hiszpania, Indie) wykazały dosyć dobre własności psychome- 
tryczne tej wczesnej wersji skali oraz spójną strukturę czynnikową w różnych gru
pach badanych. Uwidoczniły się różnice zależne od strefy klimatycznej: respondenci 
z krajów położonych bliżej równika przejawiali większe skłonności do poranności.

Przed 25 laty dwaj angielscy teoretycy i badacze rytmów okołodobowych czło
wieka, David Minors i James Waterhouse (1985) uznali, że dla pełnego opisu rytmi
ki dziennej niezbędne są trzy jej charakterystyki: faza, amplituda i stabilność. Wsze
lako ta ostatnia cecha wykrywalna jest jedynie w warunkach badań laboratoryjnych 
(rytm swobodnie biegnący-free-running), takich, jakie prowadzone były np. w bun
krze izolacyjnym w Manchesterze lub w stacjach polarnych, nie wspominając już 
o klasycznych eksperymentach w jaskiniach alpejskich (Michel Siffre w roku 1962) 
i w jaskiniach Kentucky (Nathaniel Kleitman i Bruce Richardson w roku 1938). 
W warunkach zwykłych laboratoriów badanie stabilności rytmów jest niesłychanie 
trudne, zaś w warunkach „normalnych” - wręcz niewykonalne.

Zatem seria kwestionariuszy zbudowanych przez Simona Folkarda i jego współ
pracowników odnosić się miała właśnie do „innych niż poranność” cech związanych 
z rytmiką okołodobową. Tak powstały Circadian Type Questionnaire (Folkard et al., 
1979) i cykl Circadian Type Inventory - CTI (Folkard, 1987). Analizy czynnikowe 
tych kwestionariuszy doprowadziły do wyodrębnienia czynników, które nazwano 
languidness-vigorousness (ospałość-żywotność) i flexibility-rigidity (elastyczność- 
-sztywność), a które miałyby odpowiadać innym niż akrofaza parametrom rytmu. 
Wysoki wynik w skali languidness mógłby świadczyć o dużej amplitudzie rytmu, 
natomiast duża rigidity o jego stabilności. Peter Smith (Smith et al., 1991) używał 
kwestionariusza CTI w badaniach studentów australijskich. Jego zdaniem skala lan- 
guidity ma lepsze własności psychometryczne niż skala flexibility, jest bardziej ho
mogeniczna. Analiza czynnikowa CTI wykazała istnienie trzech czynników, które 
wyjaśniały łącznie około 33% całkowitej wariancji. Jednakże zawartość treściowa 
czynników nie odzwierciedlała dokładnie koncepcji i definicji „wigoru” i „sztywno
ści” proponowanych przez autorów.

Rudolf Moog (1981) zaproponował 20-pytaniowy Marburger Questionnaire, który 
zawierał dwie skale: subiektywną pozycję fazy i postrzeganą stabilność rytmu.

Całkiem niedawno pojawiła się nowa skala nazwana Time Awareness Scale, skon
struowana przez Lee Di Milię i Simona Folkarda (2009). Kwestionariusz bazuje na 
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skali preferencji Carlli Smith (Smith et al., 2002), ale uzupełnia wymiar „wcześniej- 
-później” o dwie dodatkowe dymensje: siłę preferencji oraz świadomość czasu. Oba 
czynniki są uważane za wskaźniki amplitudy rytmu aktywacji. Kwestionariusz jest 
obecnie testowany, występuje pod nazwą Circadian Amplitude and Phase Scale (Di 
Milia et al., 2011).

Podstawą teoretyczną Kwestionariusza Chronotypu - KCh (Ogińska, 1996), uży
wanego w badaniach relacjonowanych w niniejszym opracowaniu, jest wspomniany 
już na wstępie zestaw czterech parametrów charakteryzujących rytm okołodobo- 
wy: okres, mezor, akrofaza i amplituda. Spośród nich tylko dwa ostatnie mogą być 
przedmiotem samoopisu (okres rytmu jest stały, tzn. synchronizowany do 24 godzin, 
natomiast pojęcie „mezor” odnosi się poziomu średniego i stanowi jedynie punkt 
odniesienia dla oscylacji okołodobowych).

Subiektywna akrofaza rytmu aktywacji odzwierciedlana jest przez wymiar „po- 
ranność-wieczomość”. Dotyczy świadomości własnych możliwości i ograniczeń, 
preferencji, gotowości lub niechęci do podejmowania różnorodnych aktywności 
o określonej porze dnia. Skala nie powinna odnosić się do czasu zegarowego, gdyż 
ten wiąże się ściśle z lokalnymi zwyczajami, uwarunkowanymi klimatycznie i kul
turowo. Powinna natomiast pokrywać wszystkie obszary stanu funkcjonalnego: po
ziom energetyczny, nastrój, uwagę, sprawność itd.

Subiektywna amplituda rytmu aktywacji przejawia się jako „wyrazistość rytmu”, 
czyli świadomość (lub jej brak) różnic pomiędzy fazami hipo- i hiperaktywacji, 
możliwość/zdolność wolicjonalnego modulowania własnego stanu psychofizjolo
gicznego, np. przezwyciężania senności albo relaksowania się w porze podwyższo
nej aktywacji.

Skala „poranność-wieczomość” powinna korelować z realnymi porami zasypia
nia i budzenia się, zwłaszcza w dni wolne od pracy, natomiast skala „wyrazistości” 
powinna odpowiadać zakresowi zmian nastroju i aktywacji obserwowanych w ba
daniu całodziennym.

Inaczej niż w tradycyjnej klasyfikacji osób badanych, która typ „zdecydowany” 
albo „umiarkowany” określa w zależności od dokładnej godziny budzenia się (po
dejmowania aktywności fizycznej i intelektualnej), sugeruję, by w opisie chronotypu 
jego „siłę” definiować poprzez wynik skali wyrazistości. Tak więc osoba „zdecy
dowanie poranna” to taka, która wcześnie wstaje i szybko osiąga maksimum pobu
dzenia, a „kiedy nadchodzi jej zwykła pora snu, nie może opanować senności, oczy 
same się jej zamykają”, zaś osoba „umiarkowanie poranna” to taka, która mimo że 
lubi wcześniej niż inni rozpoczynać pracę, to jednak „o każdej porze dnia lub nocy 
potrafi się skupić, jeśli ma coś do zrobienia”, czyli jej rytm nie jest aż tak wyraźnie 
zaznaczony (cytaty są przykładami pytań KCh dotyczących behawioralnych przeja
wów rytmu aktywacji).

Wersja angielska KCh, pod nazwą Chronotype Questionnaire, opublikowana została 
niedawno w czasopiśmie „Personality and Individual Differences” (Ogińska, 2011).

Relacjonowane poniżej prace dotyczą dwóch wymienionych dymensji chronoty
pu, co jest nowością w tym obszarze badawczym. Eksplorują te aspekty funkcjono
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wania człowieka, które mogą być pochodną indywidualnej rytmiki okołodobowej, 
czyli wszystko, co wiąże się ze zmiennym poziomem czuwania w ciągu doby i jego 
konsekwencjami dla sprawności, nastroju oraz ogólnego dobrostanu.

Wszyscy jesteśmy „dziećmi Wszechświata”, a nasze ciała i umysły funkcjonują 
w zgodzie z rytmem Ziemi. Chronotyp, w tym sensie, odzwierciedla indywidualne 
dopasowanie się do tej rytmiczności. Powstaje pytanie, czy wyrazisty rytm oko- 
łodobowy jest atrybutem organizmu dobrze dostosowanego pod względem biolo
gicznym, tj. takiego, który wrażliwy jest na synchronizatory środowiskowe i działa 
zgodnie z rytmem natury, czy może spłaszczona krzywa dobowa jest przejawem 
i rezultatem presji współczesnej cywilizacji i charakteryzuje jednostki dobrze za
adaptowane pod względem społecznym, tj. sprawnie funkcjonujące w warunkach 
dzisiejszego „społeczeństwa 24-godzinnego”.



2. Własności psychometryczne Kwestionariusza Chronotypu 
(badania własne)

Kwestionariusz Chronotypu (załącznik 1) składa się z 14 pytań, należących do 
dwóch skal: akrofazy i amplitudy. Skala „poranności-wieczomości” (subiektywna 
akrofaza) zawiera osiem pytań odnoszących się do aktywacyjnych i afektywnych 
aspektów stanu funkcjonalnego, czyli: poziomu pobudzenia, zdolności do koncen
tracji uwagi, nastroju. Skala „wyrazistości rytmu” (subiektywna amplituda) ma sześć 
pytań, które dotyczą wyczuwalności faz hiper- i hipoaktywacji oraz możliwości sa- 
moregulowania tych stanów.

Osoby badane proszone są o ustosunkowanie się do kolejnych stwierdzeń po
przez wybór jednej z trzech opcji odpowiedzi: „tak”, „nie” bądź „?”, który jest rów
noznaczny z „to zależy, trudno powiedzieć”. Badanie zazwyczaj zajmuje nie więcej 
niż sześć, siedem minut, przy czym czas badania nie jest ograniczony.

Skala PW (poranność-wieczomość) może przyjmować wyniki od 8 do 40 punk
tów. Na podstawie badań grup studenckich przyjęto wstępnie, że wynik PW poniżej 
21 punktów świadczy o „poranności”, zaś powyżej 27 punktów - o „wieczomości” 
osoby badanej. Typy „pośrednie” osiągają wyniki pomiędzy 21 i 27 punktami. Skala 
AM (amplituda/wyrazistość) może przyjmować wartości od 6 do 30 punktów. Oso
by, które osiągają wynik do 15 punktów, mają prawdopodobnie słabo zaznaczony 
okołodobowy rytm aktywacji, czyli rytm o niewielkiej amplitudzie. Przedział 16-22 
punktów obejmuje osoby o umiarkowanie zaznaczonym rytmie, czyli o średniej am
plitudzie. Wynik powyżej 22 punktów wskazuje na rytm bardzo wyraźny, o dużej 
amplitudzie.

Kwestionariusz był testowany po raz pierwszy w latach 1994-1996 (Ogińska, 
1996). Ponad 40 pozycji poddano wtedy analizie czynnikowej w badaniu grup stu
dentów ostatniego roku medycyny (n = 210, 54 i 83 w kolejnych badaniach słu
żących doprecyzowaniu treści pytań). W efekcie analizy eksploracyjnej wybrano 
14 stwierdzeń, które weszły do wersji ostatecznej kwestionariusza. Pozycje skali 
PW wykazywały ładunki czynnikowe pomiędzy 0,55 a 0,81, pozycje skali AM po
między 0,47 a 0,68. Współczynnik zgodności wewnętrznej, tzw. współczynik alfa 
Cronbacha, wynosił w przypadku skali PW 0,83, dla skali AM tylko 0,58 (niższy 
współczynnik alfa może być związany z mniejszą liczbą pozycji).

W ciągu ostatnich lat Kwestionariuszem Chronotypu zbadano ponad 1800 osób 
różnych zawodów i w różnym wieku. Poniższe analizy obejmują wyniki 1374 osób 
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(w wieku od 13 do 91 lat; 769 kobiet i 605 mężczyzn), które podały swoje dane co 
do wieku i zawodu. Z tej populacji wyodrębniono cztery homogeniczne podgrupy, 
w których przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową:
a) 228 uczniów gimnazjum, 117 chłopców, 111 dziewcząt (średni wiek 15 ± 0,8 

roku);
b) 154 studentów kierunków humanistycznych i projektowych, 37 mężczyzn i 117 

kobiet w wieku 19-29 lat (średni wiek 21,6 ± 2,2 roku);
c) 138 lekarzy medycyny, 62 mężczyzn i 76 kobiet w wieku 35-55 lat (średni wiek 

44,2 ±5,9 roku);
d) 97 emerytów/rencistów, 44 kobiety i 53 mężczyzn w wieku 65-91 lat (średni 

wiek 72,7 ± 6,2 roku) - aktywnych i samodzielnych, czasem zaangażowanych 
w pracę w niepełnym wymiarze godzin lub społeczną.
Analizy danych prowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS 11.0 

(SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).
Analiza wariancji (Tab. 1) wykazała, że cztery subpopulacje różnią się istotnie 

w obu dymensjach: poranność-wieczomość (F = 29,835; p < 0,0001) i wyra
zistość rytmu (F = 6,462, p < 0,0001). Osoby młodsze wykazywały orienta
cję wieczorną - analiza post-hoc (test Tukeya HSD) potwierdziła wyższe wyniki 
obu grup młodszych, tj. uczniów i studentów, w stosunku do obu grup starszych. 
Znamiennie niższe były natomiast przeciętne wyniki badanych z grupy najstarszej 
w skali subiektywnej amplitudy.

Tab. 1. Wyniki Kwestionariusza Chronotypu w różnych grupach społeczno-wiekowych

gimnazjaliści
« = 228

studenci
«=154

lekarze 
n= 138

emeryci
w = 97

Skala PW 
średnia ± SD 27,6 ± 7,9 26,5 ± 9,4 20,9 ± 9,5 19,3 ±9,5

Skala AM 
średnia ± SD 20,1 ±5,9 20,4 ±5,5 19,5 ±6,5 17,2 ±6,2

2.1. Struktura czynnikowa kwestionariusza

Wstępna analiza eksploracyjna wykonywana w czterech subpopulacjach wska
zywała na rozwiązanie 3- lub 4-czynnikowe. Jednakże procent wyjaśnionej wa
riancji różnił się bardzo wyraźnie pomiędzy pierwszymi dwoma i następnymi 
czynnikami. Podobne spostrzeżenia nasuwały wykresy osypiska dla wszystkich 
badanych grup (Rys. 1). Było to dodatkowym powodem, dla którego przeprowa
dzono analizę dla tylko dwóch czynników, oprócz głównego motywu, jakim była 
zgodność z założeniami teoretycznymi konstrukcji skali. Zastosowano techni
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kę rotacji ukośnej, jako że nie można było wykluczyć korelacji obu czynników 
w pewnych grupach.

Procent wyjaśnionej wariancji różnił się w poszczególnych analizowanych 
subpopulacjach - od 33.7% w grupie gimnazjalistów (czynnik AM - 20,1%. czyn
nik PW - 13.6%) do 49,2% w grupie lekarzy (czynnik AM - 20,3%, czynnik PW 
- 28,9%). Macierze modelowe struktury czynnikowej we wszystkich grupach ze
stawione są w tabeli 2. Można prześledzić, jak zmieniają się konfiguracje ładunków 
czynnikowych poszczególnych pozycji w zależności od grupy badanej; dotyczy to 
szczególnie stw ierdzeń odnoszących się do nastróju/senności w godzinach poran
nych (pozycje PW-3. PW-7 i PW-14).

Liczba czynników Liczba czynników

Liczba czynników Liczba czynników

Rys. 1. Wykresy usypiska dla czterech analizowanych subpopulacji: a) gimnazjaliści, 
h) studenci, c) lekarze medycyny, d) emery ci
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Pozycje dotyczące subiektywnej amplitudy wykazywały satysfakcjonujące war
tości ładunków czynnikowych w skali AM w trzech badanych grupach (gimnazja
liści: od 0,44 do 0,64; lekarze: od 0,56 do 0,69; emeryci: od 0,41 do 0,65), podczas 
gdy grupa studentów okazała się pod tym względem odmienna - dwa stwierdzenia 
z puli AM miały wyższe ładunki czynnikowe w skali PW.

Pozycje dotyczące subiektywnej akrofazy wykazały satysfakcjonujące ładunki 
w skali PW w dwóch grupach starszych: średnie współczynniki wynosiły odpowied
nio 0,69 i 0,67, nie było wśród nich pozycji budzących wątpliwości. Konfiguracja 
wyników w grupach młodszych była mniej oczywista - niektóre pozycje nie wykazały 
satysfakcjonujących różnic pomiędzy ładunkami czynnika 1 i 2, co więcej, w grupie 
studentów trzy pozycje osiągnęły wyższe wartości ładunku w skali AM. Okazało się 
też, że w najmłodszej grupie oba wymiary, tj. subiektywna akrofaza i amplituda są 
istotnie skorelowane (r = 0,215; p = 0,001). Oznacza to, że młodzi ludzie wykazujący 
tendencję do wieczomości bardzo wyraźnie ją odczuwają i identyfikują. Z wyjątkiem 
tej grupy skale poranności-wieczomości i wyrazistości okazywały się wymiarami nie
zależnymi (w całej populacji współczynnik korelacji prostej r wynosił 0,07).

Dodatkowo, dla ostatecznego potwierdzenia struktury czynnikowej kwestionariu
sza, dane dla wszystkich czterech grup poddano analizie równoległej {Horn s Parallel 
Analysis) przy pomocy nowego, dostępnego w Internecie narzędzia statystycznego, 
jakim jest Parallel Analysis Engine (Patii et al., 2007). Na podstawie parametrów po
danych przez badacza (wielkość próby, liczba zmiennych) program wylicza warto
ści własne (ang. eigenvalues) z losowo generowanej macierzy korelacji. Te wartości 
porównać należy z wartościami uzyskanymi na podstawie danych obserwacyjnych 
w toku analizy metodą głównych składowych (Principal Component Analysis). Liczba 
wartości własnych z danych empirycznych większych od równoległych eigenvalues 
wygenerowanych przez program oznacza liczbę czynników koniecznych do uwzględ
nienia w analizie czynnikowej. W Kwestionariuszu Chronotypu liczba tych czynni
ków wyniosła trzy w przypadku obu młodszych populacji (uczniowie, studenci) i dwa 
w przypadku pozostałych, starszych grup. Tak więc przeprowadzono dodatkowo ana
lizy z rozwiązaniem 3-czynnikowym dla grup młodszych (Tab. 3).

W grupie uczniów gimnazjum czynnik „wyrazistości rytmu” (F3) obejmował 
wszystkie pozycje związane z subiektywną amplitudą, natomiast „poranność-wie- 
czomość” uległa rozdzieleniu na dwa podczynniki, które można zidentyfikować 
jako „nastrój poranny” (FI) i „najlepsza pora do pracy” (F2). W grupie studentów 
ujawniła się identyczna konfiguracja pozycji opisujących „najlepszą porę do pracy” 
(FI), natomiast pozostałe dwa czynniki obejmowały niehomogeniczne kombinacje 
różnych pozycji, trudne do zdefiniowania.

Ta analiza, jakkolwiek nieuzasadniająca rozszerzenia struktury czynnikowej kwe
stionariusza na tym etapie, może być impulsem do przyszłych działań udoskonalają
cych narzędzie: w obrębie czynnika „poranność-wieczomość” brać należy pod uwagę 
subczynniki „nastrój poranny” i „najlepsza pora do pracy”, zaś w obrębie czynnika 
„wyrazistość rytmu” można rozpatrywać subczynniki „świadomość pory dnia” i „regu
lacja” (czyli zdolność/możność kontrolowania własnego poziomu czuwania-senności).
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Tab. 3. Struktura czynnikowa Kwestionariusza Chronotypu analizowana w grupach uczniów
i studentów - rozwiązanie 3-czynnikowe

(macierz modelowa; metoda ekstrakcji: analiza głównych składowych, metoda rotacji: ukośna)

Pozycja
gimnazjaliści studenci

FI F2 F3 FI F2 F3
PW-1 ,297 ,616 -,168 ,819 ,097 -,010
AM-2 ,054 -,261 ,443 -,142 ,242 ,426
PW-3 ,648 ,020 ,163 ,317 ,586 -,245
AM-4 -,016 ,112 ,609 -,147 ,698 ,049
PW-5 ,033 ,607 ,119 ,827 ,039 -,038
AM-6 -,030 ,236 ,542 ,070 ,621 ,154
PW-7 ,744 -,H5 -,201 ,030 ,280 -,591
AM-8 ,042 ,018 ,498 ,136 ,152 ,837
PW-9 -,142 ,738 ,200 ,811 ,023 ,198
PW-10 ,559 ,269 ,162 ,159 ,439 -,348
AM-11 ,143 -,029 ,518 -,230 ,555 ,155
PW-12 ,113 ,542 -,404 ,727 -,095 -,046
AM-13 ,309 -,108 ,515 ,042 ,466 -,044
PW-14 ,621 ,156 ,159 ,367 ,624 -,271

Korelacje w grupie uczniów: F1/F2 - 0,154; F1/F3 - 0,178; F2/F3 - 0,011.
Korelacje w grupie studentów: F1/F2 - 0,111; F1/F3 - -0,324; F2/F3 - 0,039.

2.2. Rzetelność KCh - spójność wewnętrzna skal

Spójność wewnętrzna skal została przetestowana w tych samych czterech pod
grupach, opisanych powyżej. Wszystkie korelacje pomiędzy poszczególnymi po
zycjami a wynikiem ogólnym skal były istotne i zawierały się w przedziale 0,43 do 
0,77 w przypadku skali PW oraz 0,44 do 0,69 w przypadku skali AM (Tab. 4). War
tości skorygowanych współczynników item-total (korelacja pomiędzy daną pozycją 
a sumą pytań dla całej skali z pominięciem rzeczonej pozycji) były nieco niższe 
i zawierały się w przypadku skali PW pomiędzy 0,24 i 0,68, zaś w przypadku skali 
AM między 0,17 a 0,52.

Współczynnik alfa Cronbacha dla skali PW wynosił od 0,66 do 0,84, natomiast 
dla skali AM od 0,51 do 0,72. Niższy współczynnik alfa dla skali AM może być 
interpretowany jako przejaw jej niejednoznaczności treściowej (niejednolitość kon
ceptu teoretycznego) lub „krótkości” (potrzeba uzupełnienia o dodatkowe pozycje), 
nie stanowi jednak podstaw do odrzucenia skali jako całości. Przeciętne wartości 
współczynnika korelacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami skal mieściły się
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w przedziale 0,2 do 0,4 dla skali PW i 0,18 do 0,3 dla skali AM. Te wartości również 
wskazują na wyższą rzetelność skali poranności-wieczomości.

Poranność-wieczomość i wyrazistość rytmu okazały się czynnikami niezależny
mi w całej grupie, z wyjątkiem podgrupy najmłodszych badanych. Związek pomię
dzy fazą i amplitudą rytmu był już sygnalizowany w odniesieniu do danych doty
czących rytmu fizjologicznego, tj. temperatury centralnej ciała, którą Erin Baehr 
i współpracownicy (2000) oznaczali u osób młodych. Oprócz różnic związanych 
z płcią (mężczyźni wykazywali minimum temperatury około pół godziny później niż 
kobiety) stwierdzono też, że osoby o późniejszej fazie, czyli typy wieczorne, charak
teryzują się większą amplitudą rytmu, co wynika z większego spadku nocnego.

Ogólnie mówiąc, KCh okazał się narzędziem o satysfakcjonujących własnoś
ciach psychometrycznych - w obu skalach stwierdzono istotne korelacje item-total 
i akceptowalne wartości współczynników spójności wewnętrznej alfa Cronbacha, 
aczkolwiek wyraźnie niższe w młodszych grupach badanych.

Tab. 4. Rzetelność skal PW i AM Kwestionariusza Chronotypu - wyniki dla czterech homoge
nicznych grup społeczno-wiekowych (korelacje pozycja-wynik ogólny skali i współczynniki 

zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha)

gimnazjaliści
n = 228

studenci 
n= 154

lekarze 
n= 138

emeryci 
w = 97

Skala poranności-wieczorności (PW)
współczynnik korelacji 
pozycja-wynik ogólny 0,43-0,63 0,49-0,77 0,56-0,77 0,59-0,74

skorygowany wsp. korelacji 
pozycja-wynik ogólny 0,24-0,47 0,31-0,67 0,41-0,68 0,46 0,63

alfa Cronbacha 0,66 0,81 0,84 0,82

Skala wyrazistości (AM)
współczynnik korelacji 
pozycja-wynik ogólny 0,53^1,63 0,46-0,62 0,59-0,69 0,4“M),68

skorygowany wsp. korelacji 
pozycja-wynik ogólny 0,25-0,37 0,17-0,35 0,37-0,52 0,21-0,45

alfa Cronbacha 0,56 0,51 0,72 0,61

2.3. Stałość wyników KCh (test-retest)

Stałość wyników kwestionariusza rozpatrywać można w dwóch aspektach: 
(a) powtarzalność wyników testu, (b) wewnątrzosobnicza stabilność cech i zacho
wań, które tworzą podstawy do preferencji behawioralnych opisywanych przez po
szczególne pozycje kwestionariusza. Jako że osobowość jest relatywnie stałym sys
temem wzorów emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych właściwych danej 
jednostce, należy brać pod uwagę pewne modyfikacje preferencji indywidualnych w
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związku z aktualnym statusem społecznym i rodzinnym, okolicznościami zawodo
wymi, klimatycznymi itd. Chronotyp i czynniki społeczno-środowiskowe są w sto
sunku do siebie w relacji dwukierunkowej: preferencje dobowe wpływają na wybór 
typu zatrudnienia, pora pracy modyfikuje do pewnego stopnia zwyczaje i upodoba
nia indywidualne.

Procedura test-retest przeprowadzona została w grupie 97 studentów kierunku 
psychologia stosowana (79 kobiet, 18 mężczyzn, średni wiek 21,5 ± 2,2 roku) w od
stępie dwóch tygodni. Współczynniki korelacji skal PW i AM osiągnęły, odpowied
nio, wartości 0,88 i 0,82 (p < 0,001), co oznacza całkiem satysfakcjonującą powta
rzalność rezultatów.

2.4. Stałość wyników KCh po latach

W archiwach Zakładu Ergonomii CM UJ przechowano kwestionariusze sprzed 
lat, w tym około 50 formularzy wypełnionych przez znane nam osoby - współpra
cowników, krewnych, „kolegów ze szkoły”. Spróbowano odszukać te osoby, prosząc 
je o powtórne wypełnienie kwestionariusza po upływie 7-8 lat od pierwszego bada
nia. Listy wraz z kopertą zwrotną zostały rozesłane do wszystkich, których aktualne 
adresy udało się ustalić. Uzyskano 28 odpowiedzi, co daje podstawy do wstępnej 
analizy statystycznej.

Samoocena akrofazy rytmu aktywacji dokonana w odstępie 7-letnim korelowa
ła wysoko z pierwszym badaniem; subiektywna amplituda wykazała znacznie niż
szą, ale nadal znamienną korelację (Tab. 5). Jeżeli by jednak rozpatrywać te wyni
ki oddzielnie w dwóch grupach wiekowych (uczniów i studentów: 13-25 lat, oraz 
pracowników: 30-68 lat), to okazuje się, że powtórzone pomiary korelują wysoko 
w obu dymensjach w grupie starszej (PW - 0,87; AM - 0,85), natomiast w grupie 
młodszej tylko skala PW wykazuje znamienną stabilność (r = 0,61).

Tab. 5. Średnie wyniki w skalach PW i AM Kwestionariusza Chronotypu w dwóch badaniach 
w odstępie siedmiu lat (n = 28)

1. badanie
(średnia ± SD)

2. badanie
(średnia ± SD)

współczynnik 
korelacji prostej

Skala poranności-wieczomości 26,4 ± 9,6 27,4 ± 9,2 0,77

Skala wyrazistości 20,4 ±5,7 20,5 ± 6,6 0,38
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2.5. Trafność skal akrofazy i amplitudy

Trafność skali poranność-wieczomość potwierdzona została wstępnie w bada
niach pracowników zmianowych kombinatu metalurgicznego (Kraków - Nowa 
Huta), którzy wypełniali pierwotną wersję kwestionariusza KCh oraz dostarczali 
dokładnych danych co do rozkładu godzin snu w dni pracy na poszczególnych zmia
nach roboczych i w dni wolne. Typy cirkadialne wyodrębnione na podstawie tej 
wczesnej wersji skali PW różniły się istotnie porami snu w cyklu zmianowym: typy 
poranne kładły się spać przeciętnie o 67 minut wcześniej w dni pracy na zmianie 
rannej, wstawały średnio o 70 minut wcześniej w dni pracy na zmianie popołudnio
wej, a różnice te zaostrzały się jeszcze w dni wolne od pracy, sięgając 89 minut 
(p < 0,001 we wszystkich przypadkach).

Ostatnio aktualna wersja KCh weryfikowana była pod względem trafności w ba
daniu 21 mężczyzn (średni wiek 27,9 ± 4,9 roku) biorących udział w całodziennym 
eksperymencie w ramach prac Zakładu Neuroergonomii UJ. Ze względu na małą 
liczebność grupy podzielono ją na dwa typy - o orientacji porannej i o orientacji 
wieczornej, na podstawie mediany skali PW. U typów M ich „punkt środkowy snu” 
(mid-sleep point), obliczany jako umiejscowienie na osi czasu połowy długości snu 
idealnego, przypadał o godz. 03:18, zaś u typów E o godz. 04:26 (różnica statystycz
nie istotna, ANOVA: F ]8) = 6,754; p = 0,018). Jednakże w warunkach realnych, tj. 
w noc przed eksperymentem, który rozpoczynał się o godzinie 06:00, różnica w po
rach snu typów M i E wynosiła zaledwie 15 minut.

Ostatecznym sprawdzianem trafności skali PW była analiza w grupie 115 studen
tów psychologii (średni wiek 21,5 ± 2,1 roku), u których punktacja w skali PW ko
relowała znamiennie zarówno z ich „idealnym” (r = 0,44), jak i „realnym” (r = 0,47) 
punktem środkowym snu, obliczanym na podstawie deklarowanych preferowanych 
i zwyczajowych pór kładzenia się spać i wstawania (oba współczynniki korelacji 
istotne na poziomie p <0,001).

Walidacja skali wyrazistości, czyli „amplitudy”, jest znacznie trudniejsza. Kil
ka razy podejmowano próby weryfikacji trafności skali w badaniach okołodobo- 
wych, które jednak nie przynosiły klarownych rezultatów. W latach 90. używano 
w Zakładzie Ergonomii minikomputerów (tzw. organizatorów) typu PSION, które 
zaprogramowano do rejestracji czasu latencji reakcji z wyborem, testów pamięci 
operacyjnej (test Roberta Stemberga) i samooceny poziomu aktywacji i nastroju 
(czujność, pogoda ducha, spokój) - co dwie godziny w eksperymencie 24-godzin- 
nym. Osiem młodych osób, w czterech parach, podjęło próbę całodobowego czuwa
nia w warunkach „naturalnych”, czyli domowych, ale zaledwie kilku z nich udało 
się nie zdrzemnąć ani na chwilę podczas całej doby (co jest dowodem na koniecz
ność bardzo ścisłego kontrolowania eksperymentów z deprywacją snu). Wstępne 
rezultaty analizy jakościowej były obiecujące: u dwóch osób o wysokiej punktacji 
na skali AM stwierdzono bardzo duże zakresy zmian okołodobowych rejestrowa
nych parametrów. Jednakże nie zdołano uzyskać wystarczającej ilości danych, aby 
przeprowadzić dowód statystyczny.
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Ostatnia próba weryfikacji trafności skali AM obejmowała 15 mężczyzn (średni 
wiek 27,4 ± 5,6 roku) biorących udział w eksperymencie Zakładu Neuroergono- 
mii trwającym 16 godzin, począwszy od godz. 06:00, i polegającym m.in. na pracy 
w symulatorze jazdy samochodem1. Co cztery godziny badani wypełniali Listę Przy
miotnikową Aktywacji-Deaktywacji (Activation-Deactivation Adjective Check List, 
AD ACL) Roberta Thayera (1989) i oceniali swój poziom senności na skali Karoliń
ska Sleepiness Scale (KSS; Akerstedt, Gillberg, 1990). Analizowano zakres zmian 
dziennych (różnice pomiędzy maksimum i minimum). Stwierdzono znamienne 
korelacje indywidualnego wyniku w skali subiektywnej amplitudy oraz dziennych 
różnic poziomu „energii” w skali Thayera (r = 0,51, p = 0,05). Podskala AD ACL 
„zmęczenie” oraz KSS nie wykazały istotnych związków z wynikiem w skali AM.

1 Badania przy okazji grantu MNiSW realizowanego w Zakładzie Neuroergonomii UJ (N106 
034 31/3110).

2.6. Normy i terminologia

W celu określenia „norm” dla interpretacji wyników badań KCh stworzono ro
dzaj sztucznej populacji składającej się z równych pod względem proporcji grup 
wiekowych (siedem grup, po 57 osób każda). Wyniki skali poranność-wieczomość 
można interpretować następująco: 8-15 punktów = typ poranny/preferencje poran
ne (wczesna faza subiektywna), 16-26 punktów = typ pośredni, 27-40 punktów = 
typ wieczomy/preferencje wieczorne (późna akrofaza subiektywna). Wyniki skali 
wyrazistości oznaczają: 6-15 punktów = typ słaby (rytm niewyraźnie zaznaczony), 
16-22 punktów = typ średni (rytm umiarkowanie zaznaczony), 23-30 punktów = 
typ silny (rytm mocno zaznaczony). W przypadku małych grup podział dychoto- 
miczny może bazować na medianach obu skal, dzięki czemu uzyskać można cztery 
typy dobowe: „zdecydowane/mocne skowronki”, „umiarkowane/słabe skowronki”, 
„umiarkowane/słabe sowy” i „zdecydowane/mocne sowy”.

Biorąc pod uwagę oba parametry KCh, osoba uzyskująca np. 12 punktów w skali 
PW i 12 punktów w skali AM będzie charakteryzowana jako: „słaby typ poranny” albo 
„umiarkowany skowronek”, albo „osoba o słabo zaznaczonej preferencji porannej”.

W przypadku badania homogenicznych grup młodzieży (poniżej 30 roku ży
cia), można sugerować klasyfikację specjalną, bazującą na analizie wyników ponad 
1000 uczniów i studentów: typy poranne - 8-21 punktów, typy pośrednie - 22-31 
punktów, typy wieczorne - 32—40 punktów. Interpretacja wyników w skali AM po
zostaje bez zmian.



3. Różnice chronotypologiczne związane z płcią i wiekiem 
(badania własne)

3.1. Chronotyp kobiet i mężczyzn

ł
Dane literaturowe dotyczące różnic chronotypologicznych związanych z płcią są 

niejednoznaczne. Niektóre badania prowadzone w warunkach izolacji wskazują na 
wcześniejszą, nawet o całą godzinę, akrofazę rytmów fizjologicznych i behawioral
nych o swobodnym przebiegu u kobiet. Być może jednak jest to różnica zbyt mała, 
aby znajdowała odzwierciedlenie w wynikach badań kwestionariuszowych, opar
tych na samoopisie, co prowadzi do niespójnych, a nawet sprzecznych rezultatów 
porównań. Ogólnie można uznać, że nie dowiedziono zróżnicowania stopnia poran- 
ności zależnie od płci. Nieco większą skłonność kobiet do poranności próbowano 
tłumaczyć silnym nawykiem wcześniejszego wstawania ze względu na konieczność 
godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Tonetti i współpracownicy (2008) przeanalizowali dane dotyczące prawie 9000 
osób we Włoszech. Zaobserwowali, że dziewczęta wykazywały maksimum wie- 
czomości wcześniej (w wieku lat 17) niż chłopcy (w wieku 21 lat). Następnie 
idealna pora snu u kobiet i mężczyzn przesuwała się z wiekiem na godziny wcześ
niejsze, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Kobiety wykazywały wyraźniejsze 
przyspieszenie fazy rytmu snu w okresie aktywności hormonów żeńskich. Ponadto 
kobiety deklarowały większą niż mężczyźni potrzebę snu we wszystkich grupach 
do wieku 55 lat.

W badaniach Ciarkowskiej (2003) na populacji polskiej płeć nie różnicowała po
zycji badanych w wymiarze poranność-wieczomość, aczkolwiek w dwóch grupach 
wiekowych, tj. 21-40 i 41-60 lat, ta różnica uwidoczniła się na poziomie statystycz
nie istotnym. Co ciekawe, wbrew cytowanym powyżej danym z literatury, kobiety 
okazały się nieco bardziej wieczorne niż mężczyźni. Autorka sugeruje, że mężczyź
ni w naszym kraju podlegają większej presji ze strony synchronizatorów społecz
nych, czyli konieczności podejmowania pracy (zwłaszcza w godzinach rannych), za 
czym przemawiać może fakt, że wspomniana różnica dotyczy tylko populacji osób 
w okresie aktywności zawodowej, natomiast nie występuje w grupach osób młod
szych (studentów) i starszych (emerytów).

Artykuł przeglądowy na temat poranności-wieczomości Cavallery i Giudiciego 
(2008) konkluduje, iż choć większość dawniejszych badań sugerowała pewną inklinację 
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mężczyzn do orientacji wieczornej, to najnowsze doniesienia nie potwierdzają różnic 
pomiędzy płciami. Wyniki badań przy użyciu KCh są zgodne z tymi spostrzeżeniami.

W badaniach własnych w grupach 769 kobiet i 605 mężczyzn w wieku od 13 do 
91 lat nie stwierdzono różnic w wynikach skali poranności-wieczomości pomię
dzy obu płciami. Zaobserwowano natomiast istotną różnicę w skali wyrazistości 
odczuwanych zmian okołodobowych aktywacji (skala amplitudy w Kwestionariu
szu Chronotypu), co sugeruje, że kobiety znacznie silniej niż mężczyźni odczuwają 
rytmiczną zmienność poziomu pobudzenia (Tab. 6).

Wyniki kobiet i mężczyzn w skali PW są niezgodne z doniesieniami Iwony Cheł
miński i współpracowników (1997), Adan i Sànchez-Tureta (2001) czy Adan i Nata- 
lego (2002), które wskazują na skłonność kobiet do poranności, natomiast rezultaty 
skali AM zgodne są z pierwszym z wymienionych badań, jeśli chodzi o „wrażli
wość” kobiet na zmiany okołodobowe.

Można się zastanawiać, czy wyższe wyniki kobiet w skali wyrazistości świadczą 
o ich większej podatności na zmiany nastroju i poziomu czuwania, czy też o tym, 
że są one lepszymi obserwatorami samych siebie niż mężczyźni? Vincenzo Natale 
i Elena Danesi (2002) stawiają hipotezę, że genetycznie zaprogramowana rytmicz
ność circamensualna (okołomiesięczna) u kobiet może wpływać na to, że ich zegar 
biologiczny jest mniej fleksybilny i z większym trudem adaptuje się do zmieniają
cych się warunków środowiskowych. Badana przy pomocy skali AM Kwestiona
riusza Chronotypu „wyrazistość” rytmu może być traktowana również jako przejaw 
„mało elastycznego”, czyli „stabilnego” rytmu.

Skale PW i AM nie wykazywały żadnej współzależności w grupie kobiet, nato
miast w grupie mężczyzn stwierdzono niewielką, acz istotną statystycznie korelację 
(r = 0,146; p <0,001).

Tab. 6. Wyniki w Kwestionariuszu Chronotypu w zależności od płci (średnia ± SD)

kobiety mężczyźni ANOVA
(n = 769) (n = 605) F P

Skala PW 24,0 ± 9,4 24,3 ± 9,8 0,277 n.s.
Skala AM 20,6 ±5,7 17,9 ±6,1 69,271 < 0,0001

3.2. Zmiany chronotypu związane z wiekiem

Preferencje co do pory snu i czuwania, a co za tym idzie optymalnej pory funkcjo
nowania kształtują się w okresie dojrzewania, wtedy więc stabilizuje się chronotyp. 
Około 13 roku życia dziecięce preferencje ulegają wyraźnemu przesunięciu w stronę 
wieczomości, co wykazało bardzo obszerne badanie koreańskich nastolatków prze
prowadzone przez Sunghan Kim i współpracowników (2002). Nawiasem mówiąc, 
wydaje się, że zbyt rzadko ta naturalna ogólna tendencja znajduje odzwierciedlenie 
(a przynajmniej zrozumienie) w organizacji procesu dydaktycznego.
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Tonetti i współpracownicy (2008) badali upodobania co do pory snu u preadole- 
scentów, adolescentów i dorosłych Włochów w wieku od 10 do 87 lat (N = 8972). 
Zgodnie ze wspomnianym doniesieniem zespołu Kim (2002) okazało się, że prze
sunięcie w stronę wieczomości zaczyna się u młodych osób około 13 roku życia, 
natomiast maksimum wieczomości dziewczęta osiągały w wieku 17 lat, a chłopcy 
w wieku 21 lat. Według obserwacji Roenneberga i innych (2004) około 20, 21 roku 
życia następuje maksymalne natężenie skłonności do opóźniania fazy rytmu snu 
i czuwania, co ulega dość gwałtownej zmianie w latach następnych. Roenneberg 
proponuje uznać tę przemianę (powrót w stronę poranności) za koniec okresu doj
rzewania.

Alexsandru Gaina z zespołem (2006) również dostarczyli dowodów na prze
sunięcie w stronę wieczomości u uczniów szkół japońskich (N = 638) w wieku 
12-15 lat. W tej grupie ujawniły się także różnice związane z płciądziewczęta 
były istotnie bardziej wieczorne, co łączyło się z dłuższym czasem latencji snu, 
skróconym ogólnym czasem trwania snu, złym samopoczuciem rano i epizodami 
senności dziennej.

Kolejne wyraźne przesunięcie preferencji dobowych, tym razem w stronę poran
ności, następuje około 50 roku życia. Taillard i inni (2004), badając grupę pracow
ników w średnim wieku przy pomocy kwestionariusza MEQ, zdiagnozowali wśród 
nich 62,2% osób porannych, 36,6% typów pośrednich i tylko 2,2% typów wieczor
nych. Podobną tendencję obserwowano w badaniach Juana Francisco Diaz-Morale-

dekada

Rys. 2. Wyniki średnie (i 95-procentowe przedziały ufności - CI) w skali poranności-wieczomości 
(PW) Kwestionariusza Chronotypu w kolejnych grupach wiekowych - dekadach 

(1 oznacza wiek do 19 lat, 2 - 20 i więcej lat, 3 - 30 i więcej lat itd.) 
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sa i Marii Pilar Sanchez-López (2004) obejmujących grupę studentów i pracujących 
dorosłych w wieku 31-65 lat.

Związek poranności z wiekiem sygnalizowany był kilkakrotnie już wcześniej, 
w badaniach prowadzonych w różnych kulturach i grupach społecznych (Ishihara 
et al., 1992; Tankova et al., 1994). Przyśpieszenie fazy w wieku średnim oznacza 
zarazem skrócenie cyklu dobowego. Zmianie preferencji co do pory snu/aktywności 
niekoniecznie towarzyszy zmiana realnych zwyczajów, gdyż te regulowane są w du
żym stopniu czynnikami zewnętrznymi. Wszelako u osób starszych obserwuje się 
mniejszą zmienność pór snu niż w grupach młodszych.

Ciarkowska (2003) na podstawie badań polskiej próby liczącej 3868 osób rów
nież stwierdziła, że wiek jest bardzo istotnym czynnikiem określającym pozycję jed
nostki na osi wymiaru ranności-wieczomości (F= 14,48; p < 0,0001).

Relacjonowane tutaj analizy danych w grupach wiekowych (dekadach) potwier
dziły narastającą istotnie z wiekiem skłonność do poranności. Ten związek jest wy
raźniejszy u mężczyzn niż u kobiet (współczynniki korelacji prostej r = 0,34 vs 0,23; 
w obu przypadkach p < 0,001). Najwyraźniejszą różnicę w wynikach PW obserwuje 
się pomiędzy grupami 15-29 lat i 30-59 lat, kolejne przesunięcie w stronę poranno
ści (w wieku ok. 60 lat) nie jest statystycznie znamienne. Przeciętne wyniki w skali 
poranności-wieczomości w dekadach wieku ilustruje rysunek 2. Tabela 7 zawiera 
dane dla obu skal kwestionariusza - PW i AM.

Wyniki w skali wyrazistości rytmu (AM) również wykazują pewną tendencję 
malejącą - z wiekiem odczuwanie różnic dziennych w nastroju i poziomie aktywacji 
wydaje się słabnąć. Jest to zgodne z obserwacjami sugerującymi słabnięcie zegara 
biologicznego w procesie starzenia się.

Analiza wariancji wyników PW i AM w ośmiu porównywanych grupach wie
kowych potwierdziła istotną zależność pomiędzy wiekiem i subiektywną akro- 
faz£ł ^(73366) = 20’579; p <0 ,001) oraz między wiekiem i subiektywną amplitudą 
(F(7,i366) = 4,802; p < 0 ,001). Analiza korelacji wykazała też bardzo niskie, ale staty
stycznie znamienne ujemne związki skali AM z wiekiem - tak wśród mężczyzn (r = 
-0,097), jak i kobiet (r = -0,087; p < 0,02).

Powyższe wyniki świadczyć mogą o tym, że osoby młodsze są bardziej zdecydo
wane w swoich preferencjach dobowych.

Reasumując, Kwestionariusz Chronotypu nie najlepiej się sprawdza w bada
niach osób młodszych, tj. uczniów szkół średnich. Ten okres w życiu młodego 
człowieka jest, w rzeczy samej, „trudny” - towarzyszą mu zmiany hormonalne, 
większe obowiązki szkolne (oraz podejmowanie pierwszych decyzji co do przy
szłości zawodowej), odkrywanie (czasem nielegalnie) smaku dorosłego życia, 
zmiana pozycji w rodzinie („Nie jestem już dzieckiem!”). W tym samym okresie 
u większości nastolatków narasta tendencja do wieczomości. Ta tendencja, czyli 
opóźnienie fazy rytmu snu-czuwania, przy równocześnie sztywnych harmonogra
mach szkolnych, wymagających wczesnego wstawania, przyczynia się do zmę
czenia chronicznego, obniżonego samopoczucia i nadmiernej senności dziennej 
uczniów.



39

Tab. 7. Wyniki w skalach PW i AM Kwestionariusza Chronotypu w kolejnych grupach 
wiekowych - dekadach

Wiek N Średnia Odchylenie 
standardowe

Błąd 
standardowy

95-proc. przedział 
ufności dla średniej

Dolna 
granica

Górna 
granica

Poranność- 
-wieczorność 
(skala PW)

13 19 308 26,84 7,85 0,45 25,96 27,72

20-29 549 26,16 9,43 0,40 25,37 26,95

30 39 181 21,52 9,56 0,71 20,12 22,93

40 49 119 20,32 9,68 0,89 18,56 22,08

50-59 90 20,80 10,11 1,07 18,68 22,92

60 69 70 18,63 9,74 1,16 16,31 20,95

70 79 41 18,59 8,52 1,33 15,90 , 21,28

80-91 16 19,88 9,89 2,47 14,60 25,15

Wyrazistość 
(skala AM)

13-19 308 20,01 5,86 0,33 19,35 20,66

20-29 549 19,73 5,75 0,25 19,25 20,21

30-39 181 18,35 6,68 0,50 17,37 19,33

40-49 119 20,49 5,68 0,52 19,46 21,52

50-59 90 18,54 6,93 0,73 17,09 20,00

60-69 70 18,89 5,49 0,66 17,58 20,19

70-79 41 16,78 6,32 0,99 14,78 18,78

80-91 16 14,88 6,32 1,58 11,51 18,24

Niektóre miary psychologiczne w tym okresie wydają się mniej rzetelne. To 
może sugerować potrzebę opracowywania specjalnych wersji kwestionariuszy dla 
uczniów/studentów.

Trzy pozycje skali PW Kwestionariusza Chronotypu szczególnie „słabo” wypadły 
pod względem psychometrycznym: PW-3, PW-7 i PW-14. Wszystkie trzy odnoszą się 
do poczucia pobudzenia/senności w godzinach porannych. Senność poranną (PW-3: 
„Czuję się przez dłuższy czas senny po obudzeniu się rano”) zgłaszało 58% uczniów, 
47% studentów, 28% lekarzy i 32% emerytów biorących udział w badaniu. Można 
przypuszczać, że poranna senność odzwierciedla specyfikę uczniowskiego i studen
ckiego trybu życia, który jest naznaczony deficytem snu. Zgodnie z badaniami prowa
dzonymi przez Zakład Ergonomii w krakowskich szkołach średnich i wyższych 47,6% 
nastolatków i 22,6% studentów skarży się na niedobór snu w dni powszednie (Ogińska, 
Pokorski, 2006). Rozbieżność pomiędzy preferowaną i realną długością snu największa 
jest u uczniów - 106 minut; u osób dorosłych wynosi ona przeciętnie 35 minut.

Lee Di Milia i Philip Bohle (2009) uważają, że nastrój poranny (morning affect) 
jest najbardziej charakterystycznym elementem chronotypu, tak więc może być trak
towany jako użyteczny wskaźnik zastępujący badanie całą skalą poranności. Auto
rzy opierają tę opinię na badaniu populacji studentów (N=421); ciekawym byłoby 
sprawdzenie, czy wyniki populacji osób dojrzałych potwierdzają tę prawidłowość.



4. Korelaty osobowościowe wymiarów chronotypu 
(badania własne)

Związki chronotypu z cechami osobowości i temperamentu od dawna budziły za
interesowanie badaczy, ale dotychczasowe badania różnic indywidualnych towarzy
szących chronotypowi koncentrowały się wyłącznie na wymiarze poranność-wie- 
czomość (patrz: rozdział 1.6). Wiąże się to z brakiem metod opisujących również 
pozostałe parametry rytmiki okołodobowej.

Niniejsza analiza korelatów osobowościowych chronotypu, definiowanego jako 
konfiguracja subiektywnej akrofazy i amplitudy, obejmowała dwie grupy badawcze: 
146 uczniów liceum i 101 młodych osób (studentów ostatniego roku, absolwentów 
i młodych pracowników), w okolicach 26, 27 roku życia2.

2 Badania przeprowadzono w ramach własnych projektów badawczych Zakładu Ergonomii 
CM UJ (W1/174/PKL/P-2006 i W1/P/5/WOZ-2007, kierownik - dr Halszka Ogińska); wykorzy
stano ponadto dane gromadzone w ramach pracy magisterskiej p. Pawła Napolskiego oraz część 
danych gromadzonych w ramach pracy magisterskiej p. Katarzyny Kontrymowicz-Ogińskiej. 
Obie prace przygotowywane były pod kierunkiem dr. hab. Leszka Pawłowskiego w Instytucie 
Psychologii Stosowanej UJ.

4.1. Chronotyp i wymiary osobowościowe Wielkiej Piątki u uczniów liceum

W grupie uczniów liceum analizowano związki cech chronotypu z wymiarami 
Wielkiej Piątki. Używano polskiej adaptacji kwestionariusza NEO-FFI (NEO-Five 
Factor Inventory·, Costa, McCrae, 1992) dokonanej przez zespół w składzie: Bogdan 
Zawadzki, Jan Strelau, Piotr Szczepaniak i Magdalena Śliwińska (1998). Cechy oso
bowości rozumiane są jako właściwości zachowania wykazujące interindywidualną 
zmienność oraz intraindywidualną stałość czasową i sytuacyjną. Model Paula Costy 
i Roberta McCrae obejmuje pięć czynników (wymiarów Wielkiej Piątki): neurotycz- 
ność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Każdy 
z tych czynników zawiera po sześć składników.

Analiza rozkładu wyników w skali akrofazy Kwestionariusza Chronotypu po
twierdza obserwowane wielokrotnie różnice poranności-wieczomości zależne od 
wieku. Rysunek 3 umożliwia porównanie rozkładów PW młodzieży z przykładową 
grupą dorosłych, badanych przy innej okazji lekarzy medycyny (średni wiek 46,5
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Rys. 3. Rozkład wyników w skali poranności-wieczomości w grupach a) licealistów (.V = 146) 
i b) lekarzy ( V = 78)

± 12,4 roku). Oba rozkłady - w grupie uczniów i lekarzy - różnią się wyraźnie od 
normalnego, ale w inny sposób: o ile u młodzieży wyraźnie widoczna jest przewaga 
osób o skłonności do wieczorności, o tyle w grupie dorosłych rysuje się niewielka 
przewaga typów porannych.

Różny od normalnego rozkład punktacji PW nakazuje pewną ostrożność przy 
zastosowaniu i interpretacji niektórych miar statystycznych, np. współczynników 
korelacji. Analizę rozpoczęło więc od podziału populacji badanej na cztery „typy 
dobowe" według median obu skal, tworząc w ten sposób cztery grupy: MP (typ 
mocny poranny - niskie PW, wysokie AM, u = 33), SP (typ słaby poranny - niskie 
PW, niskie AM. n ~ 39), SW (typ słaby wieczorny - wysokie PW. niskie AM, n 35) 
i MW (typ mocny wieczorny - wysokie PW. wysokie AM, n = 39).

Rys. 4. Chronotyp a wymiary osobowości wg NEO-FFI (Neu. - neurotyzm, Eks. - ekstrawersja.
Otw. - otwartość, Ugd. - ugodowość, Sum. - sumienność) (A - 146)
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Rysunek 4 przedstawia profile pięciu klasycznych cech osobowościowych w wy
różnionych w wyżej opisany sposób grupach. Widoczne jest podobieństwo w zakre
sie ekstrawersji, otwartości i ugodowości oraz wyraźne zróżnicowanie w poziomie 
neurotyzmu i sumienności. Wyższy poziom neurotyzmu reprezentują typy skrajne 
- tak poranne, jak i wieczorne - w porównaniu z typami umiarkowanymi. Odzwier
ciedla to w pewien sposób powiązanie subiektywnej amplitudy z tym wymiarem 
osobowości. Natomiast niższy przeciętny poziom sumienności obserwuje się u obu 
typów wieczornych w porównaniu z oboma typami porannymi - odzwierciedla 
to związek sumienności z subiektywną akrofazą rytmu aktywacji. Charakter tego 
związku nie jest oczywisty, jakkolwiek łatwo można przyjąć do wiadomości spój
ność „typowych” aspektów behawioralnych przedstawiciela chronotypu wieczorne
go, szczególnie charakterystycznych dla osób młodych: brak metodyczności i po
rządku w życiu oraz działaniu, nierzetelność, rozleniwienie, brak samodyscypliny.

