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c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Wprowadzenie   

Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej mogą doprowadzić do obniżonej gęstości 

mineralnej kości (ang. Bone Mineral Density; BMD), a w wyniku tego do rozwoju osteopenii, 

następnie  osteoporozy. U kobiet do ubytku masy kostnej dochodzi głównie w okresie 

pomenopauzalnym na skutek niedoboru estrogenów, w wyniku zaburzonej równowagi 

pomiędzy resorpcją kości przez osteoklasty i tworzeniem kości przez osteoblasty. Czynniki 

powodujące niską wartość BMD są  znane. Są nimi: płeć żeńska, zaawansowany wiek, 

wspomniany wyżej niedobór estrogenów, niski wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index; 

BMI), złamania  niskoenergetyczne i złamania w rodzinie  w wywiadzie, brak aktywności 

fizycznej, niska podaż wapnia i witaminy D w diecie, spożywanie alkoholu oraz palenie 

tytoniu. Osteoporoza jest powszechnie występującą w krajach rozwiniętych chorobą 

metaboliczną kości, którą definiuje się jako układową chorobę układu kostnego, 

charakteryzującą się upośledzoną wytrzymałością kości i zwiększonym ryzykiem 

powstawania złamań. 

Coraz częstsza wykrywalność osteopenii i osteoporozy wiąże się także z wydłużoną 

średnią życia oraz ze wzrostem populacji osób starszych.  W Polsce osteoporoza występuje  u 

około 7%  kobiet w wieku 45-54 lat, u 25% kobiet  w wieku 65-74 lat oraz u prawie 50%  

kobiet w wieku 75-84 lat. Około  25-30% kobiet zaliczanych jest do grupy tzw. szybkiej 

utraty masy kostnej (> 3% rocznie). 

Następstwami obniżonej BMD są złamania kości, szczególnie złamania bliższej nasady kości 

udowej stanowiące jeden z podstawowych problemów społecznych.  Na podstawie badań 

epidemiologicznych stwierdza się, że liczba następstw, jakimi są złamania nieustannie rośnie. 

Według szacunkowych danych prof. E.  Czerwińskiego,  rocznie w Polsce notuje się około 

2,5 miliona złamań trzonów kręgowych kręgosłupa, szyjki kości udowej, kości przedramienia 

oraz innych złamań kości. Obliczono, iż liczba ta w roku 2035 w  starzejącym się polskim 

społeczeństwie osiągnie 3,5 miliona. Złamania trzonów kręgów kręgosłupa często powodują 

ostre dolegliwości bólowe pleców i zaburzają sprawność funkcjonalną. Wraz ze wzrostem 

liczby złamanych kręgów wzrasta natężenie bólu, a tym samych pogłębia się niesprawność . 

Złamaniom bliższej nasady kości promieniowej również towarzyszy ból i upośledzenie 

funkcji kończyny górnej. W przypadku tych złamań przy prawidłowym leczeniu i rehabilitacji 
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powraca pełna sprawność kończyny. Złamania w zakresie bliższej nasady kości udowej są 

przyczyną ostrych dolegliwości bólowych, upośledzają funkcję ruchową, a leczenie odbywa 

się w warunkach szpitalnych. Złamania bliższej nasady kości udowej  stanowią 9% przyczyn 

hospitalizacji na oddziałach ortopedycznych.   Proces rekonwalescencji jest długi i powolny,  

chorzy tracą zdolność do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych, 

stając się zależnymi od otoczenia.  

Chorzy  ze złamaniami wymagają kompleksowego, długotrwałego i zindywidualizowanego 

leczenia, wysokich nakładów finansowych, wszechstronnego wsparcia społecznego, 

świadczeń pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych związanych z niepełnosprawnością  oraz z 

obniżoną jakością życia.  Osteoporoza staje się w dzisiejszych czasach poważnym problemem 

społecznym, dlatego tak ważne jest jej wczesne diagnozowanie, leczenie a przede wszystkim 

zapobieganie.  

Wraz z intensywnym rozwojem badań nad jakością życia w naukach o zdrowiu jak i w 

naukach medycznych pojawia się potrzeba oceny jakości życia chorych z obniżoną gęstością 

mineralną kości. Mimo licznych analiz teoretycznych i badań empirycznych, dyskusje nad 

sposobem pojmowania i dokonywania oceny jakości życia w medycynie trwają nadal. Próby 

redefiniowania pojęcia jakości życia doprowadziły ostatecznie do jego uściślenia dzięki 

wskazaniu na związek ze stanem zdrowia -„jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia” 

(ang. Health Related Quality of Life; HRQOL). Według Shippera jakość życia uwarunkowana 

stanem zdrowia jest to funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany (przeżywany) 

przez pacjenta. 

