
DOI: 10.5604/01.3001.0010.3904

artykuł oryginalny / original article

16 WWW.PPCH.PL

Analiza czynników wpływających na jakość życia osób  
z chorobą Leśniowskiego-Crohna
Analysis of factors affecting the quality of life of those suffering from 
Crohn’s disease

Joanna Chrobak-Bień1ABCDEFG, Anna Gawor2ADF, Małgorzata Paplaczyk3ADF, Ewa Małecka-Panas4ADF, 
Anita Gąsiorowska5ADEF

1Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi, studia doktoranckie, Wydział Lekarski, Uniwersytet  
  Medyczny w Łodzi, Kierownik: Prof. Ewa Małecka- Panas 
2Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków,  
  Kierownik: Prof. Tomasz Brzostek  
3Studia doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Zakład Fizjologii Medycznej,  
  Kierownik: Prof. Jolanta Jaworek 
4Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kierownik: Prof. Ewa  
  Małecka- Panas 
5Klinika Gastroenterologii , Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW, Kierownik: Prof. Anita Gąsiorowska

Historia artykułu:  Otrzymano: 16.03.2017 Zaakceptowano: 26.06.2017 Opublikowano: 31.08.2017

STRESZCZENIE:    Wstęp. Choroba Leśniowskiego-Crohna (chL-C) jest nieswoistym zapaleniem jelit o nieznanej etiologii. Jej przewlekły charakter, a także 
występowanie objawów jelitowych i ogólnych znacznie utrudnia chorym codzienne funkcjonowanie. Naprzemiennie występujące okresy 
zaostrzenia i remisji choroby są przyczyną obniżenia jakości życia pacjentów. Poznanie czynników, które spowodowały obniżenie poziomu 
jakości życia, pozwala zrozumieć zachowanie i sytuację pacjenta oraz możliwości radzenia sobie ze stresem wywołanym przez chorobę. 

 Celem pracy była analiza czynników wpływających na jakość życia osób z chL-C. 

  Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 50 osób z rozpoznaniem choroby Leśniowskiego- Crohna. Ankietowani byli lecze-
ni w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Poradni Gastroenterologicznej przy 
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Łodzi. Badanie jakości życia przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego 
przy zastosowaniu narzędzia badawczego kwestionariusza SF-36v2 oraz ankiety własnej konstrukcji. 

  Wyniki. Analiza wyników wykazana, że jakość życia pacjentów z chL-C była obniżona, szczególnie w okresie zaostrzenia cho-
roby. Ocena jakości życia badanych w aspekcie fizycznym była nieco wyższa, niż w aspekcie psychicznym. Wyższe wykształce-
nie badanych oraz brak konieczności leczenia chirurgicznego znacznie poprawia jakość życia. 

  Wnioski. Występowanie choroby przewlekłej wpływa na obniżenie jakości życia respondentów. Pacjenci w starszym wieku 
potrafią lepiej przystosować się do trudnej sytuacji spowodowanej chorobą. Jakość życia kobiet i mężczyzn jest na podobnym 
poziomie oraz chorzy w okresie remisji choroby mieli lepszą jakość życia od chorych w okresie zaostrzenia choroby 

SŁOWA KLUCZOWE:   jakość życia, choroba Leśniowskiego- Crohna, aktywność choroby

ABSTRACT:   Introduction. Crohn’s disease is an inflammatory bowel disease of unknown etiology. Its chronic nature, as well as symptoms of 
intestinal and overall significantly impedes the daily functioning of patients. Alternately occurring periods of exacerbation and re-
mission are the cause of reduced quality of life of patients. Understanding the factors that caused the decrease in the quality of life, 
it allows us to understand the behavior and the situation of the patient and the ability to cope with stress caused by the disease. 

 Aim of the study. The aim of the study was to analyze the factors affecting the quality of life of people with Crohn’s disease. 

  Material and methods. The study group consisted of 50 people diagnosed with Crohn’s disease. Respondents were treated at the De-
partment of General Surgery and Colorectal Medical University of Lodz and Gastroenterological Clinic at the University  Clinical Hospital 
No. 1 in Lodz. Quality of Life Survey was carried out by a diagnostic survey using a research tool SF-36v2 and surveys of its own design. 