Jakkolwiek autorzy kwestionariusza NEO-FFI przestrzegają przed zbyt pochop
nym wartościowaniem cech osobowości (skrajne natężenia każdej z nich łączą się 
z niekorzystnymi indywidualnie i społecznie skutkami), wydaje się, że w przypadku 
obserwowanej grupy, mieszczącej się w granicach przeciętności, można pokusić się 
o następującą interpretację: osoby o chronotypie umiarkowanie porannym wydają się 
najlepiej „przystosowane społecznie” do trybu życia ucznia liceum. Niezbyt mocno 
zaznaczające się różnice w poziomie aktywacji (zarazem czuwania, sprawności po
znawczej, afektu) nie są źródłem gorszego samopoczucia (zwłaszcza w godzinach 
nauki) i ewentualnie związanego z nim poczucia niepełnej sprawności, a w konse
kwencji - obniżonej samooceny i poczucia winy (które towarzyszy często osobom 
skrajnie wieczornym, wiecznie spóźnionym i „nieprzytomnym” w godzinach po
rannych). Umiarkowane tylko nasilenie poranności nie wyklucza tych osób z życia 
towarzyskiego, koncentrującego się w godzinach wieczornych (co bywa niewygodą 
dla „skrajnych skowronków”). Stosunkowo niski poziom neurotyzmu wydaje się 
być zarazem podstawą i skutkiem tego „lepszego przystosowania”.

Dla oceny siły związków obu dymensji chronotypu z cechmi osobowości wyko
nano oddzielne analizy regresji dla pięciu wymiarów NEO-FFI. Zmienne niezależne 
(PW i AM) zostały uprzednio scentrowane (wartości przedstawiono w postaci od
chyleń od średniej), zgodnie z zaleceniem Tytusa Sosnowskiego (2010) dla analiz 
interakcji zmiennych ciągłych. Tabela 8 obejmuje zestawienie współczynników rów
nań regresji cech osobowości dla obu zmiennych chronotypologicznych, z uwzględ
nieniem ich potencjalnej interakcji (zakodowanej w postaci iloczynu).

Nie stwierdzono istotnej interakcji zmiennych niezależnych (dymensji chronoty
pu). W modelach bez interakcji stała równania regresji wskazuje wartość zmiennej 
zależnej przewidywaną dla średnich wartości zmiennych niezależnych. Współczyn
niki b dla tych zmiennych mogą być miarą ich efektów głównych. Analiza potwier
dziła istotny związek wyrazistości rytmu (AM) z neurotyzmem. Subiektywna wy
razistość rytmu obejmuje m.in. wyczuwalność faz hiper- i hipoaktywacji, dobowe 
zróżnicowanie sprawności i nastroju. Logicznym wydaje się zatem połączenie dużej 
zmienności dobowej z labilnością emocjonalną. Nieco trudniejsza jest interpretacja
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Tab. 8. Współczynniki równań regresji cech Wielkiej Piątki w relacji do wymiarów chronotypu 
(zmienne niezależne scentrowane) - grupa uczniów liceum (N= 146)

Zmienna zależna Źródło zmienności b / P
Neuro tyzm Stała 22,599 33,385 0,001

PWc 0,080 0,942 0,348
AMc 0,522 4,842 0,001
PWc x AMc -0,017 -1,253 0,212

Ekstrawersja Stała 29,476 47,068 0,001
PWc -0,047 -0,605 0,546
AMc -0,073 -0,735 0,464
PWc x AMc 0,024 1,979 , 0,050

Otwartość Stała 28,885 57,909 0,001
PWc 0,011 -0,171 0,864
AMc -0,055 ^),692 0,490
PWc x AMc 0,000 -0,045 0,964

Ugodowość Stała 27,774 51,610 0,001
PWc -0,159 -2,351 0,020
AMc 0,073 0,846 0,399
PWc x AMc 0,000 0,003 0,998

Sumienność Stała 27.571 44,360 0,001
PWc -0,263 -3,375 0,001
AMc -0,283 2,860 0,005
PWc x AMc 0,017 1,379 0,170

niższych, ale znaczących korelacji obu wymiarów chronotypu z sumiennością. Na
suwają się tu skojarzenia ze stereotypowym wizerunkiem „leniwego, mało ambitne
go” ucznia, która to etykietka może towarzyszyć typom zdecydowanie wieczornym 
(wysokie PW, wysokie AM). Wyższa ugodowość (ustępliwość, nastawienie prospo
łeczne) osób o tendencjach do poranności, a zarazem niższa ugodowość typów wie
czornych nie budzą zdziwienia.

4.2. Korelaty osobowościowe chronotypu u młodych dorosłych

W grupie młodych dorosłych osób (studentów ostatniego roku, absolwentów, 
młodych pracowników; 57 kobiet, 44 mężczyzn; średni wiek 26,4 ± 6,5 roku) prze
prowadzono analizy analogiczne do wyżej opisanych analiz dotyczących uczniów 
liceum. Porównano średnie wyniki w czterech podgrupach charakteryzujących się
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Rys. 5. Przeciętne wyniki w skalach wymiarów osobowości wg NEO-FFI w zależności 
od chronotypu (A' - 101)

Tab. 9. Współczynniki równań regresji cech Wielkiej Piątki w relacji do wymiarów chronotypu
(zmienne niezależne scentrowane) - grupa młodych dorosłych (A' - 101)

Zmienna zależna Źródło zmienności b t P
Ncurotyzm Stała 23,268 27,961 0,001

PWc 0.122 1.352 0,180
AMc 0.404 2.736 0.007
PW c x AMc 0,032 -1.973 0.051

Ekstrawersja Stała 28.544 43,506 0,001
PWc 0.002 0,033 0,974
AMc -0.075 -0,641 0,523
PWc x AMc 0,007 0,531 0.596

Otwartość Stała 29.913 53,919 0,001
PWc 0,094 1,557 0.123
AMc 0,068 0,689 0.493
PWc x AMc -0,006 -0,513 0,609

Ugodowość Stała 27,632 41,694 0,001
PWc -0,067 -0,926 0,357
AMc -0,032 -0,272 0,786
PWc x AMc -0,014 -1,074 0,285

Sumienność Stała 29,860 38,880 0,001
PWc -0,082 -0,989 0,325
AMc -0,189 -1,385 0,169
PWcxAMc 0,004 0,260 0.795
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różną konfiguracją wymiarów chronotypu (typ mocny poranny, słaby poranny, słaby 
wieczorny i mocny wieczorny - Rys. 5) oraz dokonano analiz regresji zmiennych 
osobowościowych względem cech chronotypu (Tab. 9).

Układ wartości pięciu skal osobowościowych jest zbliżony do danych uzyska
nych w grupie młodzieży licealnej. Zasadnicza różnica polega na tym, że poziom 
neurotyzmu jest jedynym parametrem wykazującym wyraźne zróżnicowanie w za
leżności od chronotypu.

Analiza regresji potwierdziła związek poziomu neurotyzmu z subiektywną wyra
zistością (amplitudą) rytmu. Skłonność do poranności-wieczomości nie korelowała 
z żadnąz branych pod uwagę cech osobowości. Nie stwierdzono też interakcji wymia
rów chronotypu. W przeciwieństwie do omawianej uprzednio grupy młodzieży, wśród 
„młodych dorosłych” nie uwidoczniły się związki cech chronotypu z sumiennością.

4.3. Strategie radzenia sobie ze stresem a chrono typologia

Kwestionariusz CISS (Coping Inventory for Stressful Situations) nawiązuje do 
transakcyjnego modelu stresu w ujęciu Richarda Lazarusa i Susan Folkman - dzia
łania, które jednostka podejmuje w stresującej sytuacji, to wynik interakcji między 
cechami sytuacji a stylami radzenia sobie. Należy odróżnić style radzenia sobie od 
mechanizmów obronnych, kryterium rozróżnienia jest świadomość - radzenie sobie 
ze stresem to działanie świadome. „Styl” jest też czymś więcej niż „strategia” - styl 
to względnie trwała i charakterystyczna dla danej jednostki dyspozycja do określo
nego zachowania, strategia zaś to określone działania podejmowane w konkretnej 
sytuacji. Styl jest więc kategorią bliską cesze.

W niniejszym badaniu zastosowano polską adaptację kwestionariusza CISS 
autorstwa Normana Endlera i Jamesa Parkera, dokonaną przez zespół w składzie: 
Jan Strelau, Aleksandra Jaworowska, Kazimierz Wrześniewski, Piotr Szczepaniak 
(2005). Kwestionariusz zawiera 48 pozycji i trzy skale:
1. styl skoncentrowany na zadaniu (podejmowanie wysiłków zmierzających do pró

by zmiany sytuacji lub do rozwiązania problemu przez poznawcze przekształce
nie sytuacji),

2. styl skoncentrowany na emocjach (takich jak smutek, przygnębienie czy złość; 
dla zmniejszenia napięcia emocjonalnego częste uciekanie się do fantazjowania 
i myślenia życzeniowego),

3. styl skoncentrowany na unikaniu (unikanie angażowania się w sytuację stresową, 
myślenia o niej i jej przeżywania; może przyjąć dwie formy: angażowanie się 
w czynności zastępcze i poszukiwanie kontaktów towarzyskich).
Różne style radzenia sobie ze stresem mogą albo wpływać pozytywnie na zdrowie 

psychiczne i fizyczne, albo też pogłębiać problemy zdrowotne. Ogólnie rzecz biorąc, 
strategie zorientowane na zadanie są pozytywnie skorelowane z adaptacją i dobrym 
stanem zdrowia, podczas gdy strategie skoncentrowane na emocjach - przeciwnie. 
Rezultaty dotyczące strategii unikowych są niespójne (Cosway et al., 2000). Może to
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styl zadaniowy emocjonalny · · A· · unikowy

Rys. 6. Chronolyp i style radzenia sobie ze stresem wynik analizy wariancji (/V = 101)

Tab. 10. Współczynniki równań regresji stylów radzenia sobie ze stresem według kwestio
nariusza OSS w relacji do wymiarów chronotypu (zmienne niezależne scentrowane) - grupa 

młodych dorosłych (.V —101)

Zmienna zależna Źródło zmienności b t P
Styl zadaniowy Stała 59.222 74.119 0,001

PWc -0.049 0,570 0,570
AMc 0.266 -1.861 0.066
PW c x AMc 0.000 -0,019 0.985

Styl emocjonalny Stała 45,821 41.907 0,001
PWc 0,154 1,300 0.197
AMc 0,560 2,864 0,005
PWc x AMc -0,023 -1.056 0.294

Styl unikowy Stała 44,384 50,363 0,001
PWc 0,139 1.457 0,148
AMc 0,416 2,642 0,010
PWc x AMc -0.019 -1,088 0.279

Angażowanie się 
w czynności zastępcze

Stała 19,109 34.771 0,001
PWc 0.071 1,199 0.233
AMc 0,305 3,104 0,003
PWc x AMc -0,016 -1,485 0,141

Poszukiwanie kontaktów 
towarzyskich

Stała 16,934 46,000 0,001
PWc 0,064 1,598 0,113
AMc 0,044 0,668 0,506
PWc x AMc -0,001 -0.150 0,881
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być powiązane ze złożoną strukturą tego czynnika. Stwierdzono, że depresja koreluje 
negatywnie z socjalizowaniem (poszukiwanie kontaktów towarzyskich), natomiast 
nie wykazuje związków z dystrakcją (angażowanie się w czynności zastępcze).

W zakresie strategii copingu badana grupa (N = 101, średni wiek 26,4 ± 6,5 roku) 
wykazuje charakterystyczną przewagę stylu zadaniowego nad emocjonalnym i uni
kowym, w których średnie są zbliżone; wyniki nie odbiegają w znaczący sposób od 
normy, aczkolwiek przeciętna w SSZ (styl skoncentrowany na zadaniu) jest nieco 
podwyższona. Można zaobserwować charakterystyczny profil, wskazujący na nieco 
lepsze „przystosowanie” osób reprezentujących chronotyp poranny-umiarkowany/ 
słaby (Rys. 6).

Tabela 10 zawiera wyniki analizy regresji trzech stylów radzenia sobie ze stresem 
w relacji do dwóch zmiennych niezależnych - PW i AM (w postaci scentrowanej) 
oraz ich ewentualnej interakcji.

Większa subiektywna amplituda, czyli wyrazistość rytmu korelowała z emocjo
nalnym i unikowym stylem zmagania się z sytuacją stresową, a szczególnie z „an
gażowaniem się w czynności zastępcze” jako formą unikania stresu. Orientacja po- 
ranność-wieczomość nie wykazuje żadnych związków ze strategiami copingu. Nie 
stwierdzono też w tym zakresie interakcji pomiędzy wymiarami chronotypu.

Wydaje się, że wyrazisty rytm okołodobowy aktywacji jest czynnikiem powiąza
nym z wrażliwością emocjonalną, która przejawia się w charakterystycznym stylu ra
dzenia sobie w sytuacji stresowej - koncentracji na próbach redukcji napięcia. Można 
się więc zastanawiać czy wyraźna zmienność okołodobowa poziomu aktywacji jest 
czynnikiem zwiększającym indywidualną podatność na zaburzenia nastroju.



5. Chronotyp i podatność na zaburzenia nastroju

Od zawsze psychiatrzy uznawali związek rytmów biologicznych z zaburzeniami 
afektywnymi. Obserwujący przypadki melancholii łączyli jej objawy kliniczne z ano
maliami w przebiegu rytmów biologicznych. Charakterystyczne wahania nastroju 
w ciągu doby i wczesne przebudzenia poranne w przebiegu depresji zostały uznane 
wręcz za jej symptomy diagnostyczne. Ale nie tylko sen, również inne rytmy dobowe 
obserwowane u pacjentów depresyjnych mają zaburzony przebieg - obserwuje się 
przyśpieszenie ich fazy, zmniejszenie amplitudy, niestabilność (Wirz-Justice, 2003; 
2006). Z kolei pacjenci z zaburzeniem dwubiegunowym (zwłaszcza o krótkim czasie 
trwania poszczególnych faz, tzw. rapid cyclers) wykazują zadziwiająco regularne, 
rytmiczne zmiany stanu klinicznego. Dotąd jednak nie wyjaśniono, czy zaburzenia 
rytmiki dobowej mają znaczenie etiologiczne dla zaburzeń nastroju, czy też odwrot
nie - są raczej pochodną zmienionego stylu życia, zmian behawioralnych.

5.1. Dobowa zmienność nastroju

Tzw. „klasyczny symptom melancholijny”, czyli wyraźna zmienność dobowa 
nastroju {diurnal variation of mood - DV), to najczęściej opisywane, acz wciąż naj
słabiej poznane zjawisko rytmiczne w depresji. W ciągu ostatnich lat wiele badań 
dowiodło, że jest to zjawisko częste, nie specyficzne dla depresji endogennej, ale 
występujące również w depresji reaktywnej i w chorobie afektywnej sezonowej, co 
więcej, zdarza się u osób zdrowych i w innych niż depresja typach zaburzeń psy
chicznych. Ponadto typ DV (a obserwujemy trzy jego odmiany: obniżenie nastroju 
rano, obniżenie nastroju wieczorem, wzór obojętny) może zmieniać się z dnia na 
dzień u danego pacjenta. Krótko mówiąc, zdaniem Anny Wirz-Justice (2000), DV 
okazuje się nadspodziewanie zmiennym i niecharakterystycznym zjawiskiem, jak 
na jego znaczącą pozycję w ustalonych systemach diagnostycznych. Istnieje bardzo 
słaba zbieżność pomiędzy aktualną i retrospektywną oceną DV. Dobowa zmienność 
nastroju nie zależy od stanu klinicznego (np. głębokości depresji albo pory roku 
u pacjentów z SAD). Nie ma też ścisłego związku pomiędzy typem DV i symptoma
mi depresji - melancholią lub objawami atypowymi. Długotrwałe analizy prospek
tywne dokumentacji pacjentów wykazały, że obserwować można u nich wszelkie 
możliwe typy DV. Co więcej, DV nie przejawia się we wszystkie dni.
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Powyższa lista zastrzeżeń stawia pod znakiem zapytania sens poważnego trakto
wania zjawiska zmienności dobowej nastroju. Przemawiają za tym jednak względy 
kliniczne; jednym z nich jest to, że skłonność do DV, a szczególnie wzorzec z po
rannym obniżeniem nastroju, jest dobrym predyktorem skuteczności terapii przez 
deprywację snu.

Badania zespołu Wirz-Justice (2000) dotyczące rytmiki dobowej w trakcie 40-go- 
dzinnej deprywacji snu (procedura constant routine) przyniosły bardzo precyzyjne 
obserwacje dynamiki zmian nastroju. Osoby badane przebywały cały czas w łóżkach, 
w pozycji półsiedzącej; pozbawione były jakichkolwiek wskazówek co do upływa
jącego czasu, zatem ich ocena nastroju nie była powiązana z żadnymi zdarzeniami 
codziennymi. Pierwszego dnia pacjenci depresyjni (badano osoby z sezonową cho
robą afektywną o wzorcu zimowym) wykazywali poranne obniżenie nastroju, który 
ulegał stopniowej poprawie po południu, ale w ciągu nocy znów się obniżał. Mini
mum występowało około godz. 05:00-06:00, którą to porę należy uznać za punkt 
zwrotny - od tego momentu obserwuje się niemal prostoliniowy wzrost - poprawę 
nastroju. Wzorzec dla drugiego dnia czuwania był nieco bardziej skomplikowany, 
gdyż uwidoczniła się popołudniowa obniżka i ponowna poprawa nastroju przed porą 
snu. Z danych tych wynika jasno, że ocena nastroju 2-3 razy dziennie w normal
nych warunkach może prowadzić do błędnych wniosków co do zakresu jego zmian 
dobowych. Na całkowitą zmienność tych danych składa się też zróżnicowanie indy
widualne faz rytmu dobowego. Jednak poprawa nastroju spowodowana deprywacją 
snu widoczna jest całkiem wyraźnie. Wzorzec ten kontrastuje z przebiegiem nastroju 
u osób zdrowych, u których poziom przeciętny w ciągu całego eksperymentu był 
zdecydowanie wyższy niż u osób z depresją, natomiast deprywacja snu wywoływała 
raczej pogorszenie nastroju miast jego poprawy.

Uważa się, że zakres zmienności dobowej nastroju (DV) pozwala przewidywać 
odpowiedź na terapię konwencjonalnymi lekami antydepresyjnymi. Można zatem 
przyjąć następującą hipotezę roboczą: większa zmienność dobowa nastroju jest 
symptomem sygnalizującym podatność na zmianę, tj. potencjał do poprawy. Wstęp
ne wyniki badań potwierdzają słuszność tej koncepcji.

Frank Peeters z zespołem w pracy z 2006 roku omawia szereg badań, w których 
porównywano zmienność nastroju u pacjentów z depresją i osób zdrowych z gru
py kontrolnej. Studia te różniły się metodologią i przyniosły zróżnicowane, a nawet 
sprzeczne wyniki. W niektórych badaniach pacjenci depresyjni charakteryzowali się 
niskim ogólnym poziomem nastroju i niewielką jego zmiennością w ciągu doby oraz 
z dnia na dzień w ciągu całego okresu obserwacji, w innych zaś wykazywali wyraźnie 
większą zmienność nastroju niż osoby zdrowe. Peeters i współpracownicy postano
wili oprzeć swoje badania na dwuczynnikowym modelu nastroju, który, w odróż
nieniu od tradycyjnie stosowanych miar, zakłada oddzielne skale dla afektywności 
pozytywnej (PA) i negatywnej (NA). Zgodnie z oczekiwaniami i z wcześniejszymi 
doniesieniami okazało się, że pacjenci depresyjni w porównaniu z grupą kontrolną 
wykazują niższy poziom ogólny emocji pozytywnych, czyli pewien deficyt w tym 
zakresie. U osób zdrowych zaobserwowano charakterystyczny wzór dobowy afek- 
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tywności pozytywnej, w kształcie odwróconego U. Pacjenci depresyjni wykazywali 
podobny wzór w skali PA, aczkolwiek maksimum występowało u nich około 107 
minut później. Obie grupy prezentowały podobny zakres zmienności dobowej nastro
ju. Nasuwa się spostrzeżenie, że pacjenci depresyjni reprezentują chronotyp bardziej 
„wieczorny” w porównaniu z osobami zdrowymi. Pacjenci wykazywali też wyższy 
poziom afektywności negatywnej i większy zakres jej zmian niż zdrowi uczestnicy 
badań, maksimum natężenia emocji negatywnych przypadało na późny poranek - 
wzór ten (odwrócone U) był nieobecny u zdrowych. Autorzy uważają, że dotychcza
sowe stosowanie jednowymiarowych skal nastroju było głównym czynnikiem przy
czyniającym się do niespójności rezultatów różnych badań. Możliwe jest, że te same 
jednowymiarowe opisy nastroju w danym momencie kryjąza sobą różne kombinacje 
pozytywnej i negatywnej afektywności, maskując dynamikę zmian nastroju.

5.2. Sen i deprywacja snu w depresji

Zaburzenia snu są nierozerwalnie związane z depresją. Bezsenność i wczesne 
przebudzenia poranne należą do jej najbardziej charakterystycznych objawów. Jed
nakże zdarza się również hipersomnia (np. u pacjentów bipolarnych albo w depre
sji atypowej z wzorcem sezonowym lub bez tegoż). Współzależność snu i nastroju 
w depresji najbardziej jaskrawo przejawia się w szybkiej i dramatycznej, aczkolwiek 
krótkotrwałej poprawie nastroju po całkowitej deprywacji snu, którą po raz pierw
szy opisał Walter Schulte ponad 20 lat temu (cyt. za: Wirz-Justice, 2000) i którą 
można zaobserwować u ponad 60% pacjentów depresyjnych. Równie szybki nawrót 
symptomów depresyjnych po śnie wyrównawczym (recovery sleep) sugeruje klu
czową rolę mechanizmów regulacji snu w przebiegu depresji. Terapeutyczny efekt 
deprywacji snu można zaobserwować niezależnie od kategorii diagnostycznych, 
w chorobie afektywnej endogennej i reaktywnej, psychotycznej i niepsychotycznej, 
jednobiegunowej i dwubiegunowej, w zaburzeniu dysforycznym późnej fazy luteal- 
nej, w zaburzeniach schizoafektywnych czy w depresji sezonowej. Istnieją dowody 
na to, że skłonność do dobowych wahań nastroju o wzorcu „obniżenie rano-poprawa 
wieczorem” jest predyktorem skutecznej terapii deprywacją snu.

Inne manipulacje snem dające pozytywne efekty to częściowa deprywacja snu 
w drugiej połowie nocy, deprywacja snu REM lub przyspieszenie fazy rytmu snu 
i czuwania. Dane eksperymentalne sugerują, że procesy depresyjne są zależne od 
snu - od tego, czy sen przypada na „wrażliwe” godziny rytmu dobowego o wczes
nym poranku. Wyjście z depresji (również przełączenie w stronę hipomanii i manii) 
często zdarza się po spontanicznej deprywacji snu. Pora, kiedy najczęściej dochodzi 
do takiego przełączenia, to również druga połowa nocy. W przypadku pewnego pa
cjenta obserwowanego przez 10 lat i scharakteryzowanego jako rapid cycler 81% 
jego przełączeń w stan maniakalny obserwowano pomiędzy godz. 23:00 a 08:00, 
z tego ponad połowa zdarzyła się między 02:00 i 08:00 rano (Mizukawa et al., 1991, 
cyt. za: Wirz-Justice, 2000).
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Efekt terapeutyczny deprywacji snu jest, jak wspomniano, bardzo nietrwały; sen 
wyrównawczy zazwyczaj skutkuje nawrotem nastroju depresyjnego. Zjawisko to 
badano stosując drzemki o różnych porach dnia, różnej długości i o różnej archi
tekturze snu. Jakkolwiek drzemka do południa częściej powodowała nawrót depre
sji niż drzemka popołudniowa (sugerując zależność od fazy rytmu dobowego), nie 
znaleziono takiej godziny dnia, po której nawrót nie mógłby nastąpić, również nie 
stwierdzono, aby drzemka „depresjogenna” charakteryzowała się mniejszym lub 
większym udziałem snu REM lub N-REM.

5.3. Chronobiologiczne hipotezy zaburzeń nastroju

Poszukiwanie związków pomiędzy rytmiką okołodobową i skłonnością do de
presji opiera się na założeniu, że stabilny związek faz wewnętrznej i zewnętrznej 
(rytmu temperatury centralnej ciała, wydzielania kortyzolu, snu i czuwania w odnie
sieniu do cyklu światło-ciemność) jest kluczowym warunkiem stabilnego nastroju, 
czyli eutymii (Wirz-Justice, 2006).

M. Papouśek był pierwszym, który, w pracy przeglądowej z roku 1975, połączył 
zakłócenia rytmiki dobowej i zaburzenia nastroju w ramach współczesnej wiedzy 
chronobiologicznej. Ryzyko epizodu depresyjnego było wówczas rozważane w ter
minach tempora minoris resistentiae, tj. depresja mogła się ujawnić w takich oko
licznościach czasowych, które zakłócały synchronizację wewnętrzną i/lub zewnętrz
ną u osób predysponowanych. Za typowy objaw depresji przyjęto przyśpieszenie 
fazy rytmu dobowego, i - w świetle dostępnych w owych czasach danych - hipoteza 
ta znajdowała potwierdzenie.

Jeżeli depresja istotnie jest zaburzeniem rytmiki dobowej, zakłócenie to może 
wystąpić na jednym z wielu poziomów: np. jądro nadskrzyżowaniowe (suprachias- 
matici nuclei, SCN) może wykazywać nader krótki okres endogenny, mogą zaist
nieć anomalie przy odbiorze sygnału synchronizującego (np. w siatkówce), może 
też zawieść zestrojenie dobowych systemów oscylacyjnych. Potrzebne są bardzo 
precyzyjne procedury eksperymentalne, które pozwoliłyby zróżnicować potencjalne 
mechanizmy leżące u źródeł zakłóceń rytmiki w sferze behawioralnej. Dodatko
wą komplikacją w interpretacji wyników tych trudnych do zaplanowania badań jest 
fakt, że stan kliniczny osób z depresją zmienia się już w trakcie trwania eksperymen
tu - skutkiem przebywania w izolacji czasowej (brak synchronizacji rytmu) bądź 
wskutek deprywacji snu.

Dotychczas rozważano (Wirz-Justice, 2000) następujące hipotezy dotyczące 
związku rytmu okołodobowego z zaburzeniami nastroju:

a) Przyśpieszenie fazy rytmu dobowego
Ta hipoteza była testowana eksperymentalnie, a w badaniach potwierdzono za

równo „depresyjny”, jak i „antydepresyjny” efekt przyśpieszenia fazy. Szacowano 
fazę różnych parametrów neurochemicznych, wydzielania hormonów i tempera
tury. Dowodem na korelację fazy rytmu ze stanem klinicznym były długotrwałe 
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obserwacje pacjentów z zaburzeniem maniakalno-depresyjnym, u których najw
cześniejsza faza temperatury i snu REM występowała tuż przed przełączeniem 
się z manii w depresję. Jednym z najwcześniejszych i trwałych anomalii rytmicz
nych w depresji jest wczesny nadir i nadmierne wydzielanie kortyzolu (badanego 
w osoczu).

b) Opóźnienie fazy rytmu dobowego
Eksperymentalnie sprawdzono również hipotezę przeciwną, a mianowicie, że 

opóźnienie fazy rytmu dobowego może wywołać symptomy depresji u osób zdro
wych. Stwierdzono też, że czynnikiem wyzwalającym symptomy depresji u pre
dysponowanych do niej osób może być nagłe przesunięcie fazy (np. po przelocie 
w kierunku zachodnim przez kilka stref czasowych).

Hipoteza o depresjogennym wpływie opóźnienia fazy odnosi się głównie do de
presji sezonowej o wzorcu zimowym. Opóźnienie fazy rytmów dobowych przeja
wia się najwyraźniej w opóźnieniu pory snu i występuje stosunkowo często u osób 
w wieku studenckim, w skrajnych przypadkach przybiera formę poważniejszego 
zaburzenia: delayed sleep phase syndrome. U tych osób nie stwierdzono jednakże 
zwiększonej zachorowalności na depresję.

c) Niestabilna pozycja fazy
Istnieją sugestie, że patofizjologia depresji charakteryzuje się nie tyle spadkiem 

lub wzrostem funkcji neurotransmiterów, co ich dużą zmiennością i niestabilnoś
cią. Analogicznie w badaniach longitudinalnych pacjentów depresyjnych charak
terystycznym zaburzeniem rytmu wydaje się niestabilność jego fazy - zmienność 
z dnia na dzień lub też stałe przesuwanie się fazy w toku epizodu depresyjnego albo 
maniakalnego, nie zaś nienormalna pozycja fazy sama w sobie. Tetsushi Tsujimo- 
to i współpracownicy (1990) obserwowali dużą kohortę pacjentów depresyjnych, 
u których stwierdzono większą zmienność fazy i mniejszą amplitudę temperatury 
niż u badanych z grupy kontrolnej. Drugie podobne badanie (Daimon et al., 1992, 
cyt. za: Wirz-Justice, 2000) wykazało opóźnioną fazę rytmu temperatury i mniejszą 
niż w grupie kontrolnej amplitudę. Oba zestawy danych poddano analizie spektral
nej. W drugim z cytowanych stwierdzono osłabienie komponentu 24-godzinnego 
i wzmocnienie komponentów ultradialnych. Może to sugerować osłabienie procesu 
zestrajania oscylatorów wewnętrznych i nienormalną wrażliwość na informację po
chodzącą z zewnątrz.

d) Zmniejszenie amplitudy
Porównanie wielu rytmów dobowych w przebiegu depresji i po wyzdrowieniu 

sugeruje, że to zmniejszona („spłaszczona”) amplituda jest główną nieprawidło
wością chronobiologiczną towarzyszącą temu zaburzeniu. Jednakże większość 
badań była prowadzona w warunkach normalnych, co oznacza, że rytm endo
genny mógł być maskowany udziałem takich czynników jak światło, aktywność 
fizyczna, posiłki. Tak więc obserwowane często zmniejszenie amplitudy rytmu 
temperatury centralnej ciała może być skutkiem zaburzenia rytmu snu i czuwania 
w depresji, nie zaś zaburzeniem funkcji samego zegara biologicznego. Podobnie 
spłaszczenie rytmu częstości akcji serca może wynikać z zahamowania behawio
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ralnego w ciągu dnia i złej jakości snu w nocy. Uważa się, że wiarygodne bada
nia spłaszczenia amplitudy rytmów dobowych w przebiegu depresji wymagają 
obserwacji przy zastosowaniu procedury constant routine (ściśle kontrolowane 
i niezmienne warunki środowiska, minimalizacja wpływu synchronizatorów be
hawioralnych).

e) Proporcja faz aktywności i wypoczynku
Nie można też wykluczyć, że to zmniejszona proporcja fazy aktywności i wy

poczynku może być przyczyną niektórych zaburzeń nastroju. Przemawiają za tym 
następujące przesłanki:
- u wielu gatunków wykazujących sezonowe zmiany zachowania (reprodukcja, 

migracja, hibernacja) sygnałem jest zmieniająca się długość dnia (fotoperiodu), 
na co system okołodobowy odpowiada zwiększeniem lub zmniejszeniem propor
cji aktywności motorycznej i odpoczynku;

- u ludzi w kontrolowanych warunkach oświetlenia (a raczej symulowanej ciem
ności nocnej) czas snu, wydzielanie melatoniny i prolaktyny wydłużały się w zi
mie, co oznacza, że ludzie istotnie są wrażliwi na zmiany pory świtania i zmierz
chu zgodne z porą roku.
Obserwować należy więc nie tylko amplitudę i fazę rytmu, ale i kształt „fali” 

rytmu. U kobiet z premenstrualnym zaburzeniem nastroju wcześniej następowa
ło zakończenie wydzielania melatoniny, tym samym skracając nocne wydzielanie 
hormonu. Natomiast metaanaliza danych dotyczących rytmu kortyzolu w depresji 
wykazała, że przyspieszenie fazy dotyczyło nadiru, nie zaś szczytu wydzielania hor
monu, co skutkuje wydłużeniem nocnego wydzielania kortyzolu. Te i podobne dane 
pozwalają na założenie, że zakłócenia w proporcji faz rytmu mogą być źródłem 
niektórych zaburzeń nastroju.

5.4. Zaburzenia rytmiki dobowej w depresji - przyczyna czy skutek?

Zaburzenia rytmiki dobowej w depresji nie są homogeniczne. Nawet w dobrze 
zdefiniowanej i w miarę jednorodnej podgrupie pacjentów z SAD cechy rytmów 
dobowych (jak np. akrofaza melatoniny) nie wydają się jednolite, a faza rytmu nie 
jest powiązana ani z głębokością objawów depresyjnych, ani też z preferencjami 
co do pory stosowania fototerapii. Co więcej, cechy rytmów biologicznych mogą 
zmieniać się w toku epizodu depresyjnego. To powoduje, że rezultaty badań nie są 
w żadnej mierze rozstrzygające. Pacjenci w podobnym stanie (z podobnymi symp
tomami depresji) mogą być w różnych stadiach choroby/zdrowienia. Oczywista 
jest konieczność prowadzenia indywidualnych badań longitudinalnych, szczegól
nie dla sprawdzenia, czy obserwowane anomalie rytmiki dobowej mają charakter 
cechy czy stanu.

Jak dotąd nie można powiedzieć, by system okołodobowy pełnił specyficzną rolę 
patogenetyczną w depresji, a to co najmniej z kilku powodów: nie zawsze znana jest 
dotychczasowa historia choroby pacjenta, stosowanie leków antydepresyjnych samo 



54

w sobie może wpływać na zjawiska rytmiczne, wycofanie behawioralne w przebiegu 
depresji i pewne odseparowanie od synchronizatorów natury społecznej i fizycznej 
zwiększa podatność na zaburzenia rytmu. Ponadto większość badań nie była pro
wadzona w odpowiednio kontrolowanych warunkach, ze stosownymi przedziałami 
czasowymi i z użyciem rzetelnych markerów rytmiki okołodobowej.

Murray Enns i Brian Cox (1997) uważają, że ocena osobowości u pacjentów 
z depresją jest raczej problematyczna, ponieważ bardzo duży wpływ na miary oso
bowości mogą mieć obecne lub przeszłe epizody depresji i skomplikowane oko
liczności życiowe. Peeters i współpracownicy (2006) podkreślają z kolei rolę, jaką 
u pacjentów odgrywa przyjmowanie leków oraz nietypowe warunki życia. Kiedy 
pacjenci są odizolowani od swojego normalnego środowiska, czynniki wewnętrzne 
(ruminacja!) mogą odgrywać znacznie większą rolę niż zwykle. Ponadto zmiana 
okoliczności bytowania sama w sobie jest czynnikiem stresującym, a zarazem two
rzy wysoce niereprezentatywny kontekst emocjonalny. Skoro istotą leczenia szpi
talnego jest oderwanie chorego od codziennych okoliczności i rutynowych czynno
ści, to zmiany nastroju obserwowane w trakcie przebywania w placówce leczniczej 
mogą zupełnie nie korespondować z codziennymi doświadczeniami u pacjentów. 
Lepsze, w sensie „bardziej prawdziwe”, obserwacje można prowadzić u pacjentów 
ambulatoryjnych. Na koniec - efektem przyjmowania leków antydepresyjnych ma 
być z założenia wzrost emocji pozytywnych i obniżenie emocji negatywnych, tak 
więc jest wysoce prawdopodobne, że skuteczne leczenie w znacznym stopniu mo
dyfikuje dzienną zmienność nastroju, będąc tym samym czynnikiem silnie zakłóca
jącym sytuację badawczą.

Wynika z tego, że zmieniona rytmika dobowa może być albo przyczyną, albo 
skutkiem zmienionego stanu afektywnego. Co więcej, nie można wykluczyć, że 
oba te aspekty mogą, niezależnie od siebie, odzwierciedlać zmiany w jeszcze innej 
sferze, niebranej dotychczas pod uwagę, tj. w aktywności psychomotorycznej. Zja
wiska rytmiczne w zaburzeniach nastroju mogą być w dużym stopniu raczej kon
sekwencją niż przyczyną behawioralnych przejawów depresji i manii. Wszystkie 
tego typu zastrzeżenia prowadzą do wniosku, że badania pacjentów depresyjnych 
powinny być uzupełniane badaniami osób zdrowych, u których obserwować można 
pewne tendencje oraz subkliniczne formy zaburzeń (skłonność do zaburzeń).

Jak wspomniano wyżej, w literaturze opisywano zarówno przyspieszenie, jak 
i opóźnienie fazy rytmu okołodobowego aktywacji w przebiegu zaburzeń afek- 
tywnych. Istnieją również dane sugerujące związek chronotypu ze skłonnościami 
do depresji.

Enrique Gaspar-Barba i współautorzy (2009) przeanalizowali konfigurację symp
tomów depresyjnych u 100 pacjentów ze zdiagnozowanym MDD (major depressive 
disorder) i o różnym chronotypie. Nie stwierdzono związków pomiędzy chronoty- 
pem i parametrami snu, natomiast osoby typu wieczornego (n = 18) wykazywały po
ważniejsze symptomy depresji w badaniu skalą Hamiltona: upośledzenie codziennej 
aktywności, w tym zawodowej, myśli samobójcze, symptomy paranoidalne i lęko
we. Niewielka liczba badanych pacjentów jest pewną wadą tego studium.
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Chełmiński i inni (1999) używali trzech różnych skal depresji w grupie 1617 
zdrowych studentów. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami (np. Drennan et al., 
1991 - patrz niżej) zaobserwowali znamiennie częstsze występowanie typu wieczor
nego wśród osób ze skłonnościami do depresji.

Michael Drennan i współpracownicy (1991) badali grupę 39 pacjentów depresyj
nych i bliźniaczą grupę kontrolną, stwierdzając ich znamienne zróżnicowanie w ska
li poranności według Home’a i Óstberga - pacjenci depresyjni byli istotnie bardziej 
wieczorni. Drennan stawia następującą hipotezę:

1) Objawy depresji (senność, obniżony nastrój w porze porannej) są mylnie in
terpretowane przez pacjentów (i lekarzy) jako przejawy „wieczomości”, stąd spory 
odsetek osób „wieczornych” wśród pacjentów depresyjnych. Równocześnie rozkład 
wyników w grupie pacjentów jest różny od normalnego, co może sugerować jego 
bi- albo multimodalność, czyli obecność różnych anomalii chronotypologicznych 
w tej grupie. '

Inne wytłumaczenie tego faktu mogłoby brzmieć następująco:
2) „Anergia” może skłaniać osoby depresyjne do preferowania aktywności popo- 

łudniowo-wieczomej, która łączy się z „mniejszymi wymaganiami pod względem 
zawodowym”. Jest to zarazem traktowane jako przejaw chronotypu wieczornego.

Moim zdaniem należy rozpatrzyć jeszcze inną możliwość:
3) Osoby wieczorne, szczególnie w narzuconym trybie aktywności w porze tra

dycyjnej (porannej), doświadczają większego niż inne deficytu snu (zwłaszcza że 
wieczomość dość często łączy się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na sen). De
ficyt snu sprzyja rozwojowi chronicznego zmęczenia, które przejawia się m.in. osła
bieniem, znużeniem, utratą energii, pogorszeniem nastroju, zaburzeniami apetytu 
i kłopotami z koncentracją, które to objawy są diagnostyczne dla zaburzeń depresyj
nych. W tym przypadku deficyt snu należałoby traktować jako czynnik modyfikują
cy, pośredniczący, stanowiący podłoże dla zaburzeń afektywnych.

Oczywiście stan chronicznego deficytu snu może dotyczyć również innych chro- 
notypów, ale u typów wieczornych jest bardziej prawdopodobny.

Ponadto nie można całkiem zignorować jeszcze innego mechanizmu, który rów
nież może mieć wpływ na samopoczucie osób wieczornych:

4) W naszej tradycji „wieczomość” nie jest cechą akceptowaną społecznie, ina
czej niż „poranność”, która jest pożądana (dowodem niech będą przysłowia: „Kto 
rano wstaje, temu Pan Bóg daje” czy angielskie: „The early bird catches the worm”). 
Wieczomość kojarzy się z lenistwem, zaś aktywność wieczorna raczej z rozrywką 
niż z pracą. Odmienność pod tym względem tolerowana jest u artystów, literatów 
itp. Typ wieczorny w sytuacji „normalnej” pracy codziennej może mieć obniżoną 
samoocenę, co przy nakładającym się pogorszeniu nastroju w porze porannej może 
sprzyjać rozwojowi zaburzeń afektywnych.

Trzeba również przetestować hipotezę, że:
5) Tylko duża amplituda rytmu okołodobowego aktywacji wiąże się ze zwiększo

ną podatnością na zaburzenia nastroju, zaś wymiar poranności-wieczomości odgry
wa znacznie mniejszą rolę.
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5.5. Podatność na depresję u młodzieży licealnej (badania własne)

5.5.1. Osoby badane, metody - Inwentarz Depresji Becka

Badaniami własnymi objęto grupę młodzieży licealnej (uczniowie czterech klas 
drugich jednego z tzw. dobrych liceów krakowskich, dzielnica Śródmieście), w wieku 
16-19 lat (przeciętna 17,3 ± 0,5 roku), 59 chłopców i 87 dziewcząt - razem 146 osób. 
Badani wypełniali, oprócz Kwestionariusza Chronotypu, Inwentarz Osobowości NEO- 
FFI według Costy i McCrae (patrz: rozdział 4.1) oraz Inwentarz Depresji Becka.

Inwentarz Depresji Becka (BDI) jest prawdopodobnie najczęściej używaną me
todą samooceny objawów depresyjnych (autorzy: Aaron Beck, C. Ward, M. Men- 
delson, M. Mock i J. Erbaugh, 1961). BDI składa się z 21 pozycji reprezentują
cych objawy afektywne, poznawcze, motywacyjne i fizjologiczne depresji. Ogólnie 
jednak wiadomo, że inwentarz zwraca uwagę na objawy subiektywne, relatywnie 
zaniedbując somatyczne. Każdemu pytaniu o symptomy towarzyszą cztery opcje 
odpowiedzi, począwszy od przeczącej/neutralnej, po duże/skrajne nasilenie obja- 
wu/ów. Odpowiedzi oceniane są w skali od 1 do 3, a suma stanowi wynik całkowity 
BDI, który może wynosić od 0 do 63 punktów. Wynik od 0 do 9 punktów wskazuje 
na stan normalny, niedepresyjny, od 10 do 18 - świadczy o łagodnym nasileniu de
presji, od 19 do 29 punktów - o jej nasileniu umiarkowanym, zaś od 30 punktów 
wzwyż - o ciężkiej depresji.

Należy pamiętać, że kwestionariusz BDI nie został opracowany w celu uzyskania 
odrębnej, swoistej diagnozy depresji, służy raczej mierzeniu depresji jako jednego 
z wymiarów psychopatologii, który obecny być może w ramach różnych katego
rii diagnostycznych. W roku 1988 poinformowano, że kwestionariusz Becka został 
zastosowany w ponad tysiącu prac badawczych (Beck et al., 1988). Liczne spraw
dziany jego właściwości psychometrycznych wskazują na to, że jest to użyteczne 
i wiarygodne narzędzie.

Niektóre pytania inwentarza budzą jednakże pewne wątpliwości (np. ujęcie 
w jednym punkcie zarówno nadmiernego, jak i obniżonego apetytu). Ostatnio 
w użyciu pojawiła się nowa wersja kwestionariusza, BDI-II, wolna od niedosko
nałości poprzedniej, jednakże z przyczyn praktycznych (brak możliwości zaku
pu nowej wersji) oraz poznawczych (szerokie rozpowszechnienie BDI w wersji 
pierwotnej, obszerna literatura) zdecydowano się na zastosowanie w niniejszych 
badaniach klasycznego wariantu.

Przeanalizowano ponadto wyniki badań kwestionariuszowych prowadzonych 
w latach ubiegłych w grupie lekarzy medycyny (N = 78, wiek 29-73 lat, przecięt
nie 46,5 ± 12,4 roku; 50 kobiet i 28 mężczyzn) pod kątem zaburzeń depresyjnych 
i ogólnego stanu zdrowia psychicznego3. Ta grupa wypełniała podobny zestaw me
tod, z tym, że zamiast kwestionariusza osobowości NEO-FFI używano skróconej, 

3 Badania statutowe ZE CM UJ w latach 2002-2004 (Nr 501/PKL/146/L, kierownik - 
dr Halszka Ogińska).
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dwunasto-pozycyjnej wersji EPI Hansa Eysencka (skale ekstrawersji i neurotyzmu), 
a dodatkowo wprowadzono Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-12 (Ge
neral Health Questionnaire-}!) Davida Goldberga (Makowska, Merecz, 2001) oraz 
Skalę Zmęczenia Chronicznego (Ogińska et al., 1995).

5.5.2. Wyniki - symptomy depresyjne u licealistów

Potwierdziły się prognozy wysnuwane na podstawie badań psychiatrów pol
skich, szeroko komentowanych w prasie popularnej i specjalistycznej, a dotyczące 
dużego rozpowszechnienia symptomów depresyjnych u młodzieży - w obserwowa
nym liceum odsetek uczniów wykazujących co najmniej łagodne nasilenie objawów 
depresyjnych sięgał 40,4% (Rys. 7). Przeciętny wynik grupy w skali BDI wynosił 
9,7 ± 8,4 punktu (przy minimum punktów 0, a maksimum 44), czyli nieco ponad 
granicę „normalności”, którą wyznacza 9 punktów. Dla porównania - średni wynik 
w grupie lekarzy wynosił 5,5 ± 4,4 punktu. Oczywiście rzetelne porównywanie tych 
dwóch grup jest niemożliwe, a wyciąganie jakichkolwiek wniosków nieuprawnio
ne, jako że grupa lekarzy nie była, w przeciwieństwie do licealistów, próbą losową, 
lecz obejmowała osoby pod pewnym względem specjalne - aktywne, biorące udział 
w szkoleniach itd. Nie przeszkadza to jednak w niczym, jeśli chodzi o poszukiwanie 
związków wewnętrznych pomiędzy cechami indywidualnymi i skłonnością do de
presji, chociaż rozgrywa się „na różnych poziomach”.

Nie potwierdziły się natomiast obserwacje dotyczące znacznie częstszego wystę
powania depresji u kobiet niż u mężczyzn, w tej grupie badanych ledwo jest widocz
na, nieistotna statystycznie, tendencja (Rys. 8).

Rys. 7. Odsetek uczniów liceum wykazujących symptomy depresji o różnym nasileniu 
(na podstawie BDI)

n-depr. łagodna depr. umiark. depr. ciężka depr.
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depr.
< mężczyźni ■ kobiety

Rvs. 8. Odsetek uczniów niedepresyjnych i wykazujących symptomy depresji o różnym nasileniu 
w zależności od pici (na podstawie BDI)

Uwidoczniły się różnice w zakresie cech osobowości szacowanych na podstawie 
NEO-FF1: kobiety wykazywały wyższy poziom neurotyzmu, otwartości i ugodowo- 
ści; tendencje te są statystycznie znamienne i zgodne z dotychczasowymi doniesie
niami (Zawadzki et al., 1998).

Niewielkiej i nieistotnej statystycznie różnicy w stopniu poranności (mężczyźni bar
dziej wieczorni) towarzyszy istotna różnica w wyrazistości odczuwanych zmian około- 
dobowych aktyw acji (skala AM w Kw eslionariuszu Chronotypu). Wydaje się, że kobiety 
silniej niż mężczyźni odczuwają rytmiczną zmienność poziomu pobudzenia (Tab. 11).

Kolejne zestawienie (Tab. 12, Rys. 9) obejmuje cechy osobowościowe i chronotypo- 
logiczne osób zdrowych oraz o niskim lub dużym nasileniu symptomów depresyjnych.

Tab. 11. Porównanie cech osobowościowych badanych kobiet i mężczyzn

M (w = 59) 
średnia ± SD

K (n = 87) 
średnia ± SD

ANOVA
F P

Wiek 17,2 ±0,4 17,4 ±0,6 3,775 0,054
PW 28.1 ± 8,2 25,7 ± 7,8 3,225 0,075
AM 17,8 ±6,4 20,6 ± 6,2 6,873 0,01
NEU 20,3 ± 8.7 24,1 ± 8,7 6,705 0,011
EK.S 28,6 ± 6.2 30,2 ± 8,4 1,605 n.s.
OTW 26.9 ± 5,4 30,3 ± 5,9 12,001 0,001
UGD 25.8 ±7,1 29,1 ± 5,8 9.717 0,002
SUM 26,3 ± 8 28,5 8 2.780 n.s.
BDI 8,6 ± 8,6 10,4 - 8,3 1.752 n.s.
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Bardzo istotne statystycznie różnice średnich dotyczą poziomu neurotyzmu, ekstrawersji 
i sumienności. Wyraźnie podwyższony poziom neurotyzmu u osób depresyjnych wska
zuje na ich emocjonalną niestabilność i podatność na doświadczanie negatywnych emo
cji. Obniżony poziom ekstrawersji świadczyć może o pewnej rezerwie w kontaktach 
interpersonalnych i braku optymizmu. Poziom sumienności poniżej przeciętnej ozna
cza mniejszą skrupulatność i motywację do osiągnięć społecznych. Poziomy otwartości 
i ugodowości nie różnią się znamiennie w zależności od nasilenia zaburzeń nastroju.

Trzeba dodać, że taka konfiguracja cech osobowości jest zgodna z rezultatami badań 
Timothy’ego Petersena i współpracowników z 2001 roku, który używał tego samego 
narzędzia (NEO-FFI) w odniesieniu do pacjentów ze zdiagnozowaną dużą depresją.

Analiza kontrastów post hoc (test Tukeya) potwierdziła istotne zróżnicowanie 
trzech grup diagnostycznych pod względem poziomu neurotyzmu oraz wyraźnie

Tab. 12. Porównanie cech osobowościowych badanych niedepresyjnych, z łagodpą depresją 
i z umiarkowaną/ciężką depresją (średnia ± SD)

n-depr. łagodna depr. um./ciężka depr. ANOVA
/1 = 87 w = 36 n = 23 F P

BDI 4,0 ± 2,8 13,6 ±2,5 25,0 ±5,6 kryterium porówn.
PW 26,0 ± 8,0 26,6 ± 8 29,4 ±8,1 1,620 n.s.
AM 18,1 ±6,3 20,4 ± 6 23,0 ± 6,2 6,175 0,003
NEU 18,0 ±7,0 26,9 ±6,1 33,0 ±6,6 54,872 0,000
EKS 32,1 ±6,4 26,8 ± 6,2 24,2 ± 9,6 15,454 0,000
OTW 28,7 ±5,8 28,6 ± 5,8 30,2 ± 6,6 0,682 n.s.
UGD 28,3 ± 6,5 27,8 ± 6 25,7 ± 7,4 1,533 n.s.
SUM 30,2 ± 7,3 25,3 ± 8 21,5 ±6,7 15,197 0,001

—*■··· , Neu. Eks. «··»- Otw. * ■ Ugd. ■ Sum.
Rys. 9. Porównanie wyników w poszczególnych skalach NEO-FFI u uczniów niedepresyjnych 

i w grupach o różnym nasileniu depresji
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wyższe wyniki w skalach ekstrawersji i sumienności u osób niedepresyjnych w po
równaniu z dwiema grupami przejawiającymi symptomy depresyjne.

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi subiektywnego odczu
cia wyrazistości rytmu aktywacji (skala amplitudy) towarzyszą mu somatyczne, po
znawcze i emocjonalne symptomy zmęczenia chronicznego. Dlatego też istotnie wyż
szy wynik w skali amplitudy KCh u osób depresyjnych (Rys. 10) łączy się logicznie 
z poprzednimi. Różnica pomiędzy grupami skrajnymi potwierdzona została testem Tu- 
keya. Poranność-wieczomość nie różnicuje znamiennie wyodrębnionych grup diagno
stycznych, aczkolwiek obserwowany trend jest zgodny z doniesieniami z literatury (tzn. 
można zaobserwować nieco wyższy poziom wieczomości u osób depresyjnych).

Rys. 10. Porównanie wyników w skalach Kwestionariusza Chronotypu u uczniów niedepresyjnych 
i w grupach o różnym nasileniu depresji

Na podstawie median skal Kwestionariusza Chronotypu wyodrębniono cztery 
typy dobowe: mocne (MP) i słabe (SP) typy poranne oraz mocne (MW) i słabe (SW) 
typy wieczorne. Mediana skali PW w przypadku grupy młodzieży była znacznie 
wyższa niż w grupie dorosłych (28 18 punktów), co wynika z typowej dla osób
młodych skłonności do opóźniania fazy rytmu dobowego aktywacji. Mediany skali 
AM były identyczne, co świadczy o niezmieniającym się w tym przedziale wieko
wym rozkładzie tej cechy (wyrazistości rytmu) w populacji.

