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ÚVOD

patří

Nemoci pohybového aparátu, revmatické nemoci,
choroby na

světě.

Revmatoidní artritida pak
onemocnění

revmatických chorob. Jedná se o
negativními dopady na fYzické

funkční

představuje

nejrozšířenější

meZI

jednu Z více než 200

chronické, invalidizující, s výrazně

schopnosti, ale i psychický a sociální život

nemocného. Revmatoidní artritida závažným způsobem zasahuje do života nemocného
a mění jeho kvalitu. Obtíže spojené s touto chorobou většinou sice nepředstavují přímé
ohrožení života, ale jsou trvalou celoživotní
často

revmatoidní artritidou proto

trpí i

zátěží

pro pacienta i jeho okolí. Lidé s

různými emočními

obtížemi, mezi kterými

dominují depresivní symptomy. Ukazuje se, že lidé s artritidou trpí depresivními
častěji

obtížemi dvakrát
deprese

nepředstavuje

způsobem

než

běžná

jen další nesnáz související s jejich chorobou, ale významným

zasahuje do

způsobů,

jak vnímají a vyrovnávají se svými fYzickými

obtížemi a také jak spolupracují
v

zahraničních

populace. U nemocných s revmatoidní artritidou

při

léčbě.

jejich

V poslední

odborných studiích tématu psychologických

době

aspektů

se proto

revmatoidní

artritidy dostává více pozornosti.
Zabývat se otázkou psychických obtíží doprovázejících revmatoidní artritidu jsem
se rozhodla na

základě

vlastní zkušenosti s tímto

měla

s artritidou jsem

chorobou a zjistit, že

onemocněním.

V průběhu let, co žiji

možnost se setkat s mnoha nemocnými trpícími stejnou

stejně

jako tato nemoc

přináší

útrapy fyzické, tak přináší i potíže

psychické. Když jsem se zamýšlela nad konkrétním tématem mé práce, zjistila jsem,
že z psychických obtíží, jenž doprovázejí artritidu, je
nejen pacienty samotné, ale

představuje

právě

problém i pro odborný

konzultaci s prof. MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc.,

věnováno příliš

lékařský

ředitelem

ústavu v Praze, j sem však shledala, že v naší odborné praxi a
prozatím nebylo

deprese tím, který trápí
personál. Po

Revmatologického

literatuře

tomuto tématu

prostoru. Rozhodla jsem se proto téma své práce

zúžit na sledování problematiky depresivních symptomů.

Práce je
části

rozdělena

na

dvě

základní

části,

teoretickou a empirickou. V teoretické

je nejprve pozornost věnována charakteristice

Jsou zde

stručně

onemocnění.

popsány základní symptomy,

Další kapitola je

zaměřena

1

onemocnění
průběh

a

revmatoidní artritida.

způsoby léčby

na charakteristiku možných

tohoto

důsledků,

které

toto

onemocnění může

věnována

životě

v

nemocného

pojmu kvalita života

symptomy

onemocnění

kapitoly teoretické
symptomů

obecně

představovat.

a pak

Pozornost zde bude nejprve

podrobněji

oblastem, které primární

v životě nemocného nejvíce postihují. Tématem poslední

části

je otázka deprese,

konkrétně

problematika depresivních

u osob s revmatoidní artritidou.

Základem praktické

části

práce, bude mapující výzkum, jehož

předmětem

jsou

psychické obtíže spojené s revmatoidní artritidou. K získání výzkumných dat budou
použity

tři

sebeposuzovací dotazníky - HAQ (dotazník na zhodnocení zdravotního

stavu), který posuzuje

funkční

postižení nemocného, SF-36 (dotazník kvality života),

BDI- II (Beckova sebeposuzovací škála depresivity pro

dospělé).

Cílem této práce je

udělat sondu do života lidí trpících revmatoidní artritidou v ČR, konkrétně se
zaměřením

pozornosti na problematiku depresivních symptomů.

