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Tr¹dzik ró¿owaty (rosacea) jest
przewlek³¹ i nawrotow¹ chorob¹ zapaln¹, najczêciej wystêpuj¹c¹ u kobiet,
charakteryzuj¹c¹ siê zmianami rumieniowymi, teleangiektazjami, wykwitami o charakterze zapalnym o typie grudek i krost, suchoci¹ a tak¿e dolegliwociami subiektywnymi pod postaci¹
wi¹du i pieczenia skóry twarzy. Celem przeprowadzonych badañ by³a
ocena porównawcza jakoci ¿ycia chorych na tr¹dzik i osób zdrowych. Badaniem objêto 40 pacjentów (31 kobiet
i 9 mê¿czyzn) z rozpoznanym tr¹dzikiem ró¿owatym oraz 40 zdrowych
ochotników. Do badania jakoci ¿ycia
wykorzystano uniwersalny kwestionariusz SF-36. Uzyskane wyniki wskazuj¹ na istotne obni¿enie jakoci ¿ycia
pacjentów w stosunku do grupy kontrolnej, zw³aszcza w zakresie parametrów: ogólny stan zdrowia, ¿ywotnoæ,
funkcjonowanie zwi¹zane ze stanem
psychicznym, zdrowie psychiczne,
sprawnoæ fizyczna, funkcjonowanie
zwi¹zane ze stanem fizycznym i ból.
Wyniki badañ wskazuj¹ na problem
niskiej jakoci ¿ycia chorych i koniecznoæ ca³ociowej opieki nad pacjentem z uwzglêdnieniem udzia³u psychologa i grupy wsparcia.

Rosacea is a common chronic inflammatory disorder which occurs
most often in middle-aged women
characterized by symptoms of facial
flushing and a spectrum of clinical
sings including erythema, telangiectasia, burning, coarseness of skin and
an inflammatory papulopustular eruption resembling acne. The aim of the
study was to evaluate the quality of life
in people with rosacea and healthy
controls. Forty people with rosacea
and 40 people without skin lesions
were the subjects of the study. The
quality of life was measured using
standard questionnaire SF-36 (Short
Form 36 Health Survey). The obtained
results revealed that, in comparison to
the control group, patients with rosacea presented reduced quality of life
in subgroups: general health, vitality,
emotional sphere, physical functioning, mental health and bodily pain. Outcomes show that rosacea plays a an
important role in patient's quality of life
and revealed the need to cooperate
with psychologists and support
groups.

Wstêp
Pojêcie jakoci ¿ycia (QoL, quality of life)
zosta³o wprowadzone w latach 70. XX wieku. Za prekursorów badañ uwa¿a siê Campbella [4] oraz Adrewsa i Whithey'a [1], którzy w 1971r. rozpoczêli prace oceniaj¹ce
poziom zadowolenia z ¿ycia w spo³eczeñstwie amerykañskim. Jakoæ ¿ycia jest pojêciem wieloznacznym, dlatego niezwykle
trudne jest precyzyjne zdefiniowanie tego
terminu. Niew¹tpliwie s³u¿y ona do ca³ociowej oceny po³o¿enia ¿yciowego chorego,
daj¹c tym samym lepszy wgl¹d w z³o¿one
problemy medyczne w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz rodowiska,
w którym pacjent funkcjonuje [19].
Wraz z postêpem badañ nad QoL pojawi³a siê koniecznoæ ucilenia tego pojêcia do problemów zdrowotnych. W 1990r.
Shipper wprowadzi³ koncepcjê jakoci ¿ycia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQL,
health related quality of life), wskazuj¹c, i¿
jest to funkcjonalny efekt choroby i leczenia
postrzegany przez pacjenta [20]. Inaczej
HRQL mo¿na okreliæ jako stan zdrowia