Poniższe histogramy (Rys. 11) ilustrują zależność poziomu depresji, mierzone
go wynikiem BDI, od chronotypu. W grupie młodzieży wynik poniżej przeciętnej 
uzyskują tylko osoby typu „umiarkowanie porannego”, zaś pozostałe chronotypy 
prezentują zbliżony poziom depresyjności. Natomiast w grupie lekarzy zaobserwo
wać można nieco inny wzorzec - od przeciętnej odbiegają osoby typu „mocno wie
czornego”, prezentując podwyższony w stosunku do pozostałych badanych stopień 
nasilenia zaburzeń nastroju.
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a) b)

Rys. 11. Chronotyp a podatność na depresję - wyniki w skali BDI w grupach (a) uczniów liceum 
(N = 146) i (b) lekarzy (N=78)

Dla oceny istotności powiązań chronotypu ze skłonnością do depresji przeprowa
dzono analizę regresji liniowej wyniku BDI w relacji do skal poranności-wieczomo- 
ści i wyrazistości rytmu oraz ich ewentualnej interakcji jako predyktorów (Tab. 13). 
W obu badanych grupach społeczno-zawodowych uzyskano podobne rezultaty: brak 
związku objawów depresji z akrofazą subiektywnego rytmu dobowego aktywacji 
(PW) oraz istotna korelacja z subiektywną amplitudą rytmu (AM). Nie stwierdzono 
interakcji cech chronotypu.

Tab. 13. Współczynniki równań regresji wyników skali BDI w relacji do wymiarów chronotypu 
(zmienne scentrowane)

Grupa badana Źródło zmienności b t P
Uczniowie liceum 
(N = 146)

Stała 9,712 14,453 0,001
PWc 0,055 0,649 0,517
AMc 0,373 3,483 0,001
PWc x AMc ^),010 -0,752 0,453

Lekarze medycyny
(N = 78)

Stała 5,473 10,282 0,001
PWc 0,052 0,915 0,363
AMc 0,203 2,348 0,022
PWc x AMc 0,002 -0,216 0,830

Jeżeli analizować te same relacje u osób „zdrowych” (tj. z wynikiem BDI po
niżej 10 punktów), obserwujemy analogiczne rezultaty w grupie uczniów (n = 87; 
współczynnik korelacji skal AM i BDI r = 0,24) oraz brak jakichkolwiek związków 
w grupie lekarzy (n = 61).

Analiza regresji wyników pozostałych kwestionariuszy stosowanych w grupie 
lekarzy wykazała istotną rolę subiektywnej akrofazy i amplitudy jako predykto
rów neurotyzmu (określanego tym razem na podstawie skróconej skali EPI Eysen- 
cka) i brak związku ekstrawersji z cechami chronotypu. Oba wymiary chronotypu
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Tab. 14. Chronotyp a cechy osobowości i dobrostan psychiczny w grupie lekarzy (N=78)
- współczynniki równań regresji

Zmienna zależna Źródło zmienności b t P
Ekstrawersja Stała 14,742 47,206 0,001

PWc 0,016 0,466 0,643
AMc ^),033 0,676 0,501
PWc x AMc 0,003 0,515 0,608

Neurotyzm Stała 12,083 39,218 0,001
PWc 0,079 2,345 0,022
AMc 0,188 3,871 0,001
PWc x AMc 0,006 0,990 0,325

Skala Zmęczenia 
Chronicznego

Stała 27,214 38,001 0,001
PWc 0,225 2,901 0,005
AMc 0,428 3,820 0,001
PWc x AMc 0,004 - 0,277 0,783

General Health 
Questionnaire

Stała 22,454 59,987 0,001
PWc 0,111 2,713 0,008
AMc 0,118 2,002 0,049
PWc x AMc 0,014 2,014 0,048

okazały się też istotnymi predyktorami poziomu zmęczenia chronicznego oraz 
ogólnego stanu zdrowia psychicznego, mierzonego wynikiem General Health 
Questionnaire (Tab. 14). W tym ostatnim przypadku zaobserwowano interakcję 
subiektywnych parametrów rytmu - oznacza to, że wraz ze wzrostem wyrazistości 
rytmu istotnie wzrasta (negatywny) wpływ orientacji wieczornej na poziom ogól
nego dobrostanu psychicznego.

5.5.3. Dyskusja

Dotychczas w literaturze przedmiotu dyskutowano głównie związki wymiaru 
poranności-wieczomości z charakterystyką osobowościową i z podatnością na za
burzenia, nie uwzględniając innych cech chronotypu. Preferencje co do pory opty
malnego funkcjonowania zestawiano z samopoczuciem psychofizycznym badanych, 
często byli to uczniowie i studenci. Cytowane dalej przykłady są typowymi analiza
mi z tego zakresu.

Hitomi Takeuchi i inni (2002) zbadali ponad 1300 uczniów obojga płci w wie
ku 12-15 lat i stwierdzili korelację pomiędzy wieczomością i nastrojem melan
cholijnym, która osiąga poziom istotny tylko u dziewcząt - co autorzy tłumaczą 
tym, że dziewczęta być może wcześniej przechodzą okres „przełączania się na 
wieczomość”.



63

Susan Gau i współautorzy (2007) badali związki pomiędzy skłonnością do po- 
ranności-wieczomości u 1332 uczniów tajwańskich w wieku 12-13 lat i psychopa
tologią oraz używaniem substancji psychoaktywnych. Wyodrębniona z tej populacji 
grupa osób wieczornych (n = 180) wykazywała krótszy czas snu w dni powsze
dnie, dłuższy w weekendy, częstsze drzemki w ciągu dnia, a ponadto była bardziej 
podatna niż pozostałe dwie grupy chronotypologiczne na problemy behawioralno- 
emocjonalne, myśli samobójcze i używanie substancji psychoaktywnych. Badacze 
uważają, ze wieczomość u adolescentów powinna być traktowana jako wskaźnik 
zagrożenia problemami emocjonalnymi i zachowaniami ryzykownymi.

Flavia Gianotti i inni (2002) przeanalizowali z kolei wyniki badań prawie 1800 
uczniów w nieco starszym wieku (14,1-18,6 roku) w szkołach włoskich i scharaktery
zowali typy wieczorne jako reprezentujące następujące cechy i zachowania: później
sze godziny zasypiania i wstawania (szczególnie w weekendy), krótszy czas spędzany 
w łóżku w ciągu tygodnia i dłuższy w weekendy, nieregularny schemat snuj czuwania, 
subiektywnie zła jakość snu, częstsze drzemki w dni powszednie, skargi na senność 
dzienną, więcej problemów z koncentracją uwagi, gorsze wyniki nauczania, większe 
spożycie napojów zawierających kofeinę i substancji ułatwiających zasypianie i, na 
koniec, więcej urazów oraz więcej kłopotów i zaburzeń emocjonalnych. Jest to spójny 
i logiczny zestaw kłopotów osoby o chronotypie wieczornym, zmuszonej do funkcjo
nowania w nienaturalnym dla niej rytmie dnia, tj. w stanie desynchronizacji.

Niniejsza analiza nie potwierdziła związku subiektywnej akrofazy (czyli „pre
ferencji co do poranności-wieczomości” — morningness-eveningness preference) 
ze skłonnością do depresji u uczniów - ani w całej badanej populacji, ani w grupie 
osób „zdrowych”. Związek ten nie pojawił również w grupie badanych lekarzy. 
Obserwowane tendencje były słabe i statystycznie nieznamienne, chociaż o spo
dziewanym kierunku.

Trudno powiedzieć, żeby wyniki niniejszych badań potwierdziły którąkolwiek 
z hipotez dotyczących związku wieczomości z zaburzeniami nastroju. Nie można 
wykluczyć, że złe samopoczucie (nastrój depresyjny) jest skutkiem wieczomości 
nękanej codziennymi obowiązkami o „tradycyjnej” porze. Równie prawdopodobna 
jest jedna z hipotez Drennana, że pierwotne objawy depresji (senność, obniżony 
nastrój w porze porannej) bywają interpretowane jako przejawy wieczomości, zaś 
„anergia” skłania osoby depresyjne do aktywności popołudniowo-wieczomej, która 
łączy się z „mniejszymi wymaganiami pod względem zawodowym”. To również jest 
traktowane (mylnie) jako przejaw chronotypu wieczornego.

Bardziej ważkim wynikiem wydaje się fakt, że w obu badanych grupach uwi
doczniła się istotna rola subiektywnej indywidualnej amplitudy rytmu aktywacji, 
czyli zakresu zmian dobowych stanu pobudzenia. Poziom aktywacji można uznać za 
czynnik warunkujący sprawność poznawczą oraz nastrój, aczkolwiek odzwierciedla 
on tylko aspekt energetyczny nastroju, pomijając kwestię orientacji - pozytywnej 
bądź negatywnej - stanu emocjonalnego. W tym kontekście zakres zmian dobo
wych, czyli wyrazistość rytmu, uznać można za konstrukt pokrewny DV (diurnal 
variation - patrz: podrozdział 5.1).
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Greg Murray i inni (2002) wnioskowali na podstawie badań młodych kobiet 
o wysokim i niskim poziomie neurotyzmu, że wiąże się on ze stopniem dobowej 
zmienności poziomu afektywności pozytywnej. Autorzy uznali osłabioną amplitu
dę dobową rytmu za cechę charakterystyczną neurotyzmu. Niniejsze badania nie 
potwierdzają tej hipotezy, wręcz przeciwnie - to duży zakres zmienności dobowej 
aktywacji koreluje wyraźnie z neurotyzmem (r = 0,4). Najprawdopodobniej zasad
nicze znaczenie ma tutaj metoda/rodzaj badanej zmiennej - afektywność pozytywna 
i aktywacja są dwoma niezależnymi od siebie dymensjami nastroju.

Wydaje się, że tradycyjnie rozumiane cechy osobowościowe odgrywają waż
niejszą rolę niż cechy chronotypu w rozwoju zaburzeń afektywnych. Konfiguracja 
„wysoki neurotyzm — obniżona ekstrawersja - niska sumienność” jest bardzo bliska 
depresyjności. Wszelako - także i w tym przypadku trudno stwierdzić, czy ten ze
staw cech (które nie są całkowicie niezależne od wpływów sytuacyjnych i do pewne
go stopnia odzwierciedlają również stan) jest przyczyną czy też skutkiem zaburzeń 
nastroju o charakterze depresyjnym. To może być drugi trop w dociekaniu istoty 
związku zaburzeń nastroju z chronotypem. Charakterystyczny układ dwóch cech 
osobowości pojawił się w przypadku typu wieczornego - „zdecydowane sowy” wy
dają się bardziej od innych neurotyczne i zarazem mniej od innych sumienne.

Dość interesującym tropem wydaje się też podejście Haslera i współpracowników 
(2010), którzy analizują związek preferencji wieczornych i skłonności do zaburzeń 
nastroju w kategoriach neuropsychologicznej teorii temperamentu Jeffreya Graya. 
Rozróżnia on trzy główne hipotetyczne układy neuronantomiczno-funkcjonalne 
sterujące zachowaniem emocjonalnym i będące neurologicznym podłożem trzech 
wymiarów temperamentu: behawioralny układ aktywacyjny (Behavioral Activation/ 
Approach System, BAS), odpowiedzialny za zachowania wzmacniane pozytywnie, 
behawioralny układ hamujący (Behavioral Inhibition System, BIS), warunkujący 
wrażliwość na sygnały kary, braku nagrody lub nowości oraz reakcje na te bodź
ce, oraz układ walki/ucieczki (Fight/Flight System, F/FLS), sterujący zachowaniem 
emocjonalnym. BAS zlokalizowany jest w zwojach podstawy mózgu, w jądrach 
wzgórza i okolicach kory nowej. Podstawową strukturą anatomiczną BIS jest układ 
przegrody hipokampa. Niezależność funkcjonalna BAS i BIS jako systemów repre
zentujących zachowania apetytywne i awersywne jest zarazem zbieżna z teoriami 
rozróżniającymi niezależne wymiary afektywności pozytywnej i negatywnej. Hasler 
i współautorzy sugerują, że obniżona pobudliwość BAS i niższy poziom afektyw
ności pozytywnej mogą być odpowiedzialne za podatność typów wieczornych na 
symptomy depresyjne. Weryfikacja tej hipotezy wymaga eksperymentów neuropsy
chologicznych (z zakresu neuroobrazowania), które są już możliwe pod względem 
technicznym, stanowi więc ciekawe wyzwanie badawcze.

Podsumowując ten etap badań, można powiedzieć, że duży zakres zmienności 
dobowej aktywacji (amplituda rytmu) wiąże się ze zwiększoną skłonnością do za
burzeń nastroju, natomiast wymiar poranności-wieczomości (akrofaza) nie odgrywa 
tak istotnej roli. Wydaje się, że silniejszy wpływ niż rytmika okołodobowa mają na 
rozwój zaburzeń nastroju cechy osobowościowe. Charakterystyczna ich konfigura-
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cja to: „wysoki neurotyzm - obniżona ekstrawersja - niska sumienność”. Pozostałe 
wymiary tzw. Wielkiej Piątki (otwartość i ugodowość) nie mają znaczenia dla po
datności na zaburzenia afektywne. Istnieją pewne różnice pomiędzy chronotypami 
w zakresie cech osobowości. Wyższy poziom neurotyzmu reprezentują typy skrajne 
- poranne i wieczorne - w porównaniu z typami umiarkowanymi. U typów wieczor
nych obserwuje się niższy przeciętny poziom sumienności.

Weryfikacji wymaga hipoteza o roli deficytu snu jako mechanizmu pośredniczą
cego w rozwoju zaburzeń nastroju u chronotypu wieczornego. Wydaje się że chro- 
notyp sam w sobie może jedynie być podłożem patologicznej zmienności nastroju, 
natomiast rolę wyzwalającą pełnią czynniki sytuacyjne, w tym niedostateczny sen.



6. Chronotyp i skłonność do depresji sezonowej (SAD)

6.1. Depresja sezonowa a „sezonowość”

„Of seasons of the year, the autumn is most melancholy” - pisał Robert Burton 
w 1621 roku w Anatomy of Melancholy, podkreślając w ten sposób okołoroczną 
zmienność nastroju.

Kolejny relacjonowany projekt badawczy dotyczył indywidualnej podatności na 
chorobę afektywną sezonową (Seasonal Affective Disorder, SAD) w kontekście cha
rakterystyki chronotypologicznej4. Szacuje się, że od około 5 do 10% ludności cier
pi na depresję sezonową, a następne kilkanaście procent nęka ona w łagodniejszej 
formie, zwanej „zimowym smutkiem” (winter blues). Najczęściej rozpoczyna się 
w drugiej, trzeciej dekadzie życia, raczej rzadko pojawia się po 55 roku życia. Dużo 
częściej (2-3 razy) zdarza się u kobiet niż u mężczyzn. Depresja sezonowa może 
występować również u dzieci. Przejawia się trudnościami we wstawaniu z łóżka, 
zasypianiem na lekcjach i trudnościami w nauce, skargami na ciągłe zmęczenie, 
kapryśnością i/lub apatycznością (Święcicki, 2006). Częstość występowania cho
roby afektywnej sezonowej, a ściślej depresji zimowej (bo ta forma w naszej strefie 
klimatycznej dominuje), w badaniach na obszarze USA i w Europie rośnie wraz 
z szerokością geograficzną, czyli jest związana ze zmniejszaniem się długości dnia 
oraz ilości dni słonecznych w ciągu roku, czemu towarzyszą inne niekorzystne zja
wiska klimatyczne.

4 Badania prowadzono w ramach prac statutowych ZE CMU UJ (501/PKL/146/L, kierownik: 
dr Halszka Ogińska) oraz w ramach badań własnych (Wł/P/5/WOZ - 2007, kierownik: dr Halszka 
Ogińska); wykorzystano ponadto dane gromadzone w ramach pracy magisterskiej p. Katarzyny 
Kontrymowicz-Ogińskiej, przygotowywanej w IPS UJ.

Po ponad 25 latach od czasu, kiedy Norman Rosenthal opisał po raz pierwszy 
Chorobę Afektywną Sezonową (Rosenthal et al., 1984), zjawisko to jest ciągle 
przedmiotem dyskursu naukowego pomiędzy psychiatrami. Mimo że SAD została 
uwzględniona na liście DSM IV opinie na temat tego, czy jest rzeczywiście odręb
nym i specyficznym zaburzeniem, dalekie są od jednomyślności (patrz np. Micha
lak, Lam, 2002 us Grof, 2002).

Jak odróżnić symptomy depresji sezonowej od klasycznej formy depresji? Smu
tek, przygnębienie, spadek energii, brak ochoty do podejmowania aktywności to ob
jawy wspólne dla obu typów zaburzenia. W przypadku SAD zaskakujące jest, że za
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miast typowego dla depresji braku apetytu u około 2/3 pacjentów obserwuje się jego 
wzrost, z wyraźnym „głodem węglowodanowym”. Tłumaczyć to można faktem, że 
spożywanie większych ilości węglowodanów powoduje subiektywny wzrost akty
wacji, której spadek jest zasadniczym aspektem dyskomfortu psychicznego w chłod
nej porze roku. Naturalną konsekwencją jest to, że wspomniane 2/3 pacjentów przy
biera na wadze. Waga ponad połowy pacjentów wzrasta zimą o cztery lub więcej 
kilogramów i nie zawsze spada podczas okresu letniego. Skutkiem tego bywa stały 
wzrost masy ciała, który może prowadzić do nadwagi i wszelkich jej konsekwencji 
zdrowotnych. Hyperfagia, wzrost wagi i hipersomnia bywają określane wspólnym 
mianem atypowych symptomów depresji, które wszakże są typowe dla SAD.

U sporej części pacjentów sezonowy przebieg depresji jest tylko wstępem przed 
chorowaniem w sposób niesezonowy. Pojawiające się sezonowo okresy depresji 
mogą być jedynymi manifestacjami choroby afektywnej, u innych pacjentów wystę
pują dodatkowo okresy hipomaniakalne, zwłaszcza w okresie wiosennym. Ta druga 
sytuacja jest częstsza, częściej więc depresja zimowa jest wariantem choroby afek
tywnej dwubiegunowej (Pużyński, 2004). Skala problemów choroby afektywnej se
zonowej waha się od ciężkich przypadków depresji do subtelnych, ale zauważalnych 
zmian nastroju i funkcjonowania w zależności od pory roku. Tę drugą formę można 
określić mianem subklinicznej postaci choroby afektywnej sezonowej (sub-syndro- 
malSAD, S-SAD).

Sezonowość można rozumieć jako „indywidualną wrażliwość na porę roku”, 
zmiany behawioralne i afektywne będące formą przystosowania organizmu do 
zmieniających się okoliczności klimatycznych (długość dnia, temperatura, wilgot
ność). Przetrwanie niekorzystnej, chłodnej pory roku łączy się z ograniczeniem ak
tywności, wydłużeniem okresów wypoczynku, kumulowaniem energii. Sezonowość 
traktować można jako kontinuum: od zupełnej niewrażliwości na zmiany pór roku 
po rozwiniętą postać depresji sezonowej w odmianie zimowej (SAD). Ekstremalna 
sezonowość wydaje się być niechcianym i niepotrzebnym dziedzictwem ewolucji 
- zwierzęcej zdolności do hibernacji, by przetrwać najgorszy, zimowy czas. Przy
bieranie na wadze, niechęć do wydatkowania energii sprawiają w istocie wrażenie 
zachowania „oszczędzającego zasoby”.

Aby odróżnić depresję sezonową od jej formy subklinicznej, czyli, według na
zewnictwa Rosenthala (1995), „zimowego smutku”, autor proponuje zastosowanie 
kilku kryteriów, na podstawie których można wstępnie ocenić nasilenie sezonowo
ści. Dla obu odmian wspólne są dwa pierwsze kryteria: zimowe zmiany samopoczu
cia trwają przynajmniej cztery tygodnie, a problemy regularnie powtarzają się zimą, 
przynajmniej przez dwa kolejne lata. W przypadku depresji sezonowej zakłócenia 
w funkcjonowaniu w pracy i w relacjach społecznych przejawiają się jako poważny 
spadek wydajności, widoczny brak radości i zainteresowania, wycofanie się z życia 
rodzinnego i towarzyskiego oraz znaczne zmiany poziomu energii, ilości snu i wagi. 
W przypadku winter blues zakłócenia w tych dwóch obszarach są mniejsze, charak
teryzują się obniżeniem zdolności twórczych, lekkim spadkiem wydajności, mniej
szym zapałem do życia, mniejszą aktywnością towarzyską i nieznacznym ubytkiem 
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energii lub niekłopotliwym wzrostem wagi. Kwestią różnicującą jest ciągłość złego 
samopoczucia. W depresji sezonowej wyraźnie gorsze samopoczucie lub uczucie 
przygnębienia utrzymuje się zimą przez co najmniej dwa tygodnie, która to cią
głość nie jest charakterystyczna dla zimowego smutku. Istotną sprawą jest również 
fakt odbycia konsultacji z lekarzem bądź terapeutą lub takie propozycje płynące ze 
strony najbliższego otoczenia. Jednak głównym kryterium rozróżnienia tych dwóch 
stanów jest wynik Global Seasonality Score w kwestionariuszu SPAQ (Seasonal 
Pattern Assessment Questionnaire) oraz deklaracja osoby badanej, w jakim stopniu 
zmiany spowodowane sezonowymi wahaniami nastroju stanowią dla niej problem.

6.2. Etiologia depresji sezonowej

Etiologia zaburzeń afektywnych endogennych, w tym depresji, nie jest do końca 
wyjaśniona. Najczęściej przyjmuje się, że zaburzenia afektywne uwarunkowane są 
równocześnie kilkoma czynnikami, wśród których wymienia się neurochemiczne, 
genetyczne, biologiczne i psychologiczne. Jest całkiem prawdopodobne, że i SAD 
ma złożoną, kompleksową etiologię, modulowaną przez szereg zmiennych, takich 
jak indywidualna podatność genetyczna, środowisko, kontekst społeczno-kulturowy 
i czynniki psychospołeczne.

Problem etiologii depresji sezonowej można rozpatrywać w dwóch aspektach: po 
pierwsze jako osobnicza podatność na depresję samą w sobie, po drugie jako czyn
nik odpowiedzialny za sezonowy przebieg zmian afektywnych. W wielu obszarach 
(zwłaszcza w dziedzinie badań nad neurotransmiterami) temat etiologii SAD pokry
wa się z doniesieniami, które dotyczą depresji niesezonowej. Poniżej kilka hipotez 
dotyczących mechanizmu choroby afektywnej sezonowej:

Hipotezy neurotransmiterowe
Z etiologią SAD kojarzone mogą być układy: serotoninergiczny, noradrener- 

giczny i dopaminergiczny. Są one powiązane funkcjonalnie na wielu poziomach, 
co czyni nieprawdopodobnym założenie, że anomalie tylko w jednym z tych sy
stemów mogą odpowiadać za wystąpienie określonego zaburzenia (Wehr, 2005). 
Badania nad wydzielaniem serotoniny zainicjowano ze względu na to, że ma ono 
związek z szeregiem procesów, które u pacjentów z SAD są wyraźnie zaburzone - 
sen, regulacja nastroju, apetyt. Od dawna wiadomo, że poziom serotoniny w ukła
dzie nerwowym człowieka charakteryzuje się zmiennością sezonową, co nasunęło 
myśl, że depresja zimowa powiązana jest ze spadkiem poziomu serotoniny lub 
funkcji serotoninergicznych. Pewne fakty wydają się potwierdzać prawdziwość 
tej hipotezy, np. wyniki neuroobrazowania ukazują niższy poziom transportera 
serotoniny we wzgórzu i podwzgórzu pacjentów z SAD w porównaniu z grupą 
kontrolną. Stwierdzono też, że pacjenci z SAD przejawiają nieprawidłową reak
cję behawioralną na agonistę serotoniny oraz że nieprawidłowości te ustępują po 
zastosowaniu fototerapii lub w lecie, które jest swojego rodzaju naturalną terapią 
światłem (Wehr, 2005).
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Dalsze badania koncentrowały się na roli tryptofanu, prekursora serotoniny. Po
stanowiono wyeliminować go z diety pacjentów i sprawdzić, jaki będzie miało to 
wpływ na ich funkcjonowanie. Okazało się, że zmniejszenie poziomu tryptofanu 
odwraca terapeutyczne efekty fototerapii stosowanej podczas depresji zimowej, 
która to terapia nie przynosi efektów bez syntezy serotoniny. Co więcej, obniżenie 
poziomu serotoniny w OUN powoduje u pacjentów nawroty depresji w lecie, czyli 
w czasie, kiedy odczuwają oni istotną, spontaniczną poprawę. Nawroty te pozwalają 
przewidzieć, czy można się spodziewać podobnej sytuacji jesienią, kiedy dzień staje 
się krótszy. Te wyniki potwierdził Alexander Neumeister (cyt za: Wehr, 2005), który 
odkrył ponadto, że obniżenie poziomu katecholamin daje efekty podobne jak obni
żenie poziomu tryptofanu. To sugeruje z kolei, że terapia światłem działa na zasadzie 
korygowania szlaków serotoninergicznych i katecholaminergicznych. Zatem skoro 
systemy serotoninowy i katecholaminowy wpływają na siebie, to światło może być 
odpowiedzialne za regulowanie ich interakcji. Dalsze badania relacjonowane przez 
Wehra (2005) dowiodły, że wrażliwość receptorów serotoninowych wżrasta przy 
oddziaływaniu jasnego światła.

Abdu’l-Missagh Ghadirian (1998, cyt. za: Wehr, 2005) testował skuteczność 
terapii bazującej na tryptofanie w porównaniu do terapii światłem. Stwierdził, że 
pomimo tego, że ogólny efekt obu terapii jest podobny, mniej pacjentów reaguje 
na tryptofan. Jednym z możliwych wyjaśnień może być fakt, że efekty stosowania 
tryptofanu następują dużo wolniej w porównaniu do fototerapii.

Być może zwiększone spożywanie węglowodanów przez cierpiących na depresję 
zimową również ma związek z niedoborem serotoniny. Zauważono, że u pacjentów 
z SAD spożycie dużej ilości węglowodanów powoduje pobudzenie, a nie uspokoje
nie, jak u osób zdrowych.

Hipoteza melatoninowo-fotoperiodyczna
Hipoteza melatoninowo-fotoperiodyczna odnosi się do innego aspektu etiologii 

SAD, czyli do czynnika odpowiedzialnego za sezonowość przebiegu choroby. Ba
dacze z National Institute of Mental Health w Maryland próbowali interpretować 
SAD w kontekście mechanizmów fizjologicznych regulujących zachowania sezo
nowe u zwierząt. Sygnałem środowiskowym jest w tym przypadku długość dnia, 
czyli fotoperiod, a mechanizmem fizjologicznym czas trwania sekrecji melatoniny, 
która wydzielana jest w nocy (niezależnie od tego, czy dane stworzenie aktywne 
jest w ciągu dnia czy w nocy). Czas trwania nocnego wydzielania melatoniny jest 
zaprogramowany przez zegar biologiczny, zlokalizowany w SCN (suprachiasma- 
tic nucleus, jądro nadskrzyżowaniowe) w podwzgórzu. Wieczorem sygnał wysy
łany stamtąd przebiega przez szlak multisynaptyczny, przez układ współczulny 
w szyjnym odcinku rdzenia kręgowego, do szyszynki. Jądro nadskrzyżowaniowe 
otrzymuje informacje przez szlak siatkówkowo-podwzgórzowy, który biegnie od 
oka do podwzgórza. Ale nawet jeżeli odizoluje się zwierzę od bodźców środowi
skowych (zamknie się je w zupełnie ciemnym pomieszczeniu), mechanizm ten bę
dzie się aktywował samoistnie, gdyż zapamiętuje on długość dnia, z którą zwierzę 
stykało się ostatnio.
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Nasuwa się pytanie, czy ludzie w procesie ewolucji zachowali podobny mecha
nizm, skoro wiadomo, że niezmienione pozostały wszystkie szlaki wiodące z siat
kówki do szyszynki. Przeprowadzono doświadczenie (Wehr, 2005), w którym grupa 
eksperymentalna spędziła cztery tygodnie w środowisku symulującym sztucznie 
wydłużoną, 14-godzinną noc, a następnie taki sam okres w symulowanych warun
kach „letnich nocy”, trwających osiem godzin. Po każdym okresie 4-tygodniowym 
badani przebywali przez 24 godziny w ciągłej ciemności, kiedy to mierzono poziom 
melatoniny we krwi i w ten sposób określano, jaki poziom naświetlenia został zapa
miętany przez mózg. Tu nie było żadnego zaskoczenia - po nocach 14-godzinnych 
czas wydzielania melatoniny był dłuższy niż po nocach krótszych. Interesujące wy
niki uzyskano natomiast w grupie kontrolnej, która żyła w normalny sposób, w swo
im własnym środowisku. Po porównaniu wyników badań z zimy i z okresu letniego 
nie stwierdzono żadnych różnic. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że mimo iż 
organizm ludzki jest w stanie różnicować i odpowiadać na zmiany w długości dnia 
w środowisku naturalnym, to mechanizm ten nie działa we współczesnym świecie, 
w którym korzystamy ze sztucznego światła. Prawdopodobnie sztuczne światło, na 
które jesteśmy tak często eksponowani, jest błędnie interpretowane przez mózg jako 
światło dzienne, z czego można by wnioskować, że według naszego mózgu żyjemy 
stale w porze „długiego dnia”.

Pod tym samym kątem zbadano osoby cierpiące na depresję zimową. Okaza
ło się, że pomimo ekspozycji na sztuczne światło czas trwania sekrecji melatoniny 
zmieniał się u nich wraz z porami roku (był dłuższy zimą, a krótszy latem). Czy 
oznacza to, że pacjenci z depresją zimową są w pewnym sensie mniej wrażliwi na 
sztuczne światło? Możliwa interpretacja SAD zakładałaby więc, że pacjenci, którzy 
reagują na zmiany światła słonecznego i są zdolni do wykrywania zmian w długości 
dnia zależnie od pory roku, nie reagują na stosunkowo słabsze oświetlenie sztuczne, 
czyli charakteryzują się zmniejszoną wrażliwością siatkówki na światło. Są pewne 
dowody, które mogą potwierdzać tę hipotezę, m.in. badania elektroretinogramów, 
w których pacjenci z SAD uzyskali niższe wyniki.

Hipoteza melatoninowa nie została ostatecznie potwierdzona ani też obalona 
w dalszych badaniach eksperymentalnych. Tylko w jednym badaniu przeprowadzo
nym przez Rosenthala (relacjonowanym przez Wehra, 2005) podanie melatoniny 
pacjentom poddanym fototerapii spowodowało nawrót kilku charakterystycznych 
symptomów depresji zimowej, takich jak nadmierna senność, nadmierny apetyt 
i głód węglowodanów.

Hipoteza dawki fotonów
Hipoteza „zliczania fotonów” dotyczy dawki światła, jaką otrzymuje człowiek 

w danej jednostce czasu. Uważa się, że każda osoba ma pewien indywidualny próg 
zapotrzebowania na ilość fotonów konieczną aby siatkówka i jądro nadskrzyżo- 
waniow istotnie pośredniczyły w terapeutycznym oddziaływaniu światła. Dowody 
potwierdzające tę hipotezę to po pierwsze - zależność efektów terapii światłem 
od intensywności światła i czasu trwania sesji terapeutycznej, a po drugie - anty
depresyjne działanie światła niezależnie od pory dnia, w której było zastosowane.
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Przyczyną istnienia pór roku jest obrót Ziemi wokół Słońca, co w połączeniu 
ze stałym nachyleniem osi Ziemi powoduje zmiany czasu trwania dnia i nocy, 
czyli zmiany fotoperiodu. Te zaś pociągają za sobą zmiany temperatury i innych 
czynników pogodowych, które sumarycznie oddziałują na nastrój i aspekty po
znawcze. Prawdopodobnie zróżnicowana indywidualna wrażliwość na czynniki 
pogodowe/klimatyczne może być modyfikatorem podatności na zaburzenia na
stroju, czyli odpowiadać częściowo za „czynnik sezonowy” w modelu powstawa
nia SAD. Jednak najistotniejszym jego komponentem wydaje się indywidualna 
wrażliwość na światło.

Peter Graw i współpracownicy (1999) porównywali czas dziennej ekspozycji na 
światło słoneczne w porze letniej i zimowej u kobiet z sezonowym zaburzeniem 
afektywnym i w grupie kontrolnej. Okazało się, że pacjentki z SAD nie spędzały na 
zewnątrz mniej czasu zimą, natomiast dłużej przebywały na zewnątrz w lecie (w po
równaniu z grupą kontrolną). To oznacza, że podatność na depresję sezonową może 
wynikać nie tyle z behawioralnie uwarunkowanego braku ekspozycji na Światło, co 
ze zwiększonego indywidualnego zapotrzebowania na ilość światła. Można by to 
traktować jako dowód na słuszność hipotezy fotonowej.

Hipotezy dotyczące zmian parametrów rytmów okołodobowych
Inne próby wyjaśnienia mechanizmu depresji sezonowej dotyczą rytmiki 

okołodobowej. Hipoteza „spłaszczenia amplitudy” zakłada, że podstawą depre
sji jest obniżenie amplitudy rytmów okołodobowych rytmu, a zastosowanie jas
nego światła w ciągu dnia miałoby ją zwiększać. Hipoteza ta znajduje zarówno 
swoje potwierdzenie, jak i zaprzeczenie. Badania Wirz-Justice (2000) wykaza
ły, że rytm okołodobowy temperatury centralnej ciała u pacjentów z SAD nie 
różnił się istotnie od rytmu w grupie kontrolnej ani też amplituda rytmu wcale 
nie wzrastała po porannej terapii światłem, która jednak skutecznie zmniejszała 
symptomy depresji.

Natomiast hipotezę „patologicznego opóźnienia” rytmów okołodobowych 
w chorobie afektywnej sezonowej miałyby potwierdzać dwa fakty: po pierwsze 
charakterystycznym objawem depresji zimowej są trudności z porannym wstawa
niem, po drugie udowodniono, że poranna sesja terapeutyczna fototerapii odnosi 
nieco lepsze skutki niż sesja wieczorna. Poranna terapia światłem ma powodować 
przyspieszenie rytmu okołodobowego. Teoria ta nie została wszakże powszechnie 
zaakceptowana, a to z tego powodu, że fototerapia stosowana wieczorem, co teo
retycznie powinno opóźniać rytmy okołodobowe, okazała się również skuteczna 
(choć w mniejszym stopniu) niż terapia poranna. Zwolennik teorii PSH (pha
se-shift hypothesis') Alfred Lewy (Lewy et al., 2006) tłumaczy to zróżnicowa
nie następująco: większość pacjentów zapada na depresję sezonową w związku 
z opóźnieniem pory wschodu słońca, co powoduje, że ich rytmy okołodobowe, 
regulowane zegarem biologicznym, spóźniają się w stosunku do czasu zegaro
wego i do cyklu sen-czuwanie. Tak więc czynnik „korygujący”, jakim jest dzia
łanie światła o świcie, poprawia dopasowanie/zgranie rytmów. Ponadto, zgodnie 
z teorią PSH, istnieje pewna niewielka grupa pacjentów, która jest szczególnie 
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wrażliwa na wcześniej zapadający zmrok - u nich skuteczna będzie korekcja fazy 
światłem wieczornym.

Przeprowadzono szereg badań mających na celu sprawdzenie, czy u pacjentów 
z SAD występują istotne opóźnienia w sekrecji melatoniny, ważnego markera ryt
miki okołodobowej - bez rozstrzygających wyników. Nie znaleziono też istotnych 
korelacji pomiędzy zmianami w fazie rytmów okołodobowych, wywołanymi za po
mocą terapii światłem lub melatoniną, a stopniem klinicznej poprawy, jakiej do
świadczali pacjenci.

Wszystkie prezentowane powyżej hipotezy dotyczące etiologii depresji zimowej 
mają za punkt wyjścia zmiany fotoperiodu i uwzględniają indywidualne różnice we 
wrażliwości lub w zapotrzebowaniu na światło. Światło uznawane jest za najsil
niejszy synchronizator ludzkiego systemu cirkadialnego (patrz: Iskra-Golec, 2010), 
oddziałujący drogą pozawzrokową bezpośrednio na struktury mózgowe. Komórki 
zwojowe siatkówki, zawierające melanopsynę, reagują szczególnie silnie na światło 
niebieskie, o długości fali poniżej 480 nanometrów. Jak wykazały pomiary prowa
dzone w porze letniej i zimowej na ochotnikach noszących aktigrafy z opcją reje
stracji natężenia i składu światła (Thome et al., 2009), nie tylko ogólna ekspozycja 
na światło w zimie była znamiennie niższa, ale różnica dotyczyła też składu widma 
światła. Wyraźne różnice sezonowe zaobserwowano w przypadku światła niebie
skiego - jego udział w całym spektrum światła sięgał 40,2% w wieczory letnie, 
podczas gdy w popołudnia zimowe oscylował wokół 26,6%. Tak więc pora zimowa 
oznacza w istocie niedobór światła niebieskiego.

Hipoteza podwójnej podatności
Wydaje się, że najlepszym podsumowaniem dotychczasowych wyników ba

dań nad etiologią depresji zimowej jest sformułowana przez Michaela Younga 
i współpracowników, a zmodyfikowana przez Raymonda Lama (Lam et al., 2001) 
hipoteza podwójnej podatności. Zgodnie z tą koncepcją ujawnienie się depresji 
sezonowej miałoby wynikać z równoczesnego działania dwóch czynników, okre
ślanych jako „czynnik depresyjny” i „czynnik sezonowy”. W zależności od siły 
działania każdego z nich choroba może wystąpić pod jedną z czterech postaci, 
jako choroba afektywna sezonowa; choroba afektywna o przebiegu sezonowym, 
ale bez pełnych letnich remisji lub hipomanii; choroba afektywna o przebiegu 
niesezonowym; albo winter blues - choroba afektywna sezonowa o nasileniu sub- 
klinicznym (Rys. 12).

Znaczna przewaga czynnika sezonowego, czyli np. duża wrażliwość na zmianę 
czasu trwania dnia, nad czynnikiem depresyjnym, czyli np. nad skłonnością oso
bowościową do reagowania depresją, powodowałaby ujawnienie się subklinicznej 
postaci choroby afektywnej sezonowej, czyli głównie atypowych objawów wege
tatywnych, a w mniejszym stopniu klasycznych zaburzeń nastroju. Z drugiej strony 
u osób, u których wpływ czynnika sezonowego jest niezauważalny, w przeciwień
stwie do czynnika depresyjnego, można zaobserwować ekspresję określaną jako 
epizod dużej depresji niesezonowej (Święcicki, 2006). Ten model pozwala na po
godzenie ze sobą wielu obserwacji, takich jak związek depresji sezonowej z ilością
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Rys. 12. Model obrazujący hipotezę podwójnej podatności
(wg Święcicki. 2006. na podst. Lani et al.. 2001)

(ChAS - choroba alektywna sezonowa; sChAS - choroba alektywna sezonowa o nasileniu sub- 
klinicznyni; NPL - choroba alektywna o przebiegu sezonowym, ale bez pełnych letnich remisji 

lub hipomanii: nCliAS - choroba afektywna o przebiegu nicsczonowym)

św iatła, przy braku jednoznacznych dowodów na zw iększanie częstości tej choroby 
w zależności od szerokości geograficznej.

6.3. Osobowościowe uwarunkowania depresji sezonowej

Badania przeprowadzone w Clarke Institute of Psychiatry na Uniwersytecie 
w Toronto (Schuller et al., 1993) sugerują, że pod względem zmiennych osobowoś
ciowych pacjenci z depresją sezonową istotnie różnią się od pacjentów z depresją 
niesezonową (uciążliwość obu typów depresji była podobna). Ci pierwsi uzyskali 
znacznie niższe wyniki w wymiarach takich jak samokrytycyzm i zależność (w De
pressive Experiences Questionnaire), natomiast wyższe w trzech skalach kwestiona
riusza MCMI (Millon Clinical Multiaxial Inventory)·, schizotypiczność, narcyzm, 
unikanie. Autorzy sugerują, że osoby z depresją sezonową mogą być odmienną pod 
względem psychologicznym podgrupą pacjentów depresyjnych.

Przeprowadzone trzy lata później badania odnoszące się do pięcioczynnikowego 
modelu osobowości (Bagby et al.. 1996) wykazały, że pacjenci z SAD uzyskują 
istotnie wyższe wyniki w skali otwartości na doświadczenia niż. chorzy na depresję 
z wzorcem niesezonowym. Pacjenci byli diagnozowani w trakcie ostrego epizodu 
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depresyjnego i, jeśli kontrolowano poziom depresji, otwartość pozostawała jedynym 
spośród pięciu czynników różnicującym te osoby. Na podstawie powyższych da
nych autorzy przypisują osobom cierpiącym na SAD większe nasilenie takich cech 
jak wrażliwość emocjonalna, wyobraźnia i kreatywność. Ten ostatni rezultat, doty
czący wysokiego wyniku w skali otwartości, potwierdziły badania w Massachusetts 
General Hospital i w Harvard Medical School (Jain et al., 1999). Autorzy sugerują, 
że jest to względnie stały i charakterystyczny wymiar osobowości ludzi podatnych 
na SAD. Podwyższone wyniki w skali otwartości pozostały podwyższone nawet po 
fototerapii. Wyniki tego typu analiz świadczą, że istnieje różnica pomiędzy pacjen
tami z depresją a tymi z sezonowym zaburzeniem afektywnym.

Enns i Cox (1997) zwracają uwagę, że ocena osobowości u pacjentów z depresją 
jest sprawą niełatwą, gdyż bardzo duży wpływ na miary osobowości mogą mieć 
obecne lub przeszłe epizody choroby i okoliczności życiowe. Osobowość jest sy
stemem „względnie stałym”, jednak podatnym na oddziaływania środowiskowe. 
Dlatego też wydaje się, że próbując poznać mechanizmy schorzeń, warto badać 
„tendencje” w populacjach osób zdrowych oraz subkliniczne formy zaburzeń. Enns 
i współpracownicy (2006) porównywali, stosując pięcioczynnikowy model osobo
wości, pacjentów z SAD z grupą kontrolną pacjentów depresyjnych niesezonowych 
i z opublikowanymi danymi normatywnymi. Pacjenci z SAD wykazywali podwyż
szone wyniki w skali otwartości zarówno w stosunku do pacjentów niesezonowych, 
jak i do wyników normalnych dla populacji. Poziom neurotyzmu był u nich wyższy 
niż przeciętnie, ale niższy w porównaniu z pacjentami niesezonowymi.

Murray i inni (2002) przeprowadzili badanie w losowej próbce mieszkańców Au
stralii (n = 303), określając sezonowość nie poprzez retrospektywny samoopis, ale 
jako wzór aktualnego nastroju w zimie i w lecie, przez dwa kolejne lata. I w tym 
przypadku również otwartość okazała się być czynnikiem powiązanym z obniże
niem nastroju w chłodnej porze roku w stosunku do ciepłej.

W badaniu dotyczącym korelatów osobowościowych depresji zimowej Katarzyna 
Kontrymowicz-Ogińska (2007) uzyskała w próbie nieklinicznej młodych osób (n = 
101) wyniki, które są zgodne z cytowanymi wyżej. Osoby z sezonowym zaburze
niem afektywnym diagnozowanym na podstawie punktacji SPAQ charakteryzowa
ły się podwyższonym poziomem neurotyzmu (ANOVA: F = 4,278; p = 0,017), 
większą otwartością na doświadczenia (F(2 = 4,322; p = 0,016) oraz częstszym
stosowaniem strategii unikowych w radzeniu sobie ze stresem (F 92) = 6,192; 
p = 0,003). „Sezonowość” określana przy pomocy skali Winter Blues (Ogińska, 
2005) również korelowała znamiennie z takimi cechami osobowości jak neurotyzm, 
otwartość na doświadczenia oraz styl unikowy w radzeniu sobie ze stresem (kwe
stionariusz CISS Endlera i Parkera). Obniżone samopoczucie w chłodnej porze roku 
wiązało się ponadto z tendencją do zewnętrznego umiejscowienia poczucia kontroli 
(kwestionariusz Juliana Rottera) i mniejszą siłą procesu pobudzenia (kwestionariusz 
PTS - Strelau, Zawadzki, 1998).

Stosowanie strategii unikowych w radzeniu sobie ze stresem wyraźnie wiąże się 
z sezonowością. Prawdopodobnie zachowania typowe dla osób podatnych na depre
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sję zimową, które nastawione są na przeczekanie, magazynowanie energii i w pewien 
sposób mogą być porównywane do snu zimowego zwierząt, są dobrze opisywane 
przez te strategie, a zwłaszcza podskalę angażowania się w czynności zastępcze (np. 
objadanie się, ucieczka w sen czy inne czynności, jak oglądanie telewizji). Istotne 
jest, że, według założeń autorów kwestionariusza CISS, strategie radzenia sobie po
datne są na modyfikacje, co daje cierpiącym na SAD pewne szanse na powodzenie 
terapii behawioralno-poznawczej.

Styl unikowy radzenia sobie ze stresem oraz neurotyzm wydają się być najistotniej
szymi składowymi osobowościowymi podatności na sezonowe zmiany afektywno- 
behawioralne. Natomiast niełatwo zinterpretować liczne dane na temat podwyższonej 
podatności na okołoroczne zmiany nastroju osób, które są „otwarte na doświadczenia”, 
tj. wykazują większą wyobraźnię, wrażliwość estetyczną i ciekawość poznawczą. Nie 
można wykluczyć, że mechanizm, który kieruje ludźmi, jeśli chodzi o otwartość na do
świadczenia związane ze światem społecznym, odnosi się również do świata fizyczne
go, czyli zainteresowanie światem zewnętrznym zwiększa wrażliwość na odczuwanie 
wszelkich zmian, jakie w nim zachodzą, również zmian związanych z porami roku. 
Warto zauważyć, że otwartość na doświadczenia jako cecha osobowości, powiązana 
jest z kreatywnym myśleniem i twórczością. Norman Rosenthal w książce Zimowe 
smutki wspominał o większej podatności twórców na depresję sezonową, jednak nie 
był w stanie wyjaśnić źródeł tego zjawiska. Przywołał jedynie obserwację Arystote
lesa: „Osoby, które mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami na polu filozofii, 
polityki, poezji i sztuk, zawsze odznaczały się skłonnością do melancholii”. (Ro
senthal, 1995: 250). Ciekawą interpretację tego związku proponują Paul Verhaeghen 
i współautorzy (2005), którzy sądzą, że łącznikiem/brakującym ogniwem pomiędzy 
kreatywnością i podatnością na depresję może być skłonność do ruminacji. Hipotezę 
tę przetestowano w grupie 99 młodych osób (studentów) przy użyciu metody analizy 
ścieżek - okazało się, że podwyższony poziom ruminacji (self-reflective rumination) 
powiązany był zarówno z występowaniem symptomów depresji w przeszłości, jak 
i z obiektywnie mierzonymi wskaźnikami kreatywności (płynność, oryginalność, sta
ranność - według Skróconego Testu Torrance’a dla Dorosłych). Brak korelacji między 
kreatywnością a depresją wyklucza bezpośredni związek przyczynowy między nimi, 
a elementem pośredniczącym wydaje się być wyłącznie ruminacja.

6.4. Chronotyp i sezonowość (badania własne)

Chronotyp i sezonowość reprezentują dwa aspekty indywidualnego przystosowa
nia do egzogennych rytmów biologicznych - dziennych i rocznych zmian środowiska 
fizycznego, związanych z obrotami Ziemi wokół własnej osi i wokół Słońca. Oba te 
mechanizmy są związane z wydzielaniem melatoniny przez szyszynkę, z jednej stro
ny pod wpływem endogennego rytmu okołodobowego, z drugiej zaś - w powiązaniu 
z ekspozycją na światło. Badania relacjonowane przez Wehra (2005) i porównujące 
pacjentów z SAD z osobami zdrowymi z grupy kontrolnej sugerują że podatni na 
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SAD reagują na zmiany oświetlenia zewnętrznego podobnie jak inne ssaki (mają dłuż
szy okres wydzielania melatoniny zimą niż latem), podczas gdy zdrowi, wydaje się, 
zatracili tę właściwość - przejawiają taki sam okres wydzielania melatoniny w zimnej 
i w ciepłej porze roku. Czy skłonni do SAD są po prostu nadal „dziećmi natury”?

W tym kontekście dziwi nieco, że badania poszukujące związków między właś
ciwościami rytmu okołodobowego aktywacji i skłonnością do sezonowych zaburzeń 
nastroju są tak nieliczne. Jednakże trzeba przyznać, że został zauważony związek 
wieczomości z depresyjnością.

Hipoteza przesunięcia fazy (phase shift hypothesis, PSH) zakłada, że opóźnienie 
zegara biologicznego w stosunku do czasu zegarowego (spowodowane późniejszym 
zadziałaniem synchronizatora - światła) jest kluczem do zrozumienia istoty SAD 
i skuteczności fototerapii. Można by więc zakładać, że chronotyp wieczorny będzie 
szczególnie podatny na to opóźnienie. W tym kontekście Murray i współpracownicy 
(2005) sprawdzali, czy skuteczność fluoksetyny i fototerapii pacjentów z SAD ma 
związek z przyspieszeniem fazy rytmu dobowego. Stwierdzili, że oba typy terapii 
przyniosły pozytywne rezultaty i przyspieszenie fazy rytmu, aczkolwiek stopień po
prawy w żadnym razie nie korelował ze stopniem przesunięcia fazy. Nie ma więc 
dowodu, że przyspieszenie fazy jest kluczem mechanizmu terapeutycznego.

Natale i współpracownicy (2005) zaobserwowali niewielką, acz istotną korelację 
między stopniem poranności mierzonym MEQ i sezonowością mierzoną SPAQ: wśród 
studentów z depresją sezonową znacząco częściej reprezentowane były typy wieczorne.

Reeta Hakkarainen i współpracownicy (2003) stwierdzili w grupie fińskich bliź
niąt z zaburzeniem dwubiegunowym istotny związek między preferencjami wieczor
nymi i punktacją w skali GSS (Global Seasonality Score), przy czym związek ten 
nie ujawnił się w odniesieniu do poszczególnych aspektów sezonowości, tj. zmian 
długości snu, apetytu czy wagi.

Wspomniane wyżej doniesienia bazowały na jednym tylko wymiarze chrono- 
typu, mianowicie pozycji fazy, czyli poranności-wieczomości. Ciekawym jest, czy 
rozszerzenie pojęcia chronotypu na kwestię amplitudy zmian dobowych przyniesie 
nowe wnioski.

6.4.1. Osoby badane, metody - SPAQ

Badania prowadzono w grupie 101 młodych osób: 57 kobiet i 44 mężczyzn. Średni 
wiek badanych to 26,4 roku, odchylenie standardowe 6,5. Grupa była zróżnicowana 
pod względem zawodowym, obejmowała m.in. studentów ostatniego roku (głównie 
medycyny), pracowników krakowskich pubów i restauracji, menedżerów średniego 
stopnia i pojedynczych przedstawicieli innych zawodów. Osoby te w większości po
chodzą z dużych/średnich miast, najczęściej mają wykształcenie wyższe bądź wyższe 
niepełne. Przedział wiekowy dobrano specjalnie ze względu na częstość ujawniania 
się sezonowego zaburzenia afektywnego właśnie w trzeciej dekadzie życia.

Zasadniczym kryterium doboru osób badanych było to, aby zawód lub wykony
wane zajęcie nie narzucało w istotny sposób długości czasu spędzanego na zewnątrz. 
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Powodem była hipoteza Matthew Kellera i współautorów (2005), że czas spędzany 
„na świeżym powietrzu” jest czynnikiem bardzo istotnie modyfikującym nastrój. 
Równie ważne było, aby osoby badane miały powyżej 21 lat, ze względu na proces 
stabilizowania się chronotypu (hipoteza Roenneberga i innych, 2004).

Do oceny stopnia sezonowości użyto kwestionariusza SPAQ (Rosenthal, 1995; 2005). 
Seasonal Pattem Assessment Questionnaire (załącznik 2) został pierwotnie opracowa
ny przez Normana Rosenthala i służy do diagnozy depresji sezonowej. Kwestionariusz 
składa się z siedmiu pytań, ale tylko trzy z nich pełnią rolę diagnostyczną, pozostałe 
cztery - pomocniczą. Umożliwia odróżnienie depresji sezonowej od winter blues, jej 
formy subklinicznej. W obu przypadkach jako „najgorsze” (pod względem samopoczu
cia) wskazywane są miesiące zimowe - grudzień-styczeń-luty (na podstawie pyt. 2), 
a pacjenci cierpiący na SAD uzyskują 11 lub więcej punktów w GSS (Global Seasona- 
lity Scale, pyt. 1 ) oraz określają swój problem z sezonowością (pyt. 7) jako co najmniej 
„umiarkowany”, podczas gdy osoby z „zimowym bluesem” uważają go za „niewielki” 
lub w ogóle nie dostrzegają problemu (ale uzyskują 10 punktów w skali GSS).

Kwestionariusz SPAQ, mimo iż niedoskonały, zyskał olbrzymią popularność na 
całym świecie i w literaturze cytowane są wyniki badań wielu zróżnicowanych po
pulacji, w różnych porach roku. W niniejszych badaniach SPAQ nie był używany 
w celach diagnostycznych. Po pierwsze - badana próba nie była próbą kliniczną, po 
drugie - należy być świadomym, że kwestionariusz jest tylko jednym z elementów 
diagnozy i dopiero wywiad kliniczny, ustalający historię choroby, nawroty, remisje, 
tudzież symptomatologię, może być podstawą diagnozy. Tak więc stosowne jest tu 
raczej określenie „podatność” na SAD.