2

TEORETICKÁ ČÁST

1. CHARAKTERISTIKA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY - POPIS

ONEMOCNĚNÍ

Revmatoidní artritida je jedním z mnoha tzv. revmatických
která dnes

řadíme několik

desítek klinických jednotek, mající

onemocnění,

různou

etiopatogenezi,

patologicko-anatomický a klinický obraz, prognózu i terapii. K
revmatických

onemocnění

existuje v odborné praxi

relativně

Tyto schémata jsou

rozčlenění

několik klasifikačních

potřeby

složitá a pro

meZI

schémat.

této práce je možné použít

následující zjednodušené členění.
Revmatická onemocnění se člení na
Zánětlivá

•

revmatická

příbuzné

jí

onemocnění

nemoci,

dále

- sem

pak

patří např.

systémová

revmatoidní artritida a

onemocnění

pojiva

a

spondylartritidy.
onemocnění

např.

•

Degenerativní kloubní

•

Metabolická kloubní

•

Revmatická onemocnění v souvislosti s infekcí

•

Mimokloubní revmatismus -

onemocnění

-

např.

-

např.

osteoartróza

dna

idiopatická bolest zad v křížobederní

oblasti. (Pavelka, Rovenský, 2003; Pavelka,Veselá, 2000)
Revmatoidní artritida
chronické systémové
zánětlivým

(dříve

také jako progresivní polyartritida)

zánětlivé onemocnění
kloubů.

postižením

projevující se

(Arthros znamená

řecky

především

kloub,

představuje

symetrickým

příponou

-itis se

označuje zánět).

Termín systémové
projevy,

např.

onemocnění značí,

nevolnost,

horečky,

jiné tělesné orgány a systémy jako

že nemoc

může

mít i výrazné systémové

úbytek hmotnosti atp., ale
např.

může

srdce, plíce, šlachy, svaly,

také zasahovat i

oči

aj .. (Jedná se o

tzv. mimokloubní projevy revmatoidní artritidy).
Příčiny

tohoto

multifaktoriální
předpokládá,

onemocnění

důvody

a

nejsou prozatím

nevylučuje

se

určitá

objasněny.

Předpokládají

genetická predispozice,

že u geneticky predisponovaných jedinců je nemoc

(konkrétně

se
se

spouštěna určitým

mikroorganismem).
Revmatoidní artritida postihuje zhruba 1-2% světové populace, v Čechách se její
výskyt pohybuje okolo 1%, tj. asi 100 000 nemocných. Toto

4

onemocnění

postihuje

dvakrát až

čtyřikrát častěji

věku, nejčastěji

ženy než muže(tj. v poměru 2-4:1). Vyskytuje se v každém

však mezi 20-55 lety a ve

většině případů přetrvává

až do konce

života (Pavelka, Rovenský, 2003; Trnavský, Dostál, 1990; Koopman, 2001).
Předpokládá

několik faktorů,

se, že navíc existuje

které mohou mít na onemocnění

revmatoidní artritidou vliv. Mezi tyto faktory patří zejména:
Roční
měsících

v

onemocnění

období - Propuknutí

je až dvakrát

než letních a také ke vzplanutí obtíží dochází

častěji

častější

v zimních

od března do dubna než

létě.

Svůj

Endokrinní faktory hormonální a reprodukční
výskyt

onemocnění

činitelé.

u žen.

věku

jsou

při

tom rozdíly v pohlaví

než u starších

jedinců.

nemocných žen dochází k výraznému zlepšení

Relativně

krátce po porodu (u více než 80% žen po

k prudkému návratu

původních

estrogenů. Některá

určitého

šestinedělí),

těhotenství

pozorování také poukazují na
před

ochranného vlivu

V průběhu

symptomů

obtíží, prudkému relapsu

na výrazném zlepšení choroby v průběhu

jako

onemocnění zřejmě

mají také

Pro vliv endokrinních faktorů hovoří zejména vyšší

Současně

mladých lidí v reprodukčním
většiny

význam v etiologii

výraznější

u

těhotenství

u

až k úplné remisi.

pak naopak dochází

onemocnění.