  Results. Analysis of the results demonstrated that the quality of life of patients with Crohn’s disease was reduced, especially 
 during exacerbations. Evaluation of the quality of life of respondents in physical terms was slightly higher than in the mental as-
pect. Higher education subjects and the lack of need for surgical treatment significantly improves the quality of life. 

  Conclusions. The occurrence of chronic disease reduces the quality of life of respondents. Elderly patients are better able to 
adapt to the difficult situation caused by the disease. The quality of life of women and men is at a similar level and patients in 
 remission of the disease have a better quality of life of patients during exacerbations.

KEYWORDS:  quality of life, Crohn’s disease, disease activity

Wkład autorów:
A – Projekt badań
B – Zbieranie danych
C – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
E – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy

WSTĘP

Choroba Leśniowskiego-Crohna (chL-C) należy do nieswoistych 
zapaleń jelit o dotychczas nieznanej etiologii. Schorzenie to cha-

rakteryzuje się występowaniem odcinkowych, pełnościennych 
zmian zapalnych, które mogą występować w każdym odcinku 
przewodu pokarmowego. Najczęściej jednak (w 40–50%) zmia-
ny zapalne są zlokalizowane w końcowym odcinku jelita kręte-
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MATERIAŁ I METODY

W badaniu wzięło udział 50 osób z rozpoznaną chL-C, zamiesz-
kałych  na terenie województwa łódzkiego. Połowę badanej grupy 
(25 osób) stanowili pacjenci hospitalizowani w Klinice Chirurgii 
Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po-
łowę (25 osób) – chorzy pozostający pod opieką specjalistyczną 
Poradni Gastroenterologicznej przy Uniwersyteckim Szpitalu Kli-
nicznym nr 1 w Łodzi. Udział w badaniu był dobrowolny i ano-
nimowy, o czym respondentów poinformowano. Badanie rozpo-
częto w lipcu 2016 roku, po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (RNN/177/16/KE z 14 czerw-
ca 2016 roku), a zakończono 31 stycznia 2017 roku. Badanie było 
prowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej.

Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy 
użyciu kwestionariusza SF-36v2 (The Short Form (36) Health Su-
rvey, wersja 2) oraz ankiety autorskiej. Do oceny jakości życia wy-
korzystano polskojęzyczną wersję licencjonowanego formularza 
SF-36v2 (Student License Agreement QM035225 – CT177402- 
OP052598). 

Kwestionariusz ten pozwala w sposób całościowy uchwycić subiek-
tywne odczucia pacjentów, a licencja, standaryzacja i profesjonalne 
tłumaczenie gwarantują rzetelność otrzymanych wyników. Kwe-
stionariusz SF-36v2 składa się z 11 pytań i pozwala ocenić jakość 
życia w poszczególnych domenach: 

• sprawności fizycznej – PF (ang. physical functioning), 
• ograniczenia aktywności z powodu stanu zdrowia – RP 

(ang. role limitations due to physical problems), 
• dolegliwości bólowych – BP ( ang. bodily pain), 
• ogólnego postrzegania zdrowia – GH (ang. general health 

perception), 
• witalności – VT (ang. vitality), 
• funkcjonowania społecznego – SF (ang. social functioning), 
• poczucia zdrowia psychicznego – MH (ang. mental health), 
• ograniczenia aktywności wywołane problemami 

go (ileum terminale), a najrzadziej w górnym odcinku przewo-
du pokarmowego.

Mimo że etiopatogeneza chL-C  nie została dotychczas do koń-
ca wyjaśniona, to za główne czynniki przyjmuje się obciążenie 
genetyczne, czynniki środowiskowe i immunologiczne. Scho-
rzenie to występuje pod każdą szerokością geograficzną i u osób 
wszystkich ras. Największy wzrost zachorowań obserwuje się 
w krajach wysokorozwiniętych, m.in. w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, Kanadzie i Europie Zachodniej [1], najniższy nato-
miast w Afryce i Azji. Obecnie zapadalność na chL-C w kra-
jach Unii Europejskiej wynosi  około 5 przypadków na 100 000 
mieszkańców rocznie [2]. Mimo że schorzenie to należy do 
grupy chorób, które dotyczą szczególnie ludzi młodych (2. i 3. 
dekada życia), to wystąpienie jego pierwszych objawów jest 
możliwe w każdym wieku.