b¹d te¿ jego braku, który mo¿e w istotny
sposób wp³ywaæ na ¿ycie i funkcjonowanie
cz³owieka, a w efekcie  na subiektywn¹
ocenê jakoci ¿ycia [11,18]. Obejmuje ona
nastêpuj¹ce dziedziny: stan fizyczny i sprawnoæ ruchow¹, stan psychiczny, sytuacjê
spo³eczn¹ i warunki ekonomiczne a tak¿e
doznania somatyczne [19]. Koncepcja jakoci ¿ycia uwarunkowanej stanem zdrowia
jest zgodna z definicj¹ zdrowia przyjêt¹ w
1948r. przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia
(WHO  World Health Organization), która
brzmi: zdrowie to pe³ny dobrostan fizyczny, psychiczny i spo³eczny a nie tylko brak
choroby lub zniedo³ê¿nienia.
Pocz¹tkowo takie podejcie do oceny
samopoczucia pacjenta stosowano w chorobach nowotworowych, z czasem zaczê³o
ono dotyczyæ coraz wiêkszej liczby schorzeñ, zw³aszcza przewlek³ych, co zwi¹zane
by³o z nowymi mo¿liwociami terapeutycznymi towarzysz¹cymi rozwojowi medycyny
[6,13]. St¹d te¿ istotne jest, aby poza leczeniem farmakologicznym, zwróciæ uwagê na
poprawê jakoci ¿ycia pacjenta.
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Obecnie zagadnienie to jest coraz szerzej podnoszone w odniesieniu do chorób
skóry. Szpec¹cy charakter wielu dermatoz,
przewlek³y, czêsto nawrotowy przebieg,
opornoæ na stosowan¹ terapiê, wp³ywaj¹ na
relacje z otoczeniem oraz komfort ¿ycia chorych, a tym samym obni¿aj¹ jakoæ ¿ycia.
Tr¹dzik ró¿owaty (rosacea) jest przewlek³¹ chorob¹ zapaln¹ o nie w pe³ni poznanej
etiologii, wystêpuj¹c¹ przede wszystkim u
kobiet w 3. i 4. dekadzie ¿ycia. Dane pimiennictwa wskazuj¹ ¿e dotyczy 0,5-2%
populacji [3,8]. Obraz kliniczny zmian skórnych jest niejednorodny i zale¿y od czasu
trwania procesu oraz postaci klinicznej.
Wykwity zlokalizowane s¹ g³ównie w obrêbie skóry twarzy. Zgodnie z wytycznymi
National Rosacea Society opublikowanymi
w 2002 roku, rozpoznanie tr¹dziku opiera
siê g³ównie na kryteriach morfologicznych.
Do charakterystycznych zmian skórnych
nale¿y rumieñ przemijaj¹cy (flushing), rumieñ trwa³y, teleangiektazje, jak równie¿
wykwity typowo zapalne takie jak: grudki,
krosty lub guzki, przekrwienie spojówek,
ogniska obrzêkowe i zmiany przerostowe o
typie phyma. Wród zg³aszanych przez
chorych dolegliwoci wymieniæ nale¿y:
wi¹d, uczucie pieczenia lub k³ucia. Lokalizacja zmian w obrêbie skóry twarzy, a tak¿e przewlek³y i nawrotowy charakter choroby wydaje siê wp³ywaæ na jakoæ ¿ycia pacjentów z rosacea.
St¹d te¿ celem przeprowadzonych badañ by³a ocena jakoci ¿ycia z uwzglêdnieniem wp³ywu chorób wspó³istniej¹cych, wieku, p³ci oraz postaci klinicznej tr¹dziku ró¿owatego.
Materia³ i metodyka

Badaniem objêto grupê 40 chorych na tr¹dzik ró¿owaty (31 kobiet i 9 mê¿czyzn) w wieku od 28-82 lat (rednio 50,71 lat, SD=10,36), leczonych ambulatoryjnie w
Klinice Dermatologii i Wenerologii UM w £odzi w latach
2005-2007. Rozpoznanie ustalano w oparciu o kryteria
opracowane przez National Rosacea Society. Chorych
badano przedmiotowo, podmiotowo a tak¿e wykonano
badania laboratoryjne (morfologia, badanie ogólne moczu, przeciwcia³a przeciwj¹drowe - ANA, aminotransferaza asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa).
Grupê kontroln¹ stanowi³o 40 ochotników bez objawów
tr¹dziku ró¿owatego, odpowiednio dobranych pod wzglêdem p³ci i wieku.
Dla okrelenia wp³ywu chorób wspó³istniej¹cych na
wartoci poszczególnych parametrów oceniaj¹cych jakoæ ¿ycia analizê statystyczn¹ przeprowadzono dwukrotnie, tj. w ca³ej badanej grupie (40 osób chorych na
tr¹dzik, 40 osób grupy porównawczej) i po wyeliminowaniu osób maj¹cych choroby wspó³istniej¹ce (24 osoby chore na tr¹dzik i 34 osoby grupy kontrolnej).
Ocena zale¿noci jakoci ¿ycia od podtypu klinicznego choroby przeprowadzona by³a u 11 chorych z postaci¹ rumieniow¹ z teleangiektazjami (erythematotelangiectatic rosacea - ETR) i 25 z grudkowo-krostkow¹ (papulopustular rosacea - PPR). Dwóch chorych z odmian¹
przerostow¹ (phymatous rosacea - PR) i dwóch z postaci¹ oczn¹ (ocular rosacea - OR) nie zosta³o objêtych analiz¹ ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoæ grupy.
Wszyscy uczestnicy wyrazili dobrowoln¹ zgodê na
udzia³ w badaniu, które uzyska³o akceptacjê Komisji Bioetyki przy Uniwersytecie Medycznym w £odzi.
Charakterystykê grupy badanej i kontrolnej z
uwzglêdnieniem chorób wspó³istniej¹cych przedstawia
tabela I.
Do oceny jakoci ¿ycia wykorzystano uniwersalny
kwestionariusz SF-36 (Short Form-36), numer licencji:
F1-080906-27644. Kwestionariusz z³o¿ony jest z 8 podskal sk³adaj¹cych siê ³¹cznie z 36 pytañ, które umo¿li-
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Tabela I
Charakterystyka grupy chorych i grupy kontrolnej.
Socioeconomical characteristic of rosacea and control group.
Chorzy na tr¹dzik ró¿ow aty
Param etry socjoekonom iczne