Usuzuje se, že

mají vliv vyšší koncentrace

působení

perorální antikoncepce

vývojem revmatoidní artritidy (Pavelka,

Rovenský, 2003; Trnavský, Dostál,1990; Vencovský, 1998).

1.1. SYMPTOMY
Jedná se o autoimunitní poruchu,
kdy bíle krvinky napadají

tkáňové

při

které dochází k reakci imunitního systému,

komponenty jako by byly poškozujícími patogeny.

Bílé krvinky pak produkují specifickou bílkovinu, která vyvolává uvnitř kloubu reakci
a následně jeho poškození.
Průvodním

jevem tohoto

který nejčastěji vzniká v

onemocnění

membráně

je sterilní

zánět

(bez

výstelky kloubu (viz obr.

5

přítomnosti

č.l,č.

2).

infekce),

CHRUPAVKA

ZBYTKY CHRUPAVKY

VÝSTELKA

ZBUJELÁ VÝSTELKA

KLOUBNí DUTINA

ZMNOŽENÁ TEKUTINA

KLOUBNí POUZDRO

ZHRUBĚLÉ POUZDRO

Obr. I Zdravý kloub

Obr. 2 Kloub postižený revmatoidní artritidou

(Korandová, 1998)

Pokud
přerůstat

zánět přetrvává, buňky

v membráně se zmnoží a tato

na kloubní chrupavku, kterou poškozuje a

později

tkáň postupně začíná

se tak dostane

1

na

samotný kloub. K tomuto procesu může docházet v průběhu měsíců až let.
Artritidou (tedy
i

méně

zánětem)

pohyblivý. S délkou

postižený kloub je oteklý, teplejší, bolestivý a zpravidla

onemocnění

a intenzitou

zánětu

dochází

postupně

k jeho

poškození. Zpravidla nejprve ztrácí svou normální pozici a později i funkci.
Téměř vždy jsou postiženy klouby zápěstí a prstů ruky. Často jsou postiženy i

klouby celé nohy - kolenní,

kyčelní,

mohou být napadeny i jiné

tělní

kotník a klouby ramenní a loketní.

orgány a systémy -

oční bělmo,

Nezřídka

však

plíce, šlachy, ale i

nervy, slinné a slzné žlázy, drobné cévy aj .. Obvykle bývají postiženy klouby na obou
stranách

těla

symetricky (Rheumatoid Arthritis, 1995-2002; Pavelka, Rovenský,

2003).
Obrázek

Č.

nejčastější

3 ukazuje

kloubní postižení vyskytující se u nemocného

s revmatoidní artritidou. (Obrázek vpravo

nahoře

pouzdro u loketního kloubu, obrázek vpravo dole

pak

představuje otevřené

zvětšeninu

kloubní

ruky pro demonstraci

postižení drobných kloubů ruky.)
Nemocný trpící tímto
oblasti

kloubů,

onemocněním

je typicky vystaven chronické bolesti v

které jsou ztuhlé a oteklé. Obtíže bývají nejintenzivnější po delší

klidu (zejména ráno po probuzení, tzv. "ranní ztuhlost"). Pohybový aparát
ztrácí na své

funkčnosti.

Mezi další subjektivní

příznaky patří

jako

únavnost, slabost, úbytek hmotnosti a poruchy spánku.

Při
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postupně

také tzv. systémové

onemocnění (podobně

symptomy, tj. zejména celkový pocit

době

např. při chřipce),

zvýšené

aktivitě

onemocnění

se

může

objevovat také zvýšená

tělesná

teplota (Pavelka, Rovenský,

2003).
Obrázek Č. 3 Postižení kloubů u revmatoidní artritidy

(převzato z www.ra.com)

(Obrázek vpravo nahoře představuje otevřené kloubní pouzdro lokte, obrázek vpravo dole
demonstraci postižení drobných kloubů ruky a zápěstí)

zvětšeninu

ruky pro

bývá velmi individuální a variabilní.

Může

JOINTS AFFECTED BY RHEUMATOID ARTHRITIS

Enla tge rrent 'Jf I-la n::]
S"O\'ii 'g j:;. nt 5.

