
I. STRESZCZENIE  

 

Głównym celem pracy była analiza porównawcza jakości życia i stanu fizycznego 

pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów z grupą chorych z reumatoidalnym 

zapaleniem stawów. 

Badania przeprowadzono w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Poradni Reumatologicznej w Augustowie. 

Grupą badaną stanowiło 198 pacjentów z rozpoznaniem ChZS biodrowego, kolanowego i 

kręgosłupa wg kryteriów ACR (1988) objętych opieką stacjonarną i ambulatoryjną. Grupa 

porównawcza obejmowała 100 pacjentów z rozpoznaniem RZS wg kryteriów ACR (2010).  

W prezentowanej pracy wykorzystano sondaż diagnostyczny w oparciu o: autorski 

kwestionariusz ankiety skonstruowany dla potrzeb przeprowadzonych badań, skalę wzrokowo 

– analogową odczuwania bólu (VAS) w wersji opisowej, skalę oceny jakości życia SF – 36 

oraz Indeksu Niesprawnośći (HAQ). 

Grupa pacjentów z rozpoznaną ChZS obejmowała 110 (56,6%) kobiet i 88 (44,4%) 

mężczyzn Średnia wieku wśród kobiet z ChZS wynosiła 64,7 lat, zaś mężczyzn 59,6 lat. 

Najliczniejsza grupa 122 ankietowanych (61,6%) zamieszkiwała miasto, zaś 76 osób (38,4%) 

wieś. Oceniając aktywność zawodową respondentów, ponad połowa respondentów - 70,2% 

deklarowała, iż obecnie jest na rencie/ emeryturze Biorąc pod uwagę czas trwania choroby 

56,1% ankietowanych chorowało ponad 10 lat.  

Grupa pacjentów z rozpoznanym RZS obejmowała 70 (70%) kobiet i 30 (30%) 

mężczyzn. Średnia wieku wśród kobiet z RZS wynosiła 49,32lat, zaś mężczyzn 55,22 lat. 

Najliczniejsza grupa pacjentów 63 osoby (63%) zamieszkiwała miasto, zaś 37 osób (37%) 

wieś. Biorąc pod uwagę czas trwania choroby ankietowanych z RZS, ponad połowa 

respondentów - 51% chorowała powyżej 10 lat. Ze względu na aktywność zawodową 59% 

osób była na rencie/ emeryturze. 

Do oceny natężenia bólu zastosowano skalę wzrokowo – analogową (VAS) w wersji 

opisowej (0 – 100mm). Analizując poziom odczuwania bólu w zależności od płci wśród 

pacjentów z ChZS zaobserwowano, że 52,3% mężczyzn oraz 49,1% kobiet deklarowało silny 

poziom odczuwania bólu. W grupie z RZS 55,7% kobiet oceniało swój ból na poziomie 

średnim. Zaś 46,7% mężczyzn deklarowało ból na poziomie silnym.  

Badania chorych z ChZS dotyczące zależności między odczuwaniem bólu i czasem 

trwania choroby wskazywały, iż 54,1% respondentów z czasem trwania choroby powyżej 10 



lat deklarowało silny stopień nasilenia bólu. W RZS 51% respondentów chorujących powyżej 

10 lat oceniało ból na poziomie silnym.  

Wśród pacjentów z rozpoznaną ChZS zaobserwowano zależność liniową pomiędzy 

odczuwaniem bólu a poziomem niesprawności ruchowej (p= 0,0003). Wskazywało to, iż wraz 

z narastaniem dolegliwości bólowych w trakcie ruchu zmniejszała się zdolność 

ankietowanych do wykonywania czynności dnia codziennego. W grupie z RZS nie 

zaobserwowano takiej zależności (p= 0,103). 

Postępujący charakter ChZS i RZS bardzo często powoduje poważne ograniczenia 

przy wykonywaniu czynności dnia codziennego, takie jak: chodzenie, samodzielne 

przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, utrzymanie higieny osobistej i inne. Do oceny 

poziomu niesprawności przy wykonywaniu czynności dnia codziennego wykorzystano Indeks 

Niesprawności (HAQ). 

Analizując poziom niesprawności w zależności od płci u ankietowanych z ChZS  

obserwuje się, iż 63,6% mężczyzn oraz 48,6% kobiet deklarowało dysfunkcje o nieznacznym 

nasileniu w każdej dziedzinie codziennego życia (HAQ 0 - 1pkt.). W grupie z RZS 62,9% 

kobiet deklarowało poważne ograniczenia i potrzebę pomocy przy wykonywaniu czynności 

dnia codziennego (HAQ 1- 2pkt.), zaś 50% mężczyzn oceniało swój poziom niesprawności 

jako dysfunkcję o nieznacznym nasileniu (HAQ 0-1pkt.). 

