
 425 

ANNALES 
 UNIVERSITATIS  MARIAE  CURIE-SKŁODOWSKA 

LUBLIN - POLONIA 
VOL.LX, SUPPL. XVI, 92 SECTIO D 2005 

Klinika Otolaryngologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie  
Department of Otolaryngology, Military Institute of Medicine 

KAROLINA DŻAMAN, PIOTR RAPIEJKO, MARCIN JADCZAK,  
KORNEL SZCZYGIELSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ 

Self-reported health in patients with sinusitis and nasal polyps using 
SF-36 (short form, 36 questions) questionnaire  

Samoocena stanu zdrowia pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok i polipami nosa 
przy użyciu kwestionariusza SF-36 (short form, 36 questions)  

Zakażenia zatok przynosowych i polipy nosa są jednymi z częstszych chorób, z jakimi spotyka się 
lekarz laryngolog w swojej codziennej pracy. Na przewlekłe zapalenie zatok choruje od 5% - 
15%populacji Europy[3]. W obu jednostkach pacjenci skarżą się na uczucie niedrożności nosa, bóle 
głowy, wydzielinę z nosa, spływającą także po tylnej ścianie gardła oraz zmianę barwy głosu – 
nosowanie zamknięte. Chorzy cierpią również z powodu nieprawidłowego wypoczynku nocnego, 
skutkującego zaburzeniami koncentracji w ciągu dnia, stale towarzyszącym uczuciem senności i 
zmęczenia. Duszność i potrzeba oddychania przez usta zmniejsza ich wydolność fizyczną. 
Rozdrażnienie i przygnębienie, częściej występujące w tych grupach pacjentów, w znacznym stopniu 
ogranicza ich funkcjonowanie socjalne. 

MATERIAŁ 

Badaniem objęto 82 pacjentów Kliniki Otolaryngologii WIM, u których po badaniu 
otorynolaryngologicznym oraz wykonaniu badań obrazowych (TK) stwierdzono przewlekłe zapalenie 
zatok przynosowych (PZZ) lub polipy jam nosa. Chorych podzielono na dwie grupy. Pierwszą 
stanowili pacjenci z PZZ (51 osób), drugą pacjenci z polipami nosa (31 osób). Respondenci mieli od 
17 do 75 lat, średnio 46 lat. 34% stanowiły kobiety i 66% mężczyźni, przy czym proporcje płci były 
podobne w obu grupach. 

METODA 

Pacjentów poproszono o wypełnienie kwestionariusza SF-36 (short form, 36 questions). SF–36 
jest kwestionariuszem uniwersalnym dla wszystkich stanów klinicznych, służącym do oceny ogólnego 
stanu zdrowia. Początkowo stworzony został w USA, a obecnie używają go lekarze na całym świecie. 
Porusza on 8 sfer ( aspektów) zdrowia[6]. Prawidłowe funkcjonowanie w każdej z nich jest wynikiem 
kombinacją sprawności psychicznej i fizycznej. Kwestionariusz składa się z 36 pytań opisujących 
poszczególne sfery zdrowia przedstawione w tabeli 1. 
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Tabela 1. Sfery zdrowia zawarte w kwestionariuszu SF - 36 

Sfera zdrowia 
Ilość pytań 
opisująca 

sferę zdrowia 
Opis sfery 

Sprawność fizyczna 
(PF – Physical Function) 

10 

Wykonywanie czynności wymagających wysiłku 
o różnej intensywności, takich jak np. sporty 
wyczynowe, spacer na różne dystanse, 
wchodzenie na dane piętro schodami, ubieranie 
się samemu 

Ograniczenie czynności 
codziennych oraz 
wykonywanych w pracy z 
powodu zdrowia fizycznego 
(RP – Role – Physical) 

4 
Wpływ zdrowia fizycznego na codzienna 
aktywność i wykonywana pracę 

Ból 
(BP - Bolidy Pain) 

2 
Obecność bólu, jego natężenie oraz wpływ na 
codzienną pracę 

Ogólny stan zdrowia 
(GH – General Health) 

5 
Ocena własnego stanu zdrowia w porównaniu do 
innych osób i do stanu sprzed roku 

Żywotność 
(V – Vitality) 

4 
Uczucie pełności życia i energii oraz wyczerpania 
i zmęczenia 

Funkcjonowanie socjalne 
(SF – Social Functioning) 