1.2. PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ
Průběh

i závažnost

onemocnění

docházet k určitému kolísání intenzity obtíží. Akutní fáze exacerbace mohou být
střídány

fázemi remise, tj. obdobími bez zjevných obtíží. Typicky se však jedná o

chronické

onemocnění,

k postupnému snížení
individuálně

k trvalé

funkčnosti

průběhem.

U nemocných

případě

časem

dochází

postižených kloubů, kdy míra a rychlost postižení se

liší dle závažnosti a charakteru onemocnění. U

invaliditě

v krajním

s progresivním

spojené se závažným

stupněm

upoután na invalidní vozík a

(Trnavský, Dostál, 1990)
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některých případů

postižení. (pacient

téměř

dochází

může

být

není schopen sebeobsluhy.)

Je možné rozlišit

několik

základních

typů,

jak

může

vypadat

průběh onemocnění

revmatoidní artritidou:
•

Typ polycyklického průběhu - je
Vyskytuje až u 70%

případů

se a snižující se aktivity

nejčastějším

Střídají

nemocných.

onemocnění,

typem

průběhu onemocnění.

se akutní fáze, zvyšující

s různě dlouhými remisemi. I

přesto

však symptomy onemocnění progredují, byť s různou intenzitou
•

Typ monocyklického průběhu - tímto
V

onemocnění

relativně

•

nejméně

se vyskytují

způsobem

probíhá asi 20%

rok dlouhé remise.

případů.

Onemocnění

má

dobrou prognózu.

Typ trvale progresivni -

někdy

10% nemocných.

Při

značné

kloubů.

destrukci

se také nazývá tzv. maligní. Týká se cca

tomto typu

artritidy je velká tendence ke

Téměř

se nevyskytují fáze remise.

alespoň

reagují na

pacienti s této skupiny ještě
tzv. k léčbě refrakterní, tj.

průběhu

léčbě

léčbu,

Někteří

existují však případy

vzdorující.

(Pavelka, Rovenský, 2003; Vencovský ,1998)
Uvádí se, že

přibližně

50%

deseti letech od propuknutí

pacientů

onemocnění,

bývá neschopno vykonávat

zaměstnání

po

a že revmatoidní artritida zkracuje celkovou

délku života svých nositelů až o deset let. (Koopman, 2001; Pavelka, Rovenský, 2003)
1.3. LÉČBA
Revmatoidní artritida

patří

mezi choroby, u kterých není známa

jejich vzniku. Neexistuje proto v
zbavil pacienta toho

současnosti

žádný

onemocnění. Léčba je zaměřena

léčebný

přímá příčina

postup, který by zcela

na minimalizaci

symptomů

a tím

i poškození kloubů a jiných tkání.
1.3.1. Medikace

Základem léčby je téměř vždy medikace. Hlavními lékovými skupinami jsou:

•

léky tzv. bazálni terapie, tj. chorobu modifikující léky

(např. soli

zlata,

antimalarika, cytostatika

•

tzv. biologická léčba

(např.infliximad

•

kortikosteroidy (např.prednisonum aj.)

•

nesteroidni antirevmatika (např.salicyláty, ibuprofen, diklofenak aj.)
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- Remicade, etanercept- Enbrel)

Nesteroidní antžrevmatika - užívají se zejména pro redukci bolesti,
průběh onemocnění
žaludečního vředu

Steroidy

však

neovlivňují.

Velké

nebezpečí představují

působí

protizánětlivě.

také

účinky, např.

nežádouCÍ

vznik

a krvácení do trávícího traktu.

(přesněji

kortikosteroidy)

-

Silnější,

Zlepšují stav, nevedou k úplnému ústupu obtíží.

rychlý

Opět

účinek při

tlumení

hrozí vlivem vedlejších

zánětlivých procesů.
účinků

vznik

vředové

choroby, zvýšené náchylnosti k infekci a nejzávažnější vznik sekundární osteoporózy.
Tzv. chorobu modifikující léky (DMARDs)
klinické zlepšení je nejvyšší. Bývají užívány v
řada

přímo ovlivňují průběh
řádu několika

revmatoidní artritidy,

let, velice

často

se proto

účinek

na

opět přidružuje

vedlejších-negativních účinků.
Biologžcká

léčba

oproti DMARDs zasahuje do

zasahuje proti jednotlivým

buňkám

procesů

imunitního systému

imunitního systému). Tyto léky jsou však

specifičtěji. (Přímo

relativně

mladé, jejich

nežádouCÍ účinky jsou proto prozatím málo známé. Často se objevuje obava z útlumu imunitního
systému a možnosti vzniku maligního bujení.

