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Elżbieta Suchodolska 

STRESZCZENIE 

 

Stopień zaawansowania i leczenia gruźlicy płuc a jakość życia pacjentów 

 

Wprowadzenie 

Okres po drugiej wojnie światowej był czasem, gdy gruźlica stanowiła ogromny 

problem dla polskiego społeczeństwa i ówczesnej służby zdrowia. Jeszcze w 1957 roku 

zapadalność na wszystkie postaci gruźlicy wynosiła w Polsce 290 przypadków na 100 000 

ludności, co oznaczało, że tylko w tym roku zachorowało przeszło 82 tysiące mieszkańców 

naszego kraju. Obecnie gruźlica nie stanowi już takiego wyzwania diagnostycznego, 

epidemiologicznego i terapeutycznego, jak miało to miejsce w połowie XX wieku. W 2016 

roku w Polsce zachorowało na nią niespełna 6,5 tysiąca osób (w tym na gruźlicę płuc 6116 

pacjentów). Obecnie, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) równie 

istotnym zadaniem, co profilaktyka i leczenie jest także przywracanie pacjentom zmagającym 

się z gruźlicą płuc odpowiedniej jakości życia. Obecnie pulmonolodzy w praktyce klinicznej 

spotykają nawet tych pacjentów, którzy zmagali się z czynną postacią gruźlicy płuc jeszcze  

w latach pięćdziesiątych XX wieku. W wywiadzie lekarskim stosunkowo często występują 

elementy wskazujące na gorszą jakość życia wiązaną z nawet bardzo odległym w czasie 

przebyciem gruźlicy płuc. Uwzględniając to warto poddać refleksji relację pomiędzy 

zmianami patologicznymi stwierdzanymi w radiogramach płuc a jakością życia pacjentów. 

Kwestia ta posiada szczególnie istotne znaczenie dla pulmonologa w zakresie właściwego 

rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjenta. Lekarz, dzięki możliwości powiązania obrazu 

RTG płuc pacjenta z jego dysfunkcjami w sferach: somatycznej, psychologicznej i społecznej, 

może optymalizować strategię terapeutyczną i znacznie lepiej planować działania 

rehabilitacyjne. 

 

Cel badań 

Podstawowym celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie różnic  

w zakresie jakości życia pacjentów z gruźlicą płuc warunkowanych wcześniejszym leczeniem 

przeciwprątkowym oraz rodzajem i lokalizacją zmian radiologicznych. Zmiany radiologiczne 

stanowiły wykładnik stopnia zaawansowania gruźlicy płuc. Dodatkowym celem badań 
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doktorskich było określenie związków, pomiędzy jakością życia a wybranymi zmiennymi 

medycznymi i socjodemograficznymi. 

Problemy i hipotezy badawcze 

Rozważono następujące główne problemy badawcze: 

P.1. Czy pacjenci, którzy, zgodnie z wywiadem, byli leczeni farmakologicznie z powodu 

gruźlicy płuc deklarują lepszą jakość życia aniżeli osoby nigdy nie leczone z powodu tej 

choroby? 

P.2. Czy występuje zależność pomiędzy czasem, jaki upłynął od rozpoznania gruźlicy płuc  

a obecnie deklarowaną przez pacjentów jakością życia? 

P.3. Czy obecność zagęszczeń gruźliczych w radiogramach płuc jest związana  

z pogorszeniem jakości życia? 

P.4. Czy obecność zwapnień pogruźliczych w radiogramach płuc jest związana  

z pogorszeniem jakości życia? 

P.5. Czy obecność zwłóknień pogruźliczych w radiogramach płuc jest związana  

z pogorszeniem jakości życia? 

P.6. Czy obecność marskości pogruźliczej w radiogramach płuc jest związana z pogorszeniem 

jakości życia? 

P.7. Czy obecność zrostów pogruźliczych w radiogramach płuc jest związana z pogorszeniem 

jakości życia? 