Grupa kontrolna

N=40

N=40

N

%

N

%

M ê¿czy ni

9

Kobiety

31

22,5

9

22,5

77,5

31

77,5

P ³eæ

W y k s zta ³ c e n ie
podstaw ow e/zaw odow e

4

10

4

10

rednie

17

42,5

20

50

w y ¿sze

19

47,5

16

40

kaw aler/panna

2

5

2

5

¿onaty /m ê¿atka

32

80

30

75

rozw iedziony /a

4

10

4

10

w dow iec/w dow a

2

5

4

10

S ta n c y w iln y

U trzy m a n ie
praca

22

55

26

65

renta/em ery tura

13

32,5

12

30

inne (zasi³ek, opieka spo³eczna)

5

12,5

2

5

Choroby uk³adu kostno-staw ow ego

13

32,5

2

5,5

C h o ro b y w s p ó ³ is tn ie j¹ c e
Choroby uk³adu kr¹¿enia

11

27,7

3

7,5

Choroby uk³adu pokarm ow ego

6

15

0

0

Inne

4

10

1

2,5

Brak

24

60

34

85

wiaj¹ ocenê profilu jakoci ¿ycia badanego (tabela II). W
ocenie ogólnego stanu zdrowia uwzglêdniono tak¿e
wspó³istnienie innych chorób.
Uzyskane wyniki punktowe przeliczano zgodnie z
instrukcj¹, a odpowiedzi przedstawiono w skali od 0 do
100 punktów. Rezultat 100 punktów oznacza najlepsze
z mo¿liwych funkcjonowanie w danej sferze zdrowia (pe³nia zdrowia - 100%), a 0 - najgorsze (bardzo ciê¿ki stan
zdrowia). Odpowiedzi dotyczy³y stanu zdrowia badanego ocenianego w ci¹gu ostatnich 4 tygodni (standard
form). Dodatkowo otrzymane wyniki przedstawiono za
pomoc¹ 2 parametrów - PCS (Physical Component Summary) oraz MCS (Mental Component Summary). Umo¿liwi³o to, za pomoc¹ jedynie dwóch ca³ociowych parametrów, ocenê i interpretacjê uzyskanych wyników w
danej grupie bez koniecznoci odnoszenia siê do 8 podskal. Obliczane one by³y jako suma iloczynów punktów
uzyskanych w kolejnych podskalach i podanych w instrukcji wspó³czynników. Na wartoæ PCS najwiêkszy
wp³yw maj¹ podskale PF, RP, BP, GH, za na wartoæ
MCS - VT, SF, RE, MH. Uzyskane wyniki w grupie pacjentów z rosacea odniesiono do uzyskanych wartoci
w grupie kontrolnej. W analizach statystycznych wykorzystano test t Studenta dla prób niezale¿nych oraz
wspó³czynnik korelacji r Pearsona. Obliczeñ dokonano
przy u¿yciu pakietu STATISTICA 6. Korelacjê uznawano za istotn¹ statystycznie przy p<0,05.

Wyniki
U pacjentów z tr¹dzikiem ró¿owatym
prawie wszystkie oceniane parametry by³y
istotnie statystycznie ni¿sze ani¿eli w grupie kontrolnej, p<0,05 (tabela III). Jedynie
w zakresie podskali funkcjonowanie socjalne (SF) nie wykazano ró¿nic istotnych sta-
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tystycznie. rednie wartoci pomiaru waha³y
siê w granicach od 53,50 (ogólny stan zdrowia) do 75,87 (sprawnoæ fizyczna). Natomiast w porównywanej grupie osób zdrowych parametry te by³y istotnie wy¿sze i
wynosi³y od 61,41 (ogólny stan zdrowia) do
92,00 (funkcjonowanie zwi¹zane ze stanem
psychicznym). Odchylenie standardowe w
zakresie wartoci ocenianych parametrów
by³o zró¿nicowane i wynosi³o od 16,69 (ogólny stan zdrowia) do 43,49 (funkcjonowanie
zwi¹zane ze stanem psychicznym). U osób
zdrowych najni¿sze odchylenie standardowe obserwowano dla parametru ogólnego
stanu zdrowia (16,14), natomiast najwy¿sze
(26,89) dla parametru funkcjonowanie socjalne.
Wy³¹czenie osób ze wspó³istniej¹cymi
chorobami wp³ynê³a na wzrost wartoci bezwzglêdnych badanych parametrów oceniaj¹cych jakoæ ¿ycia (tabela IV). Nadal jednak by³y one ni¿sze w stosunku do grupy
porównawczej. Potwierdza to istotne obni¿enie jakoci ¿ycia u pacjentów z tr¹dzikiem
ró¿owatym w podskalach: sprawnoæ fizyczna, funkcjonowanie zwi¹zane ze stanem fizycznym, ból, ogólny stan zdrowia, ¿ywotnoæ, funkcjonowanie zwi¹zane ze stanem
psychicznym, zdrowie psychiczne. Podobnie jak powy¿ej, nie odnotowano istotnoci
statystycznej w przypadku funkcjonowania
socjalnego.
W przeprowadzonych badaniach wyka-

M. Salamon i wsp.

Tabela II
Podskale zawarte w kwestionariuszu SF-36.
Content for items in SF-36 scales.
Podskale

Liczba py tañ
opisuj¹ca
podskalê

Zakres
punktacji

Problem aty ka py tañ

Spraw noæ fizy czna (PF - Phy sical
Functioning)