ChL-C raz rozpoznana towarzyszy pacjentom przez całe życie. 
Schorzenie to – z uwagi na swój przewlekły charakter – przebie-
ga z okresami remisji i zaostrzeń. Tym samym utrudnia chorym 
codzienne funkcjonowanie, co nieuchronnie wpływa na pogor-
szenie jakości ich życia [3]. Do zadań współczesnej medycyny, 
oprócz leczenia choroby podstawowej, należy także poprawa 
jakości życia chorych. Światowa Organizacja Zdrowia (World 
Health Organisation; WHO) definiuje jakość życia jako „poczu-
cie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym 
oraz systemu wartości, w którym ona żyje w odniesieniu do jej 
osiągnięć, oczekiwań, standardów i zainteresowań” [4]. Nega-
tywne myśli towarzyszące pacjentom – a dotyczące nieuleczal-
ności schorzenia, na które cierpią – sprzyja rozwojowi u nich 
stanów depresyjnych, co w konsekwencji prowadzi do pogor-
szenia stanu klinicznego. Zachorowanie na chorobę przewle-
kłą powoduje u chorych także spadek motywacji do utrzyma-
nia sprawności oraz adaptowania się do choroby. Zaakceptować 
chorobę to przystosować się do ograniczeń, jakie narzuca oraz 
zaakceptować niesprawność, którą za sobą niesie. Częstym na-
stępstwem wciąż nieuleczalnej chL-C jest spadek samopoczucia 
i to nie tylko z powodu występowania podstawowych objawów 
klinicznych, lecz również w wyniku problemów emocjonalnych 
i psychologicznych. Ich leczenie, mimo starań specjalistów, nie 
zawsze okazuje się wystarczająco skuteczne [5–8]. Przyczyną 
tych problemów terapeutycznych może być brak odpowied-
niej wiedzy na temat choroby, a także brak wiedzy co do na-
rzędzi stosowanych do pomiaru jakości życia. Konsekwencje 
te sprowadzają się do uznania ograniczeń narzuconych przez 
to schorzenie, braku samowystarczalności, poczucia zależności 
od innych osób oraz obniżonego poczucia własnej wartości [9]. 
Uzyskanie od pacjentów odpowiednich informacji dotyczących 
deficytów jakości życia pozwala na lepsze zrozumienie ich za-
chowania, codziennych sytuacji oraz pokazuje możliwości ra-
dzenia sobie ze stresem związanym z chorobą.

Jakość życia wiąże się z akceptacją choroby oraz przystosowaniem 
do nowej sytuacji życiowej, co wpływa istotnie na dalsze dobre 
funkcjonowanie [10]. Ocena jakości życia u pacjentów z choro-
bami przewlekłymi, w tym z chL-C, pozwala wskazać czynniki, 
które mają na nich największy wpływ. Uzyskanie informacji do-
tyczących jakości życia związanych ze zdrowiem pozwala podjąć 
odpowiednie działania, które umożliwiają poprawę jakości opieki 
nad pacjentami. Celem pracy była analiza czynników wpływają-
cych na  ocenę jakości życia osób z chL-C.

Ryc. 1. Jakość życia pacjentów w zależności od fazy choroby.

Ryc. 2. Jakość życia pacjentów w zależności od wieku.
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emocjonalnymi – RE (ang. role limitation due to emotional 
problems), 

• zmiany stanu zdrowia – HT (ang. health transition). 

Powyższe kategorie zgrupowane są w dwie główne skale: 
1) fizyczną PCS (ang. physical component summary), do której 
wlicza się PF, RP, BP, GH 
2) psychiczną MCS (ang. mental component summary), do któ-
rej wlicza się VT, SF, RE oraz MH – funkcjonowanie w wymiarze 
psychicznym, całkowite zdrowie psychiczne [11, 12]. 

Jakość życia w każdej z domen wyrażona jest liczbą z zakre-
su 0–100. Wyższe liczby oznaczają lepszą jakość życia. Dla 
SF-36v2 nie istnieją normy, nie można więc powiedzieć, czy 
wyniki osiągnięte przez ankietowanych oznaczają wysoką, 
czy niską jakość życia. Można jedynie porównywać domeny 
między sobą, by zidentyfikować obszary najlepszej i najsłab-
szej jakości życia.  

Ankieta własnego autorstwa zawierała 22 pytania, które dotyczyły 
czasu trwania choroby, występujących objawów, powikłań, sposo-
bu leczenia oraz zmiennych demograficznych.

