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Quality of life evaluation in chronic respiratory diseases 
Ocena jakości życia w przewlekłych chorobach układu oddechowego 

 W okresie ostatnich lat, w przewlekłych chorobach układu oddechowego coraz większe znaczenie 
ma ocena jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia HRQOL (ang. Health Related Quality of  
Life) [3,4,6]. W piśmiennictwie polskim w tej grupie chorych problematyka ta jest rzadko poruszana 
[5,8]. HRQOL zyskuje na znaczeniu w sytuacji w której wyleczenie nie zawsze jest możliwe oraz 
stanowi próbę uzupełnienia obiektywnej oceny stanu zdrowia. Dokonuje się to za pomocą  specjalnie 
skonstruowanych kwestionariuszy, które oceniają stan: funkcjonalny, psychiczny, społeczny oraz 
objawy związane z chorobą i leczeniem [1,5,8].   
    Podstawowym kryterium doboru kwestionariuszy oceniających jakość życia  jest ich wartość 
psychometryczna pod względem: rzetelności trafności, czułości. Kryteria te spełnia  kwestionariusz 
ogólny  SF-36 (The Short Form 36 Health Survey Questionnaire). Walidację tego kwestionariusza 
prowadzono w ostatnich latach w 10 krajach europejskich [9,11], a w Polsce w badaniach Jaremy i 
wsp. [7].  
    Celem prezentowanych badań jest ocena jakości życia młodzieży i młodych dorosłych z 
mukowiscydozą w porównaniu z innymi przewlekłymi chorobami układu oddechowego. 

  MATERIAŁ I  METODA 

 Badania przeprowadzono (od stycznia do maja 20004r.) u pacjentów w wieku powyżej 15 lat 
hospitalizowanych w Klinice Bronchologii i Mukowiscydozy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 
Oddział Terenowy w Rabce. Wyodrębniono w nich dwie grupy. Jedna grupa (nr I) to chorzy na 
mukowiscydozę (n=55), chorobę  wieloukładową o najtrudniejszym przebiegu i niepomyślnym 
rokowaniu. Grupa druga (nr II) to chorzy z innymi przewlekłymi chorobami układu oddechowego 
(n=38): astma (13 chorych, 34,2%), zespół pierwotnej dyskinezy rzęsek (14, 36,8%), rozstrzenie 
oskrzeli (5, 13,2%) oraz inne (6, 15,8%)- przewlekłe zapalenie oskrzeli, sródmiąższowe złuszczające 
zapalenie płuc.  
  Do  przeprowadzenia badań wybrano wersję polską kwestionariusza ogólnego SF-36.   



 343 

  Umożliwia on otrzymanie profilu jakości życia w zakresie dziewięciu dziedzin. fizyczne 
funkcjonowanie (ang. PF-physical functionig), ograniczenie fizyczne w pełnieniu ról (ang. RLP- role 
limitation physical), ograniczenie emocjonalne w pełnieniu ról (ang. RLM- role limitation mental), 
społeczne funkcjonowanie (ang. S.C.-social functionig), zdrowie psychiczne (ang. MH-mental health), 
energia/witalność (ang. EV- energy/vitality), ból (ang. P-pain), postrzeganie ogólnego zdrowia  (ang. 
HP-general health perceptions), zmiany w zdrowiu (ang. CIH-change in health). Dane pochodzące z 
kwestionariusza SF-36 uzupełniono danymi demograficznymi (wiek, płeć), klinicznymi takimi jak:  
natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (ang. forced expiratory volumne in one second 
FEV1), natężona pojemność płuc (ang. forced vital capacity FVC) wyrażona jako procent wartości 
należnej wskaźnik masy ciała BMI (ang. body mass index), wiek rozpoznania choroby, liczba 
hospitalizacji i leczenie dożylne antybiotykami w czasie ostatniego roku, ocena wydolności pacjenta 
(skala WHO- World Health Organisation Performance Status).  