Skromny zasób rodzimych opracowań dotyczących oceny jakości życia 

uwarunkowanej stanem zdrowia kobiet  z obniżoną mineralną gęstością kości w okresie 

pomenopauzalnym powoduje, iż całościowa ocena problemu jest bardzo utrudniona. W tym 

kontekście podjęcie badań poszerzających wiedzę na temat  przedstawionej wyżej 

problematyki wydaje się być  uzasadnione. Ocena poszczególnych obszarów jakości życia u 

kobiet w okresie pomenopauzalnym z obniżoną gęstością masy kostnej może przyczynić się 

do opracowania indywidualnych programów terapeutyczno-edukacyjnych. Ponadto ocena 

obiektywnego, jak i subiektywnego  wymiaru jakości życia może być cenną wskazówką w 

planowaniu leczenia, opieki pielęgniarskiej oraz rehabilitacji środowiskowej. Prof. W. Horst-

Sikorska w swoim doniesieniu podczas II Środkowoeuropejskiego Kongresu Osteoporozy i 

Osteoartrozy w Krakowie w 2007 roku  podkreślając wagę oceny jakości życia chorych z 

osteoporozą stwierdziła, iż wyniki badań  mogą być podstawą  konstruowania programów 
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profilaktyczno-edukacyjnych. Większość badań nad jakością życia kobiet z obniżoną 

wartością  BMD dotyczy pacjentów  ze złamaniami kręgowymi lub pozakręgowymi, 

natomiast celem moich badań była ocena jakości życia kobiet z obniżoną wartością BMD, 

niezależnie od występowania złamań.  

Istnieje potrzeba oceny jakości życia jeszcze przed wystąpieniem złamania w celu 

poznania czynników determinujących wysoką lub niską jakość życia, co może posłużyć do 

opracowania indywidualnych programów profilaktycznych, właściwego wsparcia i opieki 

medycznej na każdym etapie funkcjonowania kobiet z obniżoną wartością BMD.  

W przedstawionej pracy do obiektywnej oceny jakości życia kobiet z obniżoną wartością  

BMD wykorzystano skalę  QUALEFFO-41 opracowaną przez grupę ekspertów w zakresie 

osteoporozy przy European Foundation for Osteoporosis pod kierunkiem  P. Lipsa. Zgodę na 

korzystanie z tej skali od autora  uzyskałam  faxem z dnia 3.04.2006r.  i  25.08.2010r. Jest to  

pierwsza w Polsce (dokonana przeze mnie) ocena właściwości psychometrycznej polskiej 

wersji skali QUALEFFO-41 i oceny jakości życia, zgodnie z założeniami definicji jakości 

życia uwarunkowanej stanem zdrowia. Wyniki badań nad walidacją psychometryczną tej 

skali, których jestem głównym autorem, zostały opublikowane w Archives of Medical 

Science (Grażyna Bączyk, Tomasz Opala, Paweł Kleka. Quality of life in postmenopausal 

women with reduced bone mineral density: psychometric evaluation of the Polish version of 

QUALEFFO-41. Archives  Medical  Science,  2011,  7, ( 3), s. 476-485). 

 Badania, których wyniki  zostały zaprezentowane w mojej pracy, sfinansowane zostały ze 

środków projektu badawczego MNiSW nr N404 134 32/4030.   

Cele badań 

  Głównym celem badań była ocena jakości życia w  wymiarze obiektywnym i 

subiektywnym kobiet z obniżoną gęstością mineralną kości w okresie pomenopauzalnym z 

uwzględnieniem społeczno- demograficznych i klinicznych czynników oraz czynników 

związanych z trybem życia. Ponadto celem pracy było określenie czynników predykcyjnych 

jakości życia badanych.  

Populacja objęta badaniami 

Grupę badaną stanowiły 304 kobiety leczone w Poradni  Menopauzy i Osteoporozy 

Ginekologiczno- Położniczego  Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu w okresie: od 01
 

sierpnia 2007 r. do 31 marca 2009 r. Zgodnie  z definicją kryteriów diagnostycznych oceny 

gęstości mineralnej kości Światowej Organizacji Zdrowia, do badań włączono 85 kobiet z 

osteoporozą, u których w badaniu densytometrycznym wartość BMD wyrażona wynikiem  

http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Opala+Tomasz+
http://150.254.179.40/cgi-bin/expertus.cgi?KAT=%2Fhome%2Fusers%2Fsplendor%2Fpub%2Fpar%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&mask=2&F_00=02&V_00=Kleka+Pawe%B3+
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T-score wyniosła ≤ (-2,5) (SD).  Ponadto w badaniu uczestniczyły 122 kobiety z osteopenią, u 

których wartość BMD wyrażona wynikiem T-score wyniosła  od  -2,5 do -1,0 T-score (SD) 

oraz  97 kobiet, u których w badaniu densytometrycznym wartość BMD wyrażona wynikiem 

T-score wyniosła > (-1,0) SD.  

Metody.  

Pomiar BMD.  U wszystkich włączonych do badań kobiet wykonano w odcinku lędźwiowym 

kręgosłupa (L1-L4) i w bliższej nasadzie kości udowej badanie densytometryczne metodą 

DXA  przy zastosowaniu aparatu Lunar DPX. 

Badanie densytometryczne u badanych, które zgłaszały występowanie dolegliwości bólowych 

pleców, zostało uzupełnione o  badanie VFA  w celu oceny deformacji trzonów kręgów 

kręgosłupa. Morfometrię metodą DXA  przy zastosowaniu aparatu  Luna Prodigy Advance 

Devices wykonano w „Medycznym Centrum Hetmańska” w Poznaniu. 