Analizę statystyczną zmiennych ilościowych (tj. wyrażonych licz-
bą) przeprowadzono wyliczając średnią, odchylenie standardowe, 
medianę, kwartyle, minimum oraz maksimum.

Analizę zmiennych jakościowych (tj. niewyrażonych liczbą) 
przeprowadzono wyliczając liczbę i procent wystąpień każ-
dej z wartości. Porównanie wartości zmiennych ilościowych 
w dwóch grupach wykonano za pomocą testu t-Studenta (gdy 
zmienna miała rozkład normalny w analizowanych grupach) lub 
testu Manna-Whitneya (gdy rozkładu normalnego nie miała). 
Porównanie wartości zmiennych ilościowych w trzech i więcej 
grupach wykonano za pomocą analizy wariancji, ANOVA (gdy 
zmienna miała rozkład normalny w analizowanych grupach) lub 
testu Kruskala-Wallisa (gdy rozkładu normalnego nie miała). 

Tab. I. Charakterystyka kliniczna badanej grupy.

CECHA N %

Postać choroby

Remisja 19 38

Postać łagodna 12 24

Postać średniozaawansowana 13 26

Postać ciężka 6 12

Wpływ choroby na 
charakter podjętej pracy

Tak 23 46

Nie 26 52

Nie dotyczy** 1 2

Konieczność zmiany pracy 
w związku z chorobą

Tak 13 26

Nie 36 72

Nie dotyczy** 1 2

Wpływ choroby na relacje 
z innymi ludźmi

Bardzo mocno 1 2

Mocno 11 22

Trochę 21 42

Wcale 17 34

Negatywny wpływ choroby 
na stosunki rodzinne

Bardzo mocno 0 0

Mocno 2 4

Trochę 28 56

Wcale 20 40

Zadowolenie z życia 
intymnego

Bardzo zadowolony 6 12

Zadowolony 16 32

Ani zadowolony, ani 
niezadowolony 20 40

Niezadowolony 8 16

Źródła wiedzy nt. choroby*

Telewizja, internet 37 74

Lekarz, pielęgniarka 45 90

Stowarzyszenia pacjentów 14 28

Książki, prasa 22 44

Inne (studia, inni chorzy) 3 6

Objawy kliniczne*

Przetoki okołoodbytnicze 7 14

Przetoki wewnętrzne 3 6

Szczeliny odbytu 3 6

Ropnie 8 16

Zwężenia jelit 17 34

Niedokrwistość 13 26

Zmiany skórne 15 30

Zapalenie stawów 14 28

Zapalenie tęczówki oka 0 0

Żadne z powyższych 13 26

Zabiegi operacyjne 
spowodowane chorobą

Nie 22 44

1 raz 18 36

2 razy 7 14

3 razy 3 6

Rodzaje przebytych 
zabiegów operacyjnych*

Resekcja jelita cienkiego 8 16

Resekcja jelita grubego 12 24

Ropień 8 16

Guz zapalny jamy brzusznej 0 0

Przetoki 7 14

Inne (resekcja krętniczo-
kątnicza, plastyka zwężenia) 2 4

* Odsetki nie sumują się do 100, gdyż było to pytanie wielokrotnego wyboru.
** Pacjentka nigdy nie pracowała.

Ryc. 3. Jakość życia pacjentów w zależności od wykształcenia.

Ryc. 4. Jakość życia pacjentów w zależności od występowania objawów.
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W dalszej części analizy statystycznej zbadano wpływ wykształ-
cenia oraz aktywności zawodowej  respondentów na odczuwa-
ną przez nich jakość życia. Wśród respondentów tylko 4 osoby 
miały wykształcenie zawodowe, dlatego dołączono je do grupy 
osób z wykształceniem średnim. Wartość p<0,05 dla domeny 
PF – a więc jakość życia  chorych w tej domenie, sprawność fi-
zyczna – zależała od wykształcenia. U pacjentów z wykształce-
niem wyższym wykazano lepszą jakość życia niż u pacjentów 
z wykształceniem zawodowym i średnim (wykres 3). W badanej 
grupie 3 osoby uczyły się, 3 były na rencie, a 1 na emeryturze. 
Te osoby połączono w jedną grupę „niepracujących”. We wszyst-
kich domenach SF-36v2 jakość życia badanych nie zależała od 
aktywności zawodowej (p>0,05). Dane te przedstawia tabela 3.