K primární medikaci sloužící k
důsledku

jejích vedlejších

léčbě

revmatoidní artritidy se pak

účinků přidružuje

i další

léčba či

nezřídka

v

preventivní medikace

(Trnavský, 1993; Pavelka, Rovenský, 2003; Vencovský ,1998).
1.3.2. Chirurgické zákroky
Vzhledem k degenerativnímu charakteru
revmatoidní artritidy integrální

součástí léčby

onemocnění

Je chirurgická

léčba

pacienta. Hlavní cíle revmatopedických

operací jsou (dle Pavelka, Rovenský, 2003 str. 877):
•

prevence vývoje deformací

•

napravení již vytvořených deformací

•

navrácení ztracené pohyblivosti nebo zlepšení existující pohyblivosti

•

paliativní ovlivnění bolestí a různých funkčních poruch

•

prevence nebo snížení invalidity

Chirurgické zákroky mohou tedy být různého druhu mezi nejčastější patří výkony:
•

na vlastním kloubu -

např.

artoplastika, synovektomie

(odstranění

zanícené

synoviální membrány) aj.
např.

osteotomie, resekce hlavičky kloubu aj.

•

na kostech -

•

na svalech, šlachách a nervech -
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např.

jejich uvolňování, transpozice

Pokud je kloub již deformován vlivem
funkčnost,

onemocnění

mohou být použity kloubní implantáty,

popř.

natolik, že ztrácí svou

kloubní náhrady, které mu

navrátí téměř zcela jeho původní schopnosti (Trnavský,1993).
1.3.3.

Rehabilitační léčba

součástí

Nedílnou

rehabilitační léčba.
např. při

udržení

terapeutického

procesu revmatoidní

Jedná se o široké spektrum

funkčnosti

artritidy Je

léčebných činností,

pohybového aparátu,

zmírňování

také

které napomáhají

vzniku deformací, slouží

také k mobilizaci a doléčení pacienta po operacích, ale jde i o reedukaci nemocného ke
každodennímu životu.
rehabilitační léčby

Základem
Jejím

účelem

pacienta s revmatoidní artritidou je fyzioterapie.

je potlačení ztuhlosti kloubů, redukce jejich bolesti, zvýšení svalové síly

a celkově tak zlepšení funkce kloubu.
V každém
cvičení,

V

je u chronických

stavů důležitý

které však musí být v souladu s charakterem

zohledněn

1.3.4.

případě

pravidelný každodenní pohyb a
onemocnění

(zejména musí být

fakt přílišného zatížení kloubů atp.) (Trnavský, 1994; Vencovský, 1998).

Péče

pacienta o sebe sama

případě úspěšné léčby onemocnění

revmatoidní artritidou je také velmi

podíl pacientovy péče o sebe sama a jeho pozitivní spolupráce s

důležitý

lékařem popř.

jinými

odborníky.
Nutným
doporučení.

pravidelné

předpokladem

jsou pravidelné

Pro prevenci a udržení

cvičení,

vhodná obuv,

event. užívání

funkčnosti

u

lékaře

je nezbytnou

rehabilitačních pomůcek

úměrná zátěž kloubů

především přiměřený přísun

návštěvy

atp.).