WYNIKI  BADA Ń  

Średnia wieku w grupie I wynosiła 21,7(SD 4,75),  procentowy  udział mężczyzn i kobiet był 
podobny. W grupie II  średnia wieku wynosiła 18,8(SD 4,96), przeważały kobiety (73,7%).  Średnia 
wieku rozpoznania  wynosiła (śr. 9,5 sd 6,3 vs 8,1 sd 5,4).  

Badane grupy różnią się istotnie statystycznie pod względem płci (p<0,05) i wieku (p<0,001) a 
brak było różnic wieku rozpoznania.  
  Zaobserwowano  różnice istotne statystycznie (p<0,001) pomiędzy grupą I i II w zakresie 
zmiennych klinicznych: BMI (śr. 17,9 vs śr.20,5), wskaźnika funkcji płuc- FEV1% (śr.44,4  vs śr. 79,0 
) oraz  FVC% (śr. 62,5 vs śr.87,7 ). W grupie I funkcja płuc była gorsza w porównaniu z grupą II. 
Większość chorych z grupy I  (82,4%) było hospitalizowanych jeden raz i więcej  w ciągu roku oraz  
podobny procent otrzymywało antybiotyki dożylne. W grupie II (76,3%) nie przyjmowało 
antybiotyków dożylne  w ciągu minionego roku  nie było ani razu hospitalizowanych (55,6%). 
 Ocena stopnia wydolności pacjenta pozwoliła stwierdzić, że w grupie I do normalnej aktywności 
zdolnych było 13%, pewne ograniczenia w ciężkiej pracy oraz  niezdolność do pracy miało 72,2% a 
ograniczenie w zdolności do samoobsługi występowało u 14,8%. W grupie II do normalnej 
aktywności zdolnych było 55,3% badanych, ograniczenia w ciężkiej pracy i zdolności do pracy 
występowały u 42,1% a ograniczenia w zdolności do samoobsługi tylko u 2,6%. W obydwu badanych 
grupach ani jeden chory nie został oceniony na 4 punkty (całkowicie niezdolny do samoobsługi, 
przebywa stale w łóżku) w zakresie stanu wydolności. Stwierdzono znamiennie niższe średnie 
wyników w ocenie stopnia wydolności dla grupy I w porównaniu z II (p<0,001). 
  Interpretację kwestionariusza SF-36 poprzedzono oceną jego rzetelności za pomocą 
współczynnika alfa Cronbacha. Wyniki szacowania rzetelności wykazały, że 5 na 8 skal w 
kwestionariuszu SF-36 uzyskuje bardzo dobre wskaźniki rzetelności powyżej zalecanej granicy (wsp. 
alpha Cronbacha >0,70). Jedynie w skali energia/witalność, społeczne funkcjonowanie, zdrowie 
psychiczne wyniki wskazywały  na stosunkowo słabszą rzetelność w sensie wewnętrznej zgodności 
(spójności) odpowiedzi na pozycje tej skali. 

Analiza wyników oceny jakości 
życia za pomocą kwestionariusza 
SF-36 wykazała, że średnie 
wyniki w poszczególnych skalach 
dla obydwu grup były podobne. 
Różnice w ocenie jakości życia 
pomiędzy  grupą I i II były 
statystyczne istotne tylko dla 
dwóch podskal: postrzeganie 
ogólnego zdrowia-HP (p=0,02) 
oraz zmiany w zdrowiu-CIH 
(p=0,003) (histogram  1).  Niska 
średnia wartość pomiaru  jakości 
życia (w granicach 50) 
obserwowana była dla podskal: 

Histogram 1. Rożnice w ocenie jakości życia  w grupie I i II
pozim istotności U Mana Whitneya *p<0,05 ** p< 0,01
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ogólne postrzeganie zdrowia-HP,  zmiany w zdrowiu-CIH, zdrowie psychiczne-MH, ograniczenie 
fizyczne w pełnieniu ról-RLP, energia/witalność-EV. Najwyższą średnią  badani w grupie I i II  
uzyskali odpowiednio dla podskal: fizyczne funkcjonowanie–PF (śr.64,2 vs 64,8), ograniczenie 
emocjonalne w pełnieniu ról-RLM (śr.55,2 vs 63,3), społeczne funkcjonowanie –SC (śr.57,4 vs 61,9),  
ból-P (śr.70.1 vs 73,3). Różnice znamienne w ocenie jakości życia w zależności od płci stwierdzono  
tylko w zakresie skali PF-fizyczne funkcjonowanie (p=0,004) w grupie chorych na mukowiscydozę. 
Potwierdzeniem związku płci z postrzeganiem fizycznego funkcjonowania jest korelacja pomiędzy 
skalą PF a płcią w grupie I (tab. 2).  
 