Drugim narzędziem opisującym sezonowe zmiany behawioralno-afektywne 
była Skala Sezonowości Winter Blues, opracowana w Zakładzie Ergonomii CM UJ 
w roku 2004 (Ogińska, 2005). Jej celem jest pomiar nasilenia sezonowych zmian 
afektywnych i behawioralnych niespełniających pełnych kryteriów diagnostycznych 
depresji sezonowej. Jeżeli potraktować SAD jako ekstremum zmienności sezono
wej, to drugim jej biegunem byłaby zupełna niewrażliwość na czynniki klimatycz- 
no-środowiskowe definiujące porę roku, czyli stabilność nastroju i zachowań bez 
względu na porę roku. Skala sezonowości ma za zadanie opisywać indywidualną 
pozycję na wyznaczonym w ten sposób kontinuum podatności na zmiany roczne. 
Skala bazuje na opisie symptomów depresji zimowej, ale nie wyznacza kryteriów 
diagnostycznych; odnosi się raczej do subsyndromalnej (subklinicznej) postaci za
burzenia. Zbiór pozycji wersji testowej skali Winter Blues powstał na podstawie li
teratury przedmiotu dotyczącej depresji sezonowej - opisu przypadków klinicznych 
i prac przeglądowych (Honory, 1998; Lam, 1998; Pużyński, 2004; Rosenthal, 1995; 
Taylor, Levinson, 2000). Wyodrębniono siedem obszarów zachowań i objawów 
afektywnych ulegających zmianom wraz z nadejściem chłodnej pory roku: poziom 
senności, apetyt, nastrój, towarzyskość, energia, libido, oraz objawy „ogólne”.

Skalę, składającą się pierwotnie z 50 pozycji, przetestowano w grupie 114 stu
dentów psychologii. Na podstawie analizy korelacji poszczególnych pozycji z wy
nikiem podskal i sumy całości oraz średniego punktowania wybrano 21 „najmoc
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niejszych” itemów, stosunkowo równomiernie pokrywających spektrum objawów 
(załącznik 3). Wersją ostateczną skali zbadano 96 studentów różnych kierunków, 
z przewagą studentów psychologii stosowanej. Współczynnik alfa Cronbacha dla 
całej skali wynosi 0,9. Wyniki w skali Winter Blues korelują znamiennie (r = 0,63; 
p < 0,001) z wynikami SPAQ w zakresie sezonowości (GSS).

6.4.2. Wyniki badań grupy młodych dorosłych

Zaskakującym wynikiem badań jest liczba osób, które punktacja GSS {Global 
Seasonality Score w kwestionariuszu SPAQ) kwalifikowała do grupy z depresją se
zonową, w stosunku do liczby osób z formą subkliniczną SAD (Sub-SAD) oraz osób, 
których ten problem w ogóle nie dotyczył (Non-SAD). Odsetek osób z SAD oka
zał się o wiele wyższy (43%) niż w jakichkolwiek znanych źródłach. Średni wynik 
w Skali Sezonowości (GSS) wynosił 12,4 ±5,2 punktu (13,6 ± 4,8 u kobiet i 10,9 ± 
5,4 u mężczyzn). Rozkład wyników w całej grupie był zbliżony do normalnego (test 
Kołmogorowa-Smimowa wykazał nieistotne odchylenie od normalności). Wynik 
ten wydaje się stosunkowo wysoki; w badaniach pilotażowych przy użyciu SPAQ 
przeprowadzonych w sezonie 2004/2005 w grupie 95 studentów (głównie studenci 
psychologii, 80% kobiet) przeciętna wynosiła nieco mniej - 9,2 ± 4,7 punktu, a SAD 
stwierdzono u 14 osób, czyli u 15% badanych (Ogińska et al., 2005). Raymond Lam 
i Anthony Levitt (1999) podająjako średni wynik skali GSS w populacji generalnej 
5 punktów, natomiast pacjenci z SAD osiągają przeciętnie 16 punktów.

Prawdopodobnie jest kilka powodów, dla których w tych badaniach pojawiła 
się tak duża liczba osób z depresją sezonową bądź jej formą subkliniczną. Zna
czącą rolę odegrać rnusiał fakt, że nie była to próba losowa. W powiązaniu ze 
stosunkowo niewielką liczbą zwrotów rozprowadzonych kwestionariuszy można 
wysunąć hipotezę, że wypełniony zestaw zwracały osoby, które naprawdę były 
zainteresowane poruszanymi tam kwestiami, a więc takie, dla których pogoda 
stanowi w jakimś stopniu problem. Ważne jest jednak, że ten wynik nie zakłócił 
następnych analiz, gdyż głównym celem badań nie było uzyskanie danych epide
miologicznych, a wykrycie ewentualnych związków wymiarów chronotypu z po
datnością na depresję sezonową. Normalny rozkład wyników skali sezonowości 
GSS umożliwiał analizę wariancji i korelacji. Drugim czynnikiem wpływającym 
na częstość zgłaszania depresji zimowej był dobór grupy pod względem wieku, 
czyli głównie osób 20-30-letnich. Tę grupę wiekową wybrano celowo, mając na 
względzie obserwacje Rosenthala i Wehra, którzy określali depresję zimowąjako 
„występującą typowo w trzeciej dekadzie życia” (cyt. za: Święcicki, 2006: 27). 
Średni wiek badanych przez nich osób wynosił 37 lat, a pacjenci najczęściej mieli 
za sobą ok. 15-letnie doświadczenia z depresją zimową. Ponadto Łukasz Święci
cki, autor najobszerniejszego polskiego opracowania na temat depresji zimowej 
(2006), zwraca uwagę, że kwestionariusz SPAQ zawyża częstość diagnozowania 
choroby afektywnej sezonowej. Nowy kwestionariusz opracowany przez Chrisa 
Thompsona i Andrew Cowana, Seasonal Health Questionnaire wydaje się być 
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bardziej rzetelnym narzędziem, jednak w niniejszym badaniu użyto klasycznego 
SPAQ ze względu na możność dokonania porównań z danymi z literatury odnośnie 
do związków sezonowości z cechami osobowości.

Analiza wyników potw ierdza, iż zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn zgła
sza objawy depresji sezonowej. Ponad 30% mężczyzn można zaliczyć do grupy osób, 
dla których sezonowość nie jest żadnym problemem; do tej samej grupy zalicza się 
jedynie niecałe 15% kobiet. A zatem zmiany pór roku i idące za nimi konsekwencje 
co do zmian nastroju dotyczą w w iększej mierze kobiet i są dla nich w iększym prob
lemem. Łącznie do grupy z SAD i subklinicznym SAD zakwalifikowano aż 85% 
kobiet i 68% mężczyzn. Biorąc pod uwagę sumę odpowiedzi św iadczących o tym, 
że pora roku stanowi dla danej osoby problem („wyraźny'’, „poważny" lub „obez
władniający”). zdecydowaną przewagę (niemal dwukrotną) mają kobiety - łącznie 
takiej odpow iedzi udzieliło 36,4% kobiet i 19.5% mężczyzn.

Płeć wyraźnie różnicuje subiektywną percepcję zmian sezonowych - we wszyst
kich aspektach samopoczucia kobiety wyraźniej odczuwają zmienność związaną 
z porą roku (Rys. 13). Największa różnica dotyczy doświadczania zmian apetytu, 
które w edług kobiet są wyraźniej związane z porą roku. Płeć nie jest natomiast czyn
nikiem. klon wpływa na wzorzec (proporcje aspektów) zmian sezonowych - w obu 
przypadkach skala typowych zmian alektywnych (nastrój i energia) przeważa nad 
skalą symptomów atypowych (długość snu, waga, apetyt, aktywność towarzyska).

■ kobiety mężczyźni

Rys. 13. Procent osób określających zmiany w poszczególnych aspektach sezonowości jako 
„wyraźne’' i „bardzo wyraźne” - w zależności od płci

Tabela 15 zaw iera wyniki analizy regresji liniowej dwóch skal opisujących skłon
ność do sezonowości w relacji do zmiennych niezależnych reprezentujących cechy 
chronotypu oraz ich potencjalną interakcję.

Subiektywna akrofaza rytmu, czyli skala PW okazała się znaczącym predyktorem 
sezonowości tylko w przypadku skali GSS. natomiast subiektywna amplituda zna-
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Tab. 15. Współczynniki równań regresji liniowej skal sezonowości w zależności od wymiarów 
chronotypu (zmienne scentrowane)

Zmienna zależna Źródło zmienności b t P
GSS (A =98) Stała 12,524 25,250 0,001

PWc 0,132 2,448 0,016
AMc 0,233 2,618 0,010
PWc x AMc 0,026 2,616 0,010

Skala Winter Blues
(A = 44)

Stała 51,553 34,126 0,001
PWc 0,012 0,082 0,935
AMc 0,680 2,687 0,010
PWc x AMc 0,002 0,064 0,950

miennie moderowała poziom sezonowości w obu pomiarach, tj. GSS i Winter Blues. 
Wynik taki jest spójny z relacjonowanymi powyżej (rozdziały 4 i 5) analizami cech 
osobowości i podatności na zaburzenia afektywne - wyraźny rytm okołodobowy 
aktywacji jest czynnikiem towarzyszącym neurotyzmowi, nastrojom depresyjnym, 
chronicznemu zmęczeniu, obniżonemu dobrostanowi psychicznemu oraz skłonności 
do sezonowych zmian nastroju. Dodatkowo, w przypadku skali GSS, stwierdzono 
istotną interakcję obu cech chronotypu.

6.4.3. Dyskusja

Sezonowość uznawana jest za zjawisko wyraźnie powiązane z płcią. Niniejsze 
badania potwierdzają tę opinię - różnica punktacji w skali GSS pomiędzy kobietami 
i mężczyznami była istotna statystycznie (ANOVA: F w = 6,261; p = 0,014). Nie 
uwidoczniła się natomiast znamienna różnica pomiędzy płciami w wymiarach chro
notypu, aczkolwiek kobiety wykazywały nieco wyższe wyniki w skali subiektywnej 
amplitudy (różnica na granicy istotności: p = 0,053). Można się zastanawiać, czy 
kobiety są bardziej podatne na fluktuacje nastroju i aktywacji, czy też są bardziej 
ukierunkowane na samoobserwację. Niektórzy badacze (np. Natale, Danesi, 2002) 
uważają, że kobiety są „z natury” bardziej „rytmiczne” niż mężczyźni. Ta cecha 
przejawiać się może zarówno większą amplitudą zmian okołodobowych i około- 
rocznych, jak i większą wrażliwością na działanie synchronizatorów (światła i czyn
ników psychospołecznych). Kobiety zatem w większym stopniu niż mężczyźni są 
„dziećmi natury”.

Płeć różnicuje percepcję wszystkich aspektów psychologicznej zmienności se
zonowej, przy czym największa różnica dotyczy wahań apetytu. Biorąc pod uwagę 
nacisk społeczny na kwestię „utrzymania linii” przez współczesne kobiety, zimowy 
wzrost apetytu może być związany z dużym poczuciem winy, które zwiększa ryzyko 
zaburzeń afektywnych. Powyższe wyniki są spójne z doniesieniami Jayanti Chotai 
i innych (2004), którzy zbadali przy użyciu SPAQ 2620 osób w północnej Szwecji. 
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Autorzy zwracają uwagę na różnice w odczuwaniu sezonowości pomiędzy przedsta
wicielami obu płci. Kobiety postrzegały roczne zmiany wagi ciała jako istotny prob
lem, podczas gdy mężczyźni nie. Natomiast mężczyźni uważali wzmożoną senność 
w zimie za kłopotliwą, podczas gdy dla kobiet nie stanowiła ona większego prob
lemu. Ponadto analiza danych z kolejnych pytań kwestionariusza SPAQ wykazała, 
że kobiety silniej reagują na zmiany temperatury, natomiast mężczyźni na zmiany 
zachmurzenia. Autorzy uważają, że subtelne różnice płciowe w tym zakresie mogą 
leżeć u podstaw mechanizmu patofizjologicznego depresji sezonowej. Wskazane by
łyby zatem, ich zdaniem, próby terapii SAD u kobiet w wyższej temperaturze otocze
nia i wprowadzanie odmiennych, specyficznych dla płci, technik terapeutycznych.

Oba wymiary chronotypu wykazały w omawianym badaniu istotne relacje z se
zonowością, przy czym subiektywna amplituda rytmu była dużo silniejszym predyk
torem sezonowych zmian afektywnych. Poranność-wieczomość okazała się mniej 
istotnym „czynnikiem ryzyka” depresji sezonowej. Wynik ten jest spójny z donie
sieniami z badań przekrój o wy ch/retrospektywnych 1123 studentów włoskich i 592 
studentów hiszpańskich (Natale et al., 2005), w której to grupie wprawdzie stwier
dzono większy odsetek typów wieczornych w stosunku do porannych w puli osób 
z depresją sezonową, ale tendencja ta nie potwierdziła się, kiedy próbki włoską i hi
szpańską analizowano osobno. W kolejnym badaniu, prospektywnym, wybranych 
18 studentów włoskich (sześć chronotypów porannych, sześć pośrednich i sześć 
wieczornych) przez ponad rok dokonywało comiesięcznych ocen nastroju przy po
mocy skali POMS (Profile of Mood States). Tym razem typy wieczorne nie wykazy
wały większej zmienności rocznej nastroju niż typy poranne. Osoby o chronotypie 
wieczornym wykazywały lepszy nastrój w porze letniej, podczas gdy typy poranne 
górowały nastrojem w jesieni, ale nie stwierdzono istotnych różnic indywidualnych 
w nastroju w ciągu roku u przedstawicieli żadnego z podtypów. Autorzy konkludu
ją, iż należy zachować sporą powściągliwość w klasyfikowaniu wieczomości jako 
czynnika ryzyka SAD, gdyż, ich zdaniem, istnieje jeszcze wiele innych, niedocenia
nych czynników, włączając w to uwarunkowania społeczno-kulturowe, które mogą 
odgrywać istotną rolę w patogenezie sezonowości nastroju.

Steven Reid, Anthony Towell i John Golding (2000) sugerują, że osoby skłonne do 
sezonowości są być może bardziej wrażliwe na zewnętrzne synchronizatory rytmu i to 
może się łączyć z większą zmiennością ich nastrojów. Badając fluktuacje nastroju u 53 
osób przez 56 kolejnych dni (daily mood reports), doszli do wniosku, że osoby o wyż
szym wskaźniku sezonowości (11 lub więcej punktów w Seasonality Score Index we
dług SPAQ) wykazują zarazem istotnie większą zmienność nastroju w ciągu tygodnia 
kalendarzowego, czyli podwyższoną wrażliwość na synchronizatory społeczne. Te 
same osoby charakteryzowały się też ogólnie większą zmiennością nastroju.

Tego typu dane przemawiają za tym, że wyrazistość okołodobowego rytmu ak
tywacji i sezonowość mogą mieć wspólne źródła. Subiektywna amplituda rytmu 
była istotnie skorelowana pozytywnie ze stopniem odczuwanej sezonowości. Nie- 
bezpośrednie potwierdzenie tego wyniku znaleźć można w pracy Edel Ennis i Chri- 
stophera McConville’a (2004), którzy stwierdzili, że sezonowość nie jest powiązana 
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z przeciętnym poziomem nastroju, natomiast wykazuje istotną dodatnią korelację ze 
zróżnicowaniem nastroju określanym na podstawie kwestionariusza wypełnianego 
dwa razy dziennie (59 osób badanych przez dwa tygodnie).

Nawiasem mówiąc, zgodnie z badaniami Wirz-Justice (2000) większa zmienność 
dobowa nastroju {diurnal variability, DV) jest predyktorem pozytywnej reakcji na 
terapię. Skłonność do DV, a szczególnie jej wzorzec z porannym obniżeniem na
stroju, jest dobrym predyktorem skuteczności terapii przez deprywację snu. Uważa 
się, że zakres zmienności dobowej nastroju pozwala też przewidywać odpowiedź na 
terapię konwencjonalnymi lekami antydepresyjnymi. Można zatem przyjąć hipote
zę, że duża zmienność dobowa nastroju (subiektywna amplituda) jest symptomem 
sygnalizującym podatność na zmianę, tj. potencjał do poprawy.

Współczesne teorie co do patomechanizmu SAD biorą pod uwagę zarówno indy
widualną podatność na depresję (włączając w to regulację neurotransmiterową), jak 
i drugi czynnik, odpowiedzialny za sezonowy przebieg zaburzenia - jest to hipoteza 
podwójnej podatności. Zasadnicze mechanizmy, które mogą mieć wpływ na indy
widualną skłonność do sezonowości, obejmują cechy rytmiki biologicznej i wraż
liwość fotoperiodyczną, związaną z wydzielaniem melatoniny oraz wrażliwością 
komórek siatkówki na światło. Badanie przekrojowe omówione w tym rozdziale 
niewiele może wnieść do zrozumienia samego mechanizmu choroby afektywnej 
sezonowej. Jednakże, co warte jest odnotowania, rezultaty takich badań wskazują 
na charakterystyczną konfigurację cech osobowości i chronotypu u osób skłonnych 
do depresji sezonowej i są w zgodzie z dwuczynnikową teorią SAD: z jednej stro
ny podwyższony poziom neurotyzmu (Kontrymowicz-Ogińska, 2007), oznaczają
cy ogólną labilność emocjonalną i skłonność do zaburzeń afektywnych, a z drugiej 
- większa subiektywna amplituda okołodobowego rytmu aktywacji, oznaczająca 
prawdopodobnie podwyższoną wrażliwość na zewnętrzne synchronizatory rytmiki 
w ramach 24 godzin oraz w okresach dłuższych. Zdaniem zespołu Murraya (2002) 
dwa procesy afektywne, które mogą być podłożem sezonowej zmienności nastroju, 
można określić jako adaptacyjną wrażliwość na czynniki środowiska {adaptive en
vironmental sensitivity) i endogenną zmienność nastroju {endogenous mood varia
bility). Można przyjąć, na podstawie relacjonowanych tutaj badań, że oba te procesy 
odnoszą się do indywidualnej wyrazistości rytmów biologicznych.

Reasumując, pogorszenie funkcjonowania w porze zimowej, czyli potencjalną 
skłonność do depresji sezonowej, obserwuje się przede wszystkim u osób repre
zentujących chronotypy skrajne, czyli wyraziste. Wyrazista rytmika okołodobowa 
może być powiązana ze zwiększoną wrażliwością na szerzej pojętą rytmikę, czyli 
zmiany pór roku i wszystkie okoliczności i konsekwencje tych zmian. Indywidualna 
orientacja w wymiarze poranność-wieczomość słabo koreluje ze zmiennymi wska
zującymi na skłonność do sezonowych zaburzeń afektywnych, a zatem wydaje się, 
że subiektywna faza rytmu aktywacji ma w tym przypadku mniejsze znaczenie niż 
jego subiektywna amplituda.



7. Hipersomnia, senność w pracy i deficyt snu

7.1. Nadmierna senność dzienna i jej skutki dla bezpieczeństwa pracy

Terminem „nadmierna senność dzienna” (EDS - excessive daytime sleepiness) 
określane bywa w literaturze zjawisko niejednorodne pod względem'charakteru 
i przyczyn. Nader rzadko ma ona charakter idiopatyczny, a częściej jest skutkiem 
(objawem lub powikłaniem) zaburzeń natury somatycznej lub psychicznej. Litera
tura medyczna omawiająca klasyfikacje zaburzeń snu traktuje senność jako objaw 
endogennych zaburzeń snu (bezdechu nocnego, bezsenności) lub też zaburzeń egzo
gennych, bądź jako zaburzenie samoistne (narkolepsja, hipersomnia). Ponadto dość 
obszerna jest lista schorzeń, przy których nadmierna senność jest niecharaktery- 
stycznym objawem współwystępującym. Najbardziej spektakularne formy senności 
dziennej (narkolepsja) mają charakter patologiczny, wiele innych form jest efektem 
czynników niechorobowych.

Z punktu widzenia ergonomii senność, czy to będąca skutkiem niedoboru snu, 
czy zaburzeniem samoistnym, ma takie samo znaczenie - rzutuje na stan funkcjonal
ny pracownika, jego samopoczucie, sprawność i niezawodność.

Dla uporządkowania pojęć proponuję przyjąć następujące rozróżnienie:
- senność patologiczna - zwiększone zapotrzebowanie na sen w przebiegu niektó

rych schorzeń somatycznych lub psychicznych; senność wynikająca z niedoboru 
lub złej jakości snu nocnego (bezsenności);

- senność fizjologiczna - wynikająca z naturalnego rytmu okołodobowego czuwa
nia, tj. występująca w porze popołudniowej i w nocy (mechanizm homeostatycz- 
ny i cirkadialny rytmu snu i czuwania);

- senność sytuacyjna - obniżenie poziomu czuwania jako reakcja na brak stymula
cji (bliska znużeniu).
W tym kontekście trudno jest zakwalifikować rodzaj senności dziennej będącej od

powiedzią organizmu na ograniczenie (często celowe) ilości snu nocnego z przyczyn 
innych niż chorobowe, np. praca nocna (a jeszcze częściej - rozrywki, życie towarzy
skie itp.). W tym przypadku senność dzienna wydaje się normalną reakcją fizjologiczną 
na brak snu, choć przez niektórych autorów (Prusiński, 1999) „niedobór snu” jest trak
towany jako jeszcze jedna forma zaburzeń snu (hiposomnia). Proponuję w tym kon
tekście przyjąć - albo jako czwartą kategorię senności, albo jako rozszerzenie pojęcia 
senności fizjologicznej - senność „kompensacyjną”, czyli reakcję na deficyt snu.
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Rozróżnienie powyższe, oprócz funkcji porządkującej, ma jeszcze pewne zna
czenie praktyczne - w zależności od źródeł senności można proponować różne spo
soby jej opanowywania, prowadzić rozeznanie czynników modyfikujących, w tym 
czynników indywidualnych, opis grup „podwyższonego ryzyka”, dobór strategii 
przeciwdziałania. Wszelako wymienione rodzaje senności nie zawsze występują 
w postaci „czystej”, a najczęściej w kombinacji, np. czynników sytuacyjnych i fi
zjologicznych (monotonna praca operatorów w porze nocnej), fizjologiczno-pato- 
logicznych (wzmożona senność popołudniowa u osób starszych, źle sypiających 
w nocy) lub sytuacyjno-kompensacyjnych (senność nastolatków na niektórych lek
cjach w szkole) itp. Mechanizm w każdym przypadku jest inny.

Sporą trudność stanowi rozróżnienie pojęć (a także objawów) senności i zmęcze
nia. Teoretycznie zagadnienie jest proste: zmęczenie jest efektem obciążenia pracą, 
natomiast senność może występować niezależnie od obciążenia, np. w godzinach 
porannych, jeszcze przed rozpoczęciem pracy. W praktyce jednak zarówno w ciągu 
dnia, jak i w nocy oba zjawiska nakładają się na siebie i ich rozróżnienie jest nie
możliwe, a także mało użyteczne. Zjawiska te są do siebie podobne jeszcze i w tym 
względzie, że są nieswoiste, wysoce indywidualne i w dużym stopniu subiektywne.

Dodatkową trudność badawczą powoduje niemożność obiektywnego pomiaru 
np. stopnia niedoboru snu, gdyż pojęcie to odnosi się bezpośrednio do subiektywne
go zapotrzebowania na sen, wysoce zindywidualizowanego i o szerokich granicach 
normy. Warto tutaj przytoczyć definicję „wystarczającego snu” sformułowaną przez 
badaczy z Mayo Clinic Sleep Disorders Center w Rochester, USA: „odpowiednio 
długi sen to taki, z którego człowiek budzi się sam, bez budzika, i który daje pełną 
czujność i dobre samopoczucie w ciągu następnego dnia”.

Podobnie jak „niedobór snu” jest kategorią subiektywną, tak i „nadmierna sen
ność” oznacza subiektywny dyskomfort związany z niewystarczalnością własnego 
poziomu aktywacji w stosunku do wymagań sytuacji. Oba te subiektywne zjawiska 
mają przejawy zewnętrzne, obserwowalne obiektywnie. Psychologia często używa 
pojęcia „stanu funkcjonalnego” zamiast czuwania-senności, jako lepiej wyrażają
cego adekwatność stopnia pobudzenia w stosunku do wymagań sytuacji, ale trzeba 
przyznać, że jest to pojęcie również nieostre i niedokładnie zdefiniowane.

Ponadto wspomnieć należy, że senność w pracy bywa często skutkiem niedopa
sowania indywidualnego chronotypu i systemu pracy. Badania prowadzone w Za
kładzie Ergonomii CM UJ w latach 90. ukazały potrzebę rozróżnienia dwóch form 
akceptacji własnego systemu pracy - „biologicznej” i „społecznej”, które to aspek
ty nie zawsze idą w parze. Wydaje się, że problem ten jest ważnym zadaniem dla 
chronoergonomii, mając na uwadze rosnącą popularność i rozmaitość elastycznych 
i atypowych systemów pracy.

Senność i zmęczenie stanowiąjedno z najpoważniejszych źródeł ryzyka wypad
kowego w pracy. Fakt ten ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa w transporcie 
-drogowym, powietrznym i morskim, co znajduje odzwierciedlenie w sporej liczbie 
analiz i badań z tego zakresu w piśmiennictwie światowym. Stosunkowo skromna 
jest liczba danych dotyczących przemysłu i innych dziedzin życia publicznego.
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Powodowane przez senność pogorszenie widzenia, problemy z przetwarzaniem in
formacji, upośledzony osąd sytuacji, osłabienie pamięci operacyjnej, wydłużony czas 
reakcji, spadek sprawności wykonania, osłabienie motywacji, pogorszenie nastroju, 
wzrost agresywności, pojawianie się „mikrosnów” - to wszystko są efekty zbliżone 
do skutków działania alkoholu. Podobieństwo to było przedmiotem zainteresowania 
wielu badaczy w ostatniej dekadzie - m.in. eksperymenty Nicole Lamond i Drew 
Dawsona ( 1999) dowodzą, że kilkanaście godzin ciągłego czuwania skutkuje pogor
szeniem sprawności psychomotorycznej w takim stopniu jak zawartość 0,5%o alko
holu we krwi, zaś czuwanie ponad-20-godzinne porównywalne jest co do skutków 
z poziomem alkoholu we krwi rzędu l%o. Warto pamiętać, że 20-godzinne czuwanie 
nie jest niczym niecodziennym, np. w przypadku lekarzy dyżurujących albo pracow
ników zmianowych, którzy zazwyczaj nie sypiają wystarczająco długo w dzień, albo 
też osób pracujących „na własny rachunek”, nie wspominając o kierowcach, którzy 
nagminnie przekraczają dozwolony i rozsądny czas pracy. Pomijając spektakularne 
i najczęściej tragiczne przykłady katastrof transportowych „z pierwszych stron gazet”, 
za którymi kryją się błędy popełniane przez pozbawionych snu pracowników, warto 
zacytować dane National Highway Traffic Safety Administration, które wskazują, że 
osoby zasypiające za kierownicą powodują każdego roku w USA około 100 tys. wy
padków samochodowych. Fédéral Aviation Administration szacuje, że senność bywa 
przyczyną ponad 20% katastrof lotniczych, U.S. Coast Guards stwierdza, że ponad 
16% wypadków jednostek pływających i ponad 30% urazów cielesnych można przy
pisać zmęczeniu i senności członków załóg (Âkerstedt, Haraldsson, 2000).

Największym i najbardziej zaskakującym problemem z sennością jest to, że nie 
zawsze bywa ona rozpoznawana przez osobę zainteresowaną. Według Torbjoma 
Âkerstedta (informacja ustna, 2002) około 25% osób monitorowanych w laborato
riach zasypia podczas wykonywania testów, nie mając tego świadomości. Badani są 
skłonni wręcz zaprzeczać, że „drzemka” miała miejsce.

7.2. Uwarunkowania indywidualne senności dziennej

Można przyjąć, że podatność na senność zależeć będzie również od indywidu
alnych cech temperamentalno-osobowościowych, takich jak wymiary chronotypu 
oraz cechy temperamentu - reaktywność i zapotrzebowanie na stymulację (ukie
runkowanie na „poszukiwanie doznań”, stopień odporności na nudę). Indywidualny 
okołodobowy zakres zmienności poziomu aktywacji, czyli „wrażliwość” na porę 
doby, jest cechą o dużym stopniu zróżnicowania. Można założyć, że osoby o małej 
amplitudzie tej zmienności rzadziej będą doświadczać senności w sytuacji pracy, 
w odróżnieniu od osób o dużej amplitudzie zmian, która, w konfiguracji ze skrajnym 
chronotypem porannym lub wieczornym, prowadzić będzie do silnej, czasem nieod
partej, senności w porach dla danego chronotypu krytycznych.

Analiza zmiennych indywidualnych budzi spore zainteresowanie praktyków dą
żących do rozstrzygnięcia kwestii, czy jesteśmy w stanie selekcjonować do prac 
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wymagających podwyższonego poziomu czuwania osoby cechujące się zwiększo
ną odpornością na stres i zmęczenie, gwarantujące utrzymanie stabilnego poziomu 
sprawności przez dłuższy czas. Wydaje się, że w przypadku prac na stanowiskach 
operatorskich najlepsze predyspozycje wykazują młodzi osobnicy płci męskiej, sta
bilni emocjonalnie i introwertywni. Nie ma pewności, że te zmienne są gwarancją 
odporności na senność we wszystkich warunkach (np. w pracy nocnej); nie można 
też wymienionych kryteriów traktować jako wytycznych do selekcji pracowników. 
Własne doświadczenia w badaniach Iongitudinalnych „idealnych” kandydatów do 
pracy zmianowej wskazują na oddziaływanie wielu trudnych do kontrolowania 
czynników, również psychospołecznych, co w praktyce uniemożliwia trafne pro
gnozowanie tolerancji zdrowotnej tego systemu pracy w dłuższej perspektywie cza
sowej (Ogińska et al., 2000).

Zestaw cech indywidualnych kształtujących odporność na stres i zmęczenie 
obejmuje oprócz czynników osobowościowo-temperamentalnych również aspekt 
motywacyjny. Coraz częstsze są doniesienia akcentujące rolę czynników motywa
cyjnych, które są w stanie zasadniczo i błyskawicznie podwyższyć stan funkcjonal
ny pracownika lub też utrzymywać go w stanie podwyższonego czuwania mimo 
niekorzystnych okoliczności zewnętrznych (przykłady nadzwyczajnej mobilizacji 
w sytuacji ważnej dla zainteresowanego, „otrzeźwiająca” rola niebezpieczeństwa 
- realnego lub tylko wyobrażonego). Czynniki motywacyjne są najtrudniejsze do 
kontrolowania - tak w badaniach laboratoryjnych, jak i terenowych.

7.3. Skala senności dziennej Epworth (Epworth Sleepiness Scalę)

W ramach relacjonowanego poniżej projektu5 prowadzono badania przy użyciu 
przetłumaczonej na język polski Epworth Sleepiness Scalę (ESS), zbudowanej przez 
australijskiego lekarza Murraya Johnsa (1991). Skala służy pomiarowi ogólnego po
ziomu senności pacjenta, względnie niezależnego od chwilowych jej wahań - w róż
nych godzinach czy z dnia na dzień. Koncepcja ESS zrodziła się z obserwacji natury 
i okoliczności występowania drzemek i senności w dzień. Niektóre osoby cierpiące 
na nadmierną senność dzienną starają się być jak najbardziej czynne, unikać siadania 
i relaksowania się w ciągu dnia, tak jakby celowo unikały okoliczności „niebezpiecz
nych”. Z drugiej strony wydaje się, że informacja o tym, jak długo dana osoba sypia 
w ciągu dnia, nie stanowi w istocie informacji ojej poziomie senności, a raczej o trybie 
życia i stopniu obciążenia pracą - znane są przypadki osób, które ucinają sobie drzem
ki w dzień „z braku zajęcia”. W przeciwieństwie do nich osoby senne często skarżą się 
na niezamierzone zapadnięcie w drzemkę w niektórych sytuacjach codziennych. Skala 
ESS (załącznik 4) zawiera przykłady ośmiu takich najbardziej charakterystycznych 
sytuacji, wybranych przez autora spośród licznych opisów senności dziennej. Osoba

5 Badania statutowe Zakładu Ergonomii CM UJ (Nr 501/PKL/146/L, 2002-2004, kierownik: 
dr Halszka Ogińska).
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badana ma za zadanie określić do jakiego stopnia jest prawdopodobne, że zdrzemnie 
się/zaśnie w każdej z opisanych sytuacji. Możliwe opcje odpowiedzi to:

0 - „nigdy by mi się coś takiego nie zdarzyło”,
1 - „niewielkie prawdopodobieństwo zaśnięcia”,
2 - „średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia”,
3 - „duże prawdopodobieństwo zaśnięcia”.
Autor skali ESS zamierzał skonstruować narzędzie niezależne od trybu życia 

osób badanych. Dlatego nie pyta: Jak często zasypiasz, oglądając telewizję”, gdyż 
odpowiedź byłaby raczej informacją o częstości oglądania TV niż o stopniu senno
ści. Prawidłowa konstrukcja pytania to: „na ile jest prawdopodobne, że zdrzemniesz 
się, oglądając telewizję?”. Konfiguracja odpowiedzi jest charakterystyczna dla róż
nych rodzajów zaburzeń, np. tylko ludzie o bardzo niskim poziomie senności (czy 
wręcz cierpiący na bezsenność) wybiorą odpowiedź „nigdy by mi się cośdakiego nie 
zdarzyło” w odniesieniu do sytuacji nr 5 - „odpoczywanie na leżąco w godzinach 
popołudniowych”. Natomiast tylko osoby o bardzo wysokim poziomie senności za
znaczą odpowiedź pozytywną w odniesieniu do sytuacji nr 7 („siedzenie i rozma
wianie z kimś”) oraz nr 8 („w samochodzie, kiedy tkwisz w korku”).

Ogólny wynik skali ESS mieści się w przedziale od 0 do 24 punktów. Pierwsza grupa 
kontrolna zbadana przez Johnsa miała wyniki oscylujące wokół średniej 5,9 ± 2,2 punk
tu. Pacjenci cierpiący na bezsenność (n= 18) uzyskiwali wyniki około 2,2 ± 2 punkty, 
natomiast osoby ze zdiagnozowanym bezdechem nocnym (w = 55) - około 11,7 ± 4,6 
punktu. Pacjenci z najcięższym poziomem senności (narkolepsja, hipersomnia idio- 
patyczna) osiągali ponad 17 punktów. Diagnozy wszystkich zaburzeń potwierdzo
ne były całonocną polisomnografią. Wyniki ESS mieszczące się w przedziale 0-8 
punktów uważa się za niskie, od 9 do 15 punktów za podwyższone, zaś uzyskanie 16 
i więcej punktów świadczy o wysokim stopniu senności dziennej.

7.4. Poziom senności dziennej w różnych grupach społeczno-zawodowych 
(badania własne)

7.4.1. Badania senności dziennej w grupie lekarzy medycyny

Skalą Senności Epworth zbadano grupę 162 lekarzy medycyny biorących udział 
w kursach podyplomowych w Collegium Medicum UJ. Skala była elementem ob
szerniejszego kwestionariusza, obejmującego szereg danych dotyczących snu, stanu 
zdrowia i samopoczucia oraz kilka podskal osobowościowo-temperamentalnych.

W badaniach udział wzięło 90 kobiet i 72 mężczyzn, w wieku od 30 do 72 lat 
(średni wiek 47,8 ±11,2 roku). Przeciętny wynik w skali ESS wynosił 7,3 punk
tu, odchylenie standardowe 4,1, minimum 0 punktów, maksymalny wynik to 21 
punktów. Rozkład wyników zbliżony był do normalnego. Jeżeli rozpatrywać wyni
ki w trzech kategoriach: niskie, podwyższone i wysokie, to podwyższony i wysoki 
poziom senności był udziałem ok. 36% badanych (Rys. 14).
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9-15 pkt. 16 pkt. i więcej

wynik w skali ESS
Rys. 14. Wyniki ogólne w Skali Senności Epworth w grupie lekarzy medycyny (N = 162)

Zgodnie z przewidywaniami sytuacją najbardziej sprzyjającą zaśnięciu w dzień 
okazał się odpoczynek na leżąco po południu: prawie % badanych uznało prawdopo
dobieństwo zdrzemnięcia się wtedy za „średnie” lub „duże”, a tylko 9% stwierdziło, 
że jest to niemożliwe. Według autora skali ESS taka odpowiedź sugeruje bezsen
ność; w jego badaniach aż 94% respondentów z grupy kontrolnej (osób zdrowych) 
nie wykluczyło szansy zaśnięcia w tej sytuacji. Ponad połowa badanych zgłasza 
sporą szansę zaśnięcia podczas oglądania telewizji. Sytuacjami, w których szansę/ 
ryzyko drzemki widzi 20-25% badanych, były: czytanie w pozycji siedzącej, spo
kojne siedzenie po obiedzie, jazda samochodem w charakterze pasażera przez go
dzinę bez przerwy oraz bierne siedzenie w miejscu publicznym, np. na spektaklu lub 
na wykładzie.

Zgodnie z założeniami tylko osoby najbardziej senne (najprawdopodobniej cier
piące na narkolepsję lub hipersomnię idiopatyczną albo też z olbrzymim niedoborem 
snu) zgłaszają średnie i duże szanse zaśnięcia podczas rozmowy albo przebywania 
za kierownicą samochodu stojącego w korku. W badanej grupie było to odpowied
nio 3 i 2%. W badaniach autora skali ESS tylko 6% osób z grupy kontrolnej potwier
dziło taką możliwość - niewielkiego stopnia; podobny był odsetek w naszej grupie 
badanych.

Istotą niniejszej analizy miało być poszukiwanie zmiennych indywidualnych 
i sytuacyjnych wpływających na poziom senności dziennej. Porównanie grup kobiet 
(n = 88) i mężczyzn (n = 72) nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Ich wyniki 
w skali senności były identyczne (K - średnio 7,3 ± 4,1 punktu; M - średnio 7,3 ± 4 
punkty) i to pomimo pewnej różnicy wieku (K - 45,7 roku, M - 50,3 roku). Kobiety 
wykazywały nieznacznie wyższy poziom zmęczenia chronicznego i zapotrzebowa
nia na sen; różnice te były jednak dalekie od istotności statystycznej. Podobnie - po
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równanie odsetka osób o podwyższonym lub wysokim poziomie senności dziennej 
(9 i więcej punktów w skali ESS) wykazało nieznamienną statystycznie tendencję: 
senność taką przejawiało 39% kobiet i 32% mężczyzn. W badaniach tych nie po
twierdzono więc wpływu płci na występowanie senności dziennej. Prawdopodobnie 
analiza taka wymaga znacznie większej populacji badawczej, nieograniczonej do 
jednego zawodu.

Wpływ wieku na poziom senności nie został potwierdzony statystycznie - wyda
je się, że mimo teoretycznych przesłanek przemawiających za częstszym występo
waniem senności u osób starszych, potwierdzanych przez potoczne obserwacje osób 
starszych drzemiących po południu, nie można podtrzymywać hipotezy o ogólnie 
wyższym poziomie senności u osób po 45 roku życia. Podgrupy badanych wydzie
lone na podstawie mediany wieku (46 lat) nie różniły się wcale poziomem senności: 
grupa młodsza (średnio 38,6 ± 4,7 roku, n = 80) uzyskiwała przeciętnie'7,3 punktu 
(SD = 4,2) w skali ESS; w grupie starszej (średnio 57,2 ± 7,5 roku, n = 77) przeciętny 
wynik wynosił także 7,3 (SD = 4,1).

Również analiza korelacji wykazuje całkowity brak związku poziomu senności 
z wiekiem; można jednakże przypuszczać, że wpływ modyfikujący wywierać mogą 
i inne czynniki, np. ograniczanie liczby dyżurów nocnych z wiekiem, potwierdzone 
zresztą znamiennym współczynnikiem korelacji tych zmiennych (r = -0,31). Nie 
można jednak upatrywać tutaj pełnego wytłumaczenia opisanych wyników, gdyż 
niezależność wieku i senności dziennej stwierdzano już kilkakrotnie w rozmaitych 
grupach pracowniczych.

Analiza zmiennych hipotetycznie warunkujących senność dzienną oprócz wieku 
i płci obejmowała następujące parametry: ekstrawersja i neurotyzm według krótkiej, 
12-pytaniowej wersji kwestionariusza Eysencka EPI, poranność-wieczomość i wy
razistość rytmu okołodobowego według Kwestionariusza Chronotypu, indywidualne 
zapotrzebowanie na sen, wskaźnik BMI (Body Mass Index), a także dane sytuacyjne: 
liczba dyżurów w miesiącu oraz „wskaźnik deficytu snu” - stosunek długości snu 
w przeciętnym dniu pracy dziennej do zapotrzebowania na sen.

Stworzenie macierzy korelacji wymienionych wyżej zmiennych było niemoż
liwe, gdyż rozkład niektórych parametrów znacząco różnił się od normalnego (np. 
poranność-wieczomość, liczba dyżurów w miesiącu, zapotrzebowanie na sen).

Zdecydowano się więc na porównanie poszczególnych parametrów w grupach 
wyodrębnionych z całej populacji na podstawie wyników w skali ESS: osoby, które 
uzyskały 9 lub więcej punktów określono jako „senne” i porównano z pozostałymi, 
których wyniki mieściły się w przedziale od 0 do 8 punktów. Osoby „senne” stano
wiły ok. 1/3 populacji. Zestawienie wyników zawiera tabela 16.

Wyodrębnione grupy nie różniły się między sobą wiekiem ani proporcją kobiet 
i mężczyzn (60% 40% w grupie osób „sennych” i 53% vs 47% w grupie „od
pornych na senność” - różnica niezamienna statystycznie). Identyczne były śred
nie wyniki w skalach opisujących podstawowe wymiary osobowości - ekstrawersję 
i neurotyzm. Trzeba dodać, że są to wyniki przeciętne dla populacji, a ich rozkład 
w badanej grupie był normalny.
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Tab. 16. Charakterystyka grupy osób o wysokich wynikach w skali ESS - wartości przeciętne 
ocenianych parametrów (± SL>); udział odsetkowy poszczególnych typów dobowych

Oceniana zmienna
„senni” 

ESS > 8 pkt.
(w = 57)

„nie senni” 
ESS 0-8 pkt.

(n = 102)
istotność różnicy

Wynik w skali ESS 11,8 ±2,6 4,8 ± 2,2 kryterium różnicujące
Wiek 46,9 ± 10,5 48,1 ± 11,3 n.s.
Ekstrawersja (skrócona skala EPI) 14,7 ±2,8 14,3 ± 2,6 n.s.
Neurotyzm (skrócona skala EPI) 12,9 ±2,8 12,4 ±2,8 n.s.
Poranność-wieczomość 
(Kwestionariusz Chronotypu) 21,5± 11,2 19,6 ±9,2 n.s.

Wyrazistość rytmu okołodobowego 
(Kwestionariusz Chronotypu) 20,8 ± 6,1 18,2 ±6,4 0,013

BMI 26,2 ± 4,5 25,5 ± 3,3 n.s.
Potrzeba snu 7,47 ± 0,93 7,29 ± 0,98 n.s.
Indeks snu (rzeczywista długość 
snu/potrzeba snu) 0,96 ±0,13 0,97 ±0,13 n.s.

Liczba dyżurów nocnych 
w miesiącu 2,54 ±3,39 1,81 ±2,99 n.s.

Struktura odsetkowa grupy według różnych kryteriów: z2
bez dyżurów 56% 64% n.s.
nie więcej niż 1 dyżur tygodniowo 
(4-5 w miesiącu) 13% 19% n.s.

więcej niż 1 dyżur na tydzień 
(ponad 5 w miesiącu) 31% 17% 0,045

wyraźny deficyt snu na co dzień 
(indeks snu 0,5-0,87) 23% 22% n.s.

niewielki deficyt snu 
(indeks snu 0,88-0,99) 25% 29% n.s.

wystarczająca ilość snu na co dzień 
(indeks snu 1 i powyżej) 52% 49% n.s.

waga prawidłowa (BMI < 25) 43% 43% n.s.

nadwaga (BMI 25-30) 36% 47% n.s.
otyłość (BMI > 30) 21% 10% n.s. (0,06)
typ poranny (8-20 pkt.) 61% 63% n.s.
typ pośredni (21-27 pkt.) 4% 15% 0,036
typ wieczorny (28-40 pkt.) 35% 22% n.s.
amplituda mała (6-15 pkt.) 14% 35% 0,005
amplituda średnia (16-22 pkt.) 53% 41% n.s.
amplituda duża (23-30 pkt.) 33% 24% n.s.
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Rozkład wyników w obu podskalach Kwestionariusza Chronotypu odbiegał od 
normalności. Populacja obejmowała wyłącznie osoby po 30 roku życia, stąd zaobser
wowano nadreprezentację typów porannych, jako że chronotyp zmienia się w ciągu 
życia człowieka i w okresie tzw. późnej dojrzałości przesuwa się nieco w stronę po- 
ranności. Co ciekawe, grupa osób „sennych” obejmowała nieproporcjonalnie mało 
typów pośrednich, zarazem nieco więcej było w niej osób o chronotypie wieczor
nym. Wiadomo, że wieczomość usposabia do zaciągania „długu sennego”, szcze
gólnie w przypadku pracy w godzinach porannych. W tym wypadku można mówić 
tylko o słabej tendencji, niepotwierdzonej istotną różnicą średnich. Natomiast „wy
razistość rytmu okołodobowego”, czyli subiektywna amplituda, jest jedynym para
metrem, który znamiennie koreluje z poziomem senności dziennej, co potwierdza 
istotna różnica średnich w porównywanych grupach. Proporcje osób o małej, śred
niej i dużej wyrazistości rytmu także się różnią - w grupie osób sennych zaledwie 
14% badanych wykazywało małą amplitudę. Zestawienie to potwierdza hipotezę 
badawczą, że osoby o małej amplitudzie rytmu wykazywać będą mniejszą senność 
w sytuacji pracy, w odróżnieniu od osób o dużej wyrazistości okołodobowych zmian 
aktywacji, co, zwłaszcza w konfiguracji z chronotypem skrajnym (porannym lub 
wieczornym), prowadzić może do silnej, czasem nieodpartej, senności w porach dla 
danego chronotypu krytycznych.

Badane grupy nie różnią się średnim wskaźnikiem BMI, aczkolwiek i tu pojawia 
się pewna charakterystyczna tendencja: odsetki osób o wadze prawidłowej są iden
tyczne, osób z nadwagą różnią się nieznamiennie, natomiast udział osób otyłych 
(BMI > 30) jest dwukrotnie większy w grupie „sennych”.

Osoby senne i nie-senne nie różnią się przeciętnym zapotrzebowaniem na sen 
ani też wskaźnikiem zaspokojenia potrzeby snu w cyklu pracy dziennej, natomiast 
niewielka i nieistotna statystycznie różnica w liczbie podejmowanych dyżurów noc
nych sugeruje konieczność dalszych poszukiwań danych w tym obszarze. Porów
nanie średnich nie jest bowiem uzasadnione w przypadku rozkładu odbiegającego 
zasadniczo od normalności, a taki właśnie rozkład ma zmienna „liczba dyżurów”. 
Porównanie proporcji lekarzy niedyżurujących, mało dyżurujących (nie częściej niż 
raz na tydzień) i podejmujących wiele dyżurów w miesiącu wykazało, że prawie 
jedna trzecia osób „sennych” to osoby często dyżurujące.

Ponieważ porównanie osób o wysokich i niskich wynikach w skali senności nie 
przyniosło spodziewanych rezultatów, spróbowano określić poziom senności w spe
cjalnie wyodrębnionych z populacji grupach, które można określić jako grupy „pod
wyższonego ryzyka”. Wybrano 32 mężczyzn w wieku powyżej 45 lat i z nadwagą 
(BMI > 25) - w związku z przesłankami o podatności takich osób na zaburzenia od
dychania w czasie snu, które implikują senność dzienną. Okazało się, że ich wyniki 
w skali ESS (przeciętnie 7,6 ± 3,5 punktu) nie różnią się wcale od średniej w całej 
grupie (7,3 ± 4 punkty).

Przy okazji stwierdzono istotną korelację wskaźnika zaspokojenia potrzeby snu 
i BMI (r = 0,26, p < 0,007). Jest to niezgodne z sugestią pojawiającą się w litera
turze, że osoby cierpiące na niedobór snu więcej jedzą i mają tendencje do tycia, 
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natomiast nasuwa na myśl doświadczenia Allana Rechtschaffena na szczurach, które 
pozbawione snu jadły więcej niż zwykle, a równocześnie traciły na wadze.

Kolejną grupą „podwyższonego ryzyka” byli lekarze często dyżurujący, co po
winno łączyć się z niedoborem snu i wpływać na poziom senności dziennej. Średni 
wynik ESS w tej 35-osobowej grupie również nie odbiegał od przeciętnego dla po
pulacji i wynosił 7,7 ± 4 punkty.

Ostatnią analizowaną grupą były 43 osoby o wyrazistym rytmie okołodobowym 
aktywacji (wynik w skali amplitudy KCH > 22 punkty). Ich poziom senności wy
nosił 8,2 ± 4,4 punktu w skali ESS i nie różnił się znamiennie od średniej w całej 
badanej populacji, co jest trochę zaskakujące, zważywszy na uprzednio stwierdzone 
znamienne statystycznie związki.

Nasuwa się pytanie: dlaczego analiza wyników nie potwierdziła przypuszczeń 
o wpływie różnych czynników indywidualnych i sytuacyjnych na poziom senności 
dziennej? Mimo dobrego umotywowania teoretycznego tylko jedna z trzech posta
wionych hipotez (dotyczących płci, wieku i cech chronotypu) znalazła potwierdze
nie statystyczne.

Trzeba przyznać, że osiągnięte wyniki nie są przypadkiem odosobnionym. Re
zultaty analizy danych zbieranych metodą wywiadu w Campo Grandę (Brazylia) 
u 408 dorosłych osób nie wykazały żadnego związku senności opisywanej skalą 
ESS (tą samą co w naszym przypadku) z płcią, wiekiem, BMI, zawodem, statusem 
ekonomicznym, wykształceniem, stanem cywilnym ani też z używaniem środków 
nasennych oraz objawami bezsenności (Souza et al„ 2002). Wyniki analizowane 
oddzielnie dla obu płci wykazały jednak znaczący statystycznie związek senności 
dziennej z bezsennością w grupie mężczyzn.

W przypadku opisywanej grupy można się zastanawiać, czy dobór osób do badań 
nie miał znaczącego wpływu na wyniki. Lekarze biorący udział w szkoleniach to 
grupa w pewnym sensie specjalna - osoby aktywne, dobrze zorganizowane, dobrze 
radzące sobie z obowiązkami, chętne do współpracy, o wysokiej motywacji spo
łecznej Być może w przyszłości należy dążyć do objęcia badaniami ankietowymi 
bardziej „przypadkowych” osób.

Brak różnic międzypłciowych można wiązać z faktem, że badane przez nas ko
biety, pracujące w zawodzie porównywalnym w sensie prestiżu i obowiązków z pra
cą mężczyzn, potrafiły zorganizować swoje życie rodzinne na bardziej partnerskich 
niż tradycyjne zasadach, co pozwoliło im ustrzec się przed double role burden - ob
ciążeniem podwójnej roli. Ponadto nie można wykluczyć, że skala ESS nie różni
cuje w wystarczającym stopniu natężenia senności dziennej, gdyż jest zorientowana 
tylko na uświadomione przejawy senności, pomijając całą gamę innych objawów. 
Te i inne wątpliwości przemawiają za kontynuowaniem badań również w innych 
grupach zawodowych i w szerszym zakresie wiekowym, tj. z udziałem osób przed 
30 rokiem życia.
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7.4.2. Badania senności dziennej studentów

Obserwowana grupa liczyła 115 osób obojga płci, 95 kobiet i 23 mężczyzn 
w wieku 19-33 lat (średnio 21,5 ± 2,1 roku). Taka proporcja płci odzwierciedla za
równo charakterystyczny skład grup studenckich na tym kierunku studiów (psycho
logia stosowana), jak i „chęć współpracy”, tj. skłonność osób badanych do udziału 
w badaniach.

Przeciętny wynik w skali ESS wynosił 8,2 punktu (SD 3,7 punktu), mini
mum 0 i maksimum 19 punktów; przy tym ponad 50% badanych reprezentowa
ło podwyższony poziom senności według kryteriów autora skali ESS Murraya 
Johnsa. W innych badanych grupach (lekarze, populacja ogólna) do tej kategorii 
zaliczało się około 36% badanych, co bliższe jest wynikom uzyskiwanym przez 
Johnsa. '

Nasilenie senności dziennej wykazuje niską, lecz istotną statystycznie korela
cję z indywidualnym zapotrzebowaniem na sen (r = 0,2; p < 0,04), zależność nega
tywną, nieosiągającą poziomu znamienności statystycznej z realną długością snu 
codziennego (r = -0,18; p < 0,06) oraz wysoce znamienną korelację negatywną 
(r = -0,35; p < 0,001) ze wskaźnikiem zaspokojenia potrzeby snu (indeksem snu). 
Nie wykazano związków z takimi cechami jak ekstrawersja, neurotyzm, podatność 
na nudę (inaczej niż w grupie uczniów gimnazjum - patrz: rozdział 9) i poranność- 
-wieczomość. Potwierdzono jedynie dodatnią korelację z wyrazistością rytmu ak
tywacji (r = 0,21;/? < 0,03).

Analiza regresji wielokrotnej poziomu senności również nie przyniosła jasnych 
rezultatów (Tab. 17). Natomiast regresja wielokrotna krokowa na tym samym mate
riale włączyła do modelu jedynie potrzebę snu (t = 2,437, p = 0,017), z pominięciem 
wszystkich pozostałych pięciu zmiennych indywidualnych.