Dane kliniczne  i antropometryczne 

W dniu pomiaru BMD wykonano pomiar masy ciała i  wzrostu oraz obliczono  wskaźnik 

BMI.  Badane udzielały odpowiedzi na pytania społeczno-demograficzne oraz kliniczne o: 

uprzednio przebyte złamania, wywiad złamań w rodzinie, przyjmowanie leków związanych z 

terapią osteoporozy, datę ostatniego krwawienia miesięcznego w życiu, stosowanie 

hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) oraz stosowanie suplementacji wapnia i witaminy D. 

Pytania dotyczyły także aktualnego palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz aktywności 

fizycznej kobiet. 

Ocena parametrów biochemicznych oraz markerów kościotworzenia i resorpcji   

Oceny tych parametrów dokonano w oparciu o zestawy laboratoryjne firmy Roche 

Diagnostics (Mannheim, Niemcy). Stężenie folikulotropiny   (FSH) i estradiolu (E2) 

oznaczano automatycznymi metodami radioimmunologicznymi. Stężenie wapnia oznaczano 

za pomocą Cobas Integra CA 300, stężenie fosforanów nieorganicznych - za pomocą Cobas 

Integra PHOS2, a do oznaczenia stężenia całkowitej fosfatazy zasadowej użyto zestawu 

Cobas Integra ALP IFCC Gen2 L 400. Proces kościotworzenia oceniano poprzez pomiar 

stężenia osteokalcyny (OC) metodą automatyczną w systemie Elecsys N-MID Osteocalcin 

CalSet. Proces resorpcji określano na podstawie pomiaru stężenia C-końcowego 

usieciowanego telepeptydu łańcucha  kolagenu typu I (CTx) metodą automatyczną w 

systemie B-CrossLaps RP Elecsys Kit. Powyższe badania zostały przeprowadzone w 

Laboratorium Ginekologiczno- Położniczego  Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu.  

Ocena lęku i depresji 
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Do oceny lęku i depresji zastosowałam  skalę Hospital Anxiety and Depression Scale  

(HADS) 

Ocena jakości życia 

W dniu powyższych pomiarów, badane udzielały również odpowiedzi na pytania zawarte w 

kwestionariuszach służących do oceny jakości życia: skala QUALEFFO -41 (do oceny 

jakości życia w wymiarze obiektywnym) oraz  skala WHOQOL-100 (do oceny jakości życia 

w wymiarze  subiektywnym). Oceny jakości życia w wymiarze obiektywnym dokonano  na 

podstawie polskiej wersji skali QUALEFFO -41.  Skala przeznaczona jest do oceny jakości 

życia  w zakresie funkcjonowania fizycznego, społecznego, emocjonalne   oraz  bólu. Oceny 

jakości życia dokonuje się zgodnie z algorytmem zaproponowanym przez autorów w  skali od 

0 do 100, gdzie 0 stanowi  o wysokiej jakości życia, a 100 o niskiej jakości życia.  

Oceny  jakości życia w wymiarze subiektywnym dokonano na podstawie polskiej wersji skali 

WHOQOL -100. Skala przeznaczona jest do oceny subiektywnego wymiaru jakości życia, 

umożliwia dokonania oceny jakości życia w zakresie sześciu dziedzin: fizycznej, 

psychologicznej,  niezależności, socjologicznej, środowiskowej, duchowej. Oceny jakości 

życia dokonuje się zgodnie z algorytmem zaproponowanym przez autorów, a punktacja dla 

dziedzin  mieści się w granicach od 4 do 20 punktów. Wyższym wartościom liczbowym 

odpowiada wyższa jakość życia. 

Metody statystyczne. Analiz danych dokonano przy użyciu metod parametrycznych i 

nieparametrycznych.  Badając różnice między grupami w zakresie  QUALEFFO-41  i 

WHOQOL-100 oraz w obrębie grup analizując czynniki determinujące jakość życia, wnioski 

wyciągano w oparciu o wyniki testów t- Studenta i analizy wariancji ANOVA dla danych 

niezależnych i zależnych. Dla porównań z większą liczbą kategorii istotne różnice 

eksplorowano testami post hoc: Bonferroniego, Dunetta i Tukeya, w zależności od liczby 

grup i rozkładu zmiennych zależnych. Dla określenia czynników predykcyjnych jakości życia 

zastosowano analizę regresji logistycznej metodą krokową w oparciu o kryterium Akaike 

Information Criterion (AIC)  do oceny modelu. Punktem odcięcia była mediana wyników dla 

każdej dziedziny QUALEFFO-41 i dla całej skali. Wartości równe lub niższe od mediany 

świadczyły o wysokiej jakości, natomiast wartości powyżej mediany odpowiadały niskiej 

jakości życia. Punktem odcięcia dla każdej dziedziny WHOQOL-100 i całej skali również 

była mediana wyników. Wartości poniżej mediany świadczyły o niskiej jakości życia, 

natomiast wartości równe lub wyższe mediany odpowiadały wysokiej jakości życia. W 

modelu analizy regresji użyto jako predykatorów wszystkich zmiennych, które mogły mieć 
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związek z jakością życia. Zmienne takie, jak: wiek, wskaźnik BMI (kg/m
2 

), lęk i depresja 

miały charakter zmiennych ciągłych ilościowych. Pozostałe zmienne takie jak: wykształcenie, 

status zawodowy, przebyte złamania niskoenergetyczne, obniżony wzrost, zniekształcenia 

pleców w ocenie badanych, aktywność fizyczna, aktualne palenie tytoniu traktowano jako 

zmienne kategorialne, 0 – 1.  