Tabela 2  Związki istotne statystycznie pomiędzy jakością życia  
a zmiennymi klinicznymi  u chorych na mukowiscydozę (n=55) 

Pary zmiennych R Spearman p 

Fizyczne funkcjonowaniePF &  PŁEĆ -0,39 0,003** 

Ograniczenie fizyczne w pełnieniu ról RLP &   Liczba 
_Hospitalizacji 

-0,38 0,005** 

Społeczne funkcjonowanie SC &   skala wydolności WHO -0,32 0,017* 

Ogólne zdrowie HP &   antybiotyki dożylne -0,32 0,027* 

Ogólne zdrowie HP &   Liczba _Hospitalizacji -0,27 0,05* 

Zmiany w zdrowiu CIH &   Liczba _Hospitalizacji -0,40 0,003** 

* poziom istotności p<0,05   ** poziom istotności p< 0,01 
 

Nie stwierdzono różnic wartości FEV1% i FVC%  między pacjentami odmiennej płci w obu 
grupach. Dalsza analiza nie wykazała istotnej statystyczne korelacji pomiędzy wskaźnikami 
funkcjonowania płuc a  jakością życia w obydwu grupach. Stwierdzono natomiast związek pomiędzy 
niektórymi podskalami kwestionariusza SF-36 a innymi zmiennymi klinicznymi takich zależności nie 
stwierdzono w grupie II  (tab. 2).  