Przedmiotem dalszych badań była analiza jakości życia responden-
tów w zależności od występujących objawów klinicznych (również 
spoza układu pokarmowego). Wartości p<0,05 dla ocenianych do-
men PF, RP, BP, GH, VT, SF, RE, MH, PCS i MCS, określających 
funkcjonowanie zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicz-
nym, zależała od występowania objawów klinicznych u badanych. 
U pacjentów, którzy nie odczuwali dodatkowych objawów choroby 
ze strony innych układów, poziom jakości życia był wyższy. Jedy-
nie w domenie HT (p=171) występowanie objawów klinicznych 
nie wpływało na poziom jakości życia respondentów. Wyniki tego 
badania ilustruje wykres 4.

W odpowiedzi na pytanie ankiety własnej dotyczące przebyte-
go leczenia chirurgicznego z powodu chL-C uzyskano dane, na 
podstawie których badanych podzielono na trzy grupy. Pierw-
szą stanowiły osoby, które nie były leczone chirurgicznie. Druga 
grupa – to osoby mające za sobą jeden zabieg operacyjny, a do 
trzeciej zakwalifikowano pacjentów, którzy byli operowani dwa 
lub więcej razy z powodu choroby podstawowej. W wyniku ana-
lizy statystycznej uzyskano p<0,05 dla domen: PF, RP, BP, GH, 
VT, SF, RE, MH, PCS i MCS. Tak więc jakość życia pacjentów 
w tych domenach zależała od przebytego leczenia chirurgicz-
nego. Aby odpowiedzieć na pytanie, jak dokładnie wygląda ta 
zależność, wykonano analizę post hoc. Pokazała ona, że w każ-
dej z wymienionych domen pacjenci, u których nie zastoso-
wano dotychczas leczenia chirurgicznego mieli wyższą jakość 
życia niż ci, którzy byli operowani. Wynik tego badania przed-
stawiono na wykresie 5.

Gdy takie porównanie pokazało istotne statystycznie różnice, 
wykonywano analizę post hoc: testem HSD Tukeya (w przypadku 
normalności rozkładów) lub testem Dunna (w przypadku bra-
ku normalności). Normalność rozkładu zmiennych badano za 
pomocą testu Shapiro-Wilka. W analizie przyjęto poziom istot-
ności 0,05. A więc wszystkie wartości p<0,05 interpretowano 
jako świadczące o istotnych zależnościach. Analizę wykonano 
w programie R, wersji 3.3.2.

WYNIKI

Uzyskano odpowiedzi od wszystkich badanych w pełnym, zapla-
nowanym zakresie badań. Wyniki poddano analizie statystycznej, 
a następnie opracowano i przedstawiono za pomocą tabel i rycin.

W badaniu uczestniczyło 25 kobiet i 25 mężczyzn. Średnia wieku dla 
całej grupy to 35,72 lat (SD=10,8). Średnia wieku badanych kobiet 
wynosiła 29,92 lat, a mężczyzn 27,28 lat. Najmłodszy ankietowany 
miał 20 lat, zaś najstarszy 69 lat. Większość ankietowanych (90%) 
deklarowała, że mieszka w mieście. Ponad połowa respondentów 
(56%) posiadała wykształcenie wyższe, 36% średnie, a 8% zawo-
dowe. Zdecydowana większość badanej grupy (86%) była aktywna 
zawodowo, 6% badanych uczyło się, 6% było na rencie przyzna-
nej z powodu choroby, a 1 osoba (2%) była na emeryturze. Średni 
czas trwania choroby u osób badanych wynosił 5,92 lat (SD=4,59). 
Zdecydowana większość badanych (94%) znała negatywny wpływ 
palenia tytoniu na zdrowie i nie paliła ani papierosów, ani wyro-
bów tytoniowych. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę kli-
niczną badanej grupy.

W dalszej  części pracy przedmiotem analizy statystycznej 
była ocena jakości życia pacjentów z chL-C w poszczególnych 
domenach. Najlepszą jakość życia ankietowani mieli w dome-
nach SF-36v2, takich jak: PF, RE i PCS, a najsłabszą w dome-
nach VT, GH i HT. Respondenci nieco gorzej funkcjonowali 
w wymiarze psychicznym (MCS), niż w wymiarze fizycznym 
(PCS). Wyniki jakości życia pacjentów w zależności od dome-
ny ilustruje tabela 2.