Całość analizy statystycznej wykonano z zastosowaniem pakietu SPSS Windows Wersja 20 

(SPSS INC., Chicago, IL, USA) 

Wyniki.  

Wiek badanych wahał się od 50 do 69 lat. Średnia wieku  (w latach) osób z 

osteoporozą, osteopenią i kobiet z BMD w normie wynosił odpowiednio: 59,90 (SD 5,20); 

57,67 (SD 4,54); 55,68 (SD 5,71). Pacjentki z osteoporozą były istotnie starsze niż osoby z 

dwóch pozostały grup. 

Większość badanych miało wykształcenie średnie lub wyższe i pozostawało w 

związku małżeńskim. Rozkład tych zmiennych nie różnił się istotnie w porównywanych 

grupach. Różnice natomiast stwierdzono w odniesieniu do aktywności zawodowej. W grupie 

osób z osteoporozą i osteopenią większość była na emeryturze lub rencie, podczas gdy w 

grupie kobiet, u których wartość BMD była w normie większość pracowała zawodowo. 

Analiza danych antropometrycznych i klinicznych wskazuje, że średni wiek wystąpienia 

menopauzy nie różnił się w badanych grupach. Wartość średnia wskaźnika BMI  badanych z 

osteoporozą wynosiła 22,30 kg/m
2
,  kobiet z osteopenią 24,76 kg/m

2  natomiast kobiet z BMD 

w normie 26,05 kg/m
2
.  Statystycznie istotną różnicę wykazano dla wartości średnich u kobiet 

z osteoporozą i osteopenią w porównaniu z wartością średnią wskaźnika BMI kobiet z BMD 

w normie (p <0,001).  

Przebyte złamania niskoenergetyczne, obniżony wzrost, zniekształcenie pleców 

odnotowano tylko w grupie z osteoporozą i osteopenią, przy czym nie stwierdzono różnic 

istotnych statystycznie w tym zakresie. Historia złamań osteoporotycznych w rodzinie była 

istotnie częstsza u pacjentek z osteoporozą i osteopenią niż w grupie kobiet, u których wartość 

BMD była w normie i wynosiła około 30%. Nie stwierdzono natomiast różnic w częstości 

palenia tytoniu, aktywności fizycznej, występowania objawów lękowych i depresyjnych. Te 

ostatnie odnotowano u około 20% badanych. 

Wyniki pomiaru BMD 
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Średnie wartości BMD oraz średnie wartości T-score dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa i 

dla szyjki kości udowej różniły się statystycznie na poziomie p < 0,001  u kobiet z 

osteoporozą, osteopenią i kobiet, u których wartość BMD była w normie. 

Jakość życia 

 Wyniki badań wykazały, że jakość życia scharakteryzowana wynikami pomiarów I i II 

u kobiet z obniżonym BMD w okresie pomenopauzalnym była  niższa   w porównaniu z 

jakością życia kobiet z wartością BMD w normie  zarówno w wymiarze obiektywnym jak i 

subiektywnym.  Niższą jakość życia kobiet z osteoporozą i osteopenią w wymiarze  

obiektywnym (QUALEFFO-41) stwierdzono w dziedzinie bólu (p=0,006), funkcjonowania 

społecznego (p=0,001), percepcji stanu zdrowia (p=0,001), funkcjonowania emocjonalnego 

(p=0,001) w porównaniu z wynikami kobiet, u których  wartości BMD była w normie. Także 

wyniki II pomiaru  kobiety  z osteoporozą i z osteopenią wskazały na niższą jakość życia  we 

wszystkich dziedzinach skali QUALEFFO -41 w porównaniu z z jakością życia kobiet z 

wartością BMD w normie.  

W II pomiarze  wartości średnie skali w porównaniu z wynikami  I pomiaru uległy istotnej 

poprawie u kobiet z osteoporozą i z osteopenią  w dziedzinie bólu (p<0,01).  

 Niższą jakość życia badanych w wymiarze subiektywnym (WHOQOL-100) 

stwierdzono  w dziedzinie fizycznej (p=0,0001) oraz niezależności (p=0,0001) w porównaniu 

z jakością życia  kobiet, u których wartość BMD była w normie.  