DYSKUSJA 

 Obecne doniesienie jest badaniem pilotażowym. Rzetelność kwestionariusza ogólnego SF-36, w 
tej grupie chorych została potwierdzona dla większości skal. Wyniki te  są porównywalne z badaniami 
jakości życia młodocianych chorych na mukowiscydozę prowadzonych przez J. Abbott i wsp. [1] oraz 
astmę J. Bousquet i wsp. [2].  Istotnym argumentem  przemawiającym za wiarygodnością 
kwestionariusza jest to, że proces walidacji kwestionariusza SF-36 przeprowadzony został na dużych 
populacjach zdrowych i chorych  w wielu krajach między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech 
[1,9,11].   Badane grupy różniły się istotnie nasileniem objawów klinicznych. Chorzy na mukowiscydozę 
osiągali znamiennie istotnie gorsze wyniki w zakresie funkcji płuc (FEV1% , FVC%) oraz  wartości 
wskaźnika BMI, częściej  też chorowali. W ciągu ostatniego roku byli częściej hospitalizowani i 
leczeni antybiotykami. Związane to było z pojawieniem się zaostrzeń choroby, które wymagały 
intensywnego leczenia i przyspieszyły progresję choroby. Również w grupie I  stwierdzono większe 
ograniczenia wydolności z powodu choroby w porównaniu do grupy II . Do normalnej aktywności 
zdolnych było 13%  badanych z grupy I, co potwierdza ciężki przebieg mukowiscydozy. Wymienione 
problemy wpływają na jakość życia chorych z przewlekłymi chorobami ze strony układu 
oddechowego, ograniczając lub uniemożliwiając  różne formy aktywności i znamienne determinując 
samopoczucie chorego. Potwierdziło się to w badaniach Tobiasz-Adamczyk i wsp.[10] w grupie 93 
chorych (w większości powyżej 50 lat) z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.  
  Najniższe średnie wyników jakości życia u badanych uzyskano w podskalach: zmiany w zdrowiu, 
postrzeganie ogólnego zdrowia, ograniczenie fizyczne w pełnieniu ról, zdrowie psychiczne, 
energia/witalność. Natomiast najwyższą średnią wyników odpowiednio dla podskal: fizyczne 
funkcjonowanie, ograniczenie emocjonalne w pełnieniu ról, społeczne funkcjonowanie, ból. 
Generalnie wyższe średnie wyników pomiaru jakości życia w poszczególnych skalach 
kwestionariusza SF-36 zaobserwowano w grupie II. Jednakże różnice w ocenie jakości życia dla 
obydwu grup były statystyczne istotne tylko dla dwóch skal: HP- postrzeganie ogólnego zdrowie  oraz 
CH- zmiany w zdrowiu .  Wynikać to może z  różnicy w ciężkości przebiegu choroby pomiędzy 
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grupami oraz szybszej progresji choroby w przypadku chorych na mukowiscydozę. Chorzy na 
mukowiscydozę ocenili ogólne zdrowie znacznie gorzej obecnie i w porównaniu do okresu przed 
rokiem niż ich rówieśnicy z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.  
 Podobne wyniki stwierdzono badaniach Britto i wsp.[3]. Jakość życia chorych na mukowiscydozę 
w porównaniu z populacją zdrową w USA w zakresie: emocji, zdrowia psychicznego, społecznego 
funkcjonowania, energii/witalności jest podobna. Natomiast niższe wyniki obserwowano dla 
fizycznego funkcjonowania, ograniczenia fizycznego w pełnieniu ról, postrzegania ogólnego zdrowia. 
Natomiast najważniejszym czynnikiem determinującym jakość życia w cytowanym badaniu było 
zaostrzenie objawów chorobowych, ilość tych zaostrzeń oraz czas jaki upłynął od ostatniego 
zaostrzenia [3].    Nie znaleziono odpowiedzi na pytanie, dlaczego pomimo cięższego przebiegu choroby u chorych 
na mukowiscydozę średnie wartości oceny jakości życia w skali fizyczne funkcjonowanie w obu 
grupach były podobne i wyższe w porównaniu do pozostałych podskal.. Problem ten wymaga 
dalszych badań. W obecnym badaniu nie zaobserwowano korelacji pomiędzy wskaźnikami funkcji 
płuc (FEV1%, FVC%) i stopniem odżywienia (BMI) a jakością życia. Liczba hospitalizacji i 
stosowanie antybiotyków dożylnych korelowały z podskalą: postrzegania ogólnego zdrowia,  zmian w 
zdrowiu, ograniczenia fizyczne w pełnieniu ról  oraz funkcjonowania społecznego tylko w grupie I.  
Świadczy to o tym, że jakość życia determinują inne czynniki nie koniecznie związane z funkcją płuc.  

W analizowanym piśmiennictwie te zależności różnie się przedstawiają. Korelacje pomiędzy 
jakością życia (funkcjonowanie fizyczne oraz ogólna percepcja zdrowia) a stopniem nasilenia 
objawów oraz wskaźnikiem funkcji płuc FEV1%, można  zauważyć w badaniach  J. Bousquet i wsp. 
[2] u chorych z astmą. Nie obserwuje się takich zależności pomiędzy FEV1% a emocjami, 
funkcjonowaniem społecznym, zdrowiem psychicznym. Silne korelacje pomiędzy parametrami 
spirometrycznymi a jakością życia potwierdziły badania Kuźniar [8] z tą różnicą iż do badania 
wykorzystano kwestionariusz SGRQ (St.George'S Respiratory Questionnaire). 