Dziewiętnastu respondentów pozostawało w okresie remisji cho-
roby, a 31 ankietowanych było w aktywnej fazie choroby. Analiza 
statystyczna zebranych danych, dotyczących jakości życia bada-
nych w zależności od fazy choroby, w jakiej się znajdowali (remi-
sja lub zaostrzenie), wykazała, iż wartości p<0,001 dla domen: PF, 
RP, BP, GH, VT, SF, RE, MH, PCS i MCS – a więc jakość życia ba-
danych pacjentów  w tych domenach –zależały od fazy choroby. 
U pacjentów będących w okresie remisji jakość życia była wyższa 
niż u osób, które miały zaostrzenie choroby (wykres 1). Jedynie 
w domenie HT (p=0,12) nie wykazano zależności pomiędzy jako-
ścią życia a fazą choroby.

Analiza statystyczna zebranych danych wykazała brak istotnej 
statystycznie zależności pomiędzy płcią badanych chorych a ja-
kością życia. W dalszej analizie uzyskanych danych zbadano, czy 
wystąpiła istotna statystycznie zależność pomiędzy wiekiem a po-
ziomem jakości życia badanych. Wartości p<0,05 dla domen BP, 
SF, RE i HT – a więc jakość życia w tych domenach – zależała od 
wieku. Wraz z wiekiem chorych  poziom jakości życia się zwięk-
szał, co obserwuje się w grupie chorych w wieku powyżej 30 lat. 
Wyniki przedstawia wykres 2.

Tab. II. Jakość życia pacjentów w domenach.

DOMENA ŚREDNIA SD MEDIANA MIN MAX Q1 Q3

PF 77,4 24,91 82,5 0 100 75 95

RP 54,25 30,94 56,25 0 100 20,31 75

BP 56,8 29,45 55 10 100 30 80

GH 41,2 17,72 40 15 90 30 50

VT 48,5 22,11 50 10 85 35 70

SF 54,75 33,3 50 0 100 28,12 87,5

RE 67,33 33,11 75 0 100 33,33 100

MH 54,4 19,12 56 20 88 36 68

HT 39 29,95 37,5 0 100 25 50

PCS 58,58 21,1 63,08 12,31 96,92 38,85 78,08

MCS 55,02 23,21 56,92 10,77 90,77 34,23 76,54

Q1, Q3 – kwartyle
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palnymi chorobami jelit 41 miało rozpoznaną chL-C. Uzyska-
ne wyniki wykazały, że gorszą jakość życia mają chorzy w fa-
zie zaostrzenia choroby niż w okresie remisji [16]. Choroba 
Leśniowskiego-Crohna – jako schorzenie przewlekłe – często 
prowadzi do niepełnosprawności nie tylko w sferze fizycznej, 
ale także w sferze psychospołecznej. Analiza wyników badań 
własnych pokazuje, że respondenci nieco gorzej funkcjonowa-
li w wymiarze psychicznym (MCS) niż w wymiarze fizycznym 
(PCS). Szwedzka grupa badaczy [17] przeprowadziła w 2008 
roku badania, w których wykazano, że pacjenci z chL-C najczę-
ściej uskarżali się na ograniczenia wynikające z braku witalności 
i nasilenia się objawów chorobowych, zwłaszcza dolegliwości 
bólowych. W innym badaniu – oceniającym jakość życia pacjen-
tów z nieswoistymi zapaleniami jelit – Henrich i Herschbach 
[18] dowiedli, że cechą charakterystyczną tej grupy chorych 
jest brak satysfakcji z poszczególnych dziedzin życia (relaks, 
odpoczynek, poziom energii, kondycja fizyczna), a zjawisko to 
nasila się wraz z zaostrzeniem aktywności choroby.