živin a dostatek

Důležitá

a dodržování jeho

součástí

a ochrana

již

kloubů

zmíněné

(ortézy,

je také správná životospráva,

odpočinku. Např.

nadváha je v

případě

revmatoidní artritidy pro léčbu jednoznačně přitěžujícím faktorem.
Volbou denního režimu a aktivit tak pacient
průběh

svého

onemocnění

a podílí se vždy na jeho
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může
léčbě

do

značné

míry

(Trnavský, 1994).

ovlivňovat

2. DŮSLEDKY ONEMOCNĚNÍ REVMATOIDNÍ ARTRITIDA NA ŽIVOT
PACIENTA

Dlouhodobé

onemocnění

znamená v

životě člověka téměř
často

Zasahuje do každodenního rytmu života a

i

zásadně

které si člověk utvořilo své budoucnosti. Nemocný musí
přizpůsobit

zvyklosti, musí se

nové životní situaci a

vždy

zátěžovou

naruší plány a

změnit

především

situaci.

očekávání,

své dosavadní životní
jejím

požadavkům či

omezením.
Hovoříme-li

zde o revmatoidní

artritidě,

charakteristik je dlouhodobost - chronický

nejdůležitějších

pak jednou z jejích

průběh.

Perspektiva konce obtíží

ani neexistuje, naopak s délkou onemocnění se obtíže zhoršují. Navíc toto
bývá

často zjevně

invalidizující a

téměř

vždy doprovázeno s

bolesti. Obtíže s touto chorobou spojené,
jsou trvalou, mnohdy celoživotní

nepředstavují

zátěží.

určitou

vlastně

onemocnění

mírou chronické

sice přímé ohrožení života, ale

Jako takové

radikálně

zasahuje do

psychického i sociálního života pacienta.
Díváme-li se na člověka jako na nemocného, je třeba si
představuje

soubor

změn,

nějakým způsobem

které se
těle,

uvědomit,

dotýkají

změnám

dochází nejen v jeho

ovlivňují

i každodenní život a jeho kvalitu (Baštecký et al., 1993).

že každá nemoc

člověka

celého. Ke

ale i v jeho psychice, mezilidských vztazích a tak

2.2. KVALITA ŽIVOTA - STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA TERMÍNU
Termín "kvalita života" je termínem

poměrně

mladým. Zájem o studium této

problematiky je velice široký a objevuje se v různých vědních oblastech. V odborných
výzkumech se objevil asi ve 30. letech 20. století.
Konkrétně

do psychologie jej vnesl koncem 30. let

prostřednictvím

svých studií

Thorndike. V medicíně pak otázka po stavu života nemocného vstupuje v polovině 20.
století (Strauss, 1975 in

Křivohlavý,

nemocných a starých lidí. V zájmu
se totiž ukázalo být velmi

důležité

také o jiné dimenze. Jakékoli
se ukázaly jako nutné

zkvalitnění,

a to hodnocením života chronicky
ale také

zefektivnění péče

o nemocné

obohatit ryze medicínská kritéria o stavu pacienta

změny

vyjadřovat

2002)

ve zdravotním stavu a hodnocení

výsledků léčby

nejen v dimenzi fyzického stavu, ale také v širších

souvislostech. Zejména je vhodné brát v úvahu subjektivní stav nemocného ve vztahu
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k životnímu komfortu, který
Křivohlavý,

může

být nemocí narušen (Baštecký et al., 1993;

2002).

2.2.1. Definice pojmu kvalita života
pojmů,

Kvalita života bývá definována s pomocí jiných užívaných
výčtem,

stanovená

charakterizovaná znakem, který je pro ni považován za klíčový nebo pomáhá

objasňovat

vzájemnou souvislost těchto

znaků.

Termín kvalita života se dá charakterizovat jako pohoda a spokojenost v různých
oblastech života, fungování v sociálních rolích a vnějších životních podmínkách
úroveň,

životní

tělesných,

řečeno

sociální opora). Jinak

jde o míru a kvalitu uspokojování

psychických a sociálních potřeb jedince (Vymětal, 2003).

vnímá své postavení ve

světě

(např.

v kontextu kultury a hodnotových

" ... jak jedinec

systémů,

ve kterých

žije a ve vztahu kjeho cílům, očekáváním, životnímu stylu a zájmům" (Ůsttin, 1994,
in Dragomirecká, Škoda, 1997a., s.107).
Ve výzkumech se v

současnosti

otázka kvality života

uplatňuje

zejména ve

třech

základních rovinách (Engel, Bergsma, 1988 in Křivohlavý, 2002, s.163):

•

společenských celků

Makro-rovina - tj. otázky kvality života velkých
(populace dané země, kontinentu atp.)