10

10-30

Wy kony w anie czy nnoci w y m agaj¹cy ch
w y si³ku o ró¿nej intensy w noci, takich jak
np. sporty w y czy now e, spacer,
w chodzenie po schodach, ubieranie siê

Funkcjonow anie zw i¹zane ze stanem
fizy czny m (RP - Role Phy sical)

4

4-20

Wp³y w zdrow ia fizy cznego na codzienn¹
akty w noæ i w y kony w an¹ pracê

Ból (BP - Bodily Pain)

2

2-12

Obecnoæ bólu, jego natê¿enie oraz
w p³y w na codzienn¹ pracê

Ogólny stan zdrow ia (GH - General
Health)

5

5-25

Ocena w ³asnego stanu zdrow ia
w porów naniu do inny ch osób
i do stanu sprzed roku

¯y w otnoæ (VT - Vitality )

4

4-20

Uczucie pe³ni ¿y cia i energii oraz
w y czerpania i zm êczenia

Funkcjonow anie socjalne
(SF - Social Functioning)

2

2-10

Wp³y w stanu zdrow ia fizy cznego
i em ocjonalnego na kontakty z otoczeniem

Funkcjonow anie zw i¹zane ze stanem
psy chiczny m (RE - Role Em otional)

3

3-15

Wp³y w problem ów em ocjonalny ch
na w y kony w anie codzienny ch
czy nnoci i pracy

Stan psy chiczny
(M H - M ental Health)

5

5-25

Uczucie zdenerw ow ania,
przy gnêbienia, sm utku, szczêcia

Tabela III
Porównanie jakoci ¿ycia w grupie chorych na tr¹dzik ró¿owaty z grup¹ kontroln¹.
The comparison of quality of life between rosacea patients and healthy controls.
Podskale

Grupa chory ch; N=40

Grupa kontrolna; N=40

t

p

11,69

-4,15

0,00001

90,00

24,54

-3,88

0,0002

24,80

72,05

20,02

-3,40

0,001

53,50

16,69

61,41

16,14

-2,14

0,03

VT- ¿y w otnoæ

59,06

20,79

72,75

19,68

-3,00

0,003

SF - funkcjonow anie socjalne

64,06

23,71

69,87

26,89

-1,01

n.s

RE - funkcjonow anie zw i¹zane
ze stanem psy chiczny m

62,00

43,49

92,00

24,10

-3,81

0,0002

M

SD

M

SD

PF - spraw noæ fizy czna

75,87

18,25

90,25

RP - funkcjonow anie zw i¹zane
ze stanem fizy czny m

60,00

42,29

BP- ból

54,75

GH- ogólny stan zdrow ia

M H - zdrow ie psy chiczne

68,75

23,28

84,35

22,80

-3,00

0.003

PCS - ogólna ocena zdrow ia fizy cznego

44,69

11,10

52,16

5,99

-3,74

0,0003

M CS - ogólna ocena zdrow ia psy chicznego

43,07

14,40

52,39

12,81

-3,05

0,003

Tabela IV
Porównanie jakoci ¿ycia w badanych grupach po wy³¹czeniu osób z chorobami towarzysz¹cymi.
The comparison of quality of life in rosacea patients and healthy volunteers (without persons with concomitant diseases).
Podskale

Grupa chory ch N=24

Grupa kontrolna N=34

t

p

10,18

-2,55

0,01

92,42

20,23

-2,46

0,01

23,40

74,54

6,97

-2,33

0,02

14,58

62,72

16,77

-2,88

0,005

M

SD

M

SD

PF - spraw noæ fizy czna

81,66

17,04

90,90

RP - funkcjonow anie zw i¹zane
ze stanem fizy czny m

72,91

38,95

BP - ból

62,08

GH - ogólny stan zdrow ia

50,41

VT - ¿y w otnoæ

62,23

21,21

74,62

18,68

-2,33

0,02

SF - funkcjonow anie socjalne

68,22

21,48

72,34

23,74

-0,67

n.s.