Analiza wyników własnych u pacjentów z ChZS pozwoliła zaobserwować zależność 

pomiędzy poziomem dysfunkcji przy wykonywaniu czynności dnia codziennego a czasem 

trwania choroby (p= 0,028). Można zatem stwierdzić, iż czas trwania choroby miał istotny 

wpływ na poziom ograniczeń przy wykonywaniu codziennych czynności. Pacjenci chorujący 

powyżej 10 lat deklarowali poważne graniczenia i potrzebę pomocy przy wykonywaniu 

czynności dnia codziennego (HAQ 1 – 2pkt), niż osoby z krótszym okresem trwania choroby. 

Wśród pacjentów z RZS nie zaobserwowano takiej zależności (p= 0,230).  

Na jakość życia chorych reumatycznych wpływają głównie inwalidztwo, uporczywy 

ból, zmęczenia i depresja. Modyfikują ją również przekonania dotyczące stanu zdrowia i 

problemy natury psychologicznej.  

Do oceny poziomu jakości życia wykorzystano skalę oceny jakości życia SF – 36. 

Respondenci z ChZS na nieco wyższym poziomie oceniali sferę psychiczną       (47± 21,44) 

niż fizyczną (42,39± 18,73). W grupie badanej zaobserwowano dodatnią linową zależność 

pomiędzy oceną jakości życia w sferze psychicznej i fizycznej (r= 0,643). Można stwierdzić, 

że wraz z lepszą oceną jakości życia w sferze fizycznej rosła ocena jakości życia w sferze 



psychicznej (p< 0,0001). W grupie z rozpoznanym RZS wyżej oceniany był stan zdrowia w 

sferze psychicznej (44,39± 20,81) niż fizycznej (37,36± 14,57).  

Zaobserwowano zależność istotną statystycznie pomiędzy funkcjonowaniem 

fizycznym (p= 0,001) i psychicznym (p= 0,007) a płcią u pacjentów z ChZS. Stwierdzono, iż 

mężczyźni na wyższym poziomie oceniali sferę funkcjonowania psychicznego (wartość śr. 

52,21pkt) i fizycznego (wartość śr. 47pkt), niż w grupie badanej kobiet (PCS= 38,70pkt, 

MCS= 44,0pkt). W RZS wykryto istotną statystycznie zależność pomiędzy oceną jakości 

życia w sferze funkcjonowania psychicznego a płcią (p= 0,028). Płeć wśród pacjentów z 

ChZS istotnie statystycznie wpływała na takie domeny jakości życia jak: funkcjonowanie 

społeczne (p= 0,043) oraz ograniczenia w rolach społecznych z przyczyn psychicznych (p= 

0,045).  

Wykryto również zależności istotne statystycznie w grupie z ChZS, pomiędzy jakością 

życia w sferze fizycznej (p< 0,0001) i psychicznej (p= 0,006) a czasem trwania choroby. 

Respondenci z czasem trwania choroby powyżej 10 lat na niższym poziomie oceniali jakość 

życia w sferze psychicznej (wartość śr. 42,63pkt) jak i fizycznej (wartość śr. 38,14pkt). 

Można również stwierdzić, że im krótszy był okres trwania choroby tym lepsza była ocena 

jakości życia zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej. Wśród ankietowanych z RZS, 

badani z najkrótszym czasem trwania choroby na wyższym poziomie oceniali sferę fizyczną 

(wartość śr. 41,80pkt), niż chorzy z czasem trwania choroby powyżej 10 lat (wartość śr. 

33,52pkt) . 

Zaobserwowano również w grupie z ChZS istotną statystycznie zależność pomiędzy 

funkcjonowaniem fizycznym (p< 0,0001) i psychicznym (p< 0,0001) a poziomem sprawności 

przy wykonywaniu czynności dnia codziennego. Pacjenci deklarujący nieznaczną dysfunkcję 

przy wykonywaniu czynności dnia codziennego (HAQ 1- 2pkt) na wyższym poziomie 

oceniali poziom funkcjonowania fizycznego (wartość śr. 51,44pkt) i psychicznego (wartość 

śr. 56,69pkt). Wraz ze wzrostem poziomu niepełnosprawności oraz wzmożonej pomocy 

innych osób przy wykonywaniu czynności dnia codziennego pogarszała się zarówno ocena 

stanu fizycznego (wartość śr. Gr.II – 32,53pkt, Gr.III – 24,54pkt) jak i psychicznego (wartość 