Sformułowano następujące hipotezy: 

H.1. Pacjenci, którzy, zgodnie z wywiadem, byli leczeni farmakologicznie z powodu gruźlicy 

płuc deklarują lepszą jakość życia aniżeli osoby nigdy nie leczone z powodu tej choroby. 

H.2. Występuje zależność pomiędzy czasem, jaki upłynął od rozpoznania gruźlicy płuc  

a obecnie deklarowaną przez pacjentów jakością życia. 

H.3. Obecność zagęszczeń gruźliczych w radiogramach płuc jest związana z pogorszeniem 

jakości życia. 

H.4. Obecność zwapnień pogruźliczych w radiogramach płuc jest związana z pogorszeniem 

jakości życia. 

H.5. Obecność zwłóknień pogruźliczych w radiogramach płuc jest związana z pogorszeniem 

jakości życia. 

H.6. Obecność marskości pogruźliczej w radiogramach płuc jest związana z pogorszeniem 

jakości życia. 
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H.7. Obecność zrostów pogruźliczych w radiogramach płuc nie jest związana z pogorszeniem 

jakości życia. 

 

Metody i narzędzia badawcze 

W trakcie realizacji procedury badawczej zastosowano metodę analizy dokumentacji 

medycznej i ocenę radiogramów płuc posterior-anterior (RTG klp p-a) wykonywanych  

w pozycji spionizowanej i zapisywanych cyfrowo. Wykorzystano również dwie techniki 

metody sondażu diagnostycznego: badanie kwestionariuszowe i wywiad bezpośredni.  

Zmienne medyczne kontrolowane w badaniu pochodziły zarówno z dokumentacji medycznej: 

nałogi, czas od rozpoznania gruźlicy płuc, obciążenie innymi jednostkami chorobowymi, jak  

i z badania RTG klatki piersiowej: typy i lokalizacja zmian patologicznych w płucach, indeks 

sercowo-płucny, średnica tętnicy pośredniej. Radiogramy oceniano pod kątem występowania 

w polach płucnych pięciu typów zmian: gruźliczych zagęszczeń płucnych, zwapnień 

pogruźliczych, zwłóknień, marskości  oraz pogruźliczych zrostów opłucnowych. Zmiany te 

lokalizowano w polach płucnych: górnych, środkowych, przywnękowych i dolnych. 

Kwestionariusz własnej konstrukcji pozwolił na zgromadzenie informacji dotyczących: płci, 

wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego oraz aktywności zawodowej respondentów. 

Jako narzędzia do pomiaru jakości życia zastosowano: polską wersję kwestionariusza oceny 

jakości życia SF-36 – wersja 2 (SF-36 v.2), Kwestionariusz Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHOQOL)-BREF oraz skalę nasilenia duszności Medical Research Council (MRC). 

Kwestionariusze SF-36v.2 i WHOQOL-BREF respondenci wypełniali samodzielnie a skalę 

MRC wypełniał lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Podczas przeprowadzania 

wywiadu lekarskiego określano nasilenie duszności występującej u pacjentów 

uczestniczących w badaniu w oparciu o ocenę punktową w modyfikacji własnej, 

dziewięciostopniowej, wyróżniając stopnie pośrednie pomiędzy podstawowymi stopniami 

nasilenia duszności. 

 

Charakterystyka badanej populacji 

Badanie przeprowadzono po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej przy 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (KE-0254/284/2014) od stycznia 2014 roku do 

października 2017 roku w grupie osób dorosłych leczonych w SPZOZ Szpitala Powiatowego 

w Hrubieszowie. Zgodnie z przyjętymi kryteriami włączenia do grupy badanej 

zakwalifikowano 382 osoby (146 kobiet i 236 mężczyzn; średnia wieku 62,90±15,07)  

z czynną lub przebytą gruźlicą płuc potwierdzoną badaniem bakteriologicznym (posiewem 
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lub bakterioskopią) lub analizą dokumentacji medycznej (wcześniejsze rozpoznanie). Grupę 

kontrolną utworzyło 65 osób zdrowych (41 kobiet i 24 mężczyzn; średnia wieku 

48,95±11,05). 