RE - funkcjonow anie zw i¹zane
ze stanem psy chiczny m

58,33

43,12

91,91

20,46

-3,91

0,0002

M H - zdrow ie psy chiczne

72,29

23,86

87,87

20,11

-2,66

0,009

PCS - ogólna ocena zdrow ia fizy cznego

48,27

8,92

52,56

5,55

-2,23

0,02

M CS - ogólna ocena zdrow ia psy chicznego

43,10

14,76

53,67

11,17

-3,07

0,003

Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

zano istnienie ujemnej, statystycznie istotnej korelacji pomiêdzy ocen¹ w³asnej kondycji fizycznej (r=-0,55, p<0,05), odczuwanymi ograniczeniami zwi¹zanymi z stanem
somatycznym (r=-0,37, p<0,05), odczuwaniem bólu (r=-0,36, p<0,05) oraz ogóln¹
ocen¹ zdrowia fizycznego (r=-0,52, p<0,05),
a wiekiem (tabela V). Zale¿noci takich nie
obserwowano w grupie kontrolnej.
Dokonano równie¿ porównania jakoci
¿ycia pomiêdzy grup¹ kobiet i mê¿czyzn z
rosacea (tabela VI).
W grupie kobiet z tr¹dzikiem ró¿owatym
wykazano istotne statystycznie obni¿enie
jakoci ¿ycia w podskalach: sprawnoæ fizyczna, funkcjonowanie zwi¹zane ze stanem fizycznym, ból, ¿ywotnoæ, funkcjonowanie zwi¹zane ze stanem psychicznym,
zdrowie psychiczne. Nie odnotowano istotnoci statystycznej w przypadku funkcjonowania spo³ecznego i ogólnego stanu zdrowia. W grupie mê¿czyzn z tr¹dzikiem ró¿owatym nie obserwowano takiej zale¿noci.
Oceniaj¹c zale¿noæ miêdzy postaci¹
kliniczn¹ a jakoci¹ ¿ycia wykazano istnienie zale¿noci istotnej statystycznie jedynie
w odniesieniu do pacjentów z postaci¹ grudkowo- krostkow¹ tr¹dziku ró¿owatego a
ogólnym stanem zdrowia. Uzyskano takie
same wyniki rednie dla podskal: sprawnoæ
fizyczna, ból zdrowie psychiczne.
Wyniki uzyskane w zakresie pozosta³ych domen dla postaci grudkowo-krostkowej by³y ni¿sze w porównaniu do postaci rumieniowo-naczyniowej z wyj¹tkiem domen
dotycz¹cych funkcjonowania zwi¹zanego ze
stanem fizycznym i ogólnej oceny zdrowia
fizycznego, ale nie uzyska³y progu istotnoci statystycznej. Uzyskane wyniki zawarto
w tabeli VII.
Omówienie
Psychodermatologia jest now¹ dziedzin¹ medycyny obejmuj¹c¹ zagadnienia dotycz¹ce dermatoz ³¹cz¹cych w sobie wystêpowanie zaburzeñ psychicznych z dolegliwociami ze strony skóry. Wród nich du¿¹
grupê stanowi¹ zaburzenia psychosomatyczne takie jak: atopowe zapalenie skóry,
³uszczyca, tr¹dzik pospolity, w których do
zaostrzenia objawów dochodzi pod wp³ywem stresu.
Tr¹dzik ró¿owaty równie¿ zaliczany jest
do chorób psychosomatycznych. W badaniach prowadzonych przez Puchalskiego i
Szlendaka a¿ 91%, a w pracy Gernand oko³o
72% pacjentów wi¹za³o wyst¹pienie zmian
skórnych z wydarzeniami stresowymi (rozwód, problemy w pracy, mieræ bliskiej osoby) [7,16]. Wielu badaczy wskazuje, i¿ niew¹tpliwy wp³yw na stan psychiczny chorych
mo¿e mieæ tak¿e przewlek³y, czêsto niepoddaj¹cy siê leczeniu, nawrotowy przebieg
choroby [9]. Dodatkowym czynnikiem, który wp³ywa na psychikê pacjenta, jest umiejscowienie zmian w okolicy, która jest zawsze
widoczna.
W dostêpnym pimiennictwie brak jest
natomiast danych porównawczych podejmuj¹cych problem oceny jakoci ¿ycia pacjentów z tr¹dzikiem ró¿owatym w odniesieniu do osób zdrowych. W pracy wykorzystano kwestionariusz ogólny, którego niew¹tpliw¹ zalet¹ jest powszechnoæ, czu³oæ
i porównywalnoæ uzyskanych wyników.
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Tabela V
Wspó³czynniki korelacji miêdzy wiekiem a jakoci¹ ¿ycia w grupie osób z tr¹dzikiem ró¿owatym i w grupie
kontrolnej.
Correlation between age and quality of life in rosacea and control group.
Grupa chory ch N=24

Podskale

Grupa kontrolna N=34

r

p

r

p

PF- spraw noæ fizy czna

-0,55

0,05

0,17

n.s

RP- funkcjonow anie zw i¹zane ze stanem fizy czny m

-0,37

0,05

-0,05

n.s

BP- ból

-0,36

0,05

0,08

n.s

GH- ogólny stan zdrow ia

-0,05

n.s

-0,05

n.s

VT- ¿y w otnoæ

-0,19

n.s

-0,03

n.s

SF- funkcjonow anie socjalne

-0,09

n.s

0,04

n.s

RE- funkcjonow anie zw i¹zane ze stanem psy chiczny m

-0,09

n.s

-0,26

n.s

M H- zdrow ie psy chiczne

-0,16

n.s

0,01

n.s

PCS- ogólna ocena zdrow ia fizy cznego

-0,52

0,05

0,13

n.s

M CS- ogólna ocena zdrow ia psy chicznego

-0,08

n.s

-0,11

n.s

Tabela VI
Porównanie jakoci ¿ycia pomiêdzy grup¹ kobiet i mê¿czyzn z rosacea a grup¹ kontroln¹.
The comparison of quality of life between women and men with rosacea and controls.
Kobiety