Podsumowując, obiektywna i subiektywna jakość życia kobiet z osteoporozą i 

osteopenią mieściła  się w przedziale ocen średnich. Obniżoną jakość życia w wymiarze 

obiektywnym kobiet z osteoporozą i osteopenią w porównaniu do badanych kobiet z 

wartością BMD w normie, stwierdzono w dziedzinach: percepcji stanu zdrowia,  

funkcjonowania emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz bólu. Obniżoną jakość życia 

w wymiarze subiektywnym kobiet z osteoporozą i osteopenią w porównaniu do badanych 

kobiet z wartością BMD  w normie, stwierdzono w dziedzinach: fizycznej i niezależności.   

Drugi  pomiar jakości życia przeprowadzony po 3 miesiącach wykazał: 

- u kobiet z osteoporozą i osteopenią mniejsze nasilenie bólu - jako efekt leczenia,  w grupie 

kobiet z BMD w normie, w  dziedzinie bólu bez zmian,  

- w grupie kobiet  z osteoporozą  i osteopenią stwierdzono  obniżoną percepcję stanu zdrowia,  

w grupie kobiet z BMD w  normie, również stwierdzono obniżoną percepcję stanu zdrowia 

oraz niższą jakość życia w dziedzinie funkcjonowania emocjonalnego. 
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Określenie przyczyny tego stanu byłoby możliwe po wykonaniu  dodatkowych badań. 

Obniżona percepcja stanu zdrowia mogła wynikać  z innych aspektów związanych z okresem 

pomenopauzalnym.   

  W drugim pomiarze,  subiektywna jakość życia u wszystkich analizowanych grupach 

kobiet  nie uległa zmianie. Wyjątek stanowiła poprawa jakości życia kobiet z osteopenią w 

dziedzinie duchowej.  

Wykorzystanie wieloczynnikowej logistycznej analizy regresji pozwoliło określić 

czynniki związane z wysoką lub niską jakością życia. Czynnikami zmniejszającymi ryzyko 

obniżenia jakości życia  według skali QUALEFFO-41 w zakresie bólu było wykształcenie 

(OR = 0,39; 95% CI, 0,25-0,63). Najsilniejszym czynnikiem pogarszającym jakość życia w 

zakresie bólu był obniżony wzrost (OR= 2,24; 95% CI,  1,04- 4,84) oraz lęk (OR= 1,12; 95% 

CI, 1,01-1,24). Funkcjonowanie fizyczne zdeterminowane było przez takie zmienne, jak: 

wykształcenie, BMI, bisfosfoniany, obniżony wzrost i zniekształcenie pleców w ocenie 

badanych. Wykształcenie (OR=0,43; 95% CI, 0,25-0,75) oraz  stosowanie  bisfosfonianów 

(OR= 0,44; 95% CI, 0,47-0,54) okazały się czynnikami zmniejszającymi ryzyko obniżonego 

funkcjonowania fizycznego. Najsilniejszymi wyznacznikami pogarszającymi funkcjonowanie 

fizyczne były zniekształcenie pleców w ocenie badanych (OR=4,15; 95% CI, 1,97-8,71), 

następnie  obniżony wzrost (OR=2,68; 95% CI, 1,25-5,75)  i wskaźnik BMI ≥ 25 kg/m
2
 

(OR=1,19; 95% CI, 1,07-1,34). Wykształcenie  (OR=0,47; 95% CI, 0,29-0,75) oraz 

aktywność fizyczna (OR= 0,43; 95% CI, 0,22-0,87)  zmniejszały ryzyko obniżenia jakości 

życia w zakresie funkcjonowania społecznego. Na obniżenie funkcjonowania społecznego 

najsilniejszy wpływ miały:  zniekształcenia pleców w ocenie badanych (OR=3,61; 95% CI, 

1,75-7,46), następnie lęk (OR=1,44; 95% CI, 1,24-1,68) oraz BMI ≥ 25 kg/m
2 

(OR=1,12; 

95% CI, 1,01-1,24). Czynnikiem zmniejszającym ryzyko obniżenia  percepcji zdrowia było 

wykształcenie (OR=0,45; 95% CI, 0,28-0,72), stosowanie bisfosfonianów (OR = 0,42; 95% 

CI, 0,37-0,63) oraz HTZ (OR=0,46; 95% CI, 0,35-0,82).  Jednak najsilniejszym czynnikiem 

pogarszającym percepcję swojego stanu zdrowia były zmienne:  palenie tytoniu (OR=3,2; 

95% CI, 1,16-8,85)  oraz  obniżony wzrost (OR=2,67; 95% CI, 1,26-5,66). Najsilniejszymi 

czynnikami pogarszającymi funkcjonowanie emocjonalne były: obniżony wzrost 

(OR=2,73;95% CI, 1,30-5,74), zniekształcenie pleców (OR=2,34; 95% CI, 1,14-4,77), lęk 

(OR=1,53; 95% CI, 1,31-1,78) oraz depresja (OR=1,33; 95% CI, 1,10-1,61).  

  Niezależnymi  predykatorami  subiektywnej jakości życia w poszczególnych 

dziedzinach skali WHOQOL-100 w dziedzinie fizycznej  był  obniżony wzrost  (OR= 1,35; 
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95% CI,1,05-1,72),   lęk (OR= 1,24; 95% CI, 1,08-1,41)  i depresja (OR=1,28;95% CI, 1,09-

1,58). W dziedzinie psychologicznej uchwycono związek ocen jakości życia z przebytymi 

złamaniami (OR= 4,76; 95% CI, 2,22-11,11),  ze zniekształceniami pleców (OR= 2,07; 95% 

CI, 1,87-2,29) oraz występowaniem lęku (OR= 1,20; 95% CI, 1,02-1,41).  