•

Mezo-rovina - tj. otázky kvality života v tzv. malých sociálních skupinách
(např.

•

soc. skupina ve škole,

firmě

atp.)

Personální (osobní) rovina - tj. otázky osobního, tedy subjektivního
hodnocení

např.

zdravotního stavu, životní spokojenosti,

osobními hodnotami, zájmy,
Kvalitu života jako takovou

nadějemi, očekáváními

můžeme

navíc nahlížet ze

tří

ovlivněné

atp.
základních perspektiv

(Kirby, 1994, in Dragomirecká, Škoda, 1997b. ):
1.

Kvalita života - objektivní měření sociálních
užívá

pojmů

jako jsou možnosti, bariéry,

ukazatelů

vzdělání,

hodí se více k měření kolektivní kvality života,

- tato perspektiva

stabilita rodiny atp.,

např. při

mezikulturních

srovnání
2.

Kvalita života - subjektivní odhad celkové spokojenosti se životem celková spokojenost se životem je chápána jako výsledek osobního stylu
a životních hodnot. Nejedná se při tom o pouhý
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výčet

oblastí, ve kterých

je jednotlivec spokojen, ale jde o ty oblasti, které

člověk

sám hodnotí

jako důležité.
Kvalita života - subjektivní odhad spokojenosti sjednotlivými životními

3.

oblastmi - zde jde

právě

výčty

o

jednotlivých oblastí života, ve kterých

se posuzuje spokojenost člověka.

Z výše uvedených snah o

přiblížení

kategorie "kvalita života" je

pojem neleží na jednoznačném teoretickém

základě.

V odborné

zřejmé,

literatuře

je

že tento
většinou

použití tohoto termínu velmi rozmanité a volné. Zahrnuje vše, co se dle názoru autora
života týká a leckdy i duplikuje již uvedené a užívané pojmy způsobilost,

životní spokojenost, životní úroveň atp ..

Proto se stále
exaktněj ší

např. funkční

častěji zdůrazňuje

nutnost postavit posuzování kvality života na

základ a vycházet z teoreticky podloženého a definovaného konceptu.

2.2.2. Ke zdraví vztažená kvalita života (Health-related quality of life)
Termín hea1th-related quality of life se objevil v souvislosti se zkoumáním kvality
života v oblasti
ustálily jako

lékařských výzkumů

nejužívanější

dva

a to zejména v somatické

překlady

medicíně.

V

češtině

se

tohoto termínu - "ke zdraví vztažená kvalita

života" a "kvalita života týkající se zdraví" (dále HRQoL) (Anderson, 1993 in
Mullerová, 2001).
HRQoL se týká různých oblastí, které jsou spojeny s fyzickým, psychologickým a
sociálním zdravím jedince. Je tedy používán k označení té
ovlivněna

části

kvality života, která je

lidským zdravím.

Zdraví je dle

Světové

zdravotnické organIzace (WHO) chápáno jako "stav úplné

fyzické, sociální, a duševní pohody, nejen nepřítomnost nemoci nebo slabosti" (WHO,
1947 in Mishoe, Maclean, 2001, s.1236). Zdraví zde již není pojímáno jako prostá
absence nemoci, ale je ve své
označen

jako zdravý

či

podstatě

chápáno jako pojem subjektivní. Je-li

nemocný, je nutné

stavu, tedy jak on sám se cítí. Již neexistuje

při

někdo

tom zohlednit jeho vlastní hodnocení

přímá

vazba mezi zdravím a nemocí, ale

je možné uvažovat v dimenzi zvyšování zdraví i v nemoci (Dragomirecká,
Škoda,1997a. ).
Z tohoto faktu také vychází kategorie HRQoL, která je definována jako
subjektivní názor na zdraví a

tělesné,
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"pacientův

psychické i sociální funkce." (Motlová,

Dragomirecká, 2003, s.40). Lidé tak mohou považovat svou kvalitu života za dobrou,
i když jsou např. jejich fyzické schopnosti vážně omezeny.
Kvalita života týkající se zdraví může být vnímána ve 3 rozměrech (Awad,1997 in
Motlová, Dragomirecká, 2003, s.40).
1. subjektivní pocit pohody
2. schopnost fungovat v každodenním