M ê¿czy ni

Podskale

Rosacea
N=31
M

Zdrow e
N=34
M

Rosacea Zdrow i
N= 9
N=31
M
M

p<

PF- spraw noæ fizy czna

74,35

89,70

0,001

81,11

95,00

n.s

RP- funkcjonow anie zw i¹zane ze stanem fizy czny m

56,45

88,23

0,005

72,22

100,0

n.s

p<

BP- ból

51,61

71,17

0,005

65,55

80

n.s

GH- ogólny stan zdrow ia

53,38

62,64

n.s

53,88

58,33

n.s

VT- ¿y w otnoæ

58,06

73,71

0,05

62,50

71,87

n.s

SF- funkcjonow anie socjalne

64,51

71,32

n.s

62,50

66,67

n.s

RE- funkcjonow anie zw i¹zane ze stanem
psy chiczny m

58,06

89,21

0,05

66,67

94,44

n.s

M H- zdrow ie psy chiczne

67,58

82,64

0,05

70,0

81,67

n.s

PCS- ogólna ocena zdrow ia fizy cznego

43,61

51,76

0,05

48,41

54,40

n.s

M CS- ogólna ocena zdrow ia psy chicznego

42,88

52,60

0,05

43,74

51,22

n.s

Tabela VII
Porównanie jakoci ¿ycia pomiêdzy pacjentami z postaci¹ rumieniowo-naczyniow¹ a grudkowo-krostkow¹
tr¹dziku ró¿owatego.
The comparison of quality of life between patients with erythematotelangiectatic and papulopustular rosacea.
Postaæ tr¹dziku ró¿ow atego
Podskale

rum ieniow o-naczy niow a
N=11
M

grudkow o-krostkow a
N=25

SD

M

p

SD

PF- spraw noæ fizy czna

71,81

19,40

77,20

18,77

n.s

RP- funkcjonow anie zw i¹zane ze stanem fizy czny m

47,72

43,95

67,00

39,34

n.s

BP- ból

55,45

26,22

56,00

23,63

n.s

GH- ogólny stan zdrow ia

64,09

16,56

49,60

15,34

0.05
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VT- ¿y w otnoæ

59,09

18,41

60,50

20,63

n.s

SF- funkcjonow anie socjalne

67,04

28,65

64,50

21,55

n.s

RE- funkcjonow anie zw i¹zane ze stanem
psy chiczny m

63,64

25,80

60,00

21,90

n.s

M H- zdrow ie psy chiczne

73,18

22,39

70,60

21,09

n.s

PCS- ogólna ocena zdrow ia fizy cznego

42,75

11,24

45,57

11,57

n.s

M CS- ogólna ocena zdrow ia psy chicznego

46,25

14,46

43,31

14,15

n.s
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Jest to narzêdzie zalecane równie¿ do prowadzenia badañ pacjentów z chorobami
skóry [2]. Kwestionariusz SF-36 zosta³ stworzony przez Ware'a i wsp. w Stanach Zjednoczonych [21,22] a obecnie jest stosowany na ca³ym wiecie. Walidacji w Polsce
dokona³ Jarema i wsp. [10]. O jego popularnoci wiadczy fakt przet³umaczenia na 55
jêzyków oraz ponad 6200 prac wykonanych
z jego u¿yciem, dostêpnych w bazie Medline. S³ab¹ stron¹ jest jednak brak mo¿liwoci oceny czynników charakterystycznych
dla danej jednostki chorobowej i nieprecyzyjny charakter pytañ.
Próbê stworzenia pierwszego specyficznego kwestionariusza (RosaQol), dok³adniej
okrelaj¹cego jakoæ ¿ycia pacjentów chorych na tr¹dzik ró¿owaty, podjê³a Nicholson
[15]. Kwestionariusz zbudowano w odniesieniu do specyficznego narzêdzia jakim jest
Skindex-29. G³ówny nacisk po³o¿ono na
odniesienie pytañ do trzech domen: objawów, emocji i funkcjonowania chorych na
tr¹dzik ró¿owaty.
Uzyskane wyniki w³asne wskazuj¹ na
istotne statystycznie obni¿enie jakoci ¿ycia pacjentów we wszystkich podskalach,
poza funkcjonowaniem spo³ecznym. Ogólne obni¿enie jakoci ¿ycia odzwierciedlaj¹
istotnie statystycznie ni¿sze wartoci wspó³czynników MCS i PCS osi¹gane w grupie
pacjentów z rosacea w stosunku do grupy
kontrolnej (43,07 vs. 52,39, p=0,003 oraz
44,69 vs. 52,16 p=0,0003). Wskazuje to na
znacz¹co ni¿sz¹ w³asn¹ ocenê funkcjonowania tak fizycznego jak i psychicznego.
Uwagê zwracaj¹ równie¿ wy¿sze w grupie
pacjentów z tr¹dzikiem wartoci odchylenia
standardowego w wiêkszoci podskal SF36, co przemawia za du¿ym zró¿nicowaniem wp³ywu choroby na stan somatyczny i
psychiczny pacjentów (zw³aszcza w odniesieniu do odczuwanych ograniczeñ zwi¹zanych z stanem fizycznym i psychicznym).
Tr¹dzik ró¿owaty jest chorob¹ przewlek³¹ i nieakceptowan¹ kosmetycznie. wiadomoæ niekorzystnego wygl¹du, trudnoæ
w doborze makija¿u koryguj¹cego, unikanie
czynników zaostrzaj¹cych, takich jak gwa³towne zmiany temperatury, promieniowanie
UV, unikanie niektórych pokarmów oraz
trudnoci w doborze metod terapeutycznych
niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na poczucie choroby. W tej grupie pacjentów nie zaobserwowano jednak zaburzeñ w funkcjonowaniu
spo³ecznym, doprowadzaj¹cych do ograniczeñ i alienacji w ¿yciu zawodowym, rodzinnym czy kontaktach z innymi ludmi. Wydaje siê wiêc, ¿e zmiany skórne w przebiegu tr¹dziku ró¿owatego mog¹ byæ powodem
obni¿onej samooceny, ograniczeñ zdrowia
psychicznego, pe³noci ¿ycia, lecz w niewielkim stopniu wp³ywaj¹ na kontakty z innymi
ludmi. W tym przypadku problem choroby
jest raczej problemem jednostki, czêsto nieakceptowanym i duszonym w sobie, doprowadzaj¹cym do obni¿onej samooceny,
frustracji i stanów lêkowych. Zmiany w niewielkim jednak stopniu wp³ywaj¹ na kontakty
spo³eczne. Wynikaæ to mo¿e najprawdopodobniej z faktu, i¿ problem zmian skórnych
w obrêbie twarzy jest marginalizowany przez
otoczenie i pozostaje bez wp³ywu na odbiór
osoby chorej. Tym samym relacje z otoczeniem, mimo zahamowañ wewnêtrznych ze
M. Salamon i wsp.