Na poziom niezależności  miało wpływ występowanie  depresji (OR= 1,22; 95% CI, 1,03-

1,49)  i lęku  (OR= 1,18; 95% CI, 1,07-1,23). Ponadto odnotowano pozytywny związek 

poziomu niezależności oraz funkcjonowania w dziedzinie socjologicznej z  wykonywaniem 

pracy zawodowej. Na funkcjonowanie w dziedzinie socjologicznej i środowiskowej  miał 

wpływ lęk.  Ponadto funkcjonowanie w  dziedzinie  socjologicznej  było związane z 

obniżonym wzrostem  (OR= 1,40; 95% CI, 1,23-1,71),  ze wskaźnikiem  BMI ≥ 25 kg/m
2 

 

(OR=2,40; 95% CI, 2,12-2,67) oraz z depresją (OR=1,44; 95% CI, 1,23-1,66).  

Podsumowując, na ogólną jakość życia miały wpływ przebyte złamania (OR= 5,88; 95% CI, 

1,41-12,50) oraz wykształcenie średnie i wyższe (OR= 0,29; 95% CI, 0,10-0,84). 

W wieloczynnikowej analizie regresji takie czynniki jak: przebyte złamania, 

zniekształcenie pleców, obniżony wzrost, wskaźnik BMI ≥ 25 kg/m
2
,
 
 palenie tytoniu, lęk i 

depresja decydowały o obniżonej obiektywnej i subiektywnej jakości życia. O podwyższonej 

obiektywnej i subiektywnej jakości życia decydowały:  wykształcenie średnie i wyższe, 

stosowanie bisfosfonianów oraz  praca zawodowa, a także stosowanie hormonalnej terapii 

zastępczej i aktywność fizyczna ale tylko w wymiarze obiektywnym.  

Wraz ze wzrostem wieku w grupie kobiet z osteoporozą  i osteopenią oraz kobiet z BMD w 

normie, stwierdzono obniżanie się obiektywnej  jakości życia w dziedzinie fizycznej oraz 

subiektywnej ogólnej jakości życia.   

Z przeprowadzonych  przeze mnie badań wynika:  

czynnikami determinującymi jakość życia kobiet z obniżoną wartością BMD są:  

ograniczona  aktywność ruchowa, zmiany w sylwetce, dolegliwości bólowe oraz obniżony 

nastrój. Ocena jakości życia kobiet z osteoporozą stanowi dla lekarzy (ortopedów, 

ginekologów, endokrynologów, lekarzy rodzinnych), specjalistów rehabilitacji medycznej, 

fizjoterapeutów, psychologów i pielęgniarek ważną informację o problemach zdrowotnych 

tych kobiet; 

ocena obiektywnego, jak i subiektywnego wymiaru jakości życia może być cenną 

wskazówką w planowaniu leczenia, opieki pielęgniarskiej oraz rehabilitacji środowiskowej. 

Ocena jakości życia pozwala określić wpływ leczenia farmakologicznego na jakość życia i 

funkcjonowanie kobiet z obniżoną wartością BMD. Wyniki badań jakości życia mogą być 
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użyteczne w badaniach epidemiologicznych w celu ustalenia obciążenia osteoporozą oraz w 

celu oceny efektywności kosztów leczenia w kontekście polityki zdrowotnej; 

konieczne są dalsze badania w kierunku oceny wpływu chorób współistniejących u 

kobiet z obniżoną wartością BMD,  jak i porównania wyników oceny jakości życia kobiet 

mieszkających w Polsce z oceną jakości życia kobiet z osteoporozą i osteopenią innych 

narodowości; 

pomimo, iż większość badań nad jakością życia kobiet z obniżoną wartością BMD 

dotyczy badanych ze złamaniami kręgowymi lub pozakręgowymi, istnieje potrzeba oceny 

jakości życia jeszcze przed wystąpieniem złamań w celu poznania czynników 

determinujących jakość życia, co posłuży opracowaniu indywidualnych programów 

profilaktycznych właściwego wsparcia i opieki medycznej na każdym etapie życia kobiet z 

obniżona wartością BMD.  Ważne jest opracowanie indywidualnych programów 

profilaktycznych oraz terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla kobiet w okresie przed-, około- i 

pomenopauzalnym. Programy profilaktyczne dla kobiet powinny między innymi obejmować 

przekazywanie wiedzy,  motywować do regularnych ćwiczeń w celu utrzymania prawidłowej 

masy ciała, prawidłowej wytrzymałości mięśni i kości, co pozwoli zredukować  złamania 

kości oraz poprawi ich ogólne samopoczucie. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Moje zainteresowania naukowe od wielu lat koncentrują się wokół problematyki 

związanej z oceną jakości życia oraz  funkcjonowaniem chorych z chorobami przewlekłymi. 