śr. Gr.II – 37,86pkt, Gr.III – 29,53pkt). W grupie porównawczej zaobserwowano istotną 

statystycznie zależność pomiędzy oceną jakości życia w sferze funkcjonowania fizycznego a 

niesprawnością w czynnośćiach dnia codziennego (p< 0,0001). Pogarszający się poziom 

niesprawności wśród pacjentów z ChZS wpływał na takie domeny jakości życia jak: 

funkcjonowanie społeczne (p< 0,0001) oraz odczuwanie bólu somatycznego (p< 0,0001).  



Wśród pacjentów z ChZS wykryto zależność istotną statystycznie pomiędzy 

funkcjonowaniem fizycznym (p< 0,0001) i psychicznym (p<0,0001) a odczuwaniem bólu. 

Badani odczuwający lekki poziom bólu (VAS 0 - 35mm) na wyższym poziomie oceniali 

funkcjonowanie fizyczne (wartość śr. 61,83pkt) i psychiczne (wartość śr. 63,89), niż 

respondenci deklarujący ból na poziomie średnim (VAS 36 – 65mm) i silnym (VAS 66 – 

100mm). Wśród pacjentów z RZS zaobserwowano zależność pomiędzy oceną jakości życia w 

sferze funkcjonowania fizycznego a poziomem dolegliwości bólowych (p< 0,0001). 

Obserwowano, iż wraz ze wzrostem dolegliwości bólowych badani deklarowali niższą ocenę 

jakości życia w sferze funkcjonwania fizycznego (p< 0,0001). W grupie pacjentów z ChZS 

obserwowano także, iż nasilenie dolegliwości bólowych znacząco wpływał na takie domeny 

jakości życia jak: funkcjonowanie społeczne (p< 0,0001) oraz ograniczenia w rolach 

społecznych z przyczyn fizycznych (p= 0,0005). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy badań, sformułowano nastepujace wnioski: 

1. Głównymi problemami zdrowotnymi zgłaszanymi przez pacjentów z ChZS i RZS 

były: bóle stawów, postępująca niesprawność przy wykonywaniu czynności dnia 

codziennego oraz pogarszający się poziom jakości życia zarówno w sferze 

psychicznej jak i fizycznej. 

2. Czynnikami istotnie wpływającymi na nasilenie dolegliwości bólowych u 

ankietowanych z rozpoznaną ChZS były: płeć (głównie kobiety), czas trwania choroby 

(> 10 lata) oraz brak samodzielnych ćwiczeń usprawniających w domu. Wśród 

pacjentów z RZS istotnie na odczuwanie dolegliwości bólowych wpływały: płeć 

żeńska oraz czas trwania choroby. 

3. Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost poziomu niesprawnośći przy 

wykonywaniu czynności dnia codziennego wśród pacjentów z ChZS i RZS były: wiek 

(ChZS≥ 77 lat, RZS≥ 66lat), czas trwania choroby (powyżej 10 lat) oraz nasilenie 

dolegliwości bólowych.  

4. Ogólna ocena jakości życia wśród pacjentów z ChZS była wyżej oceniana niż u 

chorych z RZS. 

5. Jakość życia wśród pacjentów z ChZS w sferze funkcjonowania psychicznego była 

oceniana na wyższym poziomie niż jakość życia w sferze funkcjonowania fizycznego. 

Funkcjonowanie fizyczne i społeczne pogarszało się wraz z natężeniem odczuwania 

dolegliwości bólowych stawów u badanych z ChZS. Wśród pacjentów z RZS również 

na wyższym poziomie oceniana była jakość życia w sferze funkcjonowania 

psychicznego niż fizycznego.  



6. Na obniżenie poziomu jakości życia pacjentów z ChZS, w sferze funkcjonowania 

fizycznego, psychicznego i społecznego znaczący wpływ miały: płeć żeńska, 

postepujący czas trwania choroby i znaczna niespraswność. Wraz z czasem trwania 

choroby obserwowano większe obniżenie jakości życia w takich domenach jak: 

odczuwanie bólu i ograniczenia w rolach społecznych.  

7.  Wśród pacjentów z RZS istotnymi czynnikami wpływającymi na pogarszającą się 

ocenę jakości życia w sferze psychicznej była płeć żeńska. Postępujący czas trwania 

choroby, niesprawność oraz ból powodowały gorszą ocenę jakości życia głównie w 

sferze fizycznej i społecznej. 

 