2 
Wpływ stanu zdrowia fizycznego i 
emocjonalnego na kontakty z otoczeniem 

Ograniczenie czynności 
codziennych oraz 
wykonywanych w pracy z 
powodu problemów 
emocjonalnych (RE – Role – Emotional) 

3 
Wpływ problemów emocjonalnych na 
wykonywanie codziennych czynności i pracy 

Stan psychiczny 
(MH – Mental Health) 

5 Uczucie zdenerwowania, przygnębienia, smutku 

 
Każdej odpowiedzi przydzielano odpowiednią punktację od 0 do 100 punktów, przy czym 100 

oznaczało najlepsze z możliwych funkcjonowanie w danej sferze zdrowia (pełnia zdrowia – 100%), a 
0 – najgorsze (0% zdrowia, ciężki stan zdrowia). 

WYNIK 

W tabeli nr 2 i na wykresie nr 1 przedstawiono otrzymane wyniki w obu badanych grupach 
pacjentów. 
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Tabela 2 

Średnia wartość funkcjonowania 
pacjentów w danej sferze zdrowia 

(100% - pełnia zdrowia; 0% - ciężki stan 
zdrowia) Sfera zdrowia 

Grupa 1 
(pacjenci z PZZ) 

Grupa 2 
(pacjenci z polipami 

nosa) 
Sprawność fizyczna  
(PF – Physical Function) 

63,87% 65,68% 

Ograniczenie czynności codziennych oraz wykonywanych 
w pracy z powodu zdrowia fizycznego 
(RP – Role – Physical) 

62,10% 63,24% 

Ból 
(BP - Bolidy Pain) 

70,97% 62,79% 

Ogólny stan zdrowia 
(GH – General Health) 

48,87% 62,79% 

Żywotność 
(V – Vitality) 

62,90% 49,12% 

Funkcjonowanie socjalne 
(SF – Social Functioning) 

81,85% 75,49% 

Ograniczenie czynności codziennych oraz wykonywanych 
w pracy z powodu problemów emocjonalnych 
(RE – Role – Emotional) 

70,97% 60,78% 

Stan psychiczny 
(MH – Mental Health) 

74,84% 61,80% 

Średnie obniżenie jakości życia we wszystkich sferach 
62,71% 

 
67,05% 

 

Wykres nr 1  
 

Wpływ choroby na funkcjonowanie pacjentów w 
danej sferze zdrowia 
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Objaśnienia symboli sfer zdrowia zgodnie z tabelą nr 2. 
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OMÓWIENIE 

Formularz SF-36 jest powszechnie stosowanym na świecie narzędziem w ocenie jakości życia 
pacjentów opracowanym przez Ware[6]. Nie skupia się on na aspektach życia specyficznych dla danej 
choroby, dlatego też może nie wykryć dyskretnych zmian w jakości życia spowodowanych chorobą. 
Jednakże taka konstrukcja kwestionariusza umożliwia jego uniwersalne zastosowanie w różnych 
jednostkach chorobowych[1] oraz ocenie skutków terapii. Ragab i wsp.[4] zastosowali formularz SF-
36 w celu pomiarów efektów leczenia pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok i polipami nosa. 

W naszym badaniu zauważono znamienne różnice w samoocenie poszczególnych aspektów 
zdrowia w obu grupach pacjentów. U pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok (PZZ) choroba 
wpływa bardziej na ogólny stan zdrowia respondentów niż na poszczególne jego sfery. W drugiej 
grupie – osób z polipami nosa, dominowały skargi na spadek witalności i energii oraz częstsze uczucie 
wyczerpania. W podobnym stopniu w obu chorobach stwierdzono spadek subiektywnej oceny spraw-
ności fizycznej oraz występowanie ograniczeń w wykonywaniu codziennych czynności i obowiązków 
pracy z powodu zdrowia fizycznego.  

Wang i wsp.[5], badający pacjentów z PZZ również zauważyli znamienne obniżenie parametrów 
jakości życia w 7 z 8 domen kwestionariusza. Jedyną sfera, na którą choroba nie miała znaczącego 
wpływu była sprawność fizyczna, która w naszym badaniu była obniżona w obu grupach o około 35%, 
w stosunku do życia w pełnym zdrowiu.  

Linder i wsp[2] analizujący jakość życia u pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych 
otrzymali następujące wyniki w poszczególnych sferach zdrowia: PF – 45,5%; RP – 38,5%; BP – 
42,6%; GH – 50,9%; V – 40,8%; SF – 37,8%; RE – 46,8%; MH – 46,8%, co stanowiło znamienne 
obniżenie jakości życia w stosunku do ogólnej populacji. 