Tab. 17. Wyniki analizy regresji wielokrotnej poziomu senności dziennej w zależności od cech 
osobowościowych i indywidualnej potrzeby snu

P t P

model 1

Stała 0,976 0,332

PW -.117 -1,174 0,243

AM ,174 1,637 0,105

potrzeba snu ,200 1,929 0,057

BPS ,129 1,146 0,255

EPI-E ,205 1,943 0,055

EPI-N ,052 0,475 0,636
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Powyższe dane jednak wcale nie oznaczają braku związku senności dziennej 
z chronotypem. Zgodnie z założeniami dwuwymiarowego opisu chronotypu (co jest 
podstawą użytego narzędzia badawczego) można przypuszczać, że nie jest to zw iązek 
liniowy. Dlatego też z grupy studentów wyodrębniono cztery podtypy na podstawie 
median poranności-w ieczomości i wyrazistości rytmu, określonych w 550-osobowej 
grupie badawczej zrównoważonej płciowo i o normalnym rozkładzie wieku. Grupy 
opisano poniżej jako: MP (mocna poranna), SP (słaba poranna). SW (słaba w ieczorna) 
i MW (mocna wieczorna). Analiza wariancji poziomu senności w tych grupach wy
kazała istotne różnice (/-j. Ilh = 3.655; p = 0,015). Średni poziom senności dziennej 
poszczególnych chronolypów ilustruje rysunek 15.

Analogiczne rezultaty uzyskano, analizując indeks zdolności do pracy (WAI - 
Work Ability Index) w grupie lekarzy badanej w ramach tego projektu w ubiegłych 
latach (Ogińska et al.. 2005). Podgrupy charakteryzujące się wyrazistym rytmem 
aktywacji wykazywały niższą zdolność do pracy i wyższy poziom zmęczenia chro
nicznego (Rys. 16).

Rys. 15. Poziom senności dziennej u studentów w zależności od chronotypu (ANOVA: p < 0.02)

chronotyp
Rys. 16. Poziom zmęczenia chronicznego u lekarzy w zależności od chronotypu (ANOVA: p < 0,01)



95

Interesujące wnioski przynosi porównanie powyższych grup. Wśród lekarzy naj
lepsze wyniki osiągały osoby o chronotypie umiarkowanie porannym („słabe sko
wronki”), zaś najgorsze - typy zdecydowanie wieczorne („mocne sowy”). Odwrotnie 
ma się rzecz u studentów - najlepszym wynikom typów umiarkowanie wieczornych 
(„słabych sów”) towarzyszą gorsze wyniki typów zdecydowanie porannych („moc
nych skowronków”). Taka konfiguracja rezultatów nie oznacza sprzeczności, trudno 
bowiem nie zwrócić uwagi na zupełnie różną organizację czasu pracy obu grup. Jest 
to kolejny dowód na niejednoznaczność powiązań czynników indywidualnych (oso
bowościowych) ze stanem funkcjonalnym i konieczność uwzględniania czynników 
sytuacyjnych.

Badania Marii Hidalgo i innych (2003) przeprowadzone na grupie ponad 300 stu
dentów medycyny w Brazylii wykazały istotną negatywną korelację poziomu sen
ności dziennej mierzonego skalą ESS z czynnikiem poranności (MEQ), 'co oznacza 
odwrotną tendencję niż ujawniona w populacji polskiej. Można domniemywać, że 
różnice te mają związek z organizacją dnia pracy badanych osób.

7.4.3. Poziom senności dziennej w populacji ogólnej - różnice płciowe

Badaniami objęto 147 kobiet i 92 mężczyzn z tzw. populacji ogólnej, w wieku 
od 15 do 91 lat (średni wiek 48 ± 21,1 roku; rozkład jest istotnie różny od normal
nego, co jest wynikiem celowego zabiegu polegającego na zwiększeniu udziału 
osób w wieku emerytalnym i w wieku szkolnym). Przeciętny wynik w skali ESS 
wynosił 7,4 ± 4,09 punktu, przy minimum równym 0 i maksimum 18 punktów. 
Zatem wynik średni jest niemal identyczny z uzyskanym poprzednio w badaniach 
grupy lekarzy (7,3 ±4,1). Rozkład wyników różnił się wyraźnie od normalnego. 
Jeżeli rozpatrywać je w trzech kategoriach, wyznaczonych przez autora skali, (0-8 
punktów - wyniki niskie, 9-15 punktów - wyniki podwyższone; 16 i więcej punk
tów - wyniki wysokie), to w dwóch ostatnich grupach mieściło się około 36,5% 
badanych. Jest to także odsetek bardzo zbliżony do wyniku w badanej grupie le
karzy (36%).

Inaczej niż w poprzednio badanej grupie kształtowała się zależność poziomu sen
ności dziennej od płci. Powtórzenie tej analizy było jednym z celów niniejszych ba
dań, w związku z wątpliwościami dotyczącymi zasadności uogólniania cech prezen
towanych przez lekarzy szkolących się (grupa specyficzna pod względem motywacji 
i aktywności). W istocie różnice międzypłciowe w tej grupie, określanej mianem 
„populacji generalnej”, były wyraźniejsze niż w grupie lekarzy. Zgodnie z hipotezą 
kobiety prezentowały wyższy poziom senności dziennej: 7,59 ± 4,25 vs 7,12 ± 3,49 
(różnica nieznamienna statystycznie). Istotna statystycznie była natomiast różnica 
odsetka kobiet i mężczyzn mieszczących się w kategorii „podwyższony poziom sen
ności dziennej”, czyli ponad 8 punktów w skali ESS: odpowiednio 44,1% vs 29,7% 
(p = 0,028).

Rozkład odpowiedzi nie różni się od charakterystycznego wzorca opisywanego 
przez autora skali: 90% respondentów nie wyklucza możliwości zaśnięcia w trakcie 
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„odpoczywania na leżąco po południu”, najrzadziej zgłaszana jest możliwość za
śnięcia „podczas rozmowy” - niespełna 3% kobiet i dwa razy więcej mężczyzn. Jest 
to okoliczność różnicująca obie płcie, choć najwyraźniejsza różnica dotyczy możli
wości zdrzemnięcia się „podczas jazdy samochodem w charakterze pasażera - przez 
godzinę bez przerwy” - zgłaszają 20% mężczyzn i 33% kobiet.

Obie płcie nie różnią się między sobą pod kątem większości badanych pa
rametrów (Tab. 18). Jedyną istotną różnicą jest nieco większa potrzeba snu 
u kobiet, co potwierdza dane z naszych badań prowadzonych w innych popula
cjach, oraz tego konsekwencje: istotnie niższy „wskaźnik zaspokojenia potrzeby 
snu” (indeks snu) u kobiet w porównaniu z grupą mężczyzn w warunkach życia 
codziennego, czyli w sytuacji wymuszonej w większości przypadków pory ak
tywności. Niewielka różnica w poziomie senności dziennej może być efektem 
właśnie tej charakterystyki.

Potrzebę snu określano na dwa sposoby: (1) - pytając bezpośrednio: „Ile godzin 
snu potrzebujesz, żeby czuć się dobrze i świeżo następnego dnia?”, oraz (2) - wy
liczając potrzebę snu na podstawie podanych preferowanych godzin kładzenia się

Tab. 18. Porównanie wyników dotyczących snu i senności w grupach kobiet (n = 147) 
i mężczyzn (n = 92)

Zmienna Kobiety 
(Mi SD)

Mężczyźni 
(Mi SD)

istotność 
różnicy

Wiek 46,9 ± 20,7 50,4 ± 21,9 n.s.

Poziom senności dziennej (ESS) 7,59 ±4,25 7,12 ± 3,8 n.s.

Potrzeba snu (1) 8 h 9 min ± 86 min 7 h 31 min ± 67 min p = 0,0007

Preferowana pora zasypiania 23:05 ± 72 min 23:23 ± 89 min n.s.

Preferowana pora wstawania 08:11 ± 85 min 07:51 ± 93 min n.s.

Potrzeba snu na podst. 
ww. preferowanych godzin (2)

9 h 5 min ± 71 min 8 h 28 min ± 62 min p = 0,0001

Zwykła pora kładzenia się 23:11 ± 69 min 23:25 ± 5 min n.s.

Zwykła pora wstawania 06:52 ± 70 min 07:04 ± 79 min n.s.

Realna długość snu 7 h 42 min ± 76 min 7 h 38 min ± 71 min n.s.

Stos, długości snu do potrzeb (1) 0,97 ± 0,22 1,03 ±0,17 p = 0,0445

Stos, długości snu do potrzeb (2) 0,86 ±0,16 0,91 ±0,14 p = 0,0155

Zmęczenie chroniczne 32,6 ± 7 28,8 ± 6,8 p = 0,0001

Poranność-wieczomość (wg KCh) 22,4 ± 10,4 21 ±9,4 n.s.

Amplituda rytmu (wg KCh) 19,6 ±6,5 19,2 ±5,5 n.s.
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spać i wstawania w sytuacji, kiedy możliwe jest całkowicie dowolne planowanie 
dnia. Różnice pomiędzy tymi dwoma sposobami szacowania wynoszą przeciętnie 
55 minut u kobiet i 57 minut u mężczyzn. Potrzeba snu oceniana bezpośrednio jest 
mniejsza. Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, która z tych dwóch ocen jest 
bliższa prawdzie. Nie ulega natomiast wątpliwości, że zapotrzebowanie na sen jest 
cechą bardzo indywidualną i praktycznie niemierzalną w warunkach pozalabora- 
toryjnych.

Trudno powiedzieć, z czego wynika większe zapotrzebowanie kobiet na sen 
- jest to różnica zdeterminowana biologicznie. Fakt ten wielokrotnie znajdował 
potwierdzenie w prowadzonych przez nas analizach ilości i jakości snu pracow
ników zatrudnionych w systemach zmianowych (Ogińska et al., 1993; Ogińska, 
Ogiński, 1990). Większe zapotrzebowanie na sen kobiet przy takiej samej lub, 
w niektórych sytuacjach, ograniczonej w porównaniu z mężczyznami długości snu 
rzeczywistego sprzyja powstawaniu deficytu snu, który z kolei jest najczęstszą 
przyczyną senności dziennej, a ponadto wpływa na pogorszenie samopoczucia 
(nastroju), wzrost dolegliwości zdrowotnych i pewne osłabienie sprawności pro
cesów poznawczych. Ten zestaw symptomów składa się zarazem na obraz zmę
czenia chronicznego, które klasycznie jest znacznie częściej odczuwane/zgłaszane 
przez kobiety niż mężczyzn.

Również w badanej grupie uwidocznił się charakterystyczny wyższy poziom 
zmęczenia chronicznego u kobiet (różnica istotna statystycznie) - taki wynik po
twierdza dane uzyskiwane w różnych grupach badanych tak przez nas, jak i przez 
inne zespoły; powtarza się to niezależnie od stosowanej metody oceny zmęczenia, 
wieku badanych i innych ich cech. Dodatkowo analiza częstości zgłaszania objawu 
„nadmierna senność” (jedna z pozycji skali zmęczenia chronicznego) potwierdza 
wyniki badania skalą ESS: 37,8% kobiet obserwuje u siebie ostatnio nadmierną sen
ność „często” lub „prawie stale”, podczas gdy dotyczy to 18,5% mężczyzn (różnica 
istotna statystycznie,/? < 0,002). Reasumując, wyniki te częściowo potwierdzają hi
potezę sformułowaną w poprzednim etapie projektu, mianowicie większą podatność 
kobiet na senność dzienną, związaną z ich nieco większym zapotrzebowaniem na 
sen, a w rezultacie - większym narażeniem na dług senny (deficyt snu) w warunkach 
codziennej aktywności.

O ile większe zapotrzebowanie kobiet na sen nie budzi obecnie wątpliwości, to 
jego mechanizmy nie zostały dotąd określone. Nie można sprowadzać wytłumacze
nia do kwestii psychospołecznych, tj. dodatkowego obciążenia kobiet opieką nad 
dziećmi i prowadzeniem domu; większą potrzebę snu u kobiet obserwuje się także, 
a raczej przede wszystkim, w grupach młodzieży, z reguły nieobciążonej jeszcze 
obowiązkami rodzinnymi. Może to więc sugerować kluczową rolę mechanizmów 
hormonalnych.

W ubiegłym roku (2010) prasa popularna (np. „Times”, „Daily News”) przy
taczała wypowiedzi badacza rytmiki okołodobowej z ponadtrzydziestoletnim do
świadczeniem w tej dziedzinie, profesora Jima Home’a, dyrektora Sleep Research 
Centre na Uniwersytecie Loughborough. Głosi on następującą hipotezę dotyczącą 
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różnic płciowych w zakresie potrzeby snu: jak wiadomo, mózg kobiecy jest nieco 
inaczej zbudowany niż męski (np. wiemy, że ma grubsze ciało modzelowate, co uła
twia komunikację pomiędzy półkulami) i funkcjonuje w nieco inny sposób, większe 
jego obszary są zaangażowane przy wykonywaniu określonych czynności/operacji, 
a dodatkowo kobiety wykazują większą skłonność do tzw. multitaskingu (wykony
wania kilku czynności jednocześnie). W efekcie to większe zaangażowanie struktur 
nerwowych wymaga adekwatnego, tzn. dłuższego okresu regeneracji, czyli przede 
wszystkim większej porcji snu wolnofalowego/głębokiego.

Na podstawie aktualnych i poprzednich analiz materiału zgromadzonego w ra
mach niniejszego projektu badawczego można też wysnuć wniosek, że problem 
senności dziennej jest przede wszystkim problemem ludzi młodych - uczniów, 
studentów. Przeczy to obiegowemu sądowi opartemu na codziennych obserwa
cjach osób starszych jako bardziej skłonnych do drzemki w dzień. Te fakty wcale 
się wzajemnie nie wykluczają. Tryb życia i obciążenie obowiązkami osób uczą
cych się praktycznie uniemożliwia korzystanie z drzemek, co byłoby zarazem naj
skuteczniejszym sposobem walki z sennością. Nadto większe zapotrzebowanie na 
sen w okresie adolescencji i „wczesnej dorosłości” powiększa ich indywidualny 
deficyt snu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w okresie młodzieńczym nastę
puje z reguły „przesunięcie” fazy rytmu okołodobowego aktywacji w stronę wie- 
czomości, u niektórych osób prowadząc do syndromu opóźnionej fazy (delayed 
phase syndrome). Takich odstępstw praktycznie nie stwierdza się u osób dojrza
łych i starszych.

Zapotrzebowanie na sen można traktować jako cechę wrodzoną z zakresu cha
rakterystyk temperamentalno-cirkadialnych, tj. opisujących specyfikę funkcjo
nowania okołodobowego i zachowywania balansu pomiędzy fazami obciążenia 
i wypoczynku (czuwania i snu). Można zatem przypuszczać, że cecha ta jest po
wiązana z innymi zmiennymi temperamentalno-osobowościowymi. Jednakże ana
liza korelacji obejmująca wyniki w skalach poranności-wieczomości, wyrazistości 
rytmu dobowego, ekstrawersji, neurotyzmu i podatności na nudę wykazała tylko 
jedną istotną zbieżność: zwiększonej potrzebie snu towarzyszy wyrazisty (silnie 
zaznaczony) rytm okołodobowy aktywacji (r = 0,3; p < 0,001). Kierunek tej zależ
ności nie jest oczywisty.

Czynniki indywidualne analizowane pod kątem wpływu na poziom senności 
dziennej to, oprócz wieku i płci (rozumianej w obu wymiarach - biologicznym 
i społecznym), również konfiguracja cech temperamentalno-osobowościowych. Te 
zmienne mają charakter wrodzony i w niewielkim stopniu poddają się modyfika
cjom. W toku dotychczasowych badań stwierdzono związki senności ze skalą ampli
tudy rytmu dobowego aktywacji (w grupach lekarzy, uczniów gimnazjum i w popu
lacji ogólnej) oraz z wieczomością i z podatnością na nudę (w grupie gimnazjalistów 
- patrz: rozdział 9).
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7.4.4. Dyskusja - chronotyp a samopoczucie i senność w pracy

Na podstawie opisanych wyżej analiz można wyciągnąć wniosek, że poranność- 
-wieczomość może być cechą sprzyjającą dobremu samopoczuciu i utrzymywaniu 
czujności albo cechą niekorzystną, w zależności od praktykowanego systemu pracy. 
Wydaje się też, że subiektywna amplituda rytmu ma istotniejsze konsekwencje zdro
wotne niż jego akrofaza.

Trudno orzec, czy wyraźny rytm okołodobowy (duża amplituda) jest ogólnie 
korzystną cechą przystosowawczą osobnika. Z jednej strony świadczyć może on 
o funkcjonowaniu „w zgodzie z naturą” (ze swej istoty rytmiczną), z drugiej stro
ny zaś wyraźnie zmieniający się poziom pobudzenia/czuwania może być źródłem 
błędów i większej „zawodności” tej osoby jako np. operatora. Z dużym prawdopo
dobieństwem można przyjąć, że jest niekorzystny dla pracowników zmianowych 
i nocnych oraz osób pracujących na tzw. „długich zmianach” - 10-, 12-godzinnych 
lub nawet dłuższych. Natomiast w przypadku funkcjonowania (zatrudnienia) w re
gularnym schemacie czasowym doby wyraźny rytm może sprzyjać utrzymywaniu 
tzw. higienicznego trybu życia, uregulowaniu pory snu i posiłków. W tej kwestii 
różnice statusu zawodowo-społecznego, np. pomiędzy uczniami, studentami i pra
cownikami mogą odgrywać rolę modyfikującą.

Prawdopodobnie nie istnieje jeden wspólny (uniwersalny) mechanizm powsta
wania senności dziennej, jest ona rezultatem splotu czynników sytuacyjnych i indy
widualnych, włączając w to płeć, wiek i system relacji z otoczeniem warunkowany 
cechami temperamentu i osobowości oraz chronotypu. Wydaje się, że płeć żeńska, 
młody wiek, niedobór snu i mocny chronotyp są cechami sprzyjającymi występowa
niu nadmiernej senności dziennej, swoistymi „czynnikami ryzyka”. Nie przesądza to 
jednak niekontrolowanego występowania senności w pracy, gdyż w tym przypadku 
zasadniczą rolę odgrywają czynniki motywacyjne, związane ze specyfiką zajęcia, 
których w tego rodzaju badaniach przekrojowych nie da się kontrolować. Natomiast 
można uznać wymienione czynniki za predysponujące do rozwoju syndromu zmę
czenia przewlekłego.

Reasumując, wyrazistość rytmu okołodobowego aktywacji wykazuje związek 
z poziomem senności dziennej. Amplituda rytmu jest w tym wypadku wymiarem 
istotniejszym niż jego akrofaza, co oznacza, że tylko rytm wyraźnie zaznaczony ma 
implikacje dla samopoczucia i poziomu strejnu osób funkcjonujących w określonym 
schemacie czasowym.



8. Tolerancja atypowych schematów pracy zawodowej

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech pracy początku XXI wieku jest 
„elastyczność” (flexibility) rozumiana trojako: jako elastyczność czasu pracy (np. 
ruch ciągły, praca w niepełnym wymiarze, systemy skompresowane), elastycz
ność organizacji pracy (wielozawodowość, praca zespołowa) i elastyczność form 
zatrudnienia (około 18% pracowników w UE zatrudnionych jest nieetatowo - non- 
permanent contracts). Elastyczność czasu pracy jest coraz bardziej pożądana i co
raz częściej wprowadzana przez firmy i organizacje - dopuszczalne rozwiązania 
to praca w nadgodzinach i/lub „skompresowany tydzień pracy”, czyli wydłużanie 
zmiany roboczej ponad zwyczajowe osiem godzin w niektórych sytuacjach lub 
w niektórych porach roku. Elastyczność, narzucana przez firmę (a dla pracownika 
oznaczająca tzw. „dyspozycyjność”), jest zaprzeczeniem indywidualnej fleksybil- 
ności i autonomii i - jak się okazało - wiąże się z pogorszeniem zdrowia i dobro- 
stanu pracowników, podczas gdy niewielka zmienność (czyli niska fleksybilność) 
ze strony firmy, której towarzyszy duża autonomia i poczucie kontroli ze strony 
pracownika, są czynnikami skorelowanymi z pozytywnymi efektami zdrowotny
mi, co kilkakrotnie już udowodniono (Costa, Sartori, 2005; Giebel et al., 2008). 
Wszelako European Agency for Improving Living and Working Conditions w swo
ich kolejnych raportach (ostatni z 2010 roku) wśród problemów współczesnego 
europejskiego świata pracy (źródeł stresu w pracy) wymienia „brak autonomii 
i kontroli”, który dotyczy prawie 1/3 zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej. 
Najczęściej praktykowaną formą „elastyczności” są w dzisiejszych czasach nad
godziny, wyraźne też są ich negatywne skutki dla zdrowia psychicznego i społecz
nego pracowników.

8.1. Chronotyp, deficyt snu i poziom kortyzolu przy całodziennym 
obciążeniu pracą (badania własne)

Relacjonowany poniżej projekt badawczy dotyczył tolerancji przedłużonych 
godzin pracy przez chronotypy poranne i wieczorne. Oprócz subiektywnych skal 
oceny ciężkości zadania i własnych zasobów osobistych zastosowano obserwacje 
okołodobowej zmienności wydzielania kortyzolu. Poziom kortyzolu w ślinie uzna
wany jest za dobry „marker stresu”.
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Funkcjonowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej jest powszech
nie traktowane jako wskaźnik neuropsychologiczny odpowiedzi na stres, zaburzeń 
związanych ze stresem i zdrowia psychicznego. Liczne badania potwierdzają, że po
ziom kortyzolu w ślinie wzrasta w odpowiedzi na stres tak w badaniach laboratoryj
nych, jak i w warunkach realnych, zarówno o charakterze ostrym, jak i przewlekłym, 
np. w odpowiedzi na stresory psychospołeczne. Podwyższony poziom kortyzolu 
w ślinie jest np. związany z pobudzeniem somatycznym towarzyszącym zjawisku 
wypalenia zawodowego (Melamed et al., 1999; Grossi et al., 2005).

Wzorzec dzienny wydzielania kortyzolu jest rytmem o dużej stabilności i wyrazi
stości, jednak obserwować można jego zniekształcenia w różnych okolicznościach, 
jak praca zmianowa, loty transmeridialne (wzdłużrównoleżnikowe) i zaburzenia ta
kie jak choroba Alzheimera czy depresja. W normalnych warunkach wydzielanie 
kortyzolu wykazuje bardzo charakterystyczny wzorzec dobowy, a jego akrofaza jest 
zróżnicowana w zależności od chronotypu. Maksymalne stężenie kortyzolu u osób 
porannych notowano około godziny 06:00, zaś u osób wieczornych około 09:00. 
Ta duża różnica akrofazy może być argumentem przemawiającym za biologicznym 
charakterem chronotypu. Ponadto wiadomo, że poranny wzrost poziomu kortyzolu 
w ślinie powiązany jest z niektórymi cechami osobowości, jak neurotyzm, natomiast 
nie wykazuje związku z ekstrawersją (Munafo et al., 2006).

Interesującym byłoby zbadanie ewentualnych alteracji krzywej dobowej kor
tyzolu w sytuacji deficytu snu, który można traktować jako czynnik modyfikują
cy indywidualną reakcję stresową. Od kilku dekad wiadomo, że sen jest ważnym 
modulatorem uwalniania hormonów. Sen wolnofalowy, uznawany za najbardziej 
pokrzepiającą fazę snu, łączy się (oprócz obniżenia częstości akcji serca, ciśnienia 
krwi, aktywności układu sympatycznego i zużycia glukozy przez CUN) z uwalnia
niem hormonu wzrostu i zahamowaniem wydzielania kortyzolu. Badania labora
toryjne wykazały, że poziomy tych hormonów reagują w odpowiedzi na całkowitą 
deprywację snu. Uwalnianie hormonu wzrostu maleje w nocy u osób pozbawionych 
snu, ale wzrasta w ciągu następującego potem snu dziennego, odwrotny efekt zacho
dzi w przypadku kortyzolu (Van Cauter et al., 2005; 2007). Wydaje się, że ta reakcja 
hormonalna zmienia się zarówno w czasie ostrej, jak i chronicznej deprywacji snu.

Omawiane poniżej badanie koncentruje się na różnicach w subiektywnej oce
nie obciążenia, senności i pobudzenia oraz wzorcu wydzielania kortyzolu w ślinie 
w ciągu całodziennego obciążenia jazdą samochodową w symulatorze. Co do reak
cji przedstawicieli obu chronotypów na przedłużone obciążenie pracą można posta
wić następujące dwie hipotezy: po pierwsze, mając na względzie przed wszystkim 
czynnik cirkadialny, typy M (poranne) będą wykazywać niższy poziom stresu i sen
ności w godzinach porannych niż typy E (wieczorne), natomiast te ostatnie będą 
w lepszej formie w porze wieczomej/nocnej. Po drugie, jeśli rozważać typologię 
dobową w szerszym kontekście cech osobowościowych, jak to opisano w poprzed
nich rozdziałach, typy E mogą wykazywać większą podatność na przedłużony stres 
niż typy M, co przejawiać się może w wyższych subiektywnych ocenach obciążenia 
i podwyższonym poziomie kortyzolu.
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8.1.1. Osoby badane, metody - eksperyment laboratoryjny

W badaniach udział wzięło 21 (płatnych) ochotników płci męskiej (średni wiek 
27,9 ± 4,9 roku) uczestniczących w eksperymencie prowadzonym w ramach projektu 
badawczego Zakładu Neuroergonomii IPS UJ6. Eksperyment zakładał stałe warun
ki środowiskowe i kontrolę czynników wpływających na poziom pobudzenia oraz 
obciążenie pracą osób badanych, co odpowiadało warunkom założonym również 
w niniejszym projekcie badawczym. Osoby badane przebywały przez cały dzień 
(od godz. 06:00 lub 07:00 rano do północy) w pomieszczeniach Zakładu Radiologii, 
gdzie zapewniono stałe warunki klimatyczne, jednolity, niski poziom oświetlenia 
(bez dostępu światła dziennego), ciszę i brak obecności osób postronnych, lekko- 
strawne posiłki, napoje bezkofeinowe. Co kilka godzin uczestnicy eksperymentu 
poddawani byli badaniu metodą fMRI, a czas pomiędzy sesjami pomiarowymi spę
dzali przy komputerach - symulatorach jazdy samochodowej w dwóch odmianach: 
„zróżnicowanej” (jazda na czas, urozmaicone okoliczności) i „monotonnej” (jazda 
autostradą, z ograniczeniem prędkości).

6 Grant MNiSW (Nr N106 034 31/3110; kierownik: prof, dr hab. Tadeusz Marek; współpraca: 
Katedra Radiologii CMUJ). Badania poziomu kortyzolu prowadzono w ramach badań własnych 
ZE CMUJ (K/ZBW/000168-2008, kierownik: dr Halszka Ogińska). Badania relacjonowane były 
na łamach Chronobiology International (Ogińska et al., 2010).

Ogółem badani spędzali w laboratorium około 16 godzin, a czas Jazdy samo
chodowej” wynosił około 10 godzin. Stanowiska wyposażone były w typowe fotele 
samochodowe, kierownice (obrót 900 stopni) ze wspomaganiem, sześciobiegowe 
przekładnie biegów oraz pedały przyspieszenia, hamulce i sprzęgła. Aby wzmóc 
realizm całej sytuacji, obraz drogi rzutowany był na duży ekran (o wymiarach 
234 x 176 cm), a dźwięk transmitowany przez system stereo ze wzmocnieniem 
basów. Programy jazdy pochodziły z gier komputerowych Driver™ (2000 Info- 
grames), Test Drive® Unlimited (2006 Atari Inc.) i 18 Wheels of Steel Haulin™. 
Przebieg jazdy był kontrolowany przez badaczy, którzy zwracali uwagę uczestni
kom w razie, gdy ci zachowywali się ze zbytnią dezynwolturą (przekraczali limity 
prędkości, celowo uszkadzali samochód itp.). Cztery sesje jazdy samochodowej 
trwały po około dwie godziny i 30-40 minut, przedzielone były jednogodzinnymi 
przerwami.

Dwie podgrupy badanych - osoby poranne i wieczorne, wyodrębnione zosta
ły na podstawie skali PW Kwestionariusza Chronotypu. Z uwagi na niewielką li
czebność grupy eksperymentalnej ograniczono się do podziału badanych według 
mediany skali subiektywnej akrofazy - na „zorientowanych porannie” (13,8 ± 2,9 
punktu w skali PW) i „zorientowanych wieczornie” (26,7 ± 6,9 punktu); nie brano 
pod uwagę skali subiektywnej amplitudy. Wszelako upewniono się, że wyodręb
nione grupy nie różniły się średnim wynikiem w skali AM (15,1 vs 14,4 punktu). 
Dane na temat zapotrzebowania na sen i preferowanych oraz rzeczywistych godzin 
snu zebrano przy pomocy kwestionariusza przed rozpoczęciem badań. Sprawdzono 
również przeciętny poziom ogólnej senności dziennej (skala ESS).
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W trakcie eksperymentu zbierano co cztery godziny, równocześnie z pobiera
niem próbek śliny, dane subiektywne dotyczące obciążenia pracą i samooceny stanu 
funkcjonalnego, przy użyciu następujących metod:
- Wskaźnik obciążenia NASA-TLX - zawierający sześć skal, odnoszących się 

do wymagań zewnętrznych (obciążenie fizyczne, obciążenie umysłowe, presja 
czasowa) i do reakcji na stres (ocena poziomu wykonania, poziom wysiłku, 
poziom frustracji). Skala NASA-TLX (Hart, Staveland, 1988) powstała po
czątkowo dla oceny obciążenia pracą pilotów, obecnie jest szeroko stosowana 
w badaniach operatorów. Wyniki obliczane były jako RTLX (Raw Task Load 
Index), średnia arytmetyczna sześciu skal, zgodnie z sugestią Jamesa Byersa 
(Byers et al., 1989), który wykazał, że „tradycyjny” wskaźnik TLX (wymaga
jący wstępnego porównywania par pojęć dla uzyskania wag poszczególnych 
czynników) oraz uproszczony RTLX korelują w stopniu wysokim '(r > 0,95), 
tak więc wskaźnik uśredniony można proponować jako prostszą alternatywę 
dla tradycyjnego;

- Lista Przymiotników Thayera (Activation-Deactivation Adjective Check List', 
Thayer, 1989) - dwa wymiary aktywacji opisujące stan jednostki (energia-zmę- 
czenie, napięcie-spokój). Krótka postać listy obejmuje 20 pozycji odnoszących 
się (po pięć) do wspomnianych czterech podskal aktywacji;

- Karolińska Skala Senności (Karolińska Sleepiness Scale - KSS; Akerstedt, Gil- 
lberg, 1990) - 9-punktowa skala subiektywna, szeroko stosowana w badaniach 
terenowych i laboratoryjnych, określa stan senności/czuwania, od maksymalnie 
aktywnego (1 punkt) po niemożność opanowania senności (9 punktów).
Zastosowano analizę wariancji do oceny różnic dobowych miar subiektywnych 

i wzorca kortyzolu, analizę współczynników korelacji cząstkowych Karla Pearsona 
do opisania związków pomiędzy miarami subiektywnymi, parametrami snu i wy
dzielania kortyzolu, a także analizę regresji do określenia wpływu zmiennych doty
czących snu na dzienny wzorzec wydzielania kortyzolu.

Poziom kortyzolu w ślinie jest ściśle powiązany z jego poziomem w osoczu 
(Aardal, Holm 1995), natomiast łatwość pozyskiwania próbek pierwszego typu 
stanowi olbrzymie udogodnienie metodologiczne. Próbki śliny pobierano o godz. 
10:00-11:00, 14:00-15:00, 18:00-19:00 i 22:00-23:00. Dodatkowo osoby badane 
dostarczały próbki pobrane w danym dniu bezpośrednio po obudzeniu (do 30 minut 
po obudzeniu), czyli między godziną 05:00 a 06:00 rano, oraz tuż przed położe
niem się spać, czyli między północą a godziną 01:00 w nocy. Próbki przechowywane 
były w lodówce, a następnego dnia dostarczane do analizy w laboratorium diagno
stycznym Centrum Medycznego Nowa Huta. Używano zestawu odczynników firmy 
NovaTec Immundiagnostica GmbH oraz analizatora ELISA. W analizie statystycz
nej użyto trzech głównych parametrów: stężenie poranne kortyzolu, średni poziom 
dzienny, zakres zmienności dziennej. Dodatkowo analizowano poziom wieczorny 
kortyzolu w ślinie.
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8.1.2. Wyniki skal subiektywnych i poziomu kortyzolu w ślinie

Uzyskane wyniki pomiaru kortyzolu w próbkach śliny mieściły się w przedziale 
od 0 do 35,9 nmol/1. Wynik przeciętny w zależności od pory dnia wynosił: 9,31 ± 7,7 
nmol/1 w ciągu pierwszych 30 minut po obudzeniu (minimum 3,31, maksimum 35,9 
nmol/1); około godziny 10:00 - 6,9 ± 5,1 nmol/1 (minimum 0,6, maksimum 23,5 
nmol/1); około 14:00 - 6 ± 4,8 nmol/1 (minimum 0, maksimum 19,3 nmol/1); oko
ło godziny 18:00 - 3,8 ± 1,7 nmol/1 (minimum 1,4, maksimum 8,8 nmol/1); około 
godziny 22:00 - 3,4 ± 2,5 nmol/1 (minimum 1,4, maksimum 13 nmol/1) oraz - bez
pośrednio przed zaśnięciem, czyli około północy: 4,8 ± 3,7 nmol/1 (minimum 0, 
maksimum 15,7 nmol/1).

Zakres zmian dziennych poziomu kortyzolu wynosił przeciętnie 8,4 ± 7,5 nmol/1, 
co odpowiada wahaniom indywidualnym w zakresie 130%. Maksymalna zmienność 
dzienna wynosiła prawie 27 nmol/1, w skali procentowej: 260%. Wyniki przeciętne 
pomiarów w ciągu dnia są zasadniczo zgodne z cytowanymi w literaturze przedmio
tu (np. Clow et al., 2004; Polk et al., 2005; Vedhara et al., 2003), aczkolwiek krzywa 
dzienna jest nieco spłaszczona (Rys. 17).

”·· ’· dane z literatury —dane z badań
Rys. 17. Porównanie uśrednionych danych dotyczących dobowych zmian poziomu kortyzolu 

w ślinie na podstawie literatury (Polk et al., 2005; Vedhara et al., 2003) oraz danych uzyskanych 
w niniejszych badaniach (N = 21)

Mimo iż badani byli proszeni o spanie przynajmniej siedem godzin w noc poprze
dzającą eksperyment, tylko siedmiu z nich (na 21 osób) udało się ten warunek spełnić. 
Przeciętna długość snu w tę noc wynosiła 5 godzin 52 minuty (SD = 59 min). Deficyt 
snu (definiowany tutaj jako wartość indeksu snu równa lub mniejsza niż 0,76) oka
zał się w sposób nieunikniony powiązany z wieczomością w warunkach codziennej 
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aktywności, tj. poza laboratorium - dotyczył on 90% badanych typów wieczornych 
i 27% typów porannych.

Typy M i E różniły się zasadniczo, jeśli chodzi o ich „sen idealny”, tj. jego długość 
i preferowaną porę, określaną tutaj przy pomocy tzw. mid-sleep point (punkt środkowy 
snu), jak i indeks snu, tj. stosunek długości snu realnego do idealnego (Tab. 19).

Tab. 19. Dane dotyczące snu osób o orientacji porannej (M) i wieczornej (E)

Zmienne dotyczące snu
Typy M (n = 11) Typy E {n = 9) ANOVA
średnia SD średnia SD F P

Deklarowana potrzeba snu 6 h 55 min 44 min 8 h 13 min 50 min 14,012 0,001
Idealny czas snu 7 h 44 min 70 min 9 h 7 min 56 min 8,295 0,010
Idealny mid-sleep point 03:19 63 min 04:26 51 min 6,754 0,018
Rzeczywisty czas snu 6 h 4 min 66 min 5 h 30 min 44 min 1,824 0,194
Rzeczywisty mid-sleep point 02:22 61 min 02:37 36 min 0,429 0,521
Indeks snu 0,879 0,136 0,673 0,102 13,966 0,002

Rys. 18. Profile dzienne czterech wymiarów Listy Przymiotników Thayera u osób o orientacji 
porannej (M) i wieczornej (E) {Źródło·. Ogińska et al., 2010)
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Typy M i E wykazały niemal identyczne profile dzienne energii-zmęczenia i na- 
pięcia-spokoju ocenianych metodą AD ACL, ale typy wieczorne ogólnie wyżej sza
cowały swoje obciążenie pracą i poziom senności w ciągu całego dnia (p < 0,05). 
Różnice w przebiegu dziennym okazały się istotne dla wymiarów energii i zmę
czenia w grupie osób porannych (p < 0,02), natomiast w grupie osób wieczornych 
dotyczyło to tylko wymiaru zmęczenia (p < 0,03) (Rys. 18).

Rys. 19. Subiektywne obciążenie pracą - RTLX u osób o orientacji porannej (M) i wieczornej (E) 
(Źródło: Ogińska et al., 2010)

Rys. 20. Subiektywnie szacowany poziom senności (Karolińska Sleepiness Scale) u osób 
o orientacji porannej (M) i wieczornej (E) (Źródło: Ogińska et al., 2010)
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Zarówno subiektywna ocena obciążenia wykonywaną pracą (Rys. 19), jak 
i poziom senności (Rys. 20) wykazują istotne zmiany w przebiegu dziennym tylko 
w grupie osób zorientowanych porannie (ANOVA dla RTLX: p = 0,025; dla K.SS: 
p = 0,004). Typy zorientowane wieczornie charakteryzują się bardziej spłaszczonym 
profilem przebiegów dziennych tych parametrów (różnice nieistotne statystycznie).

Z licznych badań wiadomo, że rytm okołodobowy wydzielania kortyzolu cha
rakteryzuje się szczytem porannym (poziom najwyższy oznaczany jest w około 
15 minucie po przebudzeniu), a następnie gwałtownym spadkiem w ciągu godzin 
przed- i popołudniowych; w godzinach wieczornych poziom kortyzolu jest bardzo 
niski, a w nocy, podczas snu niemal zerowy (z trudem oznaczalny). W relacjono
wanym badaniu poziom kortyzolu w ślinie wykazywał znamienne różnice dzienne 
w całej grupie (ANOVA: p < 0,001) oraz w podgrupie osób o chronotypie po
rannym (p < 0,019), podczas gdy podgrupa osób wieczornych znów wykazywała 
spłaszczoną krzywą dzienną (p < 0,088). Grupy M i E różniły się istotnie pozio
mem kortyzolu tylko w pomiarze o godz. 18:00 (F(1 lg) = 4,509; p < 0,048) oraz tuż 
przed udaniem się na spoczynek (F |g) = 4,389; p < 0,051). Pozornie duża różnica 
poranna okazała się statystycznie nieistotna z racji dużego zróżnicowania między- 
osobniczego (minimum = 3,3, maksimum = 35,9, średnia = 9,5 ± 8,1 nmol/1). War
to jednak zauważyć, że pomimo wczesnej pory spotkania w laboratorium typom 
wieczornym udawało się wstawać w dzień eksperymentu pół godziny później niż 
typom porannym. Ta niewielka różnica może mieć jednak wpływ na zróżnicowa
nie wyników M vs E obserwowane w pierwszym pomiarze (Rys. 21, Tab. 20).

Tab. 20. Parametry wzorca dziennego wydzielania kortyzolu u osób o orientacji porannej (M) 
i wieczornej (E) (Źródło: Ogińska et al., 2010)

Parametry profilu dziennego 
kortyzolu [nmol/1]

Typy M (n = 11) Typy E (n = 9) ANOVA

średnia SD średnia SD F P
Poziom poranny (pora obudzenia) 12,093 9,487 6,317 5,367 2,630 0,122
Średni poziom dzienny 7,368 4,223 4,262 1,826 4,192 0,056
Zakres zmian dziennych 11,16 8,753 4,814 4,420 3,896 0,064
Poziom wieczorny 6,699 4,369 3,557 1,090 4,389 0,051

Analiza korelacji
Podskale AD ACL okazały się wzajemnie skorelowane: współczynnik r dla pary 

„energia-zmęczenie” osiągał od 0,71 do 0,87, zaś dla pary „napięcie-spokój” od 0,44 
do 0,76 - zależnie od pory pomiaru. Skala senności korelowała negatywnie ze skalą 
energii i pozytywnie ze skalą zmęczenia we wszystkich porach. Subiektywne ob
ciążenie pracą opisywane wskaźnikiem RTLX korelowało pozytywnie z wymiarem 
„napięcie” o godzinach: 06:00, 10:00 i 18:00.

Poziom kortyzolu w ślinie nie korelował znamiennie z żadną z ocen subiektyw
nych o żadnej porze dnia. Natomiast wszystkie trzy analizowane parametry wzorca
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Rys. 21. Wzorzec dzienny wydzielania kortyzolu u osób o orientacji porannej (M) 
i wieczornej (E) (Źródło: Ogińska et al., 2010)

dziennego kortyzolu (poziom poranny, poziom przeciętny, zakres zmian dziennych) 
wykazywał istotny statystycznie związek z długością snu w noc poprzedzającą ba
danie (r, odpowiednio: 0,48, 0,54 i 0,53). To samo dotyczyło indeksu snu (r, odpo
wiednio: 0,63, 0,64 i 0,56). Oznacza to, że niedobór snu łączy się z niższym pozio
mem porannym kortyzolu i ogólnie niższym jego wydzielaniem w ciągu całego dnia. 
Wyższy poziom kortyzolu można obserwować u osób wypoczętych.

Na koniec: nadmierna senność dzienna, określana przy pomocy ESS przed roz
poczęciem eksperymentu (tj. dotycząca raczej stałej dyspozycji, a nie chwilowego 
stanu) korelowała negatywnie z wieczornym poziomem kortyzolu (r = -0,52), co 
oznacza, że wyższy poziom senności dziennej jest charakterystyczny dla osób z ni
skim poziomem kortyzolu w godzinach wieczornych.

Regresja wieloraka
Wykonanie analiz regresji wielorakich miało pomóc odpowiedzieć na pytanie, ja

kie czynniki indywidualne i sytuacyjne kształtują dzienny profil wydzielania korty
zolu. Zestaw zmiennych objaśniających obejmował indywidualną potrzebę snu, czas 
trwania snu w noc przed eksperymentem, deficyt (indeks) snu, ogólny poziom sen
ności dziennej, ogólną jakość snu oraz orientację M-E. Deficyt snu, oznaczany tutaj 
jako stosunek idealnej do rzeczywistej długości snu, okazał się głównym predyktorem 
wyjaśniającym dużą porcję zmienności wariancji poziomu porannego i średniego po
ziomu dziennego kortyzolu. Zakres zmian dziennych poziomu kortyzolu miał związek 
z deficytem snu i sennością dzienną. Natomiast predyktorami poziomu wieczornego 
kortyzolu były długość snu poprzedniej nocy oraz ogólny poziom senności (Tab. 21).



109

Tab. 21. Regresja wieloraka - istotne predyktory parametrów dziennego profilu kortyzolu 
(Źródło: Ogińska et al., 2010)

Zmienna zależna Predyktor Współczynnik 
standaryzowany (fi) P

Poziom poranny kortyzolu Deficyt snu 0,627 0,003 0,39
Dzienny poziom średni 
kortyzolu

Deficyt snu 0,636 0,003 0,41

Zakres zmian dziennych 
poziomu kortyzolu

Deficyt snu 
Senność dzienna

0,521 
-0,390

0,01
0,043

0,46

Poziom wieczorny 
kortyzolu

Długość snu 
Senność dzienna

0,533 
-0,443

0,015
0,023

0,48

8.1.3. Dyskusja

Najciekawszym wynikiem tego badania okazała się spłaszczona krzywa dzienna wy
dzielania kortyzolu u osób o orientacji wieczornej. Powstaje pytanie, czy jest to odzwier
ciedlenie cechy indywidualnej czy też konsekwencja deficytu snu. W szeroko cytowanej 
pracy Rachel Leproult i innych (1997) niedobór snu był powiązany ze wzrostem po
ziomu kortyzolu we krwi dopiero następnego wieczora. Alexandros Vgontzas i współ
pracownicy (1999) wykazali, że u zdrowych młodych mężczyzn całkowita deprywacja 
snu skutkowała znamiennym zmniejszeniem wydzielania kortyzolu w ciągu następnego 
dnia. Niedawne badania Huijuana Wu z zespołem (2008) dotyczące porannego poziomu 
kortyzolu we krwi młodych mężczyzn, którym ograniczono sen do trzech godzin w cią
gu nocy, wykazały znaczące statystycznie obniżenie tego poziomu. W badaniach zespołu 
Jutty Backhaus (2004) poziom kortyzolu po obudzeniu powiązany był z subiektywną 
ocenąjakości snu, tzn. niski poziom kortyzolu porannego korelował z częstością przebu
dzeń w nocy, gorsząjakością snu i gorszym samopoczuciem po obudzeniu.

Wydaje się, że w tego typu sytuacji, jaką obserwowano („długi dzień po krót
kiej nocy”, przynajmniej dla większości badanych), na dzienny poziom kortyzo
lu mogą wpływać przeciwnie dwa czynniki: niedobór snu i senność powodować 
mogą obniżenie poziomu kortyzolu, podczas gdy przedłużające się obciążenie pracą 
może skutkować jego podwyższeniem. Można by domniemywać, że przedłużone 
obciążenie pracą po niewystarczającym wypoczynku spowoduje wzrost podatności 
na stres u typów wieczornych, co będzie się przejawiać we wzroście średniego po
ziomu dziennego kortyzolu. Jednakże te niekorzystne dla typów E okoliczności nie 
wywołały spodziewanej reakcji. Natomiast uzyskane rezultaty okazały się spójne 
z wynikami uzyskanymi przez Annę Dahlgren i współpracowników (2007), którzy 
opisywali codzienne osobnicze wahania poziomu kortyzolu mierzonego 15 minut po 
obudzeniu. Okazało się, że wyższy poziom kortyzolu towarzyszył mniejszej senno
ści, poczuciu energii i lepszemu zdrowiu subiektywnemu, zaś niższe stężenia kor
tyzolu łączyły się z poczuciem zmęczenia. Rezultaty opisywanych w tym rozdziale 
badań są zgodne z relacjonowanymi badaniami szwedzkimi, a także z wynikami 
pomiarów dokonanymi przez Brigitte Kudielkę i innych (2006; 2007), którzy stwier
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dzili wyższy średni poziom dzienny kortyzolu u osób typu porannego w porównaniu 
z typami wieczornymi.

U zdrowych osób dorosłych koncentracja kortyzolu w ślinie wzrasta w ciągu pierw
szych 30 minut po obudzeniu o 50-160%. Ale nie istnieją ustalone normy co do bez
względnego poziomu wolnego kortyzolu w ślinie; stężenia w zakresie 4,7-18,5 nmol/1 
są uważane za typowe bezpośrednio po obudzeniu, a stężenia 8,6-21,9 nmol/1 typowe 
są pół godziny później (Clow et al., 2004). Poranny poziom kortyzolu uważany jest 
za podstawową zmienną pośredniczącą łączącą stan psychiczny ze stanem zdrowia, ze 
względu na „wrażliwość” na czynniki psychospołeczne. Jednakże według zespołu An
geli Clow (2004) ciągle nie jest jasne, czy afektywność pozytywna i dobry stan zdro
wia są konsekwentnie powiązane z większą czy też z mniejszą „reakcją poranną”.

W toku badań eksperymentalnych i analiz porównawczych prowadzonych w róż
nych ośrodkach (np. Maastricht, Oksford) udowodniono, że zaburzeniom nastroju to
warzyszy wyższy poziom kortyzolu w godzinach rannych i/lub spłaszczenie krzywej 
rytmu dobowego kortyzolu. Zubin Bhagwagar i jego współpracownicy (2003) z oddzia
łu psychiatrycznego Szpitala Wameford w Oksfordzie porównywali poziom kortyzolu 
po obudzeniu w próbkach śliny pacjentów po epizodzie depresyjnym (w pełni wyle
czonych, niezażywających żadnych leków) oraz osób całkowicie zdrowych, dobranych 
pod względem płci i wieku. Pacjenci wykazywali znamiennie wyższy wzrost poranny 
poziomu kortyzolu. Uważa się to za czynnik ryzyka nawrotu depresji. Z drugiej strony 
Philip Cowen (2002) kwestionuje dane literaturowe na temat depresji i hiperkortyzo- 
lemii, wskazując, że obserwuje się ją tylko u ok. 50% pacjentów. Co więcej, wyższy 
poziom kortyzolu niekoniecznie łączy się z rozwojem zaburzeń depresyjnych.

Mariska Den Hartog i współautorzy (2003) w badaniach sprawności poznaw
czej pacjentów depresyjnych, pacjentów z katarem siennym i osób zdrowych 
stwierdzili wyraźne spłaszczenie krzywej dziennej kortyzolu u pacjentów z MDD 
(major depressive disorder). Spłaszczone krzywe dzienne współwystępowały ze 
spowolnieniem poznawczym, ale autorzy nie upatrują tu związku przyczynowo- 
skutkowego. Natomiast Elizabeth Susman i współpracownicy (2007) zaobser
wowali u uczniów w wieku 8-13 lat współwystępowanie zaburzeń zachowania 
i wieczomości. Co więcej, w grupie chłopców mniejszy spadek poziomu kortyzo
lu w godzinach popołudniowych (spłaszczenie krzywej dziennej) powiązany był 
z problemami z koncentracją uwagi.

W niniejszych badaniach mniejszą dynamikę zmian dziennych poziomu kortyzo
lu wykazywały osoby typu wieczornego w porównaniu z porannymi. Spłaszczenie 
to przejawia się na dwa sposoby: niższy poziom reakcji porannej kortyzolu oraz 
podwyższony poziom reakcji na obciążenie w porze wieczornej (co może ozna
czać wyższy poziom zaangażowania w wykonywane zadanie albo nadreaktywność, 
a może po prostu lepsze samopoczucie). Trudno jest rozstrzygnąć, czy charaktery
styka profilu dobowego poziomu kortyzolu u typów wieczornych wiąże się z ich 
cechą swoistą - niższą amplitudą zmienności dobowej, czy też jest elementem re
akcji na całodzienne obciążenie. Należy pamiętać, że deficyt snu dotyczył praktycz
nie wszystkich osób badanych o chronotypie wieczornym w tym eksperymencie 
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i kształt krzywej dobowej może odzwierciedlać reakcję na stres osób o nadwątlo
nych zasobach osobistych.

Na koniec pozostaje do skomentowania problem niewielkiego wzrostu poziomu 
kortyzolu w godzinach wieczornych. Teoretycznie koncentracja kortyzolu osiąga 
poziom najniższy około północy, kiedy to wykrywa się minimalne stężenia tego 
hormonu. W naszych badaniach zarówno typy poranne, jak i wieczorne wykaza
ły niewielki wzrost (zamiast spadku) poziomu kortyzolu tuż przed udaniem się na 
spoczynek, około godziny 00:00-01:00. U typów porannych był on nawet mocniej 
zaznaczony niż u wieczornych. Czy oznacza to silniejszą reakcję na przedłużony 
stres? Byłoby to wyniki spójne z wspomnianymi wyżej badaniami Dahlgren i in
nych (2007), którzy stwierdzili, że wyższy poziom kortyzolu wieczornego koreluje 
z przedłużonymi godzinami pracy i symptomami wyczerpania.

W niniejszym badaniu poziom kortyzolu w ślinie nie korelował ¿znamiennie 
z żadną z subiektywnych ocen obciążenia, pobudzenia czy senności. Jednakże, jak 
stwierdzają Dirk Hellhammer i współautorzy (2009: 168), „zupełny brak lub bardzo 
niska kowariancja postrzeganego poziomu stresu i kortyzolu nie powinna dziwić, 
jeśli wziąć pod uwagę skomplikowany mechanizm neurobiologiczny jaki łączy po
strzegany stres z aktywacją osi HPP (nie mówiąc o trudnościach metodologicznych 
związanych z oceną stresu metodami samoszacowania)”. Wśród czynników biolo
gicznych, które mogą wpływać na poziom kortyzolu całkowitego i wolnego we krwi, 
Hellhammer i współpracownicy wymieniają wrażliwość i sprawność nadnerczy oraz 
wiązanie kortyzolu. Tak więc uważają oni, że stres tylko w umiarkowanym stopniu 
może być powiązany z efektem końcowym, to jest poziomem kortyzolu w ślinie.

Obserwacje płynące z niniejszego badania można też interpretować w kategoriach 
teorii stresu: skoro uczestnicy wyspani oceniali wysoko swoje zasoby osobiste, prze
jawiali również tendencję do traktowania zadania eksperymentalnego jako wyzwania. 
Jazda w symulatorze była raczej przyjemnie ekscytującym zajęciem niż obciążeniem. 
Z drugiej strony osoby z niedoborem snu, zmęczone jeszcze przed rozpoczęciem „dnia 
pracy” nie były skłonne podejmować wyzwania. Nie są więc podekscytowane, lecz 
raczej znużone sytuacją eksperymentalną. To wprowadza zasadniczą różnicę w su
biektywnym postrzeganiu stresu i, w efekcie, w reakcji wewnętrznej na ten stres.