W pracy doktorskiej przygotowanej po kierunkiem prof. dr hab. Laury Wołowickiej 

dokonałam oceny jakości życia i funkcjonowania chorych na reumatoidalne zapalenie stawów  

na podstawie polskiej skali Arthritis Impact Measurement Scale  (AIMS-2). Zgodę na 

wykorzystanie tej skali otrzymałam od autora AIMS-2 prof. Roberta Meenana z Uniwersytetu 

Medycznego w Bostonie. Uzyskane wyniki badań  ułatwiają  opracowanie standardu  

kompleksowej opieki nad pacjentami z reumatoidalnym zapaleniem stawów.  

Uczestniczyłam w 5 projektach badawczych, w 3 projektach byłam kierownikiem badań 

własnych.   

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych brałam udział jako wykonawca w polsko-

szwedzkim projekcie „Sytuacja życiowa, sprawność funkcjonalna  i jakość życia osób 60 

letnich i starszych z zaburzeniami sprawności lokomocyjnej”. Projekt był realizowany pod 

kierunkiem ówczesnego kierownika Katedry Pielęgniarstwa prof. dr hab. med. Laury  

Wołowickiej i prof. Elisabeth Hamrin z Faculty of Caring Sciences, Linkoping University w 
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Szwecji oraz dr hab. Krystyny Jaracz . Celem badań była ocena sytuacji życiowej, sprawności 

funkcjonalnej i jakości życia osób 60 letnich i starszych z zaburzeniami sprawności 

lokomocyjnej w Polsce oraz porównywanie tych aspektów z  wynikami osób starszych z 

zaburzeniami sprawności lokomocyjnej w Szwecji. Wyniki tych randomizowanych badań 

ukazały  aktualną sytuację osób starszych w Polsce i w Szwecji oraz stały się również 

interesującym elementem dyskusji  na temat różnic kulturowych i determinowania postaw 

poprzez uwarunkowania historyczne obu tych państw.  

Od  początku lat dziewięćdziesiątych na całym świecie zaobserwować można było  

intensywny rozwój badań nad jakością życia, co stworzyło potrzebę opracowania 

uniwersalnego narzędzia badawczego. Z taką inicjatywą wystąpiła Światowa Organizacja 

Zdrowia. Przy WHO powstała grupa państw badaczy jakości życia, w których utworzono 

ośrodki badania jakości życia. Taki ośrodek powstał również w Polsce – w Katedrze 

Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu. Inspiracją tych prac  był projekt pt. 

„Kulturowa adaptacja narzędzi badawczych do oceny jakości życia osób zdrowych i chorych” 

który był realizowany jako grant uczelniany w latach:  2001-2004,  pod kierunkiem 

ówczesnego kierownika Katedry Pielęgniarstwa prof. dr hab. med. Laury Wołowickiej i dr 

Mary Kalfoss z Faculty of Caring Sciences, University w Oslo oraz dr hab. Krystyny Jaracz. 

Mój udział w badaniach polegał na prowadzeniu badań. Celem badań była adaptacja 

kulturowa oraz psychometryczna  skali WHOQOL- BREF, WHOQOL-100 oraz Indeksu 

Jakości Życia Ferrans i Powers. Kulturowa adaptacja wyżej wymienionych skal umożliwia 

stosowanie ich przez innych badaczy w Polsce. Wynikiem tych prac było opublikowanie w 

2000 roku  polskich wersji omawianych skal, które obecnie są używane przez wielu innych 

autorów w Polsce. 

W latach 2002 – 2004 uczestniczyłam jako kierownik i główny wykonawca w  projekcie 

badań własnych pt. „Wieloaspektowa ocena funkcjonowania chorych z chorobami 

reumatycznymi”. Mój udział w badaniach polegał na opracowaniu koncepcji badań, 

prowadzeniu badań, opracowaniu wyników oraz przygotowaniu publikacji. Celem badań była 

adaptacja kulturowa oraz psychometryczna  skali Arthritis Impact Measurement Scales-2 do 

oceny jakości życia chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ponadto celem badań 

była ocena jakości życia polskich  chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz chorych z 

chorobą zwyrodnieniową. Dokonanie  przeze mnie pierwszej w Polsce adaptacji kulturowej 

oraz oceny właściwości psychometrycznej polskiej wersji skali Arthritis Impact Measurement 
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Scales-2 umożliwia stosowanie jej przez innych badaczy i stanowi przyczynek do rozwoju 

wiedzy  w zakresie oceny jakości życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. 

Współpracując z Mapi Research Institute w Lyonie zostałam współautorką polskiej 

adaptacji skali do oceny jakości życia chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. 

 Kolejne  moje zainteresowania naukowe w  latach 2004-2006 dotyczyły oceny wpływu 

leczenia chirurgicznego na jakość życia chorych z nieswoistymi chorobami  zapalnymi  jelit. 