Pomimo iż chL-C może wystąpić u osób w każdym wieku, to jed-
nak zauważalne są dwa szczyty zachorowań, Pierwszy występu-
je między 15.–35. rokiem życia, a kolejny po 60. roku życia [19, 
20]. W badaniu własnym większą grupę respondentów stanowiły 
osoby młode (średnia wieku dla całej grupy wynosiła 35,72 lata) 
oraz posiadające wyższe wykształcenie (56%). Analizując wpływ 
wieku na jakość życia badanych, wykazano, że wraz z upływem lat 
jakość życia respondentów się poprawia. Taka zależność może być 
związana z bardziej stabilną i ugruntowaną sytuacją materialną, 

DYSKUSJA

Choroba Leśniowskiego-Crohna – jako schorzenie przewlekłe 
– wywiera znaczący i wieloczynnikowy wpływ na każdą z do-
men życia ludzkiego. Wymusza zmianę dotychczasowego sty-
lu życia, utrudnia wykonywanie codziennych obowiązków oraz 
odgrywanie ról społecznych. Wagę tego problemu pogłębia fakt, 
iż w przeważającej mierze schorzenie to dotyka ludzi młodych, 
którzy dopiero rozpoczynają życie zawodowe i zakładają własne 
rodziny. Przewlekły charakter chL-C, a także występowanie ob-
jawów klinicznych ze strony innych narządów (o nawracającym, 
ciężkim oraz nierzadko trudnym do przewidzenia przebiegu) 
istotnie obniża jakość życia dotkniętych nią osób. Miarą kontro-
li i oceny skuteczności prowadzonych działań leczniczych oraz 
rehabilitacyjnych powinno być utrzymanie sprawności w zakre-
sie czynności dnia codziennego, w tym poprawa samopoczucia, 
i jakości życia pacjentów [13, 14].

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że pacjenci 
w okresie remisji choroby wyżej oceniają swoją jakość życia 
w porównaniu z pacjentami, którzy znajdują się w fazie za-
ostrzenia choroby. Wynik ten jest spójny z wnioskami badań 
innych autorów. Casellas i wsp. w badaniu przeprowadzonym 
w kilku szpitalach w Hiszpanii stwierdzili gorszą jakość życia 
pacjentów z aktywną postacią choroby (w zaostrzeniu) w po-
równaniu z chorymi w okresie remisji [15]. Badania polskie 
przeprowadzone przez Andrzejewską i wsp. [16] analizowały 
ocenę jakości życia pacjentów z chL-C. W grupie 92 osób z za-

Tab. III. Jakość życia pacjentów w zależności od aktywności zawodowej.

DOMENA AKTYWNOŚĆ 
ZAWODOWA N ŚREDNIA SD MEDIANA MIN. MAX. Q1 Q3 P*

PF
Pracujący 43 77,56 26,15 85 0 100 75 95 0,398

Niepracujący 7 76,43 16,76 80 45 95 70 87,5

RP
Pracujący 43 55,81 32,17 68,75 0 100 21,88 81,25 0,325

Niepracujący 7 44,64 21,17 50 18,75 75 28,12 56,25

BP
Pracujący 43 58,84 29,94 70 10 100 30 80 0,231

Niepracujący 7 44,29 24,4 50 20 90 25 50

GH
Pracujący 43 42,21 16,84 40 15 90 30 50 0,215

Niepracujący 7 35 22,91 35 15 80 17,5 40

VT
Pracujący 43 50,47 22,41 55 10 85 35 70 0,101

Niepracujący 7 36,43 16,76 35 15 70 30 37,5

SF
Pracujący 43 57,56 33,65 62,5 0 100 37,5 87,5 0,128

Niepracujący 7 37,5 27 37,5 0 87,5 25 43,75

RE
Pracujący 43 70,93 32,5 83,33 0 100 41,67 100 0,067

Niepracujący 7 45,24 29,99 50 8,33 100 25 54,17

MH
Pracujący 43 55,91 19,33 60 20 88 38 70 0,207

Niepracujący 7 45,14 15,95 40 36 80 36 44

HT
Pracujący 43 40,12 29,95 50 0 100 25 50 0,498

Niepracujący 7 32,14 31,34 25 0 75 12,5 50

PCS
Pracujący 43 59,64 21,83 64,62 12,31 96,92 38,46 78,46 0,585

Niepracujący 7 52,09 15,52 50,77 40 84,62 41,54 53,08

MCS
Pracujący 43 57,21 23,35 61,54 10,77 90,77 36,92 76,92 0,158

Niepracujący 7 41,54 18,38 36,92 27,69 81,54 31,54 40,77

*Test Manna-Whitneya
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dujących się w fazie zaostrzenia choroby, odczuwał dolegliwo-
ści bólowe oraz dyskomfort. Również w badaniu prowadzonym 
przez Bernkleva i wsp. dowiedziono, iż duży wpływ na jakość 
życia badanych osób miała częstość występowania problemów 
jelitowych. Im częściej chorzy skarżyli się na występowanie 
problemów jelitowych, tym gorsza była ich jakość życia [23].