Pewnym ograniczeniem w tym badaniu jest niewielka liczba jego uczestników. Z tego 
właśnie powodu zastosowano podział dychotomiczny oparty na medianie skali PW za
miast porównania grup o skrajnych chronotypach, co przyniosłoby prawdopodobnie 
bardziej wyraziste rezultaty. Ponadto okazało się, że w tzw. warunkach naturalnych, tj. 
poza laboratorium, nie jesteśmy w stanie kontrolować niedoboru snu, który towarzyszył 
wieczomości. Z drugiej strony - te okoliczności bliższe są realiom życia codziennego.

Reasumując, poranność-wieczomość można rozpatrywać jako czynnik modyfi
kujący w ocenie stresu pracy czy też „kosztów indywidualnych” (użycia indywidu
alnych zasobów) w warunkach przedłużonych godzin pracy. Te różnice osobnicze 
mogą mieć znaczenie z punktu widzenia współczesnej organizacji pracy, coraz częś
ciej traktującej nadgodziny i „skompresowane godziny pracy” jako dopuszczalne 
formy „elastyczności czasowej” w firmach.
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8.2. Specyfika stresu pracy zmianowej - zaburzenia snu i senność 
w pracy nocnej (badania własne)

Kolejna analiza indywidualnych uwarunkowań tolerancji atypowych schematów 
pracy oparta była na badaniach licznej grupy osób zatrudnionych w systemie trzy- 
zmianowym w kombinacie metalurgicznym w Krakowie - Nowej Hucie (Huta im. 
T. Sendzimira, obecnie ArcelorMittal Poland S.A.)7.

7 Badania prowadzone w ramach prac statutowych Zakładu Ergonomii CM UJ w latach 2000- 
2001 (Nr 501/PKL/109/L, kierownik - dr Halszka Ogińska). Relacjonowane podczas NATO Ad
vanced Research Workshop w II Ciocco (2002) i w wydawnictwie posympozjalnym - Ogińska H. 
(2003).

Praca zmianowa obejmująca porę nocną rozpowszechnia się w świecie coraz 
bardziej i dotyczy obecnie niespełna 20% populacji pracujących. Specyficznym 
źródłem stresu jest w tym przypadku przesunięcie fazy rytmu praca/odpoczynek 
w stosunku do rytmu aktywacji biologicznej, wyznaczającego naturalne pory czu
wania i snu. Praca w okresie dezaktywacji nocnej wymaga dodatkowego wysiłku 
organizmu ze względu na występującą o tej porze przewagę procesów anabolicz
nych, spadek temperatury wewnętrznej i metabolizmu energetycznego oraz noc
ny wyrzut melatoniny. Natomiast sen w okresie reaktywacji dziennej nie spełnia 
dostatecznie swej funkcji regeneracyjnej, jest z reguły zbyt krótki i gorszej jako
ści w wyniku przeciwnego działania synchronizatorów zewnętrznych, społeczno- 
ekologicznych. Ten podwójny strejn objawia się potencjalnym spadkiem wydol
ności, zaburzeniami zdrowia i obniżonym samopoczuciem. Jego wielkość zależy 
od zmiennych pośredniczących, do których należą cechy indywidualne osobnika, 
czynniki związane z pracą (głównie system organizacji pracy zmianowej) oraz 
warunki rodzinne i domowe.

Niniejsza analiza dotyczy subiektywnego poczucia senności w czasie (najtrud
niejszej) nocnej zmiany roboczej w kontekście czynników indywidualnych. Można 
przyjąć założenie, że niektóre cechy osobowości i chronotypu będą sprzyjać utrzy
maniu adekwatnego poziomu czuwania również w tej anormalnej z punktu widzenia 
fizjologii porze doby, tym samym niektórzy pracownicy będą lepiej znosić zmianę 
nocną niż inni. Pojawia się pytanie, czy możliwe jest zdefiniowanie takiej konfigu
racji czynników indywidualnych, które charakteryzują pracowników w mniejszym 
stopniu ulegających zmęczeniu i odpornych na ataki senności w pracy. Czy możliwa 
jest więc selekcja na stanowiska krytyczne dla bezpieczeństwa osób zapewniających 
stabilne i niezawodne funkcjonowanie w porze nocnej?

8.2.1. Osoby badane, metody - cechy osobowości i chronotypu

Dane do analizy pochodziły z wywiadów i kwestionariuszy grupy prawie 600 
pracowników zmianowych huty żelaza i stali. Głównym celem projektu badawcze
go był opis specyfiki pracy zmianowej kobiet, stąd więc zachwiana (odwrotna niż 
realna) proporcja płci w badanej grupie - 80% kobiet i 20% mężczyzn. Zestaw kwe
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stionariuszy wypełnianych w ciągu kilku lat trwania projektu ulegał ciągłej ewolucji
- różne parametry były brane pod uwagę w różnych okresach, stąd niejednakowa 
liczba danych w poszczególnych tabelach. Zestaw podstawowy metod obejmował 
Inwentarz Osobowości Eysencka (ekstrawersja, neurotyzm, skala L), kwestionariusz 
temperamentu Strelaua (skala reaktywności), różne miary poranności-wieczomości 
(MEQ, skale wieczomości z własnych kwestionariuszy typu aktywności dobowej
- K.TAD i KCh) oraz miary innych dymensji chronotypu („wigor-ospałość” i „ela- 
styczność-sztywność” według kwestionariusza CTI Simona Folkarda, uważane za 
korelaty amplitudy rytmu, oraz skala subiektywnej amplitudy z KCh).

Główna analiza objęła 572 pracowników zmianowych, 119 mężczyzn i 453 
kobiety zatrudnionych w tym samym systemie zmianowym ciągłym - cztero
dniowe bloki R : P : N (rotacja do przodu), 48 godzin wolnych po każdym bloku 
zmianowym; początek/koniec zmian o godz. 06:00, 14:00 i 22:00. Ęonad 60% 
badanych pracowało na stanowiskach operatorskich (głównie operatorzy suw
nic), pozostałe 40% to pracownicy kontroli jakości, laboratorium i pracownicy 
pomocniczo-usługowi.

Jedno z pytań przeprowadzanego wywiadu dotyczyło doświadczania senności 
podczas pracy. Badani stwierdzali problemy z sennością na wszystkich zmianach 
roboczych. Różna była skala tego problemu - od lekkiego dyskomfortu po nieprze- 
zwyciężalne wręcz „ataki senności”, wymagające natychmiastowego przerwania 
pracy. Jednak część osób badanych twierdziła, że nigdy nie odczuwa senności pod
czas pracy, bez względu na porę doby. Grupa takich osób została wyodrębniona jako 
„odporni” i opisana w porównaniu do osób „sennych”.

8.2.2. Wyniki - subiektywna senność na nocnej zmianie

Proporcje pracowników doświadczających senności podczas pracy na poszcze
gólnych zmianach ilustruje rysunek 22. Tylko 10% badanych opisuje samych siebie 
jako niemających żadnych problemów z utrzymaniem stanu czuwania w czasie zmia
ny trwającej od godziny 22:00 do 06:00. Intrygującym zjawiskiem jest dość wysoki 
odsetek pracowników zgłaszających senność podczas zmiany rannej (73%). Praw
dopodobnie jest to związane z wczesnym rozpoczynaniem tej zmiany (06:00), co 
zmusza pracowników do bardzo wczesnego rozpoczynania dnia (ok. 04:00-04:30) 
i często łączy się z deficytem snu (tudzież sennością jako jego skutkiem) w tym blo
ku zmianowym. Pracownicy sypiają przed zmianą ranną przeciętnie 6,4 godziny, co 
zaspokaja ich zapotrzebowanie na sen w około 85%.

Proporcje osób doświadczających senności w czasie zmiany nocnej są podobne 
do opisywanych w literaturze (np. Wedderbum, 1987).

Ogólne porównanie grup pracowników „odpornych” i „sennych” wskazuje na ich 
podobny przeciętny wiek (44,2 ± 10,5 i 42,1 ± 9,4), takie same proporcje kobiet i męż
czyzn (81% 19%) i takie same proporcje operatorów i innych zawodów (60% w
40%). Pora i tym samym do pewnego stopnia długość snu narzucone są przez system 
pracy, tak więc w tym zakresie nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami (Tab. 22).



114

zmiana
Rys. 22. Proporcja pracowników doświadczających senności podczas w pracy zmianowej 

(Źródło: Ogińska, 2003)

Tab. 22. Senność w pracy i długość snu pracowników zmianowych

zmiana „senni” 
(n = 406)

„odporni”
(« = 57) istotność różnicy

Senność w pracy [%] N 100% 0% kryterium 
różnicujące

R 77,6% 50,9%
P 30% 7% ***

Długość snu [min] 
(średnia ± SD)

R 383 ±56 379 ± 66
P 470 ± 65 473 ± 74
N - sen główny 277 ± 89 300 ± 94
N - drzemka 142 ±56 

(37% drzemie)
129 ±68 

(35% drzemie)
N - całość 335±100 347±102
dzień wolny 543 ± 66 528 ± 65

Potrzeba snu [min] (średnia ± SD) 459 ± 77 433 ± 70 ♦

Indeks snu R 0,86 ±0,19 0,89 ±0,17
P 1,05 ±0,21 1,13 ±0,22 **

N 0,75 ± 0,24 0,81 ±0,24
dzień wolny 1,21 ±0,24 1,25 ±0,22

Deficyt snu
(% osób skarżących 
się na niewystarcza
jący sen)

R 39,9% 22,8% *

P 14,8% 3,5% ♦♦♦

N 53,7% 15,8% *♦*

dzień wolny 5,7% 3,5%
* p < 0,05 
**p<0,01 
***p< 0,001
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Tab. 23. Zaburzenia snu w pracy zmianowej (odsetek pracowników skarżących się)

Zmiana „senni” 
(w = 406)

„odporni”
(” = 57) istotność różnicy

Kłopoty z zasypianiem R 24,6 38,6 *

P 23,4 40,4
N 30,8 40,3
dzień wolny 21,9 36,8 **

Częste przebudzenia R 39,8 43,9
P 31,3 35,1
N 47,4 36,8
dzień wolny 32 35,1

Budzenie się zbyt wcześnie R 57,4 61,4 /

P 17,7 26,3
N 29,9 31,6
dzień wolny 18,3 26,3

Ogólnie zła jakość snu R 23,2 22,8
P 20,4 19,3
N 39,4 21,1 **

dzień wolny 18 19,3
Uczucie zmęczenia po 
obudzeniu (nieadekwatny 
wypoczynek)

R 47,5 36,8
P 37,5 28,1
N 62,4 36,8 ***

dzień wolny 35 28,1

* p < 0,05 
**p<0,01 
***p< 0,001

Pracownicy zmianowi „odporni na senność” deklarowali przeciętnie o pół godzi
ny mniejszą potrzebę snu (różnica istotna statystycznie, p < 0,02). W konsekwencji 
ich indeks snu (zwyczajowy czas snu w odniesieniu do potrzeb) we wszystkich przy
padkach był nieco wyższy niż u pozostałych, a podczas turnusu popołudniowego 
istotnie wyższy (Tab. 22).

Badani pytani byli o trzy typy zaburzeń snu będące formami bezsenności - kłopo
ty z zasypianiem, przebudzenia w trakcie snu i budzenie się przedwczesne (Tab. 23). 
Pracownicy „odporni” znacząco częściej zgłaszali kłopoty z zasypianiem, zarówno 
w dni pracy na poszczególnych zmianach, jak i w dni wolne. To może oznaczać po 
prostu dłuższy czas latencji snu. Kiedy już zasną, osoby „odporne” śpią równie do
brze (lub równie źle) jak pozostałe - i podobnie jak inni skarżą się na zbyt wczesne 
budzenie przed zmianą ranną, prawdopodobnie powodowane obawą przed zaspa-
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Tab. 24. Cechy indywidualne pracowników zmianowych - średnie i SD lub proporcje (%) 
(Źródło: Ogińska, 2003)

„senni” „odporni” istotność 
różnicy

EPI ekstrawersja « = 211 10,6 ±3,3 w = 32 10,5 ±2,9
EP1 neurotyzm 13,1 ±5 10,9 ±5,3 *

EPI skala L 4,3 ± 1,7 5,3 ± 1,5 **

Reaktywność « = 278 26,1 ±6,4 « = 41 29,4 ±7,6 **

K.TAD - wieczomość « = 209 48,2 ± 14,3 n = 21 50,9 ± 15,6
MEQ - poranność «= 153 55,9 ± 8,9 « = 22 55,3 ± 9,4
KCh subiektywna faza « = 68 9,7 ±4 «=10 10,6 ±4,1
KCh subiektywna amplituda 8,9 ± 3,6 8,8 ±2,5
CTI - elastyczność-sztywność « = 232 16,1 ±5,2 w = 28 17,3 ±6,5
CTI - żwawość-ospałość 16,4 ±5,2 12,1 ±4,6
Typ poranny « = 348 23,6% « = 43 23,2%
Typ pośredni 55,2% 51,2%
Typ wieczorny 21,3% 25,6%
mała amplituda « = 296 24% « = 36 33,3%
średnia amplituda 52,4% 63,9%
duża amplituda 23,6% 2,8% **

* p < 0,05 
**p<0,01 
***p< 0,001

niem. Subiektywna ocena jakości snu („ogólna jakość snu”, „uczucie zmęczenia po 
obudzeniu/nieadekwatny wypoczynek”) wskazuje na istotną różnicę - pracownicy 
„odporni na senność” są zarazem tymi, którzy lepiej niż inni sypiają w dzień.

Porównanie cech osobowości i chronotypu (Tab. 24) wskazuje na kilka istotnych 
właściwości osób „odpornych na senność”. Są one znacząco mniej neurotyczne i mniej 
reaktywne (ta ostatnia skala punktowana jest odwrotnie). Nie stwierdzono różnic w żad
nej z trzech używanych skal poranności-wieczomości. Z pozostałych cech chronotypu 
jedynie wymiar „wigor-ospałość” z kwestionariusza CTI (Circadian Type Inventory 
Folkarda) wykazuje istotną różnicę - osoby „odporne” są mniej „ospałe”. Na podsta
wie danych z różnych kwestionariuszy chronotypu można zakwalifikować każdą z osób 
badanych jako typ poranny, pośredni lub wieczorny oraz jako osobę o małej, przeciętnej 
lub dużej amplitudzie subiektywnej rytmu, założywszy, że skale CTI i KCh odnoszą 
się właśnie do tej dymensji. Rozkład poranności-wieczomości był regularny i zbliżony 
w obu grupach, natomiast rozkład stopnia wyrazistości rytmu różnił się istotnie - wśród 
pracowników „odpornych na senność” stwierdzono zasadniczo mniejszy udział osób 
o dużej amplitudzie rytmu (2,8% wobec 23,6% w grupie pozostałych).
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8.2.3. Dyskusja

Wydaje się, że na podstawie powyższych analiz jesteśmy w stanie określić zestaw 
cech indywidualnych osób, które mogą dobrze tolerować pracę na zmianie nocnej 
w sensie odporności na senność: mniejsza niż przeciętna potrzeba snu, dłuższy czas 
latencji snu, niski poziom neurotyzmu i reaktywności, wigor (mniej wyrazisty rytm 
okołodobowy aktywacji). Wieczomość, cecha, która dotąd uważana była za predyk- 
tor dobrej tolerancji pracy w nocy, nie wydaje się odgrywać znaczącej roli, jako że 
i „skowronki”, i „sowy” odczuwają senność w porze nocnej - pierwsze być może 
wcześniej, a drugie nieco później. Wymieniony zestaw cech można skomentować 
następująco:
- tzw. short sleepers są bardziej odporni na senność, gdyż ich dług senny (prak

tycznie nie do uniknięcia przy pracy w systemie zmianowym) jest niniejszy niż 
osób z dużą potrzebą snu;

- dłuższy czas latencji snu sprawia, że nawet w sprzyjających senności warunkach 
otoczenia (niskie natężenie oświetlenia, „biały hałas”, wygodne siedzisko itd.) 
nie dochodzi zbyt łatwo do zaśnięcia;

- niski poziom neurotyzmu (niższa reaktywność) oznacza, że osoby te są bardziej 
odporne na zmęczenie, tak więc komponenta homeostatyczna senności nie od
grywa tak silnej roli jak w przypadku osób bardziej wrażliwych emocjonalnie; 
dodatkowo ważnym aspektem niższego neurotyzmu jest mniejsza podatność na 
zakłócenia snu dziennego;

- mniej wyraźny rytm dobowy (niższa amplituda subiektywna) oznacza, że te oso
by są mniej wyczulone na porę doby sygnalizowaną synchronizatorami środo
wiskowymi, tak więc również komponenta cirkadialna mechanizmu snu nie jest 
silnie zaakcentowana.
Czy powyższy tok rozumowania może pomóc opracować praktyczną metodę 

przewidywania „odporności” pracowników zmianowych? I jakie są współzależno
ści między subiektywnymi deklaracjami (samooceną poziomu czuwania) i obiek
tywnymi miarami czujności i sprawności w pracy? Wcześniejsze doświadczenia 
z próbami predykcji tolerancji pracy zmianowej na podstawie uwarunkowań osobo- 
wościowo-chronotypologicznych (Ogińska et al., 2000) sugerują, że prognozy te nie 
są wystarczająco trafne, aby mieć praktyczne zastosowanie i aby można je było re
komendować np. jako sposób na podniesienie bezpieczeństwa w pracy nocnej. Zbyt 
wiele czynników niekontrolowanych, o charakterze psychospołecznym (warunki 
mieszkaniowe, dojazdy do pracy, zmiany w konfiguracji rodziny) może odgrywać 
rolę w indywidualnej tolerancji pracy zmianowej i nocnej. Jednakże charakterystyka 
indywidualna wymienionych parametrów może pomóc we wstępnej orientacji co 
do szans sprostania wymaganiom systemu pracy i co do sposobów efektywnego 
radzenia sobie ze stresem zmianowości, a zatem może mieć istotne znaczenie eduka- 
cyjno-treningowe. Trzeba dodać, że relacjonowane analizy danych nie uwzględniały 
czynników motywacyjnych, które mogą mieć bardzo duże znaczenie dla odporności 
na zmęczenie i senność w pracy.
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Dostępna literatura dostarcza nieco danych na temat uwarunkowań chronotypo- 
logicznych tolerancji pracy zmianowej - według wielu autorów typy poranne gorzej 
niż wieczorne znoszą pracę zmianową, są nadreprezentowane wśród osób rezygnu
jących z pracy zmianowej lub są rzadsze wśród kandydatów do tego rodzaju pracy 
(np. Folkard et al., 1979; Akerstedt, Torsvall, 1981; Hanna, 1993). Badania labora
toryjne snu dziennego przedstawicieli obu chronotypów (Kerkhof, Lancel, 1991) 
potwierdzają te różnice na poziomie fizjologicznym. U osób o chronotypie wieczor
nym charakterystyka snu dziennego i nocnego była pod względem fizjologicznym 
zbliżona, natomiast u osób o chronotypie porannym przebieg snu dziennego i nocne
go różnił się istotnie, z wyraźną przewagą tego ostatniego pod względem jakości.

Krzysztof Fronczyk (1999, cyt. za: Ciarkowska, 2003) uważa, że podstawową 
przyczyną, dla której typy poranne mogą źle znosić pracę zmianową, zwłaszcza na 
nocnej zmianie, jest ich silniejszy rytm dobowy, co przejawia się większą sztywnoś
cią nawyków co do pory kładzenia się spać i zasypiania. Typy wieczorne wydają się 
być pod tym względem znacznie bardziej elastyczne. Nie kwestionując tego toku 
rozumowania, nie sposób jednak nie zauważyć, że istotą problemu okazuje się nie 
tyle sama faza rytmu aktywacji (poranność-wieczomość), ale jego amplituda, czyli 
wyrazistość zmian okołodobowych, według niektórych badaczy przejawiająca się 
też jako stałość/sztywność rytmu.

Na podstawie badań prowadzonych w kilkusetosobowej grupie pracowników 
kombinatu metalurgicznego można uznać, że cechy indywidualne, niemające za
sadniczego znaczenia dla przystosowania do pracy w systemie dziennym, zaczynają 
odgrywać ważną rolę w przypadku pracy w nietypowych schematach czasowych. 
W moim przekonaniu w odniesieniu do pracy zmianowej ani typy poranne, ani wie
czorne nie są w korzystniejszej sytuacji, gdyż skrajne umiejscowienie akrofazy za
wsze niesie ze sobą kłopoty ze snem i samopoczuciem, choć różnego rodzaju i o róż
nej porze. Wydaje się natomiast, że istotne znaczenie dla tolerancji pracy zmianowej 
może mieć amplituda rytmu okołodobowego (Ogińska et al., 1998; 2000).

Duża amplituda rytmu sprzyja rozwojowi syndromu zmęczenia chronicznego 
(Ogińska 1996). Prawidłowość tę stwierdzono we wszystkich badanych grupach 
społeczno-zawodowych, niezależnie od systemu pracy i stosowanych metod bada
nia (studenci, pracownicy kombinatu metalurgicznego, pielęgniarki). Osoby o dużej 
amplitudzie rytmu istotnie częściej od innych zgłaszają większość skarg z listy obja
wów zmęczenia chronicznego, a najwyraźniejsze różnice dotyczą nadmiernej senno
ści, łatwego męczenia się, apatii, trudności ze skupieniem uwagi, z podejmowaniem 
decyzji, kłopotów z pamięcią i uczucia napięcia. Natomiast poranność-wieczomość 
może być cechą sprzyjającą albo przeciwdziałającą rozwojowi zmęczenia przewle
kłego, w zależności od praktykowanego systemu pracy. Związek poziomu zmę
czenia z chronotypem jest wyraźniejszy u osób pracujących w systemie będącym 
z istoty swej źródłem „stresu chronobiologicznego”, tj. w systemie zmianowym, 
obejmującej porę nocną.



9. Focus’ młodzież szkolna - radzenie sobie ze stresem, 
zmęczenie chroniczne, senność w szkole (badania własne)

W okresie dojrzewania (ok. 13 roku życia) dość powszechnie obserwuje się 
„przesunięcie chronotypu” w stronę wieczomości. Przejawia się to skłonnością do 
opóźniania pory zasypiania i niechęcią do wczesnego budzenia się młodych ludzi 
(Carskadon et al., 1980; 1993; Kim et al., 2002). Tendencja ta trwa przez cały okres 
adolescencji, w niektórych przypadkach utrwala się, ale u wielu osób około 21 roku 
życia obserwuje się „powrót w stronę poranności”. Niektórzy autorzy (Roenneberg 
et al., 2004) proponują uznać tę przemianę za koniec okresu dojrzewania. Ponieważ 
szkolne podziały godzin nie uwzględniają tej specyfiki funkcjonowania młodych 
ludzi, uznając wczesne godziny poranne za najlepsze do nauki, zaś wzorce rówieś
nicze preferują wieczorny styl działania, zjawiskiem powszechnym u młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej staje się deficyt snu (Carskadon et al., 1981). W połączeniu 
ze stresem szkolnym i gwałtownymi przemianami okresu dojrzewania ma to nega
tywny wpływ na stan zdrowia psychicznego uczniów.

Ciągle dużemu zapotrzebowaniu na sen u młodych ludzi towarzyszy wyraźne skró
cenie czasu wypoczynku nocnego. Badania prowadzone na terenie Krakowa (Ogińska, 
Pokorski, 2006) wskazują, że deficyt snu (różnica między rzeczywistą a preferowaną 
długością snu nocnego) u uczniów gimnazjum wynosi w dni powszednie ok. 106 mi
nut, zaś w starszych grupach ok. 35 minut. Obserwacje prowadzone w różnych krajach 
i kulturach jednoznacznie potwierdzają chroniczny deficyt snu w okresie adolescencji, 
zwracając jednocześnie uwagę na jego negatywne skutki. Badania we Włoszech (Gia- 
notti et al., 2002), Francji (Taillard et al., 1999), Norwegii (Sorensen, Ursin, 2001), 
Południowej Afryce (Reid et al., 2002) oraz USA (Wolfson, Carskadon, 1998) i wiele 
innych są jednomyślne w tym względzie. Skrócony sen skutkuje z reguły pogorsze
niem nastroju (z wyjątkiem niektórych pacjentów, u których deprywacja snu może 
mieć efekt terapeutyczny), drażliwością, trudnościami w kontroli afektu.

Niezrównoważenie faz aktywności i wypoczynku przyczynia się do rozwoju 
chronicznego zmęczenia, przejawiającego się m.in. osłabieniem, znużeniem, utratą 
energii, zaburzeniami apetytu i kłopotami z koncentracją, które to objawy są diagno
styczne dla zaburzeń depresyjnych. W tym przypadku deficyt snu należałoby trak
tować jako czynnik modyfikujący, pośredniczący, stanowiący podłoże dla zaburzeń 
afektywnych. Być może jest to prawidłowy trop w badaniach nad współzależnością 
chronotypu i podatności na depresję. Typy wieczorne niejako „z definicji” są bar
dziej narażone na deficyt snu w codziennych warunkach.
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9.1. Chronotyp i radzenie sobie ze stresem w grupie uczniów gimnazjum

Celem tego studium było sprawdzenie, czy indywidualna orientacja w stronę po- 
ranności lub wieczomości ma związek z wystarczalnością snu na co dzień i z radze
niem sobie z codziennym stresem przez młodzież szkolną8.

8 Badania prowadzono w ramach prac statutowych Zakładu Ergonomii CMUJ (projekt 501/ 
PKL/146/L, kierownik: dr Halszka Ogińska). Ponadto wykorzystano część danych zgromadzo
nych przez p. Barbarę Kus przy okazji przygotowywania pracy magisterskiej w Instytucie Fizjo
terapii, pod kierunkiem dr. hab. Jana Bilskiego.

9 Skala została udostępniona przez jej autorów do wykorzystania w ramach pracy magister
skiej p. B. Kus.

9.1.1. Osoby badane, metody - styl zmagania się ze stresem

Badana grupa obejmowała 58 uczniów (33 dziewczęta i 25 chłopców) z pierwszych 
klas gimnazjum w miejscowości Wiśniowa, w województwie małopolskim. Wszyscy 
uczniowie mieścili się w przedziale wieku 14—15 lat. Orientację poranność-wieczor- 
ność określono na podstawie Kwestionariusza Chronotypu; z powodu stosunkowo 
niewielkiej liczebności próbki, badanych podzielono tylko na dwie podgrupy (M i E) 
na podstawie mediany skali akrofazy, bez uwzględnienia wymiaru amplitudy.

Dane dotyczące snu bazowały na kilku pytaniach o potrzebę snu i zwyczajowe 
pory udawania się na spoczynek i wstawania w dni szkolne. Indeks snu obliczano 
na podstawie relacji długości snu codziennego do snu „idealnego”. Oprócz tego za
stosowano Skalę Zmęczenia Chronicznego (załącznik 5), opracowaną przed prawie 
20 laty w Zakładzie Ergonomii CM UJ i zawierającą listę 15 najczęściej wymienia
nych niecharakterystycznych dolegliwości i symptomów natury somatycznej i psy
chicznej, zestawioną na podstawie opinii kilku lekarzy i psychologów, opisujących 
syndrom zmęczenia przewlekłego. Oprócz wyniku ogólnego można analizować trzy 
podskale: symptomy ogólne (osiem pozycji), obniżenie nastroju (cztery pozycje) 
i problemy poznawcze (trzy pozycje).

Do określenia sposobów radzenia sobie ze stresem codziennym zastosowano opra
cowaną specjalnie dla populacji dzieci szkolnych skalę Niny Ogińskiej-Bulik i Zygfry
da Juczyńskiego pt. „Jak Sobie Radzisz?”9. To narzędzie identyfikuje trzy podstawowe 
style radzenia sobie przyjmowane przez jednostkę w teoretycznej „standardowej” sy
tuacji stresowej (bycie niezaproszonym na urodziny kolegi jako jedyna osoba w całej 
klasie) oraz w realnej sytuacji stresowej (przypomnienie sobie szczególnie nieprzyjem- 
nej/trudnej sytuacji zaistniałej w ostatnim roku). Pozwala to na rozróżnienie pomiędzy 
dyspozycyjnym i sytuacyjnym stylem zachowania i radzenia sobie ze stresem. Trzy 
różne strategie brane pod uwagę to: aktywne radzenie sobie z sytuacją/problemem, 
koncentracja na własnych emocjach, poszukiwanie wsparcia społecznego.

Analiza statystyczna danych wykonywana była przy użyciu pakietu SPSS w wer
sji 10.0. Dla porównania wyników wyodrębnionych grup używano metody analizy 
wariancji (ANOVA).
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9.1.2. Wyniki - wieczomość a odczuwanie stresu

Uczniowie o orientacji porannej i wieczornej (wyniki w skali PW odpowiednio 
19,47 ± 4,95 i 30,86 ± 4,23) nie różnili się wynikiem w skali subiektywnej amplitudy 
(19,47 ±4,61 20,86 ± 5,75).

Przeciętna długość snu w całej badanej grupie wydaje się adekwatna do po
trzeb (9,01 ±1,15 godziny). Typy M i E nie różnią się deklarowaną potrzebą snu, 
natomiast istotna różnica ujawnia się, jeśli spytać o preferowane pory udawania 
się na spoczynek i wstawania i na tej podstawie obliczać preferowaną długość snu. 
Rzeczywista długość snu na co dzień i indeks snu nie różnicują analizowanych 
podgrup (Tab. 25).

Osoby, które można uznać za sypiające krótko (indeks snu mniejszy lub równy 
0,85), wykazują wyższą punktację w skali poranności-wieczomości (27,8 vs 22,3 
punktu; p < 0,004), co oznacza, że dłużej sypiają osoby o orientacji porannej. Sypia
jący krótko wykazywali znacząco wyższe wyniki w skali zmęczenia chronicznego 
i trzech jej komponentach: objawach ogólnych, obniżeniu nastroju i symptomach 
poznawczych (p < 0,006). Analiza regresji wielorakiej wykazała, że tendencja do 
wieczomości i niski indeks snu wyjaśniają razem prawie połowę (48%) wariancji 
skali zmęczenia chronicznego.

Uczniowie o orientacji wieczornej wykazują większe ryzyko rozwinięcia obja
wów zmęczenia chronicznego w trybie rutynowych szkolnych podziałów godzin 
- znamiennie częściej zgłaszają objawy z wszystkich trzech podskal zmęczenia. 
Jakkolwiek typy wieczorne nie wykazują znamiennie większego deficytu snu, ich 
nieco większe zapotrzebowanie na sen i podatność na stres sprawiają, że są oni bar
dziej skłonni do obniżenia nastroju i samopoczucia. Chronotyp nie różnicuje stylów 
radzenia sobie ze stresem stosowanych przez uczniów, ale wieczomość łączy się 
z bardziej intensywnym stosowaniem copingu. Uczniowie o orientacji wieczornej 
częściej niż ich rówieśnicy o orientacji porannej deklarowali używanie wszelkich 
sposobów radzenia sobie ze stresem codziennym: aktywnego poszukiwania rozwią
zania (p < 0,021), koncentrowania się na własnych emocjach (p < 0,009) i poszuki
wania wsparcia społecznego (p < 0,001). Może to sugerować większą podatność na 
stres typów wieczornych, a raczej ich tendencję do postrzegania różnych wydarzeń 
życiowych jako stresujących i wymagających wysiłku adaptacyjnego. Wszystkie 
wyniki były wyższe w odniesieniu do „realnych” sytuacji stresujących w porów
naniu do „standardowej” sytuacji wyobrażonej (Rys. 23). Strategie radzenia sobie 
ze stresem pojawiały się w tej samej kolejności, jeśli chodzi o częstość stosowania, 
niezależnie od płci i chronotypu: (1) aktywne radzenie sobie z problemem, (2) prze
pracowywanie emocji, (3) szukanie wsparcia społecznego.

Przy okazji tych badań stwierdzono ponadto, że krótszy sen codzienny u młodzie
ży nie korelował ze wskaźnikami nadwagi (wyższym BMI), czego można się było 
spodziewać na podstawie licznych ostatnio doniesień w literaturze sugerujących ści
sły związek niedoboru snu z zaburzeniami metabolicznymi. Najprawdopodobniej 
badana grupa nie była odpowiednią dla prześledzenia tego rodzaju tendencji, gdyż,
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a) b)

Rys. 23. Orientacja poranna i wieczorna a style radzenia sobie z sytuacjami stresowymi 
u uczniów gimnazjum: (a) dyspozycyjny, (b) sytuacyjny styl zachowania

wbrew oczekiwaniom, przeciętny czas snu nocnego uczniów okazał się dość długi 
i adekwatny w stosunku do potrzeb. Osoby, które uznawano za „sypiające krótko”, 
w rzeczywistości osiągały średnio 8,4 godzin snu nocnego. Tak więc mechanizm 
nadmiernej konsumpcji drobnych przekąsek w odpowiedzi na niedobór snu i za
kłócenia apetytu nie ujawnił się. Typy zorientowane porannie i wieczornie nie 
różniły się ani pod względem wskaźnika BMI (19,13 19,06), ani pod względem
otłuszczenia (% tłuszczu: 16,92 vs 18,09). Może to mieć związek z charaktery
styką lokalnej społeczności pod względem stylu życia, czyli z wiejskim terenem 
zamieszkania.

9.2. Chronotyp, deficyt snu i zmęczenie chroniczne uczniów gimnazjum

Celem kolejnej analizy było porównanie ilości i jakości snu oraz występowania 
symptomów zmęczenia chronicznego u uczniów zamieszkujących na terenach wiej
skim i miejskim.

9.2.1. Grupa badawcza, metody kwestionariuszowe

Grupy badawcze obejmowały 58 uczniów pierwszych klas z gimnazjum im. 
W. Orkana w Wiśniowej, w województwie małopolskim oraz 182 uczniów klas dru
gich z dwóch gimnazjów w centrum Krakowa. Uczniowie w Wiśniowej badani byli 
pod koniec roku szkolnego, zaś uczniowie w Krakowie jesienią - na początku roku 
szkolnego.

Zestaw pytań dotyczący snu obejmował indywidualne zapotrzebowanie na sen 
(short vs long sleepers), preferowane umiejscowienie snu w czasie (związane z chro- 
notypem), rzeczywiste godziny snu, częstość występowania zaburzeń snu. Brano 
pod uwagę następujące problemy ze snem: kłopoty z zasypianiem, częste budzenie 
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się w ciągu nocy, zbyt wczesne budzenie się rano, poczucie ogólnie złej jakości snu, 
uczucie zmęczenia/niewyspania, koszmarne sny. Na podstawie stosunku zapotrze
bowania na sen do snu rzeczywistego obliczano stopień niedoboru snu w warunkach 
codziennej aktywności - indeks snu.

Poziom zmęczenia chronicznego określano skalą ZCh (opisaną w podrozdziale 
9.1.1). Wynik ogólny tej skali może przyjmować wartości od 15 do 60 punktów 
(w praktyce nie zdarzają się rezultaty powyżej 55 punktów). Przeciętne w młodych 
populacjach pracowniczych oscylują wokół 21 punktów, w grupach studentów me
dycyny - około 30 punktów. Oprócz wyniku ogólnego można analizować trzy pod- 
skale: symptomy ogólne, obniżenie nastroju, problemy poznawcze.

Obliczeń dokonano przy użyciu pakietu statystycznego SPSS wersja 11.0. Dla 
porównania grup posłużono się metodą analizy wariancji (ANOVA).

9.2.2. Wyniki porównań uczniów szkół wiejskich i miejskich

Badani uczniowie zgłaszali dość duże zapotrzebowania na sen - średnio 9 godzin 
14 minut (SD = 100 min). Różnice w zakresie potrzeby snu pomiędzy mieszkańcami 
miasta i wsi (sięgające 20 minut) są nieistotne statystycznie (Tab. 26). Obserwuje 
się natomiast znamienne (p = 0,003) różnice międzypłciowe w zakresie potrzeby 
snu: dziewczęta 9 godzin 32 minuty (SD = 92 min), chłopcy 8 godzin 54 minut 
(SD = 105 min). Mieszkańcy miasta sypiają średnio o 84 minuty krócej niż miesz
kańcy wsi, pomimo prawdopodobnie krótszego czasu dojścia/dojazdu do szkoły. 
„Indeks snu” jest również istotnie niższy wśród uczniów z miasta.

Tab. 26. Parametry snu u uczniów gimnazjum z terenów wiejskich i miejskich

Wiśniowa (n = 58) Kraków (n = 182) F/p
Potrzeba snu 8 h 59 min (± 92 min) 9 h 19 min (± 102 min) n.s.
Zwykła długość snu 9 h 01 min (± 68 min) 7 h 36 min (± 60 min) F= 80,406/p < 0,001
Indeks snu 1,04 (± 0,27) 0,84 (±0,19) F = 39,291 / p< 0,001

Tab. 27. Zaburzenia snu u uczniów gimnazjum z terenów wiejskich i miejskich (skala 1—4)

Wiśniowa 
(n = 58)

Kraków 
(w = 182) F/p

kłopoty z zasypianiem 1,60 ±0,75 1,85 ±0,85 F = 3,817!p = 0,052
częste budzenie się w ciągu nocy 1,60 ±0,72 1,56 ±0,78 n.s.
zbyt wczesne budzenie się rano 1,86 ±0,92 1,77 ±0,99 n.s.
ogólnie zła jakość snu 1,38 ±0,67 1,62 ±0,8 F = 4,285 !p = 0,04
uczucie zmęczenia/niewyspania 2,02 ± 0,83 2,55 ± 0,97 F = 14,138/p< 0,001
koszmarne sny 1,48 ±0,73 1,41 ±0,6 n.s.
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Uczniowie z miasta i z terenu wiejskiego nie różnią się sumą problemów ze 
snem (Tab. 27), ale ci pierwsi istotnie częściej skarżą się na „ogólnie złą jakość snu” 
i „uczucie zmęczenia/niewyspania po obudzeniu”. Różnica w częstości zgłaszania 
„kłopotów z zasypianiem” jest na granicy znamienności statystycznej.

Gimnazjaliści miejscy wykazują istotnie wyższe wyniki w skali zmęczenia chro
nicznego traktowanej całościowo (Tab. 28), również podskale „symptomów ogól
nych” i „nastroju” wykazują istotne różnice, podskala „objawów poznawczych” nie 
różnicuje uczniów z miasta i wsi - obie grupy stosunkowo rzadko zgłaszają proble
my z koncentracją uwagi i pamięcią.

Tab. 28. Zmęczenie chroniczne u uczniów gimnazjum z terenów wiejskich i miejskich

Wiśniowa 
(n = 58)

Kraków 
(w = 182) FIę

Objawy ogólne (skala 8-32 pkt.) 12,59 ±3,36 15,49 ±4,1 F= 23,985/p < 0,001
Nastrój (4-16 pkt.) 7,10 ±2,83 8,48 ±3,01 F = 9,517/p = 0,002
Problemy poznawcze (3-12 pkt.) 5,00 ± 2,07 5,56 ± 2,08 n.s.
Suma ZCh (15 55 pkt.) 24, 69 ± 7,45 29,54 ±7,96 F= 16,818 !p< 0,001

Uczniowie gimnazjów miejskich częściej zgłaszają wszystkie symptomy zmę
czenia przewlekłego, ale tylko niektóre z tych objawów różnicują obie grupy sta
tystycznie znamienne: bóle głowy, ogólne osłabienie, nadmierna senność, uczucie 
zmęczenia po obudzeniu, apatia, drażliwość.

Uczniowie z gimnazjów krakowskich wykazują nieco wyższe wyniki w skali 
poranności-wieczomości Kwestionariusza Chronotypu (27,5 ± 7,3 25 ± 7,8 punk
tu, różnica okazała się istotna statystycznie na poziomie p = 0,029), natomiast nie 
różnią się subiektywną amplitudą zmian dobowych aktywacji. Chronotyp jest czyn
nikiem istotnego zróżnicowania ilości snu i objawów zmęczenia.

Wyniki skali ZCh analizowano również pod kątem niedoboru snu. Za granicę niedo
boru przyjęto 15% straty w stosunku do potrzeby snu, czyli wartość indeksu snu 0,86. 
Grupę uczniów z chronicznym deficytem snu (przeciętny indeks snu 0,72 ±0,1) porów
nano z tymi, którzy na co dzień bywają wyspani (indeks snu 1,06 ± 0,2). Uczniowie z de
ficytem snu istotnie częściej zgłaszająprawie wszystkie symptomy z listy ZCh, znamien
ne są zatem i różnice w skali całościowej i wszystkich trzech podskalach (Tab. 29).

Tab. 29. Zmęczenie chroniczne u uczniów z deficytem snu i sypiających wystarczająco długo

Deficyt snu Wyspani FI p

Objawy ogólne (skala 8 32 pkt.) 16,37 ±4,21 ¡3,16 ± 3,33 F = 42,626 /p< 0,001
Nastrój (4-16 pkt.) 9,11 ±3,24 7,16 ±2,41 F = 27,689 / p< 0,001
Problemy poznawcze (3-12 pkt.) 6,07 ±2,17 4,75 ± 1,78 F = 26,494 lp< 0,001
Suma ZCh (15-55 pkt.) 31,55 ±8,29 25,08 ± 6,43 F= 45,471 / p< 0,001
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Objawami najmocniej różnicującymi osoby z niedoborem snu i wyspane (obok 
nadmiernej senności i uczucia zmęczenia po obudzeniu, co jest oczywiste) są trudno
ści ze skupieniem uwagi (F(| 23g) = 23,687; p < 0,001), drażliwość (F 238) = 22,873; 
p < 0,001) i ogólne osłabienie (F(1 23g) = 22,471; p < 0,001). Niedobór snu istotnie 
częściej dotyczy chronotypów wieczornych i osób o wyraźnej subiektywnej ampli
tudzie rytmu.

Analiza korelacji (Tab. 30) wykazuje istotne związki indywidualnej potrzeby snu 
i realnej długości wypoczynku nocnego z poziomem zmęczenia chronicznego; naj
wyższe współczynniki korelacji (r > 0,4) osiąga indeks snu, co potwierdza wartość 
tego wskaźnika. Analiza regresji krokowej dowodzi, że 25% wariancji skali zmę
czenia chronicznego wyjaśnione jest przez konfigurację trzech istotnych czynników: 
deficyt snu, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wieś).

Tab. 30. Współczynniki korelacji parametrów snu i symptomów zmęczenia chronicznego (7V = 240)

ZCH suma Objawy 
ogólne Nastrój Symptomy 

poznawcze
Problemy ze 

snem

Potrzeba snu r ,387 ,384 ,297 ,312 ,261

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Długość snu r -,216 -,211 -,209 -,120 -,085

P ,001 ,001 ,001 ,064 ,192

Indeks snu r -,441 -,442 -,353 -,326 -,264

P ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Przywykło się uważać, że młodzież sypia znacznie lepiej niż osoby dojrzałe i nie 
cierpi na zaburzenia snu. Tabele 31 i 32 ilustrują rzeczywistą skalę tego problemu.

Tab. 31. Zaburzenia snu u uczniów gimnazjum z terenów wiejskich i miejskich 
(odsetek odpowiedzi „często” i „prawie stale”)

* Tu można domyślać się pewnego nieporozumienia: osoby badane nie brały pod uwagę sytuacji, kiedy budzą się 
spontanicznie zbyt wcześnie i nic mogą potem zasnąć (przypadłość typowa dla starszych i/lub cierpiących na zabu
rzenia depresyjne), lecz miały na myśli raczej konieczność zbyt wczesnego wstawania do szkoły.

Wiśniowa (n = 58) Kraków (n = 182)

kłopoty z zasypianiem 12,1 20,9

częste budzenie się w ciągu nocy 10,3 13,7

zbyt wczesne budzenie się rano* 29,3 21,8

ogólnie zła jakość snu 6,9 12,3

uczucie zmęczenia/niewyspania 20,7 53,1

koszmarne sny 6,9 4,7
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Tab. 32. Zaburzenia snu u uczniów gimnazjum miejskiego (odsetek odpowiedzi „często” 
i „prawie stale”) - różnice między dziewczętami i chłopcami

dziewczęta (n = 94) chłopcy (n = 88)

kłopoty z zasypianiem 26,5 17,6

częste budzenie się w ciągu nocy 14,3 14,4

zbyt wczesne budzenie się rano* 21,4 22,7

ogólnie zła jakość snu 14,3 12,4

uczucie zmęczenia/niewyspania 60,0 47,4

koszmarne sny 6,1 3,1
* Jw.

W Polsce, jak wynika z badań CBOS na zlecenie Katedry i Kliniki Psychiatrycz
nej Akademii Medycznej w Warszawie (Szelenberger, Skalski, 1999), trudności z za
sypianiem zgłasza 24% badanych (19% mężczyzn i 28% kobiet), trudności w utrzy
maniu snu występują u 29% badanych (23% mężczyzn i 34% kobiet), przedwczesne 
budzenie się rano stwierdza 24% badanych (20% mężczyzn i 28% kobiet), zaś na 
sen niepokrzepiający skarży się 27% badanych (21% mężczyzn i 32% kobiet). Są 
to wyniki porównywalne z danymi uzyskiwanymi w badaniach ankietowych prowa
dzonych w innych krajach.

Dane uzyskane w badaniach gimnazjalistów wskazują, że problemy z zasypia
niem dotyczą ich w równym stopniu jak starszych grup wiekowych, natomiast ty
powe dla wieku starszego „budzenie się w ciągu nocy” w grupie młodzieży pojawia 
się dwukrotnie rzadziej. Jakość snu gimnazjalistów z terenów wiejskich wydaje się 
znacznie lepsza niż ich rówieśników z miasta oraz osób dojrzałych. Natomiast nie
pokojący jest fakt, że połowa młodzieży miejskiej doświadcza uczucia zmęczenia/ 
niewyspania po obudzeniu, co świadczy o niedoborze snu.

Deficyt snu u młodzieży szkolnej skutkuje istotnym pogorszeniem samopoczu
cia, nastroju i możliwości poznawczych. Wyniki wskazują na znacznie większe roz
powszechnienie tego zjawiska wśród mieszkańców miasta w porównaniu z terenem 
wiejskim.

9.3. Senność w szkole

Ze zrozumiałych względów zagadnieniem najbardziej interesującym dla na
uczycieli i samych uczniów jest senność w szkole, która bywa źródłem kłopo
tów z nauką oraz wiąże się ze złą oceną „zachowania” ucznia przez nauczycieli. 
Przyczyny tego zjawiska są oczywiście złożone, a jedną z kwestii wymagających 
dokładniejszego rozeznania w tym kontekście są sytuacyjne i indywidualne uwa
runkowania nudy.
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Etienne Grandjean definiuje nudę jako reakcję osobnika na monotonię, jest to 
„złożony stan mentalny charakteryzujący się symptomami obniżonej aktywacji wyż
szych ośrodków nerwowych, z towarzyszącymi temu uczuciami osłabienia, ospało
ści i zmniejszonej czujności” (Kroemer, Grandjean, 2000: 219). Nie ulega wątpli
wości, że obiektywne cechy sytuacji nie sąjedynym warunkiem wystarczającym do 
wystąpienia nudy. W identycznych warunkach środowiskowych i zadaniowych nie
które osoby będą odczuwać stan znudzenia, inne zaś nie. Zależy to w dużym stopniu 
od ich zainteresowań, zaangażowania w wykonywaną czynność i pewnych wrodzo
nych cech osobowościowo-temperamentalnych, które można opisać jako „potrzebę 
poszukiwania doznań” i „podatność na nudę”.

Według Normana Sundberga (Farmer, Sundberg, 1986) można wyróżnić trzy ro
dzaje behawioralnych przejawów nudy: niepokój (restless boredom), znużenie (list
less boredom) i nudę ukrytą (hidden boredom). Można także klasyfikować nudę we
dług jej źródeł jako endogenną (self-related) i egzogenną (.s·ituation-related). Można 
rozróżnić nudę egzystencjalną (ogólny brak poczucia sensu życia, znudzenie życiem) 
i nudę neurotyczną, czyli niezdolność do konfrontacji i radzenia sobie z problemami 
życiowymi. Istnieje też rozróżnienie typu stan/cecha (state!trait)', nuda krótkotrwała, 
ograniczona czasem i miejscem oraz nuda bardziej przepajająca, czyli cecha indywi
dualna - „podatność na nudę”. Właśnie tej ostatniej postaci nudy dotyczy stosowana 
w niniejszych badaniach skala.

Skala BPS (Boredom Proneness Scale) została opublikowana w roku 1986 przez 
Normana Sundberga i jego ówczesnego studenta Richarda Farmera w Journal of Perso
nality Assessment. Składa się z 28 twierdzeń, które zostały wybrane z początkowej puli 
około 200 zdań opisujących sytuacje, w których można odczuwać znudzenie, zestawio
nych na podstawie wywiadów i przeglądu literatury. Ostateczna postać skali wykazuje 
się dobrymi własnościami psychometrycznymi: współczynnik zgodności wewnętrznej 
alfa wynosi 0,79; rzetelność mierzona korelacją test-retest - 0,88 u kobiet i 0,74 u męż
czyzn (Farmer, Sundberg, 1986). Trafność skali oceniano przy pomocy innej skali sa- 
moopisowej dotyczącej pozycji na kontinuum nuda-zainteresowanie. Stwierdzono rów
nież istotne korelacje z innymi znanymi autorom skalami nudy. Przetestowano hipotezę 
o związku wyników w skali BPS i zachowania studentów w trakcie wykładów (kon
centracja uwagi, ocena wykładu jako interesujący lub nie). Potwierdzono przypusz
czenie, że osoby o wyższych wynikach w skali BPS są mniej uważne, zainteresowane 
i „zaangażowane” w sytuację. Wykazano korelacje wyników BPS ze skalami depresji 
- zarówno nuda, jak i depresja mają wspólne symptomy obniżenia nastroju, jakkolwiek 
istnieją zasadnicze cechy wyraźnie różnicujące te dwa zjawiska: intensywność i jakość 
nastroju. Nuda w wymiarze egzystencjalnym, który także znajduje odbicie w wyni
kach skali BPS, ma korelaty w takich wskaźnikach jak poczucie beznadziejności (Ho
pelessness Scale) czy brak satysfakcji życiowej (Life Satisfaction Index). Ogólnie rzecz 
biorąc, obraz osoby „podatnej na nudę”, jaki wyłania się z badań Farmera i Sundber
ga, to postać doświadczająca stanów depresyjnych, poczucia beznadziei, samotności 
i niemożności skupienia się. Codzienne jej zadania jawią się jako wymagające dużego 
wysiłku, ale nieprzynoszące satysfakcji i dobrostanu psychicznego.
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9.3.1. Podatność na nudę u uczniów gimnazjum

Grupa badana obejmowała tym razem 216 uczniów gimnazjów krakowskich (w 
wieku 14-16 lal: średnia 14.8 = 0,5 roku), w równych proporcjach dziewcząt i chłop
ców. Przeprowadzono badanie kwestionariuszem DA będącym polską wersją skali 
podatności na nudę BPS. Prof. Sundberg (kontakt internetowy, 2003) doradził uży
wanie tytułu Doświadczanie Aktywności (DA), jako niewiążącego się bezpośrednio 
z nudą, aby nic sugerować osobom badanym określonej postawy. Doświadczenia 
autora wskazują, że osoby badane domyślają się w tym teście bardzo różnych przed
miotów badania. Obecna postać kwestionariusza (załącznik 6)jesl kompilacją trzech 
tłumaczeń: własnego, dwojga studentów psychologii stosowanej (aby utrzymać 
„współczesny” styl wypowiedzi) oraz nauczyciela języka angielskiego (native spea
ker) mieszkającego w Polsce. Na podstaw-ie badań pierwszej grupy gimriazjalistów 
można było obliczyć rzetelność połówkową testu - 0,73 (korelacja połówek skali 
0,58) oraz współczynnik alfa Cronbacha - 0,77. Skala wymaga walidacji w sensie 
określenia trafności - porównania z kryterium zewnętrznym.

Otrzymane wyniki mieściły się w przedziale od 1 do 25 punktów (przy teore
tycznej rozpiętości skali od 1 do 28 punktów ); średnia wynosiła 12.5 i 4,8 punktu. 
Jest to nieco więcej niż w badaniach Farmera i Sundberga, którzy badali uczniów1 
trochę starszych (undergraduate college sample). Rozkład wyników skali DA (BPS) 
zbliżony był do normalnego (Rys. 24).

Rys. 24. Rozkład wyników skali BPS w grupie gimnazjalistów (A' - 216)

Badania Farmera i Sundberga wykazały niewielką różnicę w zakresie podatno
ści na nudę pomiędzy kobietami i mężczyznami (9,3 ± 4,8 v.s 10,4 ± 4,9); wyniki 
w grupie polskich gimnazjalistów były niemal identyczne dla obu płci (12,6 ± 5,2 
vs 12,5 i 4,2).

Stwierdzono istnienie związków pomiędzy podatnościąna nudę i dwoma wymia
rami chronotypu: poranność-wieczorność wykazuje korelację rzędu 0,38, zaś wyra
zistość rytmu - 0,42. Oba te związki są wysoko istotne statystycznie (p < 0,0001).
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Na obecnym etapie dociekań trudno wyjaśnić naturę tych asocjacji; korelaty osobo- 
wościowo-temperamentalne parametrów chronotypu są ciągle mało poznane.

Związek podatności na nudę z poziomem senności dziennej (i zmęczeniem chro
nicznym)

Do oceny poziomu senności dziennej u uczniów użyto tej samej skali ESS, którą 
posługiwano się w innych grupach społeczno-zawodowych, wszelako poddano ją 
drobnej modyfikacji. Pytanie nr 8, dotyczące możliwości zaśnięcia za kierownicą 
samochodu podczas przebywania w korku, zastąpiono pytaniem o prawdopodobień
stwo zaśnięcia „w szkole, podczas lekcji”.