Zarówno polipy nosa, jak i przewlekłe zapalenie zatok w dużym stopniu wpływają na jakość życia 
pacjentów, obniżając samoocenę wydolności pacjenta w każdej ze sfer życia od 20 do 40%, w 
stosunku do parametrów uzyskiwanych przy pełnym zdrowiu. Średnia ocena jakość życia wypadła 
gorzej u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok niż u osób z polipami nosa. 

WNIOSKI 

1. Formularz SF-36 stanowi cenne badanie oceniające aspekty życia pacjenta niemierzalne 
metodami biochemicznymi. 

2. Zarówno przewlekłe zapalenie zatok, jak i polipy nosa wpływają w znacznym stopniu na 
funkcjonowanie pacjenta we wszystkich ośmiu domenach jakości życia. 

3. Ocena jakość w poszczególnych sferach życia różni się w obu grupach pacjentów.  
4. Dane dostarczone podczas wstępnego badania jakości życia pacjentów mogą posłużyć jako punkt 

odniesienie w ocenie efektów zastosowanego leczenia. 
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STRESZCZENIE 

Wprowadzenie. Poprawa jakości życia zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości dla 
większości pacjentów i przedkładana jest nawet nad wydłużeniem życia. Zarówno przewlekłe 
zapalenie zatok, jak i polipy nosa powodują dolegliwości obniżające samopoczucie pacjentów. 
Zdolność do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, dolegliwości psychiczne czy życie 
pozbawione ciągłego bólu są przykładami sytuacji, których nie da się opisać w postaci parametrów 
biochemicznych czy fizjologicznych, dlatego też jedyną możliwością pomiaru ich natężenia jest ocena 
jakości życia pacjenta z daną chorobą. 

Cel. Subiektywna ocena stanu zdrowia pacjentów z polipami nosa i przewlekłym zapaleniem 
zatok. Porównanie ograniczeń w poszczególnych sferach życia, jakie niosą za sobą dane jednostki 
chorobowe. 

Materiał i metoda. Badaniem objęto 82 chorych z przewlekłym zapaleniem zatok (51 osób) i 
polipami nosa (31 osób). Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz SF-36 (short form, 36 
questions), obejmujący swym zakresem pytania dotyczące 8 sfer zdrowia pacjentów.  

Wyniki. Zarówno polipy nosa, jak i przewlekłe zapalenie zatok w dużym stopniu wpływają na 
jakość życia pacjentów, obniżając samoocenę wydolności pacjenta w każdej ze sfer życia od 20 do 
40%, w stosunku do parametrów uzyskiwanych przy pełnym zdrowiu.  

Wnioski. Kwestionariusz SF-36 jest skuteczną metodą oceny subiektywnych dolegliwości 
występujących u chorych z przewlekłym zapaleniem zatok i polipami nosa. Nasilenie ograniczeń w 
poszczególnych domenach zdrowia jest różne dla obu grup pacjentów. 
Słowa kluczowe: jakość życia, przewlekłe zapalenie zatok, polipy nosa, laryngologia 

SUMMARY 

Background: Life quality improvement is the most important value for majority of patients and is 
even more important comparing to a life lengthen. Both chronic sinusitis and nasal polyps cause com-
plaints lowering general feeling of patients. Ability to casual social functioning, psychical complaints 
or life without a permanent pain are exampling situations, which can not be described using biochemi-
cal and physiological parameters, thus the only way to measure their intensity is evaluation of a sick 
patient’s life quality. 

Aim: Subjective evaluation of health condition of patients with nasal polyps and chronic sinusitis. 
Comparison of limitations in particular life spheres caused by particular nosological entities. 

Material and method: The study included 82 patients with chronic sinusitis (51 patients) and nasal 
polyps (31 patients). The study tool was SF-36 questionnaire (short form, 36 questions), comprising 
questions referring to 8 health domains.  

Results. Both nasal polyps and chronic sinusitis largely influence patients’ quality of life, decreas-
ing self-rating in each of domains of life by 20 to 40%, compared to parameters obtained in fully 
healthy persons.  

Conclusions: SF-36 questionnaire is an effective method of assessment of subjective ailments in 
patients with chronic sinusitis and nasal polyps. Magnitude of limitations in particular health domains 
is different in each group of patients. 
Keywords: quality of life, chronic sinusitis, nasal polyps, laryngology 

 