strony chorego, s¹ poprawne.
wiadomoæ choroby, obecnoæ widocznych zmian skórnych w miejscu eksponowanym wydaje siê byæ bezporednim powodem niskiej ogólnej oceny w³asnego zdrowia i znacznie obni¿onej aktywnoci ¿yciowej. Potwierdzeniem tej tezy jest stwierdzenie nasilenia objawów lêkowych i depresyjnych, mniejszego zadowolenie ze stanu w³asnego zdrowia, wiêkszego natê¿enia skarg
na dolegliwoci somatyczne i problemy w
codziennym funkcjonowaniu w tej grupie
chorych [5].
Na parametry jakoci ¿ycia wp³ywaj¹
ró¿norodne czynniki, wród których niew¹tpliwie istotn¹ rolê pe³ni¹ choroby wspó³istniej¹ce. W badaniach w³asnych wykazano,
¿e s¹ one powodem dodatkowego obni¿enia jakoci ¿ycia u chorych na tr¹dzik.
Wykazane istotne statystycznie ujemne
zale¿noci miêdzy wiekiem a ocen¹ w³asnej
kondycji fizycznej, odczuwanymi ograniczeniami zwi¹zanymi ze stanem somatycznym,
odczuwaniem bólu oraz ocen¹ zdrowia fizycznego, wskazuj¹ na postêpuj¹c¹ wraz z
up³ywem czasu gorsz¹ ocenê w³asnych
mo¿liwoci fizycznych przy niezmiennej ocenie stanu zdrowia psychicznego. W grupie
kontrolnej nie obserwowano takiej zale¿noci. Zwi¹zek ten mo¿na t³umaczyæ faktem,
i¿ wraz z wiekiem obni¿a siê znaczenie
atrakcyjnoci fizycznej, choroba zlokalizowana w obrêbie skóry twarzy w mniejszym
stopniu wp³ywa wiêc na stan psychiczny. Pozostaje jednak stan choroby przewlek³ej,
tzw. poczucie choroby zwi¹zane z koniecznoci¹ wizyt lekarskich, stosowaniem preparatów leczniczych i kosmetycznych, co mo¿e
wp³ywaæ na ocenê zdrowia fizycznego.
Uzyskane wyniki w³asne wskazuj¹, i¿
problem obni¿onej jakoci ¿ycia dotyczy tylko kobiet z tr¹dzikiem ró¿owatym. Mê¿czyni nie przywi¹zuj¹ takiej wagi do swojego
wygl¹du jak kobiety i obecnoæ widocznych
wykwitów w obrêbie twarzy pozostaje bez
wiêkszego wp³ywu na ich jakoæ ¿ycia. Potwierdzaj¹ to badania Lim i Tan [14] prowadzone wród studentów ze zmianami o typie tr¹dziku pospolitego, które wykaza³y, i¿
zasadniczy wp³yw na psychologiczn¹ konstytucjê chorego maj¹ jego cechy osobowoci  pacjenci przyk³adaj¹cy du¿¹ wagê do
wygl¹du wykazywali wiêksze zaburzenia
emocjonalne i gorzej oceniali jakoæ ¿ycia.
W badaniu tym jednoczenie wykazano brak
zale¿noci pomiêdzy ocen¹ psychologiczn¹ badanych a stopniem nasilenia zmian
skórnych, co znajduje równie¿ potwierdzenie w naszych obserwacjach w grupie chorych na rosacea. Nie odnotowano bowiem
istotnych statystycznie zale¿noci w odniesieniu do poszczególnych postaci tr¹dziku
ró¿owatego (ETR, PPR). Istotn¹ statystycznie korelacjê zaobserwowano jedynie wród
pacjentów z postaci¹ grudkowo-krostkow¹
w odniesieniu do ogólnej oceny zdrowia.
Wydaje siê wiêc, ¿e w ocenie jakoci ¿ycia
badanych znaczenia nabiera sam fakt kosmetycznie nieakceptowanego stanu zlokalizowanego w obrêbie skóry twarzy, przewlek³oæ i nawrotowoæ procesu i zwi¹zane
z tym poczucie bycia chorym a nie charakter zmian (grudki, krosty, rumieñ, zmiany przerostowe). Podobn¹ zale¿noæ zaobserwowa³a Gernand, która wykaza³a, i¿ zaPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