Inspiracją do tych badań była współpraca z Kliniką i Katedrą  Chirurgii Ogólnej i 

Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego  im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Mój udział 

w badaniach polegał na opracowaniu koncepcji badań, prowadzeniu badań, opracowaniu 

wyników oraz przygotowaniu publikacji. Badania dotyczyły analizy jakości życia pacjentów z 

chorobą Leśniowskiego - Crohna oraz wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis 

ulcerosis) leczonych na oddziałach chirurgicznych,  na podstawie specyficznej skali 

Inflammatory Bowel Disease Questionnaire. Uzyskane dane ułatwiają  opracowanie 

standardu  kompleksowej opieki nad pacjentami po chirurgicznym leczeniu nieswoistych 

zapalnych chorób jelit.   

W tym samym okresie  prowadziłam  badania we współpracy z Zakładem Mykologii i 

Dermatologii w aspekcie oceny problemów zdrowotnych chorych z owrzodzeniami podudzi 

na podstawie skali Chronic Venous Insufficiency Questionnaire. Mój udział w badaniach 

polegał na współudziale w opracowaniu koncepcji badań, prowadzeniu badań, opracowaniu 

wyników oraz przygotowaniu publikacji.  Badania pozwoliły poznać problemy zdrowotne 

chorych z  przewlekłymi owrzodzeniami podudzi. Uzyskane wyniki są pomocne w 

zaplanowaniu kompleksowej opieki dla pacjentów leczonych w oddziałach 

dermatologicznych oraz  mają  znaczenie w organizowaniu pomocy psychologicznej i w 

ocenie kosztów leczenia.  

Od 2006 roku rozpoczęłam badania (finansowane przez MNiSW) nad oceną jakości życia 

kobiet z osteoporozą w okresie pomenopauzalnym. Był to projekt badań własnych pt. 

„Wpływ osteoporozy na jakość życia kobiet w okresie pomenopauzalnym” realizowany w 

latach 2007-2011. Pełniłam funkcję kierownika i głównego wykonawcy. Mój udział w 

badaniach polegał na przygotowaniu koncepcji badań, prowadzeniu badań, udziale w 

obliczeniach statystycznych, opracowaniu wyników oraz przygotowaniu publikacji.  Celem 

badań było  przeprowadzenie walidacji psychometrycznej skali QUALEFFO-41, analiza 

wartości BMD badanych, pomiar  stężenia wybranych parametrów biochemicznych oraz 

markerów kościotworzenia i resorpcji we krwi badanych.  Ponadto celem było  porównanie 
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jakości życia kobiet z obniżoną wartością BMD ze złamaniami kości i bez złamań oraz ocena 

stanu emocjonalnego kobiet z osteoporozą, osteopenią i kobiet grupy kontrolnej. 

Dodatkowym celem było określenie czynników mających związek z obniżoną wartością 

BMD. Podsumowaniem tych  badań jest wskazana przeze mnie jako główne osiągnięcie 

naukowe praca pt. „Ocena jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia kobiet  z obniżoną  

gęstością mineralną kości w okresie pomenopauzalnym”,  wydana przez Wydawnictwo 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku 2013. Pozostałe wyniki badań, które nie 

zostały uwzględniane w tej monografii zostały opublikowane w recenzowanych 

czasopismach. Publikacje wyników badań mają znaczący wpływ na stan wiedzy i rozwój 

badań nad jakością życia kobiet z osteoporozą i osteopenią w Polsce oraz wskazują na 

określone obszary interwencji medycznych i  psychospołecznych w celu profilaktyki ryzyka 

złamań. Dokonanie przeze mnie pierwszej w Polsce oceny właściwości psychometrycznej 

polskiej wersji skali QUALEFFO-41 stanowi przyczynek do rozwoju wiedzy  w zakresie 

oceny jakości życia.  Satysfakcjonujące cechy psychometryczne (rzetelności i trafności) 

polskiej wersji skali  QUALEFFO-41 pozwalają na zastosowanie jej przez innych polskich 

badaczy.  

Na mój dorobek naukowy składa się 79 pełnotekstowych publikacji naukowych 

zamieszczonych w czasopismach znajdujących się na listach MNiSW.  Pierwszym autorem 

jestem w 36 publikacjach. Łączna liczba publikacji ze wskaźnikiem Impact Factor:7 

(pierwszym autorem jestem w 6 publikacjach).  

Jestem  autorem i współautorem 13 rozdziałów w podręcznikach lub w 

monografiach oraz 17 komunikatów ogólnokrajowych i 6 zagranicznych. Jestem 

współredaktorem i współautorem podręcznika z zakresu podstaw pielęgniarstwa i 

pielęgniarstwa chirurgicznego dla studentów  studiów medycznych pt.” Podstawy 

kliniczne  oraz  opieka pielęgniarska  przed i pooperacyjna w chirurgii ogólnej, 

ortopedii i traumatologii” oraz podręcznika „Podstawy pielęgniarstwa”. 

Łączna liczba punktów Impact Factor: 7,468  

Łączna liczba punktów MNiSW: 415  

Liczba cytowań publikacji według bazy WEB OF SCIENCE (WOS): 51. 

Indeks Hirscha według bazy WEB OF SCIENCE (WOS): 3 (analiza bibliometryczna na dzień 

14.01.2014r. w załączeniu) 

Uczestniczyłam w następujących stażach zagranicznych: 
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