W większości podskal kwestionariusza SF-36 mężczyźni ocenili jakość życia lepiej niż kobiety 
(wyższa średnia wyniku). Jednakże  różnice istotne statystycznie  w ocenie jakości życia w zależności 
od płci stwierdzono  tylko w zakresie skali PF- fizyczne funkcjonowanie w grupie chorych na 
mukowiscydozę, co częściowo jest potwierdzone w  innych badaniach [1,2,7]. Wyniki te można 
wytłumaczyć różnicą psychologiczną między kobietami i mężczyznami, choć zdaniem wielu badaczy 
różnice te wymagają ostrożnej interpretacji.  
 Przedstawione w obecnym doniesieniu badania miały charakter pilotażowy. Z pewną ostrożnością 
należy się odnosić do prezentowanych wyników badań, ze względu na małą liczebność, zróżnicowaną 
grupę badawczą pod względem: płci wieku, rozpoznania i  ciężkości przebiegu choroby. W dalszych 
badaniach musi być uwzględniona sugestia wielu badaczy, według których narzędzie oceniające 
jakość życia  uzależnioną od stanu zdrowia powinno uwzględniać czynniki specyficzne związane z 
chorobą, a unikać w badaniach nieistotnych aspektów uwzględnianych w skalach ogólnych. Skale 
ogólne powinny być natomiast wykorzystywane w  tworzeniu  kwestionariuszy swoistych jako 
narzędzia porównawcze [5,6,8] 

WNIOSKI 

� Ocenia jakości życia pomiędzy  badanymi grupami różniła się  tylko dla dwóch podskal:  
generalne zdrowie  oraz  zmiany w zdrowiu.  

� W grupie chorych na mukowiscydozę mężczyźni lepiej niż kobiety oceniali jakość życia w skali 
fizyczne funkcjonowanie.  

� W grupie chorych na mukowiscydozę ocenia jakości życia tylko w zakresie niektórych podskal 
(ogólne zdrowie, zmiany w zdrowiu, społeczne funkcjonowanie) zależała od: stanu wydolności,  
liczby hospitalizacji i stosowania antybiotyków dożylnych w ciągu ostatniego roku. 

� Dla obu grup nie zaobserwowano zależności pomiędzy jakością życia (we wszystkich 
podskalach) a wskaźnikami spirometrycznymi (FEV1%, FVC%).  
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STRESZCZENIE 

Celem pracy było porównanie jakości życia zależnej od stanu zdrowia chorych na mukowiscydozę 
z innymi przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Badaniami objęto dwie grupy: młodych 
dorosłych chorych na mukowiscydozę, powyżej 15 roku życia (n=55) oraz inne przewlekłe choroby 
układu oddechowego (n=38). Do badań użyto wersję polską kwestionariusza ogólnego SF-36 (The 
Short Form 36 Health Survey Questionnaire). Analizowano również wybrane zmienne: demograficzne 
oraz kliniczne. 
   Przeprowadzone badania wykazały, że jakość życia pomiędzy badanymi grupami różniła się 
tylko w zakresie dwóch skal; ogólne postrzeganie zdrowia, zmiany w zdrowiu. Różnice w ocenie 
jakości życia w zależności od płci zaobserwowano tylko w grupie mężczyzn chorych na 
mukowiscydozę, którzy lepiej oceniali jakość życia w skali fizyczne funkcjonowanie. W grupie 
pierwszej ocena jakości życia w zakresie niektórych podskal (ogólne zdrowie, zmiany w zdrowiu) 
korelowała ujemnie z stanem wydolności liczbą hospitalizacji i stosowaniem antybiotyków dożylnych 
w ciągu ostatniego roku.  

SUMMARY 

 The aim of the paper was to  compare the quality of life depending on the state of health of the sick 
with cystic fibrosis to other chronical respiratory system diseases. The study included adolescents over 
15 and young adults with CF (n=55) as well as other chronical respiratory system diseases (n=38). The 
Polish version of the general SF-36  questionnaire (The Short Form 36 Health Survey Questionnaire) 
has been used for the research. Also some variables have been analysed: demographic and clinical. 
The patients with CF were distinguishable by heavier course of the disease. The studies proved that the 
quality of life between the groups differed only in terms of two scales; the general health perception, 
change in health. The differences in the quality of life estimation depending on the sex have only been 
observed in the group of male with  CF who perceived better quality of life in the scale physical func-
tioning. A negative correlation was found between quality of life evaluation in some scales (general 
health, changes in health, social functioning) and performance status  number of hospitalisations and 
intravenous antibiotics intake during last year in the CF group.  
 
 