 

Metody analizy statystycznej 

Uwzględniając wyniki przeprowadzonego testowania normalności zmiennych zależnych 

zadecydowano o zastosowaniu testów nieparametrycznych w procesie analizy danych. 

Stosowano test U-Manna Whitneya, test ANOVA Kruskala-Wallisa z analizą post-hoc (test 

Tukeya dla różnych N) oraz współczynnik korelacji rang Spearmana.  Testem niezależności 

Chi-kwadrat (χ2) posiłkowano się badając związki pomiędzy zmiennymi kategorialnymi lub 

zależności cechy ilościowej względem cechy jakościowej. W analizie statystycznej 

wykorzystano również regresję logistyczną. Za przedział istotności statystycznej przyjęto 

zbiór wartości p<0,05. Analizy statystyczne przedstawione w rozprawie przeprowadzono 

wykorzystując program Statistica, wersja 12.5.192.0 PL (StatSoft Inc., Polska) z licencją dla 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Wyniki badań 

Przeprowadzono analizy porównawcze uwzgledniające lokalizację każdego typu zmian 

radiologicznych: zagęszczeń, zwapnień, zwłóknień, marskości i zrostów. Analizy te dotyczyły 

zarówno porównań w obrębie wybranych pól płucnych, jak i zespołów tych pól.   

Stwierdzono istotnie statystycznie różnice pomiędzy grupą badaną a grupą kontrolną  

w odniesieniu do wszystkich czynników SF-36 i WHOQOL-BREF. Pacjenci przejawiali 

istotnie gorszy poziom jakości życia aniżeli osoby zdrowe. 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników nie potwierdzono hipotezy H.1. Nie stwierdzono 

istotnych statystycznie różnic w zakresie wyników ogólnych kwestionariuszy SF-36v.2  

i WHOQOL-BREF pomiędzy pacjentami leczonymi w przeszłości i nieleczonymi 

przeciwprątkowo. 

Potwierdzono słuszność hipotezy H.2. Pacjenci, u których choroba była rozpoznana wcześniej 

deklarowali niższy poziom jakości życia w zakresie składowych opisujących aspekty 

somatyczne jakości życia z kwestionariusza SF-36v.2 i WHOQOL-BREF.  

Częściowo potwierdzono słuszność hipotezy H.3.  Gorszą jakość życia w aspekcie 

psychologicznym deklarowali pacjenci z zagęszczeniami występującymi w polu dolnym 

płuca prawego. 
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Potwierdzono słuszność hipotezy H.4. Zidentyfikowano istotne statystycznie różnice 

pomiędzy frakcją grupy badanej bez zwapnień w polach górnych radiogramów a pacjentami 

ze zwapnieniami w obu polach górnych. Różnice te dotyczyły zarówno skali fizycznej, 

psychologicznej, wyniku ogólnego SF-36, jak i domeny somatycznej, psychologicznej oraz 

wyniku ogólnego WHOOQOL-BREF, a także skali MRC. 

Uzyskane wyniki badań własnych umożliwiły potwierdzenie hipotezy H.5. Stwierdzono, że 

zwłóknienia ujawniają efekt istotnie pogarszający jakość życia pacjentów zarówno  

w przypadku występowania obustronnych zmian w polach górnych, jak i lokalizacji 

zwłóknień w górnym polu płuca prawego. W wynikach uzyskanych na podstawie 

kwestionariusza SF-36v.2, jak i skali nasilenia duszności MRC występowały znamienne 

statystycznie różnice pomiędzy pacjentami bez zwłóknień a tymi którzy mieli zwłóknienia  

w prawym górnym polu płucnym, jak i tymi u których obserwowano w radiogramach te 

zmiany obustronnie. W odniesieniu do kwestionariusza WHOQOL-BREF tego typu istotne 

statystycznie różnice uzyskano dla domeny somatycznej. Znaczenie obecności zwłóknień  

w radiogramach płuc zostało dodatkowo podkreślone w analizach prawdopodobieństwa 

pogorszenia jakości życia określanej wynikami ogólnymi SF-36v.2 oraz WHOQOL-BREF 

przeprowadzonych metodą regresji logistycznej. 