burzenia emocjonalne i objawy depresyjne
nie zale¿¹ od stopnia intensywnoci zmian
skórnych [7].
Trudno odnieæ uzyskane wyniki do badañ oceniaj¹cych jakoæ ¿ycia przy u¿yciu
SF-36 w innych chorobach skóry ze wzglêdu na odmienny charakter i lokalizacjê zmian,
wiek pacjentów, d³ugoæ leczenia, obecnoæ
chorób wspó³istniej¹cych, a tak¿e inne warunki socjoekonomiczne badanych grup pacjentów. W pracy Rinaldini i wsp. [17], oceniaj¹cej jakoæ ¿ycia pacjentów z uk³adow¹
postaci¹ tocznia rumieniowatego (SLE) rednie wartoci podskal s¹ zaskakuj¹co wy¿sze
w porównaniu do uzyskanych w³asnych wyników w grupie pacjentów z rosacea. Jedynie ogólny stan zdrowia oraz energia i witalnoæ zarówno w grupie pacjentów z tr¹dzikiem jak i pacjentów z toczniem uzyska³y
podobn¹ wartoæ (GH- 53,50 vs 53,1 oraz
VT 59,06 vs 56,6). W przeciwieñstwie do
grupy w³oskiej Kulczycka [12] w swoim badaniu w grupie chorych na SLE w populacji
polskiej uzyska³a wyniki znacznie ni¿sze od
prezentowanych powy¿ej i znacz¹co ni¿sze
we wszystkich podskalach w porównaniu do
wyników w³asnych, uzyskanych w grupie
pacjentów z rosacea (PF - 55,4 vs 75,87,
RP - 8,7 vs 60,00, BP - 39,3 vs 54,75, GH 45,7 vs 53,50, VT - 49,5 vs 59,06, SF - 56,5
vs 64,06, RE - 11,5 vs 62,00, MH - 51,8 vs
68,75). Uzyskane wyniki wskazuj¹ na niew¹tpliwy udzia³ parametrów spo³ecznych,
ekonomicznych i kulturowych w ocenie jakoci ¿ycia i potwierdzaj¹ znacz¹co ni¿sz¹
jakoæ ¿ycia pacjentów z uk³adow¹ postaci¹
tocznia rumieniowatego w porównaniu do
pacjentów z tr¹dzikiem ró¿owatym.
Trudno jest wyjaniæ wskazywan¹ przez
chorych komponentê bólow¹. Pytania sk³adaj¹ce siê na poszczególne podskale s¹
czasem nieprecyzyjne, nie odnosz¹ siê do
oceny jakoci ¿ycia poprzez pryzmat choroby, a niekiedy mog¹ byæ mylnie interpretowane przez pacjentów (poprzez podwójne
zaprzeczenia). Domena ból zbudowana
jest w oparciu jedynie o dwa pytania, które
brzmi¹: jak bardzo odczuwa³ Pan/Pani w
ci¹gu ostatnich 4 tygodni ból fizyczny, jak
bardzo w ci¹gu ostatnich 4 tygodni ból przeszkadza³ Panu/Pani w normalnej pracy.
Pytania o dolegliwoci bólowe mog¹ nawi¹zywaæ na przyk³ad do bólu g³owy, zêba czy
bólów zwi¹zanych ze zmianami zwyrodnieniowymi krêgos³upa. rednia wieku ankietowanych to 50,71 lat, SD=10,36. Wydaje siê
wiêc prawdopodobne, ¿e ta grupa wiekowa
mo¿e zg³aszaæ dolegliwoci bólowe, które
nie s¹ objawem klinicznym tr¹dziku ró¿owatego, nie maj¹ charakteru przewlek³ego, a
jedynie napadowy i przemijaj¹cy.
Przedstawione wyniki badañ maj¹ charakter wstêpny i sugeruj¹ koniecznoæ podjêcia szerszych analiz obejmuj¹cych wiêksz¹ grupê pacjentów. Przeprowadzone badania wskazuj¹ równie¿ na koniecznoæ stosowania ankiet przeznaczonych dla konkretnej jednostki chorobowej uwzglêdniaj¹ce odrêbnoci stwierdzane w badaniu podmiotowym i przedmiotowym.
Obserwacje w³asne potwierdzaj¹ wp³yw
choroby na psychikê pacjentów z tr¹dzikiem
ró¿owatym czego wyrazem jest obni¿ona
jakoæ ¿ycia. Sugeruje to koniecznoæ ca³ociowej opieki nad pacjentem uwzglêdniaj¹-

cej udzia³ psychologa i uczestnictwo w grupie wsparcia.
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