Na poziom jakości życia pacjentów ogromny wpływ ma także  ro-
dzaj zastosowanego  leczenia, co pokazały wyniki badań własnych. 
Grupa respondentów, u których zastosowano leczenie zachowaw-
cze wykazała lepszą jakość życia w porównaniu z pacjentami, 
którzy mieli zastosowane leczenie chirurgiczne. Wyniki  badań  
przeprowadzonych przez Bączyka i wsp. również wykazały niską 
ogólną jakość życia osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi je-
lit leczonych na oddziale chirurgicznym [21].

Wyniki własne potwierdziły, że na jakość życia ma wpływ wiele 
czynników: faza choroby, wiek, wykształcenie, występowanie obja-
wów klinicznych oraz sposób leczenia. Natomiast dalszych badań 
wymaga ocena innych aspektów: wpływu czasu trwania choroby, 
sposobu leczenia farmakologicznego i objawów niepożądanych 
związanych z tym leczeniem.

WNIOSKI

• Głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie jakości 
życia pacjentów z chL-C są przewlekłe dolegliwości 
jelitowe i pozajelitowe. Odnotowano ich negatywny wpływ 
głównie na aspekty funkcjonowania emocjonalnego.

• Chorzy pozostający w remisji choroby mają istotnie 
wyższą jakość życia w porównaniu do pacjentów z chorobą 
aktywną.

• Najniższą jakość życia wykazano u pacjentów w wieku 
poniżej 30 lat z wykształceniem średnim i zawodowym.

• Nie wykazano, aby płeć miała wpływ na ocenę jakości życia 
związanej ze zdrowiem.

a także statusem zawodowym. Osoby po 30. roku życia często mają 
już partnerów życiowych i dzieci, co stanowi dla nich nieocenio-
ne źródło wsparcia w chorobie. Również Bączyk i wsp. w swojej 
pracy dowiedli, że osoby powyżej 30. roku życia, posiadające  wy-
kształcenie wyższe uzyskały lepszą ocenę jakości życia w zakre-
sie dolegliwości jelitowych oraz funkcjonowania systemowego 
i emocjonalnego [21]. W cytowanej pracy nie wykazano jednak 
zależności istotnej statystycznie między miejscem zamieszkania 
i płcią a odczuwanym poziomem jakości życia. Także wyniki pra-
cy własnej są spójne z powyższym badaniem.

Choroba Leśniowskiego-Crohna znacząco wpływa na wszystkie 
dziedziny życia chorych. Ogranicza funkcjonowanie emocjonalne, 
społeczne oraz zawodowe, co w konsekwencji prowadzi do niskiej 
samooceny chorych i braku satysfakcji z życia. W Polsce dane sta-
tystyczne dotyczące aktywności zawodowej osób z nieswoistymi 
zapaleniami jelit nie należą do obszernych. Wiadomo jednak, że 
35% mężczyzn z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i 42% 
kobiet z tą samą chorobą kończy życie zawodowe przed wyzna-
czonym wiekiem emerytalnym [22]. W Kanadzie przeprowadzono 
badania, które pokazały, że znaczny odsetek kobiet (16,5%) z chL-
-C, które w momencie postawienia diagnozy były aktywne zawo-
dowo, po 5 latach jej trwania były już bezrobotne lub pozostawa-
ły na rencie przyznanej z powodu niezdolności do pracy. Wyniki 
badań własnych w tym zakresie nie pokrywają się doniesieniami 
innych badaczy. Z analizy wyników przeprowadzony przez nas ba-
dań wynika, że aktywność zawodowa respondentów nie ma istot-
nego wpływu na poziom jakości ich życia.

W badaniu własnym wykazano również, iż istotnym czynnikiem, 
prowadzącym do znacznego obniżenia poziomu jakości życia 
respondentów jest występowanie problemów jelitowych oraz 
dokuczliwych objawów klinicznych spoza układu pokarmowego.

Podobne wyniki opublikowali Cassellas i wsp. którzy zaobser-
wowali znaczący wpływ bólu i dyskomfortu na poziom jakości 
życia badanych [15]. Znacznyodsetek pacjentów (65,9%) znaj-
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