Przeciętny poziom senności dziennej mierzonej w ten sposób nie odbiega od 
średniej dla tzw. populacji generalnej (7,36 ± 4,3 punktu). Istotnie większy jest od
setek dziewcząt należących do kategorii „podwyższony poziom senności dziennej”, 
czyli ponad 8 punktów w skali ESS: 50% wobec 27% chłopców. Podobnie większy 
odsetek dziewcząt niż chłopców (40% vs 30%) zgłasza występowanie „nadmiernej 
senności” w ramach skali zmęczenia chronicznego.

Celem niniejszej analizy było m.in. poszukiwanie zmiennych wpływających 
na poziom senności dziennej uczniów. Wydaje się, że indywidualna podatność 
na nudę jest jednym z takich czynników (Rys. 25). Rysunek 26 ilustruje związek 
podatności na nudę z poziomem zmęczenia chronicznego. Jest to wynik spójny 
z obrazem, jaki wynika z badań Farmera i Sundberga (doświadczanie stanów de-

wynik BPS

Rys. 25. Linia regresji poziomu senności dziennej względem indywidualnej podatności na nudę 
(grupa gimnazjalistów, N= 216, r = 0,37)
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Rys. 26. Linia regresji poziomu zmęczenia chronicznego i indywidualnej podatności na nudę 
(grupa gimnazjalistów, N = 216, r = 0,50)

presyjnych, poczucie beznadziei, niemożność skupienia się, zadania codzienne 
wymagają dużego wysiłku, ale nie przynoszą satysfakcji i dobrostanu psychicz
nego), aczkolwiek natura stwierdzonej asocjacji nie może być na razie jedno
znacznie opisana.

9.3.2. Senność dzienna a „profil snu” i cechy chronotypu u uczniów

Pytania o „profil snu” uczniów nastręczyły pewnych kłopotów metodologicz
nych. Młodzi ludzie, z właściwym sobie poczuciem humoru, udzielali czasem ory
ginalnych odpowiedzi na pytanie zadane wprost: „Ile godzin snu potrzebujesz, żeby 
czuć się dobrze i świeżo następnego dnia?”, np. 12 godzin i 12 minut, albo 11 godzin 
i 59 minut. Zdarzały się odpowiedzi szacujące potrzebę snu na 15 godzin (rekord 
w dotychczasowych badaniach kwestionariuszowych), a także odpowiedzi „boha
terskie”, odnoszące się prawdopodobnie do minimum wystarczającego do „przeży
cia” następnego dnia (4 godziny). Drugim sposobem szacowania potrzeby snu było 
zebranie odpowiedzi na pytanie odnoszące się do skali czasowej: „Gdybyś nie miał 
żadnych obowiązków i mógł całkowicie dowolnie planować swój dzień, o której 
godzinie kładłbyś się spać i kiedy byś wstawał (w obecnej porze roku)?”. Tego typu 
pytanie zmusza osobę badaną do wyobrażenia sobie idealnego dla niej rozkładu pór 
udawania się na spoczynek i wstawania, z których to danych można obliczyć pożą
daną długość snu. Jednak tej odpowiedzi również nie można traktować jako całkiem 
wiarygodnej i dokładnej, gdyż badani opisują pory kładzenia się i wstawania z łóż
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ka, a nie porę zasypiania i budzenia się. Postanowiono więc wyliczać średnią z obu 
uzyskanych w ten sposób szacunkowych danych i dopiero na tej podstawie określać 
indywidualną potrzebę snu.

Podobnie jak w przypadku populacji generalnej także w grupie uczniów osoby 
płci żeńskiej podawały znamiennie dłuższy pożądany czas snu (przeciętnie 10 go
dzin ± 84 minuty us 9 godzin 23 minuty ± 86 minut), co naturalnie znajdowało 
odzwierciedlenie w stopniu niedoboru snu codziennego. Długość snu rzeczywistego 
w obu grupach płciowych jest niemal identyczna (odpowiednio: 7 godzin 43 minuty 
± 66 minut 7 godzin 32 minuty ± 61 minut), jako że w niewielkim stopniu zależy 
ona od upodobań indywidualnych, a w dużo większym - od organizacji dnia nauki 
szkolnej. Przy tym potrzeba snu w tej grupie wiekowej jest dużo większa niż średnia 
w „populacji generalnej” (p < 0,001). Mimo że przeciętny czas snu na co dzień wy
daje się wystarczający dla młodych osób, pamiętać trzeba o dużym zróżnicowaniu 
zapotrzebowania na sen i brać pod uwagę raczej przeciętny „stopień zaspokojenia 
potrzeby snu” niż średni czas snu dla całej badanej grupy.

Poziom senności dziennej wykazuje istotne korelacje z zapotrzebowaniem 
na sen (r = 0,31 ; P < o ,001) i stopniem zaspokojenia potrzeby snu (r = -0,34; 
p < 0,001), przy braku związku z długością snu (r = -0,05; n.s.). Ten ostatni fakt 
jeszcze raz dobitnie unaocznia konieczność indywidualnego (miast „uśrednione
go”) podejścia do kwestii zaspokojenia zapotrzebowania na sen. Tylko wskaźnik 
indywidualny (iloraz długości snu realnego i idealnego) jest właściwy do oceny 
ewentualnego deficytu snu.

Rys. 27. Zależność pomiędzy wymiarami chronotypu a podatnością na senność dzienną 
u uczniów gimnazjum (N = 216)
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Obserwuje się również istotne asocjacje poziomu senności z obiema cechami 
chronotypu: wyrazistością rytmu (r = 0.49; p < 0.001) i wieczornością (r = 0,20; 
p < 0.004). Wpływ konfiguracji parametrów chronotypu na poziom senności dzien
nej ilustruje rysunek 27.

Przeciętny wynik w skali poranności-wieczomości wynosił w grupie uczniów 27.5 ± 
7.9 punktu, zaś w skali wyrazistości rytmu 20,2 ± 6,1 punktu. Rozkłady obu skal są le- 
woskośne, rozkład PW nieznacznie, zaś AM znamiennie różni się od normalnego. Wynik 
w skali PW jest istotnie wyższy od przeciętnej w populacji ogólnej i świadczy o skłon
ności do wieczomości, która właśnie w tym wieku wyraźnie się uwidacznia. W konfi
guracji z dużą wyrazistością rytmu okołodobowego aktywacji może ona być przyczyną 
pogorszonego samopoczucia i podwyższonej senności w godzinach nauki szkolnej.

Metodą analizy regresji wielokrotnej próbowano określić czynniki w najwięk
szym stopniu wpływające na senność uczniów. Tabela 33 podaję wyniki tćstu t oraz 
poziomy istotności dla pięciu uwzględnionych w modelu zmiennych (wybranych na 
podstawie analizy korelacji prostych i założeń logicznych).

Tab. 33. Analiza regresji wielokrotnej czynników senności dziennej u uczniów wyniki

t poziom p
poranność-wieczorność (PW) 0,306 0,760
wyrazistość rytmu aktywacji (AM) 4.713 0,000
potrzeba snu 0,973 0.332
stopień zaspokojeniii potrzeby snu (wskaźnik deficytu snu) -2,018 0,045
podatność na nudę 2,528 0,012

prawdopodobieństwo zaśnięcia podczas lekcji

□ chłopcy ■ dziewczęta

Rys. 28. Odsetek dziewcząt i chłopców zgłaszających prawdopodobieństwo zaśnięcia w szkole, 
podczas lekcji

(0 - ..nigdy by mi się coś takiego nie zdarzyło”. I - ..niewielkie prawdopodobieństwo zaśnięcia”,
2 - ..średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia”, 3 - ..duże prawdopodobieństwo zaśnięcia”)
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Wydaje się, że na tej podstawie można sformułować wstępny hipotetyczny model 
uwarunkowań senności dziennej u uczniów: jest ona zależna od cech osobowościo- 
wo-temperamentalnych - wyrazistości rytmu aktywacji i podatności na nudę oraz od 
deficytu snu. Zważywszy, że dwa z tych czynników (chronotyp i podatność na nudę) 
są uwarunkowane genetycznie i tylko w minimalnym stopniu poddają się oddziały
waniom „wychowawczym”, jedynej szansy na eliminację (ograniczenie) senności 
uczniów upatrywać można w działaniach zmierzających do redukcji deficytu snu.

W badanej grupie 32% dziewcząt i 21% chłopców wskazuje na „średnie” lub 
„duże” prawdopodobieństwo zaśnięcia podczas lekcji (Rys. 28). Najbardziej „nie
bezpieczne” są pod tym względem lekcje pierwsze (kiedy uczniowie jeszcze nie 
osiągnęli pożądanego stopnia aktywacji, szczególnie ci o chronotypie wieczornym) 
i godziny ostatnie, kiedy znużenie i zmęczenie nakładają się na fizjologiczny o tej 
porze spadek poziomu czuwania (tzw. post-lunch dip) (Rys. 29). Trzeba dodać, że 
jest to obraz uśredniony z danych pochodzących z dwóch różnych szkół, czyli od 
uczniów rozpoczynających naukę między 07:30 a 09:00.

Rys. 29. Odsetek uczniów zgłaszających senność podczas kolejnych lekcji szkolnych

„Najlepsze” do nauki są zatem lekcje od trzeciej do piątej. Gdyby możliwe było 
organizowanie pracy dydaktycznej w zgodzie z zasadami chronoergonomii, należa
łoby zasugerować taką konstrukcję planu lekcji, która sytuowałaby przedmioty/zaję
cia wymagające szczególnego skupienia właśnie w godzinach okołopołudniowych, 
a nie porannych ani popołudniowych.

Osobnym problemem jest rozpoczynanie nauki zbyt wcześnie, co zmusza niektó
rych uczniów do wstawania już około godziny 05:00-06:00 rano. Przy koncentra
cji zajęć i rozrywek w godzinach wieczornych, odpowiednio wczesne kładzenie się 
spać (około 21:00) jest praktycznie niemożliwe, a zatem deficyt snu jest nie do unik
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nięcia. Mając na względzie rosnący w tym wieku odsetek osób o chronotypie wie
czornym, można orzec, że tego rodzaju rozkład dnia jest dla nich „niefizjologiczny” 
i sprzeczny z zasadą dostosowywania systemu pracy do właściwości człowieka.

Nie do zlekceważenia jest fakt, że aż połowa badanych (50%) odczuwa senność 
w czasie pierwszej lekcji, a niewiele mniej w czasie drugiej godziny. Tego rodzaju 
sytuacja jest prawdopodobnie frustrująca dla obu stron: uczniów i uczących.

Zaledwie 13% uczniów (czyli 28 osób na 216 indagowanych) twierdzi, że „nigdy 
nie odczuwa senności w szkole”. Są to w równej proporcji dziewczęta i chłopcy, 
którzy różnią się istotnie od całej badanej grupy pod następującymi względami: są 
bardziej „poranni” (średnio 22,1 ± 7,3 punktu w skali PW; p < 0,001), mają „słab
szy” rytm (średnio 17,1 ± 6,8 punktu w skali AM; p < 0,03) i wykazują mniejszą po
datność na nudę (średnio 9,5 ± 4,2 punktu w skali DA; p < 0,002). Ich potrzeba snu, 
stopień jej zaspokojenia i pora snu są niemal identyczne jak w całej populacji. Ale 
konfiguracja cech chronotypu - „umiarkowana poranność”, sprawia, że są najlepiej 
„przystosowani” do pory nauki szkolnej. Sąto jednak, jak widać, wyjątki.

9.3.3. Senność i nuda

Trudno na tym etapie badań wyjaśnić związek podatności na nudę i cech chro
notypu, który ujawnił się w badanej grupie uczniów. W różnorodnych badaniach 
kwestionariuszowych u osób typu wieczornego stwierdzano wyższy poziom lęku, 
podatność na depresję i nasiloną potrzebę poszukiwania doznań (Ciarkowska, 
1997), która jest ściśle związana z podatnością na nudę. Można też przypuszczać, że 
tendencja do wieczomości w grupie młodzieży ma związek z ekstrawersją. Według 
założeń Eysencka ekstrawertycy nudzą się częściej i „bardziej”, gdyż mają większe 
zapotrzebowanie na stymulację zewnętrzną, zmianę i nowości niż introwertycy. Jed
nakże związki te nie są jednoznaczne i niektóre badania ich nie potwierdzają.

Według Farmera i Sundberga (1986) nuda często występuje u uczniów ocenia
nych przez nauczycieli jako „nieprzystosowani”; Grandjean (Kroemer, Grandjean, 
2000) twierdzi, że podatni są na nią osobnicy o słabej motywacji i niskim poziomie 
zainteresowania. Z drugiej strony wiadomo, że ulegają jej często ludzie o wyso
kim poziomie wykształcenia, wiedzy i zdolności, ambitni, żądni wyzwań. Wydaje 
się, że problem indywidualnej podatności na nudę i jej korelatów osobowościowych 
(w tym umysłowych) wymaga głębszego opracowania.

Na poziomie fizjologicznym bardzo trudne jest rozróżnienie pomiędzy nudą 
i zmęczeniem, również uświadomione przejawy znużenia (w samoopisie), nie po
zwalają na rozstrzygnięcie, czy konkretny stan to nuda czy zmęczenie. Być może ist
nieje rodzaj sprzężenia zwrotnego i jedno zjawisko napędza drugie. To wyjaśniałoby 
tak wyraźny związek wyników w skalach BPS i zmęczenia chronicznego.

Można tu przyjąć dwie strategie rozumowania: (1) nuda jest jedną z odmian, ro
dzajem zmęczenia albo (2) nudę od zmęczenia odróżniają przyczyny - zewnętrzne 
okoliczności i charakter obciążenia. O ile jednak w pracy, zwłaszcza przemysłowej, 
zidentyfikowanie czynników monotonii nie nastręcza większych trudności (według 
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Grandjeana typowe przyczyny zewnętrzne to np. długotrwałe, powtarzalne prace, 
które nie są zbyt trudne, jednakże nie pozwalają operatorowi oddać się myśleniu 
o innych sprawach, lub też długotrwałe, monotonne prace nadzorcze, wymagające 
ciągłego czuwania), o tyle w przypadku czynności o charakterze czysto poznaw
czym (nauka, uprawianie twórczości, rozwiązywanie problemów) jest to znacznie 
bardziej skomplikowane, o ile w ogóle możliwe.

Ponadto w takich samych warunkach środowiskowych i zadaniowych niektóre 
osoby poddają się znudzeniu, a inne nie. Zależy to od ich zainteresowań, motywacji 
oraz cech wrodzonych, które można nazwać „potrzebą poszukiwania doznań”. Nuda 
jako stan powstaje bowiem w warunkach stymulacji pozbawionej dla danej osoby 
subiektywnego znaczenia. Jest zjawiskiem subiektywnym.

Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia relacja pojęciowa nudy i senności - co jest 
objawem czego? Lub - co jest zjawiskiem pierwotnym, a co wtórnym, co przy
czyną, a co skutkiem? Jeżeli by przyjąć cytowaną wcześniej definicję Grandjeana, 
można uznać te terminy za synonimy. Z drugiej strony pojawia się istotna różnica: 
mechanizm nudy jest typu homeostatycznego (podstawą jest relacja: liczba i jakość 
bodźców - poziom pobudzenia sensorycznego - aktywacja CUN - stan funkcjonal
ny organizmu), z udziałem mechanizmów adaptacji i habituacji. Natomiast poziom 
senności (fizjologicznej) regulowany jest, oprócz mechanizmu homeostatycznego, 
systemem cirkadialnym, natury endogennej.

Moim zdaniem nuda (czy też jej przeciwieństwo - „zaangażowanie”), rozumiana 
jako stan subiektywny, jest czynnikiem modyfikującym poziom pobudzenia-senno- 
ści. Nuda odzwierciedla komponent motywacyjno-afektywny stanu funkcjonalnego, 
wpływając w ten sposób na poziom aktywacji. Senność jest do pewnego stopnia 
efektem nudy, jej objawem.

Reasumując, poziom senności dziennej uczniów wykazuje istotne korelacje z ich 
zapotrzebowaniem na sen i stopniem zaspokojenia tej potrzeby, przy braku związku 
z właściwą długością snu. Wstępny model uwarunkowań senności dziennej u ucz
niów zakłada, że jest ona zależna od cech osobowościowo-temperamentalnych: wy
razistości rytmu aktywacji i podatności na nudę oraz od deficytu snu. Zważywszy, 
że dwa z powyższych czynników (chronotyp i podatność na nudę) są uwarunko
wane genetycznie i w minimalnym stopniu poddają się oddziaływaniom „wycho
wawczym”, jedyną szansą eliminacji senności uczniów są działania zmierzające do 
redukcji deficytu snu (np. niezbyt wczesne rozpoczynanie nauki).



10. Perspektywy badawcze - chrono-neuroergonomia

Rozwój metod neuroobrazowania zmienił oblicze psychologii eksperymen
talnej. Funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), funkcjonalna spektroskopia 
bliskiej podczerwieni (fNIRS - functional near infrared spectroscópy), mag- 
netoencefalografia i elektroencefalografia gęstego zapisu pozwalają na podgląd 
działania struktur mózgu z niespotykaną dotąd rozdzielczością czasową i prze
strzenną. Metoda fMRI (zapewniająca rozdzielczość do 1 mm w przypadku za
awansowanego sprzętu) cieszy się obecnie olbrzymią popularnością, a szansa 
obserwowania - choć nie na bieżąco, lecz po żmudnej i czasochłonnej obróbce 
surowych danych-mózgu „przy pracy” jest nieodpartą pokusą badawczą. Liczba 
artykułów naukowych opartych na badaniu fMRI rośnie lawinowo i do pewnego 
stopnia rekompensuje „nieostrość” samej metody związaną z (a) wnioskowaniem 
co do aktywacji struktur mózgowych na podstawie wzmożonego przepływu utle- 
nowanej krwi w sąsiadujących naczyniach krwionośnych, (b) stosunkowo niską 
powtarzalnością pomiarów u tej samej osoby i (c) dużym zróżnicowaniem wyni
ków w zależności od zastosowanego oprogramowania obliczeniowego (Bennett, 
Miller, 2010). Dodatkowymi problemami związanymi ze stosowaniem tej meto
dy są jej uciążliwość dla osób badanych (konieczność unieruchomienia, hałas) 
i dość wysokie koszty.

O ile powtarzanie identycznych lub bardzo podobnych eksperymentów z za
kresu psychologii poznawczej oraz psychologii emocji ma istotne znaczenie 
z punktu widzenia identyfikacji struktur anatomicznych CUN zaangażowanych 
w określonych sytuacjach, o tyle dziwi brak w literaturze przedmiotu refleksji 
nad zmiennością/powtarzalnością wyników uzyskiwanych w różnych warun
kach czasowych - pora dnia, roku, faza cyklu cirkamensualnego w przypadku 
kobiet, czas, jaki minął od początku czuwania, itd. Zmienność wyników badań 
fMRI traktowana jest jako niedoskonałość tej metody, jakby badaczom zabrakło 
pewnej „świadomości chronopsychologicznej”. Doniesienia z eksperymentów 
uwzględniających czwarty wymiar - czas, stanowią nader rzadkie przypadki, 
a wręcz wyjątkowe są obserwacje różnic indywidualnych w zakresie zaanga
żowania poszczególnych struktur mózgowych podczas badań prowadzonych 
w różnych porach doby.

Takim wyjątkiem jest badanie Christiny Schmidt i współpracowników, opubliko
wane w „Science” (Schmidt et al., 2009) i relacjonujące różnice w poziomie akty
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wacji struktur neuronalnych u typów porannych i wieczornych, co dobrze egzempli
fikuje podwójną regulację okołodobową (cirkadialną i homeostatyczną) w zakresie 
procesów poznawczych. Stosowano test uwagi czuwaniowej, czyli wigilancji, w 1,5 
i w 10,5 godziny po obudzeniu (niezależnie od konkretnej godziny, kiedy to prze
budzenie nastąpiło). Badanie fMRI udowodniło znaczącą różnicę między chronoty- 
pami. O ile w pierwszej porze oba typy działały z podobną precyzją, o tyle po dłuż
szym okresie czuwania typy wieczorne wykazywały zdecydowanie lepsze rezultaty, 
jeśli chodzi o czas reakcji, mierzony testem PVT (Psychomotor Vigilance Task). 
Analiza danych fMRI bazowała na dwóch miarach behawioralnych odzwierciedla
jących różne aspekty uwagi: pobudzenie ogólne (określane na podstawie średniego 
czasu reakcji, obliczanego z całości danych z pominięciem 10% najszybszych i 10% 
najwolniejszych reakcji) oraz optymalny poziom czuwania (na podstawie 10% re
akcji najszybszych).

Analiza aktywacji poszczególnych struktur neuronalnych ujawniła charaktery
styczny wzorzec. Ogólny poziom pobudzenia w czasie sesji wieczornej powiązany 
był z silniejszą aktywacją w rejonie wzgórza u typów porannych w porównaniu 
z wieczornymi. Podobną reakcję wzgórza na zadania uwagowe obserwuje się w sta
nie deprywacji snu. W przeciwieństwie do opisanego wyżej efektu dla pobudzenia 
ogólnego, odpowiedź neuronalna związana z optimum działania była wyraźniejsza 
u typów wieczornych w porównaniu z porannymi - obserwowano aktywację w rejo
nie przedniego podwzgórza, obszaru obejmującego miejsce sinawe (locus coerule- 
us) i jądro nadskrzyżowaniowe (nucleus suprachiasmaticus) - dwie struktury anato
miczne powiązane z regulacją okołodobową, wspomagające czujność i potencjalnie 
regulujące poziom sprawności poznawczej. Struktury wzgórza i pnia mózgu odpo
wiedzialne za regulację poziomu pobudzenia są więc różnie aktywowane u przed
stawicieli skrajnych chronotypów, zależnie od pory dnia. Jest to dowód interakcji 
homeostatyczno-cirkadialnej w regulacji aktywności neuronalnej leżącej u podłoża 
czujności i sprawności poznawczej.

Wydaje się, że ta problematyka stanowi spore wyzwanie badawcze, interesujące 
ze względu na potencjalne konsekwencje wpływu pory dnia i różnic indywidualnych 
na poziom działania i niezawodność pracowników, np. operatorów urządzeń i środ
ków transportu.

Relacjonowane poniżej badanie jest zaledwie próbką analizy różnic inter- i intra- 
indywidualnych w badaniu powtórzonym kilkakrotnie w ciągu dnia.

10.1. Zmienność dzienna mechanizmu odangażowywania uwagi obserwowana 
w badaniu fMRI (badania własne)

Celem tej analizy było rozstrzygnięcie, czy pora badania fMRI ma znaczenie dla 
interpretacji uzyskanych rezultatów oraz, idąc dalej, czy istnieje indywidualny profil 
dzienny aktywności systemu uwagowego, który można zaobserwować przy użyciu 
metod neuroobrazowania.
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Pomiarów dokonano w ramach badań pilotażowych do grantu badawczego 
MNiSWNr N106 034 31/311010. Udział wzięły trzy ochotniczki w wieku 28^14 lat, 
spełniające kryteria dopuszczalności badania MRI. Reprezentowały one trzy różne 
subiektywne akrofazy pobudzenia, tj. typ poranny (PW = 8), pośredni (PW = 20) 
i wieczorny (PW = 40), oraz podobną, stosunkowo wysoką subiektywną amplitudę 
(AM = 22-26 punktów). Ich system pracy był w okresie badań dość elastyczny, 
zgodny z indywidualnymi preferencjami, tj. nie narzucał pór aktywności fizycznej 
i umysłowej.

10 Kierownik projektu: prof, dr hab. Tadeusz Marek; współpraca: Katedra Radiologii CM UJ.

Eksperyment był przeprowadzony w warunkach, które można określić jako semi- 
constant routine - uczestniczki spędziły cały dzień w laboratorium, w warunkach 
sztucznego, rozproszonego oświetlenia, w izolacji od hałasu zewnętrznego, w stałej 
temperaturze otoczenia. Wszelka aktywność fizyczna była wykluczona (z wyjątkiem 
koniecznego przemieszczania się po terenie laboratorium), aktywność umysłowa 
i społeczna ograniczała się do rozmów i lektury. Z diety wyeliminowano substancje 
mogące wpływać na poziom aktywacji, tj. przede wszystkim kofeinę, ale i potrawy 
wysokoenergetyczne oraz zawierające tryptofan.

Skanowanie MR odbywało się cztery razy w ciągu dnia, o godzinie 10:00-12:00, 
14:00-16:00, 18:00-20:00 i 22:00-24:00. Pory badania zostały dobrane celowo 
na podstawie teoretycznej krzywej dobowej sprawności psychicznej, opisanej np. 
w pracy Folkarda (1979). Proste zadanie eksperymentalne polegało na utrzymywa
niu wzroku i uwagi w punkcie fiksacji wyświetlanym centralnie na ekranie przed 
oczami osoby badanej, a w chwili pojawienia się bodźca po prawej lub lewej stronie 
punktu fiksacji, w jednym z pięciu możliwych położeń po każdej stronie - wyko
naniu ruchu sakadycznego oczu (czyli przeniesienia nań wzroku i uwagi) i powrotu 
do punktu centralnego. Każda z sesji pomiarowych obejmowała cztery 30-sekundo- 
we bloki zadaniowe, po 18 bodźców każda, oddzielone pięcioma 30-sekundowymi 
blokami spoczynkowymi/kontrolnymi, podczas których widoczny był tylko punkt 
fiksacji. Zadanie zostało skonstruowane w taki sposób, by aktywować podsystem 
orientacyjny sytemu uwagi, a dokładniej rzecz ujmując, tylne płaty ciemieniowe, 
odpowiedzialne za odangażowanie uwagi konieczne dla jej przeniesienia na nowy 
bodziec (w znaczeniu nowego obiektu lub nowej lokalizacji).

Do rejestracji danych rezonansu magnetycznego używano skanera 1,5T Signa 
General Electric (GE Medical Systems, Milwaukee, WI); badania odbywały się 
w Zakładzie Radiologii Collegium Medicum UJ. Obrazy funkcjonalne rejestrowano 
z wykorzystaniem zasady BOLD (blood oxygenation level dependent), przy użyciu 
sekwencji impulsowej EPI z następującymi parametrami: czas repetycji (TR) = 3000 
ms, czas echa (TE) = 60 ms, FOV = 22 * 22 cm, rozmiar macierzy = 96 * 96. Każ
da sesja funkcjonalna obejmowała 50 repetycji 10 przylegających 5-milimetrowych 
warstw horyzontalnych.

Analizy danych dokonano przy użyciu pakietu SPM5 (Statistical Parametric 
Mapping), w środowisku Matlab 2007a. Obrazy funkcjonalne zostały opracowane 
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wstępnie w standardowy sposób - korekcja ruchów głowy, normalizacja, wygła
dzanie przestrzenne. Analiza statystyczna opierała się na klasycznym modelu linio
wym estymowanym metodą największej wiarygodności z ograniczeniami (ReML, 
residual maximum likelihood). Istotność statystyczną uzyskano przy zastosowaniu 
testu t dla każdego woksla niezależnie. Obszary aktywacji zostały nałożone na atlas 
mózgu ICBM152 {International Consortium for Brain Mapping).

Rysunek 30 przedstawia zróżnicowanie okołodzienne poziomu aktywacji tylnych 
płatów ciemieniowych lewej i prawej półkuli wyrażone w odniesieniu do pierwsze
go pomiaru przyjętego za 100% - u wszystkich trzech typów cirkadialnych. Zróżni
cowanie wzorców dobowych jest wyraźnie zaznaczone i logicznie powiązane z hi
potetycznym poziomem pobudzenia, a zarazem sprawności procesów uwagowych 
u poszczególnych chronotypów.

Ponadto typ zdecydowanie poranny wykazał widocznie wyższy poziom akty
wacji półkuli lewej, podczas gdy u typu zdecydowanie wieczornego uwidacznia 
się dominacja półkuli prawej. Rysunek 31 przedstawia wybrane obrazy pobudzeń 
u skrajnych typów dobowych o różnych porach dnia, czyli zakres zmienności indy
widualnej związanej z godziną badania fMRI.

b)a)

□ L BP

Rys. 30. Aktywacja płatów ciemieniowych półkuli lewej (L) i prawej (R) w kolejnych sesjach 
badawczych zarejestrowana u przedstawicieli trzech różnych chronotypów: (a) typ zdecydowanie 

poranny, (b) typ pośredni, (c) typ zdecydowanie wieczorny
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a) b)

Rys. 31. Typ poranny - przykłady aktywacji płatów ciemieniowych lewej półkuli zarejestrowane 
o godz. (a) 10:15 i (b) 18:20 (Źródło: Fąfrowicz et al., 2009)

a) b)

Rys. 32. Typ wieczorny - przykłady aktywacji płatów ciemieniowych prawej półkuli 
zarejestrowane o godz. (a) 12:10 i (b) 23:20 (Źródło: Fąfrowicz et al., 2009)

Wyniki rejestracji fMRI ukazały wyraźne indywidualne profile dzienne aktywności 
systemu uwagowego u przedstawicieli różnych chronotypów. U wszystkich badanych 
po upływie kilku godzin od obudzenia obserwuje się widoczne obniżenie aktywacji 
płatów ciemieniowych. Rezultaty te są spójne z obserwacjami zjawiska tzw. post-lunch 
dip, czyli przejściowego obniżenia sprawności psychicznej i podwyższonej skłonno
ści do zasypiania w godzinach popołudniowych (wbrew nazwie zjawisko to nie jest 
związane ze spożyciem posiłku, a wynika raczej z bifazowości rytmu snu/czuwania) 
(Fąfrowicz, 2006). Co ciekawe, u typu porannego obniżenie to (szczególnie widoczne 
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w przypadku półkuli prawej) zostało zaobserwowane w badaniu drugim, tj. około go
dziny 15:00, natomiast w przypadku typu wieczornego - w badaniu trzecim, tj. około 
godziny 19:00 (i było szczególnie widoczne w odniesieniu do półkuli lewej). Oznacza 
to zgodność z typowym przebiegiem dziennym sprawności psychicznej, wykazującym 
spadek w około 8-9 godzin od zwyczajowej pory obudzenia. Popołudniowe obniżenie 
aktywacji płatów ciemieniowych może być związane z osłabieniem działania systemu 
orientacyjnego uwagi (Fąfrowicz et al., 2009).

Wydaje się więc, że pora badania może istotnie wpływać na interpretację wyni
ków badania metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w odniesieniu do 
sfery procesów poznawczych. Rytm okołodobowy funkcjonowania poznawczego 
może być istotnym źródłem zmienności intraindywidualnej, podczas gdy chronotyp 
uznać można za czynnik zmienności międzyosobniczej wyników fMRI.

Rzecz jasna pojedyncze obserwacje przedstawicieli poszczególnych chronoty- 
pów nie mogą być przyjęte za rozstrzygające dowody prawdziwości powyższych 
twierdzeń, niemniej różnice w przebiegu dobowym odangażowywania uwagi (akty
wacja płatów ciemieniowych) oraz charakterystyczne obniżenie sprawności w porze 
tzw. post-lunch dip - zarówno u typu porannego, jak i wieczornego, są wyraźnie 
widoczne i logicznie uzasadnione.

10.2. Zmienność dzienna i zmienność indywidualna 
w badaniu okulograficznym (badania własne)

Kolejne relacjonowane badanie procesów uwagowych nie dotyczy neuroobra- 
zowania, aczkolwiek wykonane zostało w ramach pilotażu do projektu, który za 
cel główny miał symultaniczne badanie metodami zdarzeniowego funkcjonalnego 
rezonansu magnetycznego oraz okulografii w warunkach chronicznego niedoboru 
snu". Zadanie eksperymentalne eksponowane było za pomocą systemu okulogra- 
ficznego SakadoMetr (firma Ober Consulting Poland), będącego własnością Pra
cowni Okulograficznej Zakładu Neuroergonomii Instytutu Psychologii Stosowanej 
UJ. System rejestruje horyzontalne ruchy sakadyczne prawego oka w technologii 
bliskiej podczerwieni (direct infra-red oculography). Bodźce wzrokowe - w postaci 
czerwonych i zielonych punktów świetlnych - eksponowane są osobie badanej na 
zintegrowanym z systemem panelu, przymocowanym do głowy i znajdującym się 
w odległości ok. 3 cm od oka. System rejestruje czas latencji odruchu prefiksacji 
sakadycznej oraz kierunek, amplitudę i czas trwania ruchu sakadycznego z dokład
nością do 5 milisekund i rozdzielczością przestrzenną 5 minut widzenia kątowego.

Eksperyment dotyczył jedynie wstępnych porównań ilości i rodzaju błędnych 
reakcji sakadycznych w trakcie długotrwałej (około 45-minutowej) sesji wymagają
cej stałej koncentracji uwagi. Zadaniem osób badanych było jak najszybsze przeno
szenie wzroku i uwagi na pojawiające się z prawej lub lewej strony punktu fiksacji

" Grant MNiSW Nr N106 283935, 2008-2011, kierownik: dr Magdalena Fąfrowicz. 



143

bodźce i powrót do punktu centralnego. Każdy pojedynczy bodziec (pojawiający się 
w odległości 10° od punktu fiksacji) poprzedzony był „wskazówką” (w odległości 
1° od punktu fiksacji), która była „prawdziwa”, czyli zgodna z położeniem bodźca 
właściwego, lub „fałszywa”, czyli sugerowała przeciwny kierunek położenia bodź
ca. Proporcja zadań „zgodnych” i „niezgodnych” wynosiła w każdej sesji pomiaro
wej 120: 34 (tj. 78% : 22%). Analizowano liczbę reakcji poprawnych i czas utajenia 
tychże oraz liczbę reakcji błędnych typu „pominięcie” (brak reakcji w ciągu 1 sekun
dy od pojawienia się bodźca) i typu „fałszywy alarm” (reakcja pochopna, czyli ruch 
oka w kierunku sugerowanym przez wskazówkę, niezgodnym z położeniem bodźca 
właściwego, lub niecelny ruch sakadyczny).

Grupa badawcza obejmowała sześć młodych kobiet (w wieku od 23 do 26 lat): trzy 
zostały scharakteryzowane jako słabe typy poranne (średnia PW = 13,3; AM = 11,3), 
a trzy jako wyraźne typy wieczorne (przeciętna PW = 30; AM = 25,3).

Badania przebiegały w laboratorium zapewniającym stosunkowo stałe warun
ki środowiska: rozproszone światło, izolacja od hałasu z zewnątrz budynku i kon
trolowana temperatura wnętrz. Uczestniczki wykonywały zadania w osobnym, za
ciemnionym pomieszczeniu, w pozycji leżącej. Każda z osób odbyła sesję próbną 
oraz dwie serie badań składające się z czterech sesji o różnych porach dnia: około 
godziny 10:00-11.00, 14:00-15.00, 18:00-19:00 i 22:00-23:00. Jedna z serii prze
biegała w warunkach snu wystarczającego (przez cały tydzień poprzedzający bada
nie uczestniczki sypiały tak długo, jak tego potrzebowały), natomiast seria druga 
przebiegała w warunkach chronicznego niedoboru snu (przez tydzień poprzedzający 
badanie uczestniczki ograniczały swój sen o trzy godziny w stosunku do swoich 
potrzeb, czyli doznawały w sumie 21-godzinnego długu sennego). Porządek obu 
warunków (RW - rested wakefulness i SD - sleep deficit) był zróżnicowany w gru
pie badawczej, odstęp pomiędzy dniami eksperymentalnymi wynosił dwa tygodnie. 
W dzień badania ograniczano do minimum aktywność fizyczną, zezwalano na lek
turę, oglądanie wideo, pogawędki. Kontrolowano dietę uczestniczek pod względem 
substancji mogących wpływać na poziom aktywacji, tj. wykluczono alkohol, kofei
nę, potrawy wysokoenergetyczne oraz zawierające tryptofan.

Przeciętny czas snu w dni badania w warunkach „normalnych” wynosił 7 go
dzin 52 minut (± 45 minut), natomiast w dni z deficytem snu 4 godziny 57 minut 
(± 33 minuty). Badania w warunkach chronicznego deficytu snu wykazały statystycz
nie istotne zmniejszenie liczby reakcji poprawnych (w stosunku do warunków snu 
wystarczającego), wzrost liczby reakcji błędnych typu „pominięcie” oraz mniejszą 
liczbę reakcji typu „fałszywy alarm”. Te same tendencje obserwowano w przypadku 
zadań ze wskazówkami zgodnymi i niezgodnymi (Fąfrowicz et al., 2010). Jeżeli 
analizować ogólne wyniki testu oddzielnie u poszczególnych chronotypów, można 
wysnuć wniosek, że deficyt snu mocniej upośledza sprawność procesów uwago- 
wych u typów wieczornych niż porannych - u tych pierwszych obserwuje się bar
dzo wyraźny przyrost liczby błędów typu „pominięcie” (wzrost z 2,2% na 25,5%), 
podczas gdy u typów porannych ta tendencja, jakkolwiek wyraźna, jest zaznaczona 
słabiej. To może oznaczać, że typy wieczorne są bardziej „wrażliwe” na niedobór 
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snu (Rys. 33). Dane te dotyczą zadań typu congruent, w których wskazówki były 
zgodne z położeniem bodźców, ale takie same tendencje obserwowano w przypadku 
zadań typu incongruent.

Skądinąd wiadomo, że zarówno indywidualna potrzeba snu, jak i indywidualna 
odporność na brak snu są mocno zróżnicowane. Autorzy usiłujący dociec istoty tego 
zróżnicowania nie wypracowali dotąd jednoznacznych wniosków (Van Dongen et 
al., 2004; Van Dongen, Belenky, 2009). Wyniki najnowszych badań przemawiają za 
tym, iż różnice indywidualne w preferowanej długości snu mają podłoże genetycz
ne. Mogą tego dowodzić m.in. badania przeprowadzone w University of California 
przez Yinga He i współpracowników (2009), z których wynika, że osoby o zmuto
wanym genie DEC2 potrzebują znaczne mniej snu niż większość ludzi.

Metodami neuroobrazowania i elektrofizjologicznymi udowodniono, że jakkol
wiek procesy neurofizjologiczne wykazują, w następstwie deprywacji snu, podobne 
zmiany w całym mózgu, to indywidualny poziom sprawności poznawczej jest mocno 
zróżnicowany, co sugeruje zbliżoną do „cechy” (czyli genetycznie uwarunkowaną) 
wrażliwość na deficyt snu lub indywidualne zmiany kompensacyjne w systemach 
nerwowych uwikłanych w procesy poznawcze (Van Dongen et al., 2004).

W relacjonowanym tutaj badaniu, niezależnie od wpływu niedoboru snu na po
ziom sprawności podstawowych procesów poznawczych, stwierdzono różnicę mię
dzy osobami o orientacji porannej i wieczornej - te ostatnie wykazywały większą 
liczbę reakcji poprawnych w zadaniu uwagowym, aczkolwiek ich czas utajenia re
akcji był widocznie (choć statystycznie nieznamiennie, z wyjątkiem pomiaru o go
dzinie 14:00) dłuższy (Rys. 34). Zgodnie z istotą chronotypologii osoby o orientacji 
porannej wykazywały wydłużenie reakcji wraz z upływem godzin czuwania, pod
czas gdy u typów wieczornych czas utajenia reakcji w porze wieczomo-nocnej uległ 
skróceniu. Oczywiście trudno badania te traktować inaczej niż tylko jako pilotaż, 
wymagają one potwierdzenia w grupie o znacznie większej liczebności.

a) b)

Rys. 33. Procent reakcji prawidłowych i błędnych u typów (a) porannych i (b) wieczornych 
w warunkach snu normalnego (RW - rested wakefulness) i w stanie chronicznego deficytu snu 

(SD - sleep deficit)
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Badania okulograficzne są doskonałym uzupełnieniem tradycyjnie stosowane
go w tej dziedzinie testu PVT {Psychomotor Vigilance Test), gdyż dotyczą procesów 
uwagowych na bardzo podstawowym poziomie, a reakcja sakadyczna oka jest dość 
„czystym” metodologicznie zadaniem, angażującym podsystem orientacyjny uwagi.

typ P —♦—typ W

Rys. 34. Przeciętny czas reakcji poprawnych (ms) u typów porannych i wieczornych w kolejnych 
sesjach badawczych w ciągu dnia

Oba relacjonowane powyżej eksperymenty, jakkolwiek o charakterze pilotażo
wym, sugerują potrzebę analizowania zapisów podstawowej aktywności poznaw
czej zarówno w kontekście zmienności dziennej, jak i w kategoriach zmienności 
indywidualnej. Zaskakującym jest, że w badaniach na poziomie neuronalnym i na 
poziomie bardzo podstawowych reakcji systemu uwagowego uwidaczniają się róż
nice, które w Kwestionariuszu Chronotypu odnoszą się do preferencji i zmiennych 
behawioralnych. Można to interpretować jako dowód na wieloaspektowość/wielo- 
poziomowość chronotypu i/lub jako potwierdzenie trafności diagnostycznej samego 
narzędzia, tj. skali poranności-wieczomości KCh.

Wydaje się, że dziedzina, którą roboczo można nazwać chrono-neuroergono- 
mią stanowić będzie w najbliższej przyszłości istotny kierunek badań neuroko- 
gnitywnych.



11. Podsumowanie

Chronotyp w sensie psychologicznym rozumieć można jako ogólną charakterysty
kę okołodobową poziomu aktywacji, łączącą w sobie aspekty afektywne, poznawcze 
i behawioralne (preferencje dotyczące pór snu, aktywności fizycznej i umysłowej oraz 
odżywiania). W tak całościowym i wieloaspektowym ujęciu chronotyp odzwierciedla 
cechy/parametry rytmiki okołodobowej ogólnego pobudzenia, włączając w to rytm 
senności-czuwania, temperatury centralnej ciała i wydzielania hormonów. Inaczej mó
wiąc, chronotyp opisuje różnice indywidualne w zakresie dynamiki dobowych zmian 
poziomu aktywacji.

Klasyczne, słownikowe ujęcie chronotypu sprowadza go do preferencji pory ak
tywności - porannej lub popołudniowej. Obecnie nie ulega jednak wątpliwości, że 
dla pełnej charakterystyki chronotypologicznej oprócz subiektywnej fazy konieczne 
jest uwzględnienie zakresu zmian aktywacji, czyli subiektywnej amplitudy.

Charakterystyka chronotypologiczna bywała dawniej traktowana jako cieka
wostka, niemająca większych konsekwencji dla funkcjonowania i zdrowia osobni
ka. Tradycyjny podział ludzi na „skowronki” i „sowy” nie pociągał za sobą wska
zówek co do organizacji pracy, nauki czy treningu ani też profilaktyki zdrowotnej 
(za wyjątkiem przypadków ewidentnie zaburzonego funkcjonowania okołodobo- 
wego, jak advanced- albo delayed sleep phase syndrome, występujących czasem 
u typów skrajnych). Wydaje się, że w tej dziedzinie następuje powolna zmiana po
staw i zainteresowań. Badania osiągnięć szkolnych (a raczej ich braku) u uczniów 
i studentów w USA doprowadziły w niektórych przypadkach do opóźnienia godzin 
rozpoczynania nauki nastolatków, np. w Minneapolis (Wahlstrom et al., 2001), co 
miało pewien wpływ na redukcję deficytu snu powstającego w momencie „prze
sunięcia” chronotypu w okresie dojrzewania. Obecnie analiza cech kandydatów 
do pracy zmianowej, szczególnie na stanowiska wymagające utrzymywania stale 
wysokiego poziomu czuwania, obejmuje również cechy osobowościowo-chrono- 
typologiczne.

Relacjonowane w niniejszym opracowaniu badania własne uwzględniały dwa 
wymiary chronotypu - fazę i amplitudę. Oba te parametry zmieniają się wraz z wie
kiem - wzrasta skłonność do poranności, maleje wyrazistość rytmu. Płeć nie różni
cuje orientacji poranność-wieczomość, ale obserwuje się istotną różnicę co do wyra
zistości rytmu, który mocniej przejawia się u kobiet. Cechy chronotypu wykazywały 
związki z wymiarami osobowości rozpatrywanej w modelu pięcioczynnikowym. 
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Orientacja poranna łączy się z wyższym poziomem ugodowości i sumienności, 
a w niektórych grupach społeczno-wiekowych również z niższym poziomem neu- 
rotyzmu. Ten ostatni wymiar koreluje pozytywnie z subiektywną amplitudą rytmu 
w wielu badanych grupach wiekowych. Większa wyrazistość rytmu wiąże się też 
z charakterystycznym stylem radzenia sobie w sytuacji stresowej - próbami redukcji 
napięcia emocjonalnego i stosowaniem strategii unikowych, a zwłaszcza angażowa
niem się w czynności zastępcze.

Duży zakres zmienności dobowej aktywacji widoczny jest u osób ze skłon
nością do zaburzeń nastroju i chronicznego zmęczenia. Chronotyp zdecydowanie 
wieczorny łączył się z obniżonym poziomem dobrostanu psychicznego. U osób 
reprezentujących chronotypy skrajne, czyli wyraziste, obserwowano ponadto 
pogorszenie funkcjonowania w porze zimowej, czyli potencjalną skłonność do 
depresji sezonowej. Wydaje się, że wyrazista rytmika okołodobowa powiązana 
jest z większą wrażliwością na rytmikę okoliczności zewnętrznych, czyli zmiany 
pór roku i ich konsekwencje. Subiektywna faza rytmu aktywacji (tendencja do 
wieczorności) ma w tym względzie nieco mniejsze znaczenie niż subiektywna 
amplituda.

Niezawodne działanie pracowników w ramach różnych systemów organizacji 
pracy jest kolejnym ważnym obszarem zainteresowania chronopsychologii. Wyrazi
stość rytmu okołodobowego aktywacji wiąże się z podwyższonym poziomem sen
ności w różnych grupach zawodowych i systemach pracy, a także - w badanej grupie 
uczniów - z podatnością na nudę. Typy wieczorne, niezależnie od wieku, w więk
szym stopniu narażone są na chroniczny niedobór snu. Chronotyp zatem ma istotne 
implikacje dla samopoczucia i poziomu strejnu osób funkcjonujących w określonym 
schemacie czasowym.

Na podstawie relacjonowanych powyżej badań można też uznać, że cechy chro- 
notypu niemające zasadniczego znaczenia dla przystosowania do pracy w systemie 
dziennym zaczynają odgrywać istotną rolę w przypadku pracy w nietypowych sche
matach czasowych (praca nocna, zmianowa, skompresowane godziny pracy), naru
szających naturalny rytm okołodobowy.

11.1. Chronotyp - indywidualna wrażliwość na „rytm natury”

Ludzkie ciała i umysły funkcjonują w zgodzie z rytmem Ziemi, a chronotyp od
zwierciedla indywidualne dopasowanie do tej rytmiczności. Nasuwa się pytanie, czy 
wyrazistość różnic chronotypologicznych w rzeczywistości przejawia się na pozio
mie psychofizjologicznym czy też na poziomie świadomości, czyli jest pochodną 
umiejętności samoobserwacji.

Trudno też orzec, czy wyraźny rytm okołodobowy (duża amplituda) jest ko
rzystną cechą przystosowawczą jednostki. Czy jest przejawem adaptacji organi
zmu do naturalnych warunków bytowania na naszej planecie (czyli wrażliwości 
na synchronizatory biologiczne), zaś „spłaszczenie” rytmu jest efektem oddzia
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ływań cywilizacyjnych (czyli wrażliwości na synchronizatory społeczne)? Jeżeli 
w istocie tak jest, to można, nieco rzecz upraszczając, charakteryzować osoby 
o dużej amplitudzie rytmu jako „dzieci natury”, zaś osoby o małej amplitudzie 
rytmu jako „dzieci kultury” i - zgodnie z tym założeniem - poszukiwać korela- 
tów osobowościowo-temperamentalnych.

Wyraźnie zmieniający się w ciągu doby poziom pobudzenia/czuwania może 
być źródłem błędów i większej zawodności danej osoby jako np. operatora. Z du
żym prawdopodobieństwem można przyjąć, że jest niekorzystny dla pracowników 
zmianowych i nocnych oraz osób pracujących na tzw. „długich zmianach” (10-12- 
godzinnych lub jeszcze dłuższych). Natomiast w przypadku pracy w regularnym 
schemacie czasowym doby wyraźny rytm może sprzyjać utrzymywaniu tzw. higie
nicznego trybu życia, uregulowanych pór snu i posiłków.

Kobiety charakteryzują się większą amplitudą subiektywną rytmu okołodobo- 
wego niż mężczyźni. Nie stwierdzono dotychczas niestety, czy wiąże się to z więk
szym zakresem zmian obiektywnego poziomu sprawności, czy też jest jedynie 
przejawem lepszej umiejętności obserwacji zmian swojego nastroju i poziomu 
pobudzenia. Wątpliwości nie budzą natomiast różnice międzypłciowe w zapotrze
bowaniu na sen i w odczuwaniu skutków deficytu snu, czyli zakłócenia podstawo
wego rytmu aktywności.

Oprócz znaczenia czysto poznawczego można zakładać pewne konsekwencje prak
tyczne wiedzy dotyczącej związków amplitudy rytmu aktywacji i innych cech indy
widualnych, w tym osobowościowo-temperamentalnych - dla profilaktyki zmęczenia 
chronicznego, dla dostosowania czasu pracy do indywidualnych możliwości i właści
wości pracowników (również uczniów, sportowców), a także dla treningu i edukacji 
osób pracujących w porach „atypowych”.

Ciągle niewiele jest danych empirycznych na temat różnic indywidualnych w ra
dzeniu sobie z deprywacją snu i w tolerancji niedoboru snu. Nadal nie wszystko też 
wiadomo o zróżnicowaniu w adaptacji do pracy zmianowej i do sytuacji wymaga
jących przedłużonego i/lub intensywnego czuwania, czyli wymagających stanowisk 
operatorskich. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że badania różnic indy
widualnych są czasochłonne i wymagają dużych populacji.

11.2. Chronotypologia a problemy zdrowia publicznego

Nader poważny problem zdrowia publicznego stanowią obecnie zaburzenia 
afektywne. W całej populacji UE (w wieku 18-65 lat) odsetek osób cierpiących 
na depresję w ciągu roku szacuje się na około 6%, co oznacza ponad 18 min 
chorych. Skutki zaburzeń depresyjnych wykraczają daleko poza obszar zdrowia, 
począwszy od obniżenia jakości życia chorych i ich rodzin po spadek produk
tywności firm i wzrost bezrobocia (raport EC DHCP, 2005). Coraz większego 
znaczenia nabierają więc działania profilaktyczne z zakresu polityki zdrowot
nej i społecznej oraz badania z pogranicza psychologii i medycyny pozwalające 
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ustalić indywidualne i sytuacyjne czynniki zaburzeń nastroju oraz wskazania 
terapeutyczne.

Istotne kierunki badań to poszukiwanie indywidualnych uwarunkowań zaburzeń 
afektywnych (depresji), skłonności do uzależnień, nadwagi i otyłości. We wszyst
kich tych sferach problematyka rytmów biologicznych, a zwłaszcza zakłóceń rytmi
ki okołodobowej odgrywa istotną rolę. Wedle najnowszych badań deficyt snu, będą
cy częstokroć skutkiem niedopasowania właściwości indywidualnych i wymogów 
sytuacyjnych, wiąże się z osłabieniem systemu immunologicznego, zakłóceniami 
gospodarki hormonalnej, zaburzeniami w sferze afektywnej i poznawczej. W tym 
kontekście niepokojącym jest fakt, że ponad połowa uczniów badanych w ramach 
relacjonowanych wyżej projektów skarżyła się na uczucie zmęczenia/niewyspania 
po obudzeniu, świadczące o zbyt małej ilości snu lub jego złej jakości, co związane 
jest z niekompatybilnością wczesnej pory rozpoczynania zajęć szkolnych i charak
terystycznych zmian chronotypologicznych w okresie dorastania, tj. przesunięcia 
w stronę wieczomości.

Dalsze badania z zakresu chronopsychologii powinny uwzględniać rolę chrono- 
typu w odniesieniu do trzech „filarów zdrowia”, jakimi są: sen, sposób odżywiania 
i aktywność fizyczna. O ile kwestie deficytu snu i senności dziennej są eksplorowane 
badawczo od kilkunastu lat, to problematyka odżywiania, a zwłaszcza zagadnienia 
związane z utrzymaniem odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej wydają się 
nieco „zaniedbane” w sensie badawczym.

Specyficznym i niewystarczająco dotąd poznanym zagadnieniem jest kwestia 
uwzględniania zróżnicowania chronotypologicznego pacjentów poddawanych za
biegom medycznym i fizjoterapeutycznym. Dostosowanie pory oddziaływań tera
peutycznych do wewnętrznego rytmu psychofizycznego pacjenta może być czynni
kiem wpływającym na skuteczność tych działań.

11.3. Chronoergonomia w „społeczeństwie 24-h”

Rozpowszechnienie nietypowych pór i elastycznych systemów pracy jest zna
kiem współczesnej globalnej gospodarki, której produktem coraz częściej jest 
informacja, zaś elementem kluczowym - komunikacja, nierespektująca stref 
czasowych. W tych warunkach słowo „chronoergonomia” nabiera szczególnego 
znaczenia praktycznego.