Potwierdzono słuszność hipotezy H.6. Stwierdzono, że chorzy, u których występowała 

marskość w prawym albo lewym górnym polu płucnym (w analizach obejmujących zespoły 

pól płuca prawego lub lewego) przejawiali niższy poziom jakości życia zarówno w zakresie 

somatycznym, jak i w wymiarze psychologicznym.  

Potwierdzono słuszność hipotezy H.7. zakładającej, że obecność zrostów pogruźliczych  

w radiogramach płuc nie stanowi wykładnika pogorszenia jakości życia.  

Stosując skalę MRC uzyskano większą liczbę istotnych statystycznie różnic pomiędzy 

frakcjami grupy badanej aniżeli interpretując wyniki ogólne kwestionariuszy SF-36v.2  

i WHOQOL-BREF. W przypadku porównań przeprowadzonych dla zrostów, skala MRC 

umożliwiła identyfikację różnic pomiędzy frakcjami grupy badanej, czego nie osiągnięto przy 

wykorzystaniu kwestionariuszy SF-36v.2 i WHOQOL-BREF. 

 

Wnioski 

1. W badanej grupie chorych na gruźlicę płuc przebyta terapia przeciwprątkowa nie 

wpływała na deklarowany obecnie poziom jakości życia. 
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2. Zagęszczenia gruźlicze zlokalizowane w prawym dolnym polu płucnym są związane  

z większym stopniem nasilenia duszności oraz gorszą jakością życia w wymiarze 

psychologicznym. 

3. Obustronne zwapnienia pogruźlicze zlokalizowane w górnych polach płucnych są 

związane z gorszą jakością życia zarówno w wymiarze somatycznym, jak i psychologicznym. 

4. Jednostronne lub obustronne zwłóknienia pogruźlicze zlokalizowane w górnych 

polach płucnych są związane z gorszą jakością życia zarówno w wymiarze somatycznym, jak  

i psychologicznym. 

5. Obustronne zwłóknienia pogruźlicze zlokalizowane w polach przywnękowych są 

związane z gorszą jakością życia w wymiarze somatycznym. 

6. Obecność marskości pogruźliczej w górnych polach płucnych jest związana z gorszą 

jakością życia zarówno w wymiarze somatycznym, jak i psychologicznym. 

7. Nasileniu duszności mierzonej kwestionariuszem MRC sprzyja obecność 

obustronnych zwapnień w górnych polach płucnych, jednostronnych lub obustronnych 

zwłóknień w polach górnych, obustronnych zwłóknień w polach przywnękowych, 

jednostronnej lub obustronnej marskości górnych pól płucnych, prawostronnych lub 

obustronnych zrostów w górnych polach płucnych, zrostów w polu środkowym po stronie 

lewej oraz obustronnych zrostów  

w dolnych polach płucnych. 

8. Prawdopodobieństwo wystąpienia gorszej jakości życia u pacjentów z gruźlicą płuc 

jest związane z jednoczesnym występowaniem w radiogramach płuc zwłóknień i wyższych 

wartości indeksu sercowo-płucnego oraz większej średnicy pośredniego pnia tętnicy płucnej. 

9. Kwestionariusz nasilenia duszności (MRC) w zastosowanej w badaniu modyfikacji 

własnej może stanowić alternatywę dla oceny jakości życia pacjentów chorujących na 

gruźlicę płuc dokonywanej na podstawie interpretacji wyników ogólnych kwestionariuszy SF-

36v.2 oraz WHOQOL-BREF. 

 