W nowej globalnej gospodarce zaawansowanych technologii zmienia się podej
ście do kwestii czasu pracy. W społeczeństwie „24-godzinnym” pojawiły się nowe 
zjawiska: elastyczny czas pracy, skompresowane godziny pracy, praca zdalna. Wzra
sta samodzielność i autonomia pracowników, rozszerza się samozatrudnienie. Z dru
giej strony w wielu zawodach, zwłaszcza menedżerskich i tzw. wolnych, obserwuje 
się, wraz ze wzrostem wymagań, wydłużenie czasu pracy w wymiarze dziennym, ty
godniowym i rocznym. Jedną z konsekwencji tych zjawisk są niespecyficzne efekty 
przeciążenia - zmęczenie chroniczne i wypalenie zawodowe. Charakterystycznymi 
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cechami dzisiejszej pracy są ciągła presja czasowa i dyspozycyjność. Rozwój tech
nologii komunikacyjnych i informatycznych sprzyja nowej „kulturze pracy 24/7”, 
która wymaga potencjalnie stałego bycia „w kontakcie” ze współpracownikami.

Rośnie rzesza pracowników, którzy zasadniczą część zajęć zawodowych wykonu
ją poza siedzibą firmy, najczęściej w domu (telepraca, praca zdalna). Niewątpliwym 
zaletom tego rozwiązania towarzyszą istotne wady: zmniejszona aktywność fizycz
na, zachwianie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, często utrata 
kontroli nad własnym harmonogramem pracy, czyli wydłużenie godzin aktywności 
zawodowej kosztem wypoczynku i snu, praca w weekendy i święta, rezygnacja z wa
kacji. W pułapkę „dowolnego” regulowania czasu pracy i wypoczynku (w założeniu 
- zgodnie z indywidualnymi preferencjami, czyli z chronotypem, chwilowymi potrze
bami i nastrojem, czyli „elastycznie”) wpadają przedstawiciele tzw. wolnych zawo
dów, zatrudniani na umowę zlecenie lub o dzieło. Grupa ta stanowi dość trudny cel od
działywań ergonomicznych, bowiem przy braku regularnych kontraktów i kontaktów 
z pracodawcą drogi dotarcia do pracowników są mocno ograniczone. Przy tym jedyne 
możliwe oddziaływania sprowadzają się do wzmacniania świadomości zagrożeń zdro
wotnych i sugerowania możliwych rozwiązań z zakresu zarządzania czasem.

Chronoergonomia ma na celu dostosowanie wymiaru i czasu pracy do indy
widualnych potrzeb i możliwości w celu zapewnienia maksymalnej efektywności 
przy zachowaniu nienaruszonych zasobów psychofizycznych pracownika. Poznanie 
zmiennych osobowościowo-chronotypologicznych i ich wzajemnych relacji pomoże 
kontrolować poziom obciążenia pracą właściwy dla danej osoby w kontekście pory 
doby i pory roku - samoświadomość i samoregulacja są chyba jedynymi sposobami 
profilaktyki niekorzystnych efektów zdrowotnych u pracowników o wysokim stop
niu autonomii. Zadaniem ergonomisty jest dostarczenie wiarygodnych i komplet
nych danych dla edukacji pracowników w wymiarze indywidualnym i społecznym.

Elastyczność pracy, rozumiana wielorako (jako elastyczność czasu, organizacji 
i form zatrudnienia), jest jednym z charakterystycznych trendów przemian na rynku 
pracy początku XXI wieku. Giovanni Costa, jeden z najlepszych europejskich znaw
ców konsekwencji zdrowotnych różnych rozwiązań z zakresu organizacji pracy, 
zwraca uwagę na kluczową kwestię rozróżnienia dwóch typów elastyczności pracy, 
w zależności od tego, gdzie usytuowane jest źródło wpływu na czas pracy: company- 
based flexibility (elastyczność zależna od firmy) lub individual-oriented flexibility 
(elastyczność ukierunkowana na pracownika) (Costa et al., 2004). Przedłużone go
dziny pracy, systemy nieregularne, mała „elastyczność indywidualna”, duża zmien
ność zależna od firmy są czynnikami negatywnymi, wiążącymi się z pogorszeniem 
stanu zdrowia i samopoczucia pracowników, podczas gdy wysoka autonomia cza
sowa pracownika jest czynnikiem pozytywnym, służącym zdrowiu (Costa, Sartori, 
2005; Giebel et al., 2008; Wirtz et al., 2008).

W przeciwieństwie do problemu elastyczności czasu pracy, który wymaga jesz
cze wielu systematycznych badań, sporo już wiadomo o konsekwencjach niedoboru 
snu. Sen to podstawa dobrostanu psychicznego, rodzaj szczepionki przeciwko nad
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miernemu reagowaniu na trudy dnia codziennego, czynnik ogólnego zadowolenia 
z życia. Warto dbać o własny sen i walczyć o niego, tak w wymiarze ogólnym, or
ganizacyjnym (system pracy jak najmniej zakłócający dobowy rytm snu-czuwania), 
jak i w wymiarze indywidualnym - egzekwować własne prawo do wypoczynku, 
odpowiedniej ilości snu. Celem oddziaływań chronoergonomicznych powinny być 
więc przede wszystkim grupy społeczno-zawodowe szczególnie narażone na niedo
bór snu i senność dzienną, jak:
- uczniowie gimnazjów i liceów (problem: młodzieńcze przesunięcie chronotypu 

a sztywne podziały godzin),
- przedstawiciele tzw. wolnych zawodów (problem: pułapka „dowolności”, za

chwianie równowagi praca-wypoczynek),
- pracownicy zmianowi służby zdrowia, operatorzy, pracownicy wszelkich odmian 

transportu (problem: senność w pracy).
Niedostosowanie pory i czasu trwania aktywności do indywidualnych preferencji 

i możliwości łączy się z konsekwencjami różnej wagi: od zwiększonego wysiłku 
niezbędnego dla utrzymania odpowiedniego poziomu czuwania i sprawności, czy
li większej eksploatacji zasobów osobistych, po bezpieczeństwo własne i innych. 
Chronoergonomia bada uwarunkowania indywidualne i sytuacyjne, uświadamia 
potrzebę „chronohigieny” i promuje biokompatybilną organizację własnego czasu. 
Ideą i istotnym celem działań chronoergonomicznych jest, by każdy pracujący mógł 
osiągnąć możliwie najwyższy stopień autonomii odnośnie do czasu pracy (w sensie 
jego ilości) oraz najlepszej pory pracy, zgodnej z własnymi potrzebami i upodoba
niami, czyli z chronotypem.

Cechą współczesności jest również narzucone tempo, pośpiech, pęd, zagubienie 
lub ignorowanie własnego wewnętrznego rytmu. Wydaje się, że szybkość działania 
liczy się bardziej niż jego jakość. Tymczasem zrobienie czegoś naprawdę dobrze 
przynosi dużo więcej satysfakcji. Stąd też rosnąca popularność ruchów slow, promu
jących powolne kontemplowanie przyjemności życia, refleksyjną postawę, szacunek 
dla środowiska i przede wszystkim dobrą jakość. Po pionierskim ruchu Slow food 
przyszła pora na Slow design, Slow travel, Slow cities itd. Tempo giusto to włoski 
termin muzyczny oznaczający tempo „właściwe”, „odpowiednie”, takie, do którego 
powraca się po rubato, a zarazem takie, które subiektywnie, intuicyjnie najbardziej 
odpowiada muzykowi. Niektórzy interpretują je obiektywnie jako tempo bicia ludz
kiego serca. Termin ten zyskuje obecnie nowe zastosowanie poza muzyką-jako od
powiednie tempo wszelkiego działania. Każdy z nas ma swój własny rytm. I każdy 
czuje, kiedy działa albo żyje zbyt szybko, kiedy robi zbyt dużo rzeczy naraz lub kie
dy sprawy toczą się zbyt wolno, a „czas przecieka przez palce”. W chronoergonomii 
chodzi więc też o to, by odnaleźć swój rytm, swoje tempo giusto.
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KWESTIONARIUSZ CHRONOTYPU
(H. Ogińska, 1996)

Inicjały:................Płeć (zakreśl kółkiem)'. M K Data urodzenia:.......................

Zawód: Data badania:..........................................

System pracy/godziny pracy:.............................................................................................

Kwestionariusz ten dotyczy Twoich upodobań i zwyczajów związanych z poziomem aktywności o róż
nych porach doby. Spróbuj określić, czy w Twoim przypadku poniższe twierdzenia są zgodne z praw
dą, czy też nie. Swoje odpowiedzi zaznaczaj, zakreślając kółkiem jedną z trzech następujących możli
wości: T oznacza „tak, prawda”; N oznacza „nie, nieprawda”, zaś ? znaczy „to zależy, trudno mi 
powiedzieć”. Postaraj się nie opuścić żadnego pytania.

PW-1. 
AM-2.
PW-3.
AM-4.

PW-5.

AM-6.

PW-7.

AM-8.

Najlepiej myśli mi się rano.......................................................
Równie łatwo pracuje mi się w dzień, jak i w nocy.................
Czuję się przez dłuższy czas senny po obudzeniu się rano......
Są takie pory dnia, kiedy wołałbym uniknąć wykonywania 
jakiejkolwiek pracy..................................................................
Gdybym rnusiał się sam czegoś uczyć robiłbym to 
raczej wieczorem.....................................................................
Bez względu na porę doby czuję się prawie tak samo, 
jeśli chodzi o nastrój i sprawność............................................
Lubię sobie wstać wcześniej niż trzeba, np. po to, żeby 
spokojnie przygotować jakieś rzeczy na cały dzień................
Kiedy nadchodzi moja zwykła pora snu, nie mogę opanować 
senności, oczy same mi się zamykają.....................................
Po południu pracuje mi się lepiej niż przed południem..........PW-9.

PW-10. Z rana jestem zazwyczaj w świetnym nastroju.........................
AM-11. O każdej porze dnia lub nocy potrafię się skupić,

jeśli mam coś do zrobienia........................................................
PW-12. W najlepszej formie jestem z rana, a w ciągu dnia

moja energia wyczerpuje się.....................................................
AM-13. Gdy coś (lub ktoś) obudzi mnie o jakiejś niezwykłej dla mnie 

porze, trudno mi „dojść do siebie”...........................................
PW-14. Z rana jestem ospały, a w ciągu dnia powoli się rozkręcam.....
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KLUCZ DO OBLICZANIA WYNIKÓW

nr pytania punktacj 
T

a odpowiedzi
N

PW-1 1 3 5
AM-2 1 3 5
PW-3 5 3 1
AM-4 5 3 1
PW-5 5 3 1
AM-6 1 3 5
PW-7 1 3 5
AM-8 5 3 1
PW-9 5 3 1
PW-10 1 3 5
AM-11 1 3 5
PW-12 1 3 5
AM-13 5 3 1
PW-14 5 3 1

SKALA „PW”
suma punktów za pytania: PW-1, PW-3, PW-5, PW-7, PW-9, PW-10, PW-12, PW-14

SKALA„AM”
suma punktów za pytania: AM-2, AM-4, AM-6, AM-8, AM-11, AM-13

INTERPRETACJA WYNIKÓW

SKALA „PW”

8-15 pkt. typ skrajnie poranny

16-20 pkt. typ umiarkowanie poranny

21-27 pkt. typ pośredni

28-32 pkt. typ umiarkowanie wieczorny

33-40 pkt. typ skrajnie wieczorny

SKALA„AM”

6-15 pkt. rytm słabo zaznaczony, 
amplituda mała

16-22 pkt. rytm umiarkowanie zaznaczony, 
amplituda średnia

23-30 pkt. rytm bardzo wyraźny, 
amplituda duża
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SPAQ
(wg N. E. Rosenthala, 1995)

Celem tego kwestionariusza jest określenie, jak Twój nastrój i zachowanie zmieniają się z upływem 
czasu. Proszę zakreślić kółkiem wszystkie stosowne odpowiedzi
Uwaga: interesują nas Twoie doświadczenia, a nie te, które mogłeś zaobserwować u innych.

1. W jakim stopniu doświadczasz zmian związanych z porą roku w zakresie: 
(zakreślaj swoje odpowiedzi kółkami)

brak 
zmian

lekka 
zmiana

umiarkowana 
zmiana

wyraźna 
zmiana

wyraźna 
zmiana

A. Długości snu X X X X X

B. Aktywności towarzyskiej X X X X X

C. Nastroju (ogólnego samopoczucia) X X X X X

D. Wagi ciała X X X X X

E. Apetytu X X X X X

E Poziomu energii X X X X X

2. W poniższych pytaniach w każdym wierszu wstaw krzyżyk dla wszystkich stosownych miesięcy. 
Może to być pojedynczy miesiąc, grupa miesięcy lub jakikolwiek inny układ.
Postaw krzyżyk w kolumnie oznaczonej jeśli żaden z miesięcy nie wyróżnia się specjalnie (regu
larnie).

W jakiej porze roku...

Stycz Luty Mar Kwie Maj Czer Lip Sier Wrze Paź List Gru 9

A. Czujesz się najlepiej

B. Masz skłonność do tycia

C. Jesteś najbardziej towarzyski

D. Śpisz najkrócej

E. Jesz najwięcej

F. Tracisz na wadze

G. Jesteś nietowarzyski

H. Czujesz się najgorzej

I. Jesz najmniej

J. Sypiasz najdłużej
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3. Używając skali opisanej w poniższej ramce, wskaż, jak wpływają na Twoje samopoczucie warunki 
pogodowe (zakreśl kółkiem tylko jedną cyfrę w każdej linijce).

-3 = Powoduje bardzo kiepski nastrój lub wyraźne spowolnienie (ospałość) 
-2 = Umiarkowanie pogarsza nastrój / spowalnia
-1 = Lekko pogarsza nastrój / spowalnia

0 = Brak efektu
+1 = Lekko poprawia nastrój lub dodaje energii
+2 = Umiarkowanie poprawia nastrój lub dodaje energii
+3 = Wyraźnie poprawia nastrój lub dodaje energii

? = Nie wiem, trudno mi określić

A. Zimno -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ?
B. Gorąco -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ?
C. Wilgoć, opady -3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 ?
D. Słoneczne dni -3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 ?
E. Suche dni -3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 ?
F. Szare, pochmurne dni -3 -2 -1 0 + 1 +2 +3 ?
G. Długi dzień -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ?
H. Zapylenie powietrza -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ?
I. Mglisty dzień, smog -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ?
J. Krótki dzień -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ?

4. Do jakiego stopnia (o ile kilogramów) Twoja waga zmienia się w ciągu roku?

0-1,5 kg □ 6-7,5 kg □
2-3,5 kg □ 8-10 kg □
4-5,5 kg □ ponad 10 kg □

5. Ile godzin w przybliżeniu sypiasz w ciągu doby w poszczególnych porach roku (łącznie z drzemka
mi). Zakreśl odpowiednią cyfrę.

Wiosna (marzec-maj) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 godzin
Lato (czerwiec-sierpień) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 godzin
Jesień (wrzesień-listopad) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 godzin
Zima (grudzień-luty) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 godzin

6. Czy zauważasz jakąś zmianę w swoich upodobaniach co do jedzenia w różnych porach roku?

Nie □ Tak □ Jeżeli tak, proszę ją opisać: ..................................................................................

7. Jeżeli zauważasz u siebie zmiany samopoczucia związane z porą roku, czy stanowią one dla Ciebie 
jakiś problem?

Nie □ Tak □ o Jeśli tak, czy jest to problem:
mały □ umiarkowany □ wyraźny □ poważny □ obezwładniający □
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SKALA SEZONOWOŚCI - Winter blues
(H. Ogińska, 2005)

Inicjały: .................... Płeć: M K Rok urodzenia:...................
4

Zawód:................................................. Godziny pracy/system pracy:...............................................

Niektórzy ludzie lubią zimę, inni niespecjalnie, a są i tacy, którzy czują się wtedy naprawdę okropnie. 
A jak Ty znosisz zimę? Jak się teraz czujesz, w porównaniu z innymi porami roku, czyli w stosunku 
do wiosny, lata i jesieni? Jako odpowiedź postaw krzyżyk w (jednej) kratce przy każdym kolejnym 
zdaniu. Postaraj się nie opuścić żadnego.

Wcale nie, 
wręcz prze

ciwnie!

Nie widzę 
żadnej 
różnicy

Racja, coś 
w tym 
jest...

Dokładnie 
tak!

1. Cały dzień jestem senny

2. Mam większy apetyt

3. Nic jestem w nastroju do flirtów

4. Tracę energię i napęd życiowy

5. Jestem przygnębiony

6. Wolę przebywać w samotności

7. Nic mogę się rano podnieść z łóżka

8. Przytłaczają mnie codzienne obowiązki

9. Ciągle coś podjadam

10. Czuję nicpokój/ogólny dyskomfort

11. Nic chce mi się z nikim rozmawiać

12. Czuję się znużony i ociężały

13. W sumie jem więcej niż potrzebuję

14. Ogarnia mnie zniechęcenie do wszystkiego

15. Towarzystwo mnie męczy

16. Nic mam ochoty nikogo „oczarować”

17. W sumie więcej czasu spędzam w łóżku

18. Jem więcej słodyczy

19. Nic mi się nic chce

20. Kompletnie się „rozregulowałem”

21. Czuję się po prostu źle
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KWESTIONARIUSZ SENNOŚCI DZIENNEJ
(Epworth Sleepiness Scale - Murray W. Johns, 1991)

Poniższy kwestionariusz dotyczy senności, jaką możesz odczuwać w ciągu dnia. Chodzi o to, byś ocenił 
prawdopodobieństwo, że się „ całkiem wyłączysz ”, zdrzemniesz lub zaśniesz w niżej wymienionych co
dziennych sytuacjach. Nawet jeśli nie byłeś ostatnio w niektórych z tych sytuacji, spróbujje sobie wyob
razić i udziel odpowiedzi. Chodzi o Twoje aktualne samopoczucie - z okresu ostatnich kilku tygodni. 
Odpowiedzi zaznaczaj, zakreślając kółkiem jedną z czterech następujących możliwości: 

0 oznacza „nigdy by mi się coś takiego nie zdarzyło”
1 oznacza „niewielkie prawdopodobieństwo zaśnięcia”
2 oznacza „średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia”
3 oznacza „duże prawdopodobieństwo zaśnięcia”

I) Czytanie w pozycji siedzącej 0 1 2 3

2) Oglądanie telewizji

3) Bierne siedzenie w miejscu publicznym, 
np. w teatrze, na zebraniu itp..................

4) Jazda samochodem przez godzinę bez przerwy 
- w charakterze pasażera ..............................

5) Odpoczywanie na leżąco 
w godzinach popołudniowych

6) Siedzenie i rozmawianie z kimś

7) Spokojne siedzenie po obiedzie (bez alkoholu) ..... 0

8) W samochodzie, kiedy tkwisz w korku.................... 0 12 3

0

o

0

0

0

1

1

1

1

1

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3
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SKALA ZMĘCZENIA CHRONICZNEGO

Ta lista obejmuje różne możliwe objawy przewlekłego zmęczenia. Proszę określić, jak często w ciaeu 
ostatnich 2, 3 miesięcy odczuwałeś niżej wymienione symptomy i dolegliwości:

prawie 
nigdy rzadko często

prawie 
stale

1. Bóle głowy............................................ 1 2 3 4
2. Ogólne osłabienie ............................... 1 2 3 4
3. Nadmierna senność............................. 1 2 3 4
4. Uczucie zmęczenia po obudzeniu...... 1 2 3 4
5. Brak apetytu......................................... 1 2 3 4
6. Niechęć do wszelkiego wysiłku ......... 1 2 3 4
7. Kołatania serca.................................... 1 2 3 4
8. Łatwe męczenie się.............................. 1 2 3 4
9. Apatia, zniechęcenie do wszystkiego.... 1 2 3 4

10. Drażliwość............................................ 1 2 3 4
11. Uczucie napięcia................................. 1 2 3 4
12. Nerwowość.......................................... 1 2 3 4
13. Trudności ze skupieniem uwagi.......... 1 2 3 4
14. Trudności z podejmowaniem decyzji.... 1 2 3 4
15. Kłopoty z pamięcią................................ 1 2 3 4
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Doświadczanie Aktywności
(BPS- R. Farmer & N. Sundberg, 1986)

Inicjały:________ Płeć: M K Data urodzenia:____________Data badania:__________

Instrukcja: Proszę zakreślić kółkiem literę „ T” (Tak) albo „N" (Nie) w zależności od tego, czy kolejne 
zdania pasują do Ciebie czy nie.

1. Łatwo jest mi skoncentrować się na tym, co robię......................................................
2. Często podczas jakiegoś zajęcia myślę o zupełnie innych sprawach...........................
3. Czas zawsze płynnie powoli.........................................................................................
4. Często jestem bezczynny, nie wiem, co mam robić......................................................
5. Często znajduję się w sytuacjach, kiedy muszę robić bezsensowne rzeczy.................
6. Oglądanie czyichś rodzinnych filmów na wideo albo zdjęć z podróży

okropnie mnie nudzi.....................................................................................................
7. Ciągle mam w głowie jakieś plany, rzeczy do zrobienia.............................................
8. Bez problemu potrafię sobie znaleźć jakąś rozrywkę..................................................
9. Wiele rzeczy, które muszę robić - to zajęcia powtarzające się i monotonne...............
10. Potrzebuję więcej bodźców, aby się rozkręcić, niż większość ludzi.............................
11. Większość rzeczy, które robię, sprawia mi frajdę........................................................
12. Rzadko się zdarza, żeby praca naprawdę mnie ekscytowała......................................
13. W każdej sytuacji udaje mi się znaleźć coś interesującego do zobaczenia

albo do zrobienia..........................................................................................................
14. Większość czasu spędzam, siedząc i nic nie robiąc......................................................
15. Umiem cierpliwie na coś czekać..................................................................................
16. Często zdarza się, że mam mnóstwo wolnego czasu i nic do roboty...........................
17. W sytuacji, kiedy muszę czekać (np. w kolejce), staję się nerwowy...........................
18. Często budzę się z jakimś nowym pomysłem..............................................................
19. Byłoby mi bardzo trudno znaleźć wystarczająco ciekawą pracę.................................
20. Chciałbym w życiu robić rzeczy będące dla mnie większym wyzwaniem.................
21. Czuję, że przeważnie pracuję poniżej moich możliwości............................................
22. Wiele osób uważa, że jestem pomysłowy i mam dużą wyobraźnię.............................
23. Mam tyle zainteresowań, że nie wystarcza mi czasu na wszystko...............................
24. Spośród moich kolegów to zwykle ja najdłużej kontynuuję dane zajęcie...................
25. Dopóki nie robię czegoś ekscytującego (lub nawet trochę niebezpiecznego),

czuję się ospały i otępiały. ........................................................................................
26. Żebym był naprawdę zadowolony, potrzebuję wielu zmian i urozmaiceń..................
27. Mam wrażenie, że w telewizji i w filmach powtarzają się ciągle te same rzeczy. .....
28. Kiedy byłem mały, często bywałem w monotonnych i nieznośnych sytuacjach.........

T N 
T N 
T N 
T N 
T N

T N 
T N 
T N 
T N 
T N
T N 
T N

T N
T N 
T N 
T N 
T N 
T N 
T N 
T N 
T N 
T N 
T N 
T N

T N 
T N 
T N 
T N



Chronotype - Behavioural Aspects, Personality Correlates, 
Health Consequences

Synopsis

Individual differences in diumal performance were first observed back in the 1930s, begin
ning with the work of Freeman and Hovland, then Nathaniel Kleitman. In the 1960s, Aschoff and 
Wever demonstrated that this variability was related to the circadian system in humans. A more 
systematic survey of “diumal types” started only in the last quarter of the 20th century. In addition 
to differences in physiological parameters and mental performance, the research on circadian 
types revealed important differences between morning and evening-oriented individuals in many 
aspects of behaviour, health, and personality (see reviews by Tankova et al., 1994 and Cavallera & 
Giudici, 2008). The sleep/wake preferences are the core of this theoretical construct and the basis 
for a simplified division of individuals into “larks” and “owls”. The term “chronotype” is used 
now to describe relatively stable traits of the subjective diumal rhythm of activity, characteristic 
of an individual - it may be considered an element of personality.

Research proved that the momingness-eveningness preference is of an endogenous nature 
and not a result of the individual’s habitual lifestyle. During constant routine studies, morning and 
evening chronotypes show phase differences in body temperature of over 2 hours and differences 
in subjective alertness of over 4 hours (c.g. Kerkhof & Van Dongen, 1996). A month-long study by 
Duffy, Rimmer, and Czeisler (2001) exploring the intrinsic period, a fundamental property of the 
circadian system, demonstrated that it was correlated with the behavioural trait of momingness- 
eveningness. Circadian preference shows to be an innate characteristic, formed to a large extent by 
genetic factors (see e.g. works by Vink et al., 2001; Archer et al., 2003; Hur, 2007) and modulated 
by environmental influences like photoperiod during the season of birth (Natale, Adan, 1999; Na
tale et al., 2009). The studies by Randler (2008), focused on differences in chronotype around the 
globe, showed that climate, longitude, and latitude also contribute to chronotype.

The classic and best-known tool to determine subjective diumal patterns on a behavioural 
level of circadian regulation is the MEQ (Momingness-Eveningness Questionnaire), developed 
by Home and Ostberg in 1976. Later, other measures appeared. The common feature of all those 
tools was that they dealt with only one characteristic of the diumal rhythm, namely the subjective 
phase, referred to as ‘momingness’ or ‘momingness-eveningness’. Few questionnaires addressed 
other issues than the phase.

The Chronotype Questionnaire

The theoretical background for developing the Chronotype Questionnaire presented here was 
the set of four parameters necessary to describe any rhythm: period, mesor, acrophase, and am
plitude. Since in the case of the circadian rhythm the period is synchronised to 24 hours at the 
presence of biological and social synchronisers, and the mesor (midline estimating statistic of the 
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rhythm) regards every single Function separately, only phase and amplitude are suitable for self
assessments. The questionnaire should concern their behavioural manifestations and be short.

The subjective phase is reflected by moming-evening orientation. It regards awareness of one’s 
own capabilities and limitations, preferences, readiness or unwillingness to undertake certain ac
tivities at various times of day. The scale should make no reference to the clock hours (as clock 
time habits are strongly based on local social, climatic, and cultural conditions), but aim at the 
variety of functional state aspects: mood, attention, energy level, efficiency etc. in the time frame. 
This is the ME scale.

The subjective amplitude, or the range of diurnal variation, appears as the ‘distinctness’ of 
daily changes, that is the awareness (or lack thereof) of difference between hyper- and hypo-ac
tivation phases, the ability to volitionally modulate one’s own psychophysiological state, e.g. to 
overcome drowsiness or to relax in the phase of increased activation. This is the DI scale.

The Chronotype Questionnaire is a tool of satisfactory accuracy. It shows good enough inter
nal reliability - significant item-total correlations in both scales and acceptable Cronbach’s alpha 
for ME scale (0.66-0.84, depending on age group); DI scale showed to be weaker (Cronbach’s 
alpha 0.51-0.72). The questionnaire seems to be less reliable in the case of young people at their 
adolescence than it is for older subjects. High reproducibility of the results in a two-week test- 
retest (p < 0.001) was proved in the student group (n = 97). Moreover, there was a significant 
correlation between self-assessments of the subjective phase investigated in a sub-group of 28 
subjects in the 7-year interval.

In its present form, the questionnaire allows to discriminate various categories of chronotype, 
which is of importance in view of the current functional state and health. It may be used in consul
ting individual timetables, preventing excessive workload and chronic fatigue.

Since we are all “children of the Universe”, our minds and bodies function according to the 
Earth’s rhythm. The chronotype, in this sense, reflects individual fitting to the world’s rhythmicity. 
The question arises: whether the distinct diumal rhythm is the attribute of a biologically well- 
adapted organism, i.e. the one sensitive to biological synchronisers? Or is the ‘flattened’ diumal 
curve the effect of civilisation pressures, and does it characterise socially well-adapted individuals 
in terms of contemporary 24-h societies?

Chronotype and personality traits

The associations of chronotype and personality/temperamental traits have always been an 
interesting question to the researchers, although up until now the studies were focused only on the 
momingness-eveningness dimension. The research reported herewith included also the “distinct
ness” of the circadian rhythm.

The Big Five (NEO-FFI) personality inventory was administered to the group of high school 
students (n = 146; 87 females and 59 males; aged 17.3 ± 0.5 years) and the group of young adults 
(m = 101; 44 males and 57 females; mean age 26.4 ± 6.5 years).

In the student group, extreme chronotypes, both morning- and evening-oriented, showed hi
gher level of neuroticism in comparison to moderate types. It proves the relationship of subjective 
amplitude with this personality trait. The lower average level of conscientiousness was observed 
in definite evening students in comparison to the others (and it may be seen as a stereotype picture 
of a young person of evening orientation: lack of orderliness and organization in life and work, 
lack of self-discipline, laziness).

In the group of young adults (final-year university students and young employees) the configu
ration of five personality scales resembled that in the high school students group, but only neuroti
cism showed statistically significant association with the chronotype, namely its distinctness.

As to the coping strategies, the group showed higher scores in task-oriented strategies, in 
comparison to emotion- and avoidance-oriented strategies; the results do not differ significantly 
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from the norm for this age. Higher subjective amplitude (distinct rhythm) was associated with 
emotional and avoidant styles of coping, and especially with “engaging in altemate/substitute 
tasks” as a method of evading stress. Morning-evening orientation did not show any relation to 
coping strategies. No interaction between chronotype dimensions was found.

It seems that a distinct diurnal rhythm of activation is a factor associated with emotional respon
siveness, which in turn manifests itself in a characteristic style of coping with stressful situations - 
concentration on trying to reduce the tension. One may therefore consider the diurnal variability of 
activation as a factor augmenting an individual’s susceptibility to mood swings and disorders.

Vulnerability to depression

From the very beginning, psychiatrists observed the links between biological rhythms and af
fective disorders. The characteristic diumal variations of mood and early awakenings in the course 
of depressive disorder have been treated as its diagnostic symptoms.

Not only sleep, but also other diumal rhythms studied in depressive patients showed a distur
bed course - advanced phase, diminished/flattened amplitude, greater variability (Wirz-Justice, 
2003, 2006). Up to now, it has not been explained whether those disturbances of diumal rhythm 
are etiologic for mood disorder or - to the contrary - are they effects of the changed life style and 
behavioural changes in the course of the illness? The aim of this part of the study was to recognize 
chronotype factors of susceptibility to affective problems.

The prognoses of Polish psychiatrists, widely commented on both in popular and specialist 
press, were corroborated: the proportion of students (of a a high school in the city of Krakow) 
showing at least mild symptoms of depression reached 40.4%. Their average score in the Beck 
Depression Inventory was 9.7 ± 8.4 (minimum 0, maximum 44 pts.), which is a little bit more then 
the ‘norm’: 9 points. By comparison, the average score in the group of medical doctors (n = 78, 
age 29-73 years, mean 49.9 ± 12.8) reached 5.5 ± 4.4 pts. Comparing those two groups is, howe
ver, not justified, as the medical group was not a random sample - it consisted of active people, 
taking part in advanced trainings, etc.

The popular observation regarding more frequent symptoms in females than males was only 
a tendency in this student group (46 vs. 32%). Apart from the characteristic (at least for Polish 
population) higher neuroticism, openness, and agreeability scores among women (as measured by 
NEO-FF1), they showed larger subjective amplitude, i.e. the distinctness of diumal rhythm.

To assess the importance of chronotype-depression link, the linear regression analysis was 
performed on BDI data in relation to momingness-eveningness and distinctness scales as eventual 
predictors. In both examined groups, the results were similar: no associations between depressive 
symptoms and M-E score, significant correlation with distinctness score, no interaction of chro
notype dimensions.

It seems that personality traits are more important factors predisposing to mood disorders. 
The characteristic configuration may be described as “high neuroticism - low extraversion - low 
conscientiousness”. Two other dimensions of the Big Five are not essential.

The regression analysis of EPl (Eysenck Personality Inventory, 12-item version) in the group 
of medical doctors identified both subjective acrophase and amplitude as significant predictors of 
neuroticism (defined by the shortened N-scale) and showed no relationship between chronotype 
dimensions and extraversion. Chronotype traits appeared to be significant predictors of chronic 
fatigue level and general mental health, as measured by General Health Questionnaire (Makow
ska, Merecz, 2001). In the latter case, an interaction effect of subjective rhythm parameters was 
observed - when the distinctness score (amplitude of diumal changes) is higher, the evening 
orientation shows its negative consequences for general mental well-being.

This study did not shed light on the essence of the relationship between eveningness and mood 
disorders. It cannot be excluded that poor well-being (depressed mood) in the evening types is the 
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result of their permanent “social jetlag”, i.e. continuous affliction by everyday duties scheduled 
at the “traditional” times of day. Another explanation should also be taken into account: primary 
symptoms of depression, i.e. lowered mood in the morning hours is interpreted as sign of evenin
gness, and anergy leads people with lowered mood to postpone they activity into the later hours, 
which are less demanding in terms of professional workloads. This may be, mistakenly, interpre
ted as an indication of evening orientation, according to Drennan et al. (1991).

Susceptibility to seasonality (and to Seasonal Affective Disorder, SAD)

The extreme seasonality seems to be the unwanted and useless - in contemporary world - he
ritage of the evolutionary process: the animal’s ability to hibernate in order to survive the unfa
vourable, cold season. Apart from the depressed mood, SAD syndrome is characterized by a set 
of “atypical symptoms”, like longer sleep, increased appetite, craving for sweets and carbohydra
te-rich food, and, in consequence, gaining weight. This is akin to “resource saving” behaviour. 
Chronotype and seasonality represent two facets of the process of an individual Atting to exoge
nous biological rhythms - daily and yearly changes in the external environment connected with 
the Earth’s rotations and movements. They are both connected with melatonin secretion by the 
pineal gland, under the influence of the circadian mechanism, on the one hand, and the length of 
exposure to external light, on the other hand.

That part of the study was aimed to recognize the personality factors of susceptibility to seaso
nal mood fluctuations in a non-clinical sample: 101 subjects (57 women, 44 men; mean age 26.4 
± 6.5 years) filled in the Seasonal Pattern Assessment Questionnaire, Chronotype Questionnaire, 
and a smaller sample (n = 44) completed the Winter Blues Scale (WBS), created by the author. 
It consists of 21 items describing characteristic behaviours and subjective feelings of a seasonal- 
sensitive individual and proved to be a psychometrically reliable tool (Cronbach’s alpha 0.9).

Women scored significantly higher than men in neuroticism (p = 0.049), agreeableness 
(p = 0.010), and avoidance-oriented coping style (p = 0.041). Sex differences were clearly visible as 
far as subjective perception of seasonal changes is concerned - women declared more pronounced 
yearly variations in all the aspects of seasonality, and their global seasonality score was significantly 
higher than that of men (ANOVA: F W) = 6.261; p = 0.014). The most important sex difference was 
related to appetite variations during the year. Sex has no impact on the general pattern of seasonal 
changes - the magnitude of typical mood and energy changes during the year is greater than that of 
atypical changes, including length of sleep, weight, appetite, and social activity.

Both dimensions of chronotype showed relations to seasonality. However, the subjective am
plitude proved to bea a much stronger predictor of seasonal mood fluctuations than morning
evening orientation. A lowered level of functioning in a cold season, or potential susceptibility to 
seasonal depression may be observed, above all, in subjects representing extreme types, i.e. in di
stinct ones. It may be hypothesized that sensitivity to natural environment conditions is a separate 
individual trait shaping the subject’s proneness to mood changes, both in diurnal and year scale, 
i.e. circadian and seasonal fluctuations.

Excessive daytime sleepiness

The Epworth Sleepiness Scale (ESS) was administered to 162 medical doctors taking part 
in advanced professional training at the Jagiellonian University Medical College (90 women, 
72 men, aged 30 to 72 years, mean age 47.8 ± 11.2). The average score in ESS was 7.3 points 
(SD = 4.1, minimum 0, maximum 21 points); distribution close to normal. If one considers the 
results in three categories: low/normal, elevated, and high, then a higher-than-normal level of 
sleepiness was presented by 36% of subjects.
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The second group studied comprised 115 psychology students (95 women, 23 men, aged 
19-33 years, mean age 21.5±2.1). The average result in ESS was slightly higher than in medical 
doctors: 8.2 pts. (SD = 3.7, minimum 0, maximum 19 points). The percentage of subjects repre
senting increased levels of sleepiness (if taking into account the criterion by M.W. Johns, the 
author of the scale) was surprisingly high - over 50%. This group revealed a low correlation of 
daytime sleepiness and individual sleep need (r = 0.2; p < 0.04), a low negative relationship with 
real sleep length (tendency: r = -0.18; p < 0.06), and a significant negative correlation with the 
sleep index, i.e. the ratio of “real” and “ideal sleep” (r= -0.35; p < 0.001). Daytime sleepiness was 
also associated with the subjective amplitude, that is the DI score (r = 0.21; p < 0.03).

The third population analyzed (the “general” one) consisted of 147 women and 92 men (aged 
15 to 91 years, mean age 48 ± 21,1). The average ESS score was 7.4 points (SD = 4.09, minimum 
0, maximum 18 points); 36.5% of subjects represented increased levels of sleepiness (more than 
8 points). The difference between females and males was marked in this group. Although mean 
ESS scores did not differ significantly (7.59 vs. 1.12), the percentage of “sleepy women” (showing 
more than 8 points in ESS) was higher than that of “sleepy men” (44.1% vs. 29.7%; p = 0.028).

It may be concluded that excessive drowsiness is the problem mainly in younger social groups 
- high school and university students. It is not consistent with daily observations of older people 
as those who are prone to taking a nap during the day. Those two statements are not contradictory, 
however - lifestyles and school schedules in younger subjects make it almost impossible to nap 
(which would probably be the best way to fight off daytime sleepiness). Moreover, the higher 
sleep need in adolescents augments their individual “sleep debt”.

In all the groups there were more or less visible associations between daytime sleepiness and 
subjective amplitude of the circadian rhythm. It is difficult to decide whether a distinct diumal 
rhythm (a large amplitude) is a favourable or unfavourable individual trait as far as adaptation me
chanisms are concerned. On the one hand, it may be the proof of functioning “in accordance with 
the nature” (rhythmic by its quintessence); on the other hand, large diumal variability of activation 
and vigilance may be the source of errors and unreliability of a worker (especially an operator). 
The case is probably that the large subjective amplitude may be an adverse factor for “long shifts” 
(10-12 hours of work), but it may be positive for regular schedules, in which a distinct rhythm 
helps to maintain regular daily schedules of work & rest, sleep, and meals.

Most likely, there is no common mechanism of daytime sleepiness - it is the result of a com
plicated interplay of individual and situational factors, including age, gender, and relations with 
the environment conditioned by temperamental/personality traits and the chronotype. It seems 
that young age, female sex, sleep deficit, and distinct chronotype may be considered as “risk 
factors” for excessive daytime sleepiness. However, this configuration does not implicate the un
controlled attacks of drowsiness at work. In that case one cannot ignore the function of motivation 
and interest in work activity which play a modulating role. Yet, all the above-mentioned aspects 
may be recognised as predispositions to chronic fatigue development.

Chronotype, sleep loss, and cortisol level

This study focused on chronotype-related differences in subjective load assessment, sleepiness, 
and salivary cortisol pattern in subjects performing a day-long simulated driving. Individual diffe
rences in work stress appraisal and psychobiological cost of prolonged load seem to be of importan
ce in view of expanding compressed working time schedules. Twenty-one healthy, male volunteers 
(mean age 27.9 ± 4.9 years) were required to stay in semi-constant routine conditions. They perfor
med four sessions (~2.5 h) of simulated driving. Saliva samples were collected after each session, 
i.e., at 10:00-11:00,14:00-15:00,18:00-19:00, and 22:00-23:00, as well as 10-30 min after waking 
(between 05:00 and 06:00) and at bedtime (after midnight). Subjective data on sleep need, sleeping 
time preferences, sleeping problems, and the details of the preceding night were investigated bya 
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a questionnaire. Subjective measures of task load (NASA-Task Load Index, NASA-TLX), activa
tion (Thayer’s Activation-Deactivation Adjective Check List, AD ACL), and sleepiness (Karolinska 
Sleepiness Scale, KSS) were applied at times of saliva samples collection.

M-oriented and E-oriented types differed significantly as to their ideal sleep length (mean 
6 h 54 min ± 44 vs. 8 h 13 min ± 50 min), preferred sleep timing (midpoint at 03:19 vs. 04:26), 
and sleep index, i.e., ‘real-to-ideaT sleep ratio before the experiment day (0.88 vs. 0.67). Sleep 
deficit proved to be integrated with eveningness. M and E types exhibited similar diumal profiles 
of energy, tiredness, tension, and calmness assessed by AD ACL, but E types estimated their wor
kload (NASA-TLX) and level of sleepiness (KSS) as higher. M types exhibited a trend of higher 
mean cortisol levels than E types (F(| |8) = 4.192,p < .056) and distinct diumal variations (F = 
2.950, p < .019), while E types showed a flattened diumal curve. Cortisol values did not correlate 
with subjective assessments of workload, arousal, or sleepiness at any time of day. Diumal cor
tisol pattern parameters (i.e., morning level, mean level, and range of diumal changes) exhibited 
significant positive correlations with sleep length before the experiment (r = 0.48, 0.54, and 0.53, 
respectively) and with sleep index (r = 0.63, 0.64, and 0.56).

Lower morning cortisol and lower mean diumal level were associated with sleep loss, while 
higher levels of cortisol were observed in rested individuals. If interpreted in the context of stress 
theory, it may be hypothesized that rested males perceived the driving task as a challenge, while 
those with reduced sleep were unable to engage fully in the experimental situation.

Individual differences in work stress appraisal and psychobiological cost of prolonged load 
seem to be of importance in view of expanding compressed working time schedules and incre
asing need for “temporal flexibility” of workers in modem companies. Morning-evening orienta
tion as well as sleep deficit, which is strongly associated with the evening chronotype, appear to 
be modifying factors when assessing work stress or ‘psychological costs’ and the use of individual 
resources.

Tolerance to night work

Sleepiness is one of the major factors degrading performance and impairing safety at work. 
It is hypothesised that some personality and chronotype characteristics influence alertness at ni
ght; in other words, some individuals are less fatigable at physiologically abnormal times. This 
report is based on the data gathered from employees (mainly operators) in an iron and steel plant 
in Krakow. Only 10% of the workers declared that they did not experience sleepiness during the 
night shift. These “resistant” subjects needed, on average, half an hour less sleep to feel good and 
fit the next day in comparison to the “drowsy” ones (p < 0.02). They had probably longer sleep 
latency, slept better in the daytime than their counterparts, and were less neurotic (p < 0.05) and 
less reactive (p < 0.01). The distribution of moming-intermediate-evening types was regular and 
similar in both groups, while the distribution of small-medium-large amplitude types differed 
significantly: only a few subjects among the “resistant” workers showed a large amplitude of the 
circadian activity rhythm.

It seems that one may identify a set of individual traits conducive to resistance to sleepiness 
during night work: naturally short sleep requirement, longer sleep latency, low neuroticism, low 
reactivity, and vigorousness (less distinct circadian rhythm of activation). Eveningness, a trait that 
used to be considered a good predictor of night work fitness, does not seem to play an important 
role, as both “larks” and “owls” are sleepy at night - the former earlier, perhaps, and the latter - 
later. The set of variables given above can be explained as follows:
- short sleepers are more resistant to drowsiness because their sleep deficit (which is unavoida

ble in a shift system) is less than that of medium and long sleepers;
- long sleep latency means they do not use the chance to fall asleep even if the external condi

tions are momentarily favourable (dim light, white noise, comfortable seat, etc.);
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- low neuroticism (and low reactivity correlated to it) means they are more resistant to fatigue, 
so the homeostatically regulated component of the need for sleep does not affect them as much 
as it does others; the second important consequence of lower reactivity is that they are not so 
sensitive to disturbances of daytime sleep;

- the less distinct rhythm (small amplitude) means they are not so vulnerable to the time of day 
(or night), that is, to the circadian component of the need for sleep.
Is this the answer to the question of personnel selection for night work? It is rather an indica

tion for further research, as at least two issues should be kept in mind: ( 1 ) what are the practical 
chances of predicting general fitness for night work on the basis of descriptions of individual 
factors, and (2) what are the interrelations between subjective declarations (self-assessments) and 
objective measures, in other words, between subjective alertness and performance?

On the basis of our previous experience of predicting tolerance to shift work, it seems that 
prognoses are not accurate enough to be practically useful (Ogińska et al., 2000) and not accurate 
enough to recommend selection procedures as a valuable tool for improving safety. However, 
descriptions of individual temperamental and chronotype traits may be useful in gaining initial 
orientation as to one’s own chances of meeting the shift system’s demands and of working out 
effective coping strategies.

Focus: Schoolchildren - their chronotypes, sleep deficit, chronic fatigue, 
and coping with stress

Chronic sleep deficit is a common condition among adolescents. Coupled with school stress 
and the problems of adolescence, it may affect their mental health. To compare the quantity and 
quality of sleep and the occurrence of chronic fatigue symptoms in students from rural and urban 
areas, 182 students from Krakow and 58 students of junior high school in Wiśniowa were assessed 
in this study. Respondents reported a relatively high sleep need (9 hours 14 minutes, SD = 100 
min), while their regular length of sleep was 7 hours 57 minutes (SD = 72 min). City residents 
slept 84 minutes shorter than country dwellers. Students of urban schools complained significan
tly more often of “generally poor quality of sleep” and “fatigue after waking”. Also, they more 
often reported symptoms of chronic fatigue like: headaches, general weakness, excessive drowsi
ness, tiredness after waking, listlessness, and irritability. Sleep deprived and rested students diffe
red most significantly (p < 0.001) as to the problems with concentration, irritability, and general 
weakness, beside the obvious effects, such as excessive sleepiness and fatigue on waking. It may 
be concluded that sleep deficit in adolescents affects their well-being, mood and cognitive capabi
lities; and this phenomenon has significantly higher prevalence among city residents.

The scale entitled “How do you cope?” (developed by N. Bulik & Z. Juczyński) is the tool 
identifying three possible styles adopted by individuals in a stressful situation of “standard” cha
racter (not being invited by a friend to a party, as the only one from the whole class) or in a par
ticularly unpleasant/difficult situation experienced by a subject during last year (to be described). 
This enables the differentiation between ‘dispositional’ and ‘situational’ coping. Three ways of 
coping with stress were defined as: active dealing with the problem, concentration on one’s own 
emotions, and looking for social support.

There were no significant differences between morning- and evening-oriented types in the an
thropometric parameters. Evening-oriented subjects showed slightly greater sleep need in compa
rison to morning-oriented ones (9.27 vs. 8.76 hours), and significantly longer “ideal time-in-bed”: 
10.96 vy. 10.03 hours (p < 0.05). Evening types exhibited considerably higher scores in chronic 
fatigue scale and its three sub-scales concerning general fatigue, lowered mood, and cognitive 
symptoms (p < 0.004). E-types used - significantly more often than M-types - all strategies of 
coping with stressful situations: active looking for the solution to the problem (p < 0.021), concen
tration on their own emotions (p < 0.009), and getting social support (p < 0.001). It may suggest 
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bigger susceptibility of evening types to stress and their tendency to appraise life events as stress
ful (rather than challenging), and requiring adaptation efforts. All the results were higher for real 
stressful situations in comparison to a standard, imaginary event.

It may be concluded that evening-oriented adolescents run a a greater risk of developing chro
nic fatigue symptoms in their routine school schedules. Although they don’t suffer from sleep 
deficit more than others, their slightly greater sleep need and susceptibility to stress make them 
more vulnerable to lower mood and well-being. Eveningness and sleep index together explain 
almost half of the variance in chronic fatigue scale.

Sleep loss seems to cause more severe effects in females than in males, and the associations of 
fatigue and mood with sleep need and sleep index are more pronounced in younger subjects. It is 
somewhat surprising that fatigue symptoms in school children are as frequent as in hard-working 
adults (Ogińska, Pokorski, 2006). Thus far, too little attention has been paid to the time budget 
and timing problems of adolescents, as school duties are not considered to be equivalent to work 
in adulthood.

New research perspectives - Chrono-neuro-ergonomics

The main research question of this part of the study was whether the time of fMRI examina
tion makes a difference for the interpretation of the results? And, consequently: is there an indi
vidual diurnal profile in attentional system performance that may be observed by neuroimaging 
methods?

The purpose of the study was to analyze the parietal lobes’ activity in subjects representing 
different chronotypes (extreme morning, intermediate, and extreme evening type). Three heal
thy volunteers (females, age 28 to 44 years) were scanned (Signa Excite GE 1.5T MR system) 
four times a day (10:00, 14:00, 18:00, and 22:00) to observe the diumal variations of neuronal 
structures’ activities. The experiment was conducted in semi-constant routine conditions. The 
participants spent the whole day in the laboratory, with dim light and constant temperature. They 
stayed awake and in sitting/semi-recumbent position. Allowed activities were limited to reading, 
chatting, and watching video. Small snacks were served at regular intervals; caffeine and other 
substances that might influence the subjects’ alertness were excluded.

Participants were performing a specially designed saccadic task that activated the parietal 
lobes, responsible for attention disengagement process. Functional images were acquired using 
a spin-echo echoplanar sequence sensitive to blood oxygenation level dependent (BOLD) contrast 
and analysed using SPM5 package. A classical ReML (residual maximum likelihood) estimation 
of first-level model was performed. The research proved that the extreme morning type shows 
stronger activation of the left parietal lobe while the evening type exhibit stronger activation of 
the right parietal lobe. The findings show evident differences between subjects’ results obtained 
at different times of day. After several hours of wakefulness, a noticeable decrease in the parietal 
lobes’ activity is visible and it is not observed in the subsequent measurements. It is consistent 
with the deterioration in efficiency called post-lunch dip and occurring 8-9 hours after usual wa
kening time. For the morning type the post-lunch effect occurs around 2 pm, while in the case of 
the evening type it appears around 6 pm. The post-lunch dip inhibition of the parietal lobes region 
activity significantly disables the efficiency of the attention orienting system.

It seems that the time of examination should be taken into account in interpreting the results 
of an fMRI related to the cognitive sphere. The findings suggest that the circadian rhythm of 
cognitive functioning may play a substantial role in explaining intra-individual changeability of 
fMRI results, while the chronotype is a factor to be considered in interpreting inter-individual 
variability.

The next sample analysis aimed to trace potential chronotype differences in performing susta
ined attention task at various times of day and in sleep deprivation conditions in comparison to 
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rested wakefulness. Three definite morning- and three evening-oriented subjects were identified 
on the basis of self-assessment (Chronotype Questionnaire, Oginska 1996). E-oriented subjects 
showed greater decrease in percentage of correct reactions and bigger increase in number of omis
sions while sleep-deprived. Independently of sleep debt, they exhibited slower and more accurate 
reactions than M-types.

Summary: Chronotypology and chronoergonomics

Studying the links between chronotype parameters, their temperamental/personality correlates 
and health consequences may bring important suggestions regarding prevention of chronic fati
gue, adjusting work schedules according to individual needs and characteristics, and training and 
education of subjects who have to adapt to “atypical” hours of work and rest.

We still lack the empirical data on individual differences in vulnerability to sleép deprivation 
and in coping with sleep loss. It is not clear how chronotype traits influence the adaptation to shift 
work and to situations requiring prolonged and/or intense vigilance, in so-called “critical safety” 
operations. Further research should address those challenges.

Important current public health issues encompass susceptibility to affective disorders (depres
sion), addictions, and overweight. In all those spheres, the chronobiological aspects, and especial
ly disturbances of the circadian rhythms, play a vital role. According to recent studies, sleep defi
cit involves a set of symptoms including impaired immune, endocrine, and metabolic functions, 
disturbed appetite, and profound neurocognitive deficits. The dysrégulation of affective stability 
following sleep loss has also been documented. In this context, it is a bit alarming that over 50% 
of students examined within the projects reported herewith complain of fatigue upon awakening, 
which is a sign of insufficient sleep (too short or bad quality). This is often the result of incompa
tibility between the school schedules (starting early) and the drift to eveningness, typical during 
adolescence.

Further research should take into account the role of chronotype in relation to the mainstay 
of healthy lifestyle: sleep, eating habits, and physical activity. While the questions of sleep, sleep 
deficit, and daytime sleepiness have been explored for a couple of years, problems of nutrition and 
physical fitness seem to be a rarely undertaken topics in chronobiological research.

Flexible work schedules and atypical working hours are the hallmark of contemporary econo
mics, based on the continuous exchange of information and communication irrespective of time 
zones. The “24-h society” generates the need for a new chronoergonomics, focused on flexitime, 
compressed working hours, telecommuting, and other new forms of work organisation. While the 
levels of worker autonomy and self-employment grow, in many professions, especially manage
rial and freelance ones, there is a tendency to lengthen the working time in terms of daily, weekly, 
and yearly load. Chronic fatigue and professional bumout syndrome are the common consequen
ces of overwork.

Time pressure and being continuously ‘on-line’ and ‘in touch’ are characteristic of the new 
“24/7 work culture”. Incompatibility of activity/rest times and individual preferences and possi
bilities brings about consequences on different levels: from increased use of individual resources 
and effort to maintain the appropriate level of performance, to jeopardizing individual and public 
safety. Chronoergonomics focuses on individual and situational conditionings of safety and rules 
of ‘chrono-hygiene”. It promotes biocompatible time management. Its ideal goal is to make it 
possible for every worker to gain the maximum level of time autonomy, i.e. to function in accor
dance with their own preferences and capabilities regarding the tempo and times of work (both in 
the sense of the number of working hours and diurnal work schedule). Chronoergonomics is also 
about finding one’s own tempo giusto in one’s working life.
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