životě, pečovat

o sebe a zastávat

sociální role
3. zevní zdroje materiální povahy a sociální podpora.
Je vhodné odlišit koncept HRQoL od pojmu "pocit pohody" (angl. well-being),
který je spíše psychologickým nebo
zaměňuje.

emočním

často

stavem a který se

Kvalita života oproti tomu, jak již bylo

zmíněno,

s kvalitou života
tělesný,

zahrnuje také

sociální, kognitivní a funkční rozměr a odráží způsob, jak člověk vnímá sebe a reaguje
na své okolí.
HRQoL je

stejně

součtem

jako zdraví, pOjem subjektivní. Není tedy pouhým

podmínek a zdravotního stavu, ale naopak vypovídá o vlivu zdravotního stavu a
podmínek člověka. (Motlová, Dragomirecká, 2003).
V

současné době

je otázka po

kvalitě

života v odborných výzkumech velmi

zabývá se jí mnoho oblastí zdravotní i sociální
orientace na vlastní nemoc, stala
pacienta orientující se". Objevují se

"péčí

péče.

Zdravotní

péče

se z dřívější
říci

o pacienta", tedy mohli bychom

např. oprávněné

obavy o to, aby se

častá,

léčba

"na

nestala

pro nemocné horší než nemoc sama (Mullerova, 2001).
Při

plánování a hodnocení

léčebných

pacientovo subjektivní vnímání
to

právě

mění

důležité

Trnavský(2000) uvádí, že nespokojený pacient

doporučený léčebný

svého

brát v úvahu také

a jejích dopadů na kvalitu jeho života.

pacient, který rozhoduje o tom, zda se podrobí

doporučením.

dodržuje

léčby

strategií je proto

režim, nechodí

pravidelně

na

Vždyť

je

předepsané léčbě

a

méně disciplinovaně

lékařské

kontroly a

častěji

lékaře.

Leplége a Hunt (1997) ve své studii, která se zabývá hodnocením pacientových
názorů

na výsledky

mají tendenci

péče,

zaměřit

poukazují na rozpor mezi soudem

lékaře

a pacienta.

se na jiné příznaky, než které pacient pociťuje pro

svůj

Lékaři

život za

nejvíce tíživé. Pacient chce nejen obecné informace o svém onemocnění a možnostech
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léčby,

ale zejména informace, které jsou relevantní kjeho osobním potížím

(např.

jak

silné bude mít bolesti, zda bude schopen práce atp.).
Nemocný má pak dvojí potřebu:
Vědět

1.

a

rozumět

- tj. pochopit, co se s ním

děje,

event. co je příčinou jeho

obtíží
2.

Být poznán a být chápán - tj. mít pocit, že

lékař

bere jeho obtíže

vážně

a

chápe, co pacient v té chvíli považuje za důležité
Při

tom je prokázáno, že úsudek pacienta o jeho zdravotním stavu má velkou

prediktivní hodnotu pro prognózu onemocnění (Trnavský, 2000).
zřejmé,

Je tedy
které

určují

změny

že

péči,

nároky na

kvality života nemocného

dodržování

léčebného

patří

mezi hlavní faktory,

režimu a celkovou spokojenost

(Leplége, Hunt, 1997).

V této práci je pozornost
chronickým

onemocněním,

chronicky nemocného

zaměřena

na kvalitu života nemocného trpícího

faktory, které se podílejí na

Vymětal

utváření

(2003) uvádí jako následující:

•

Stav psychické a fyzické pohody

•

Úroveň sebeobsluhy a s tím spojené míry soběstačnosti

•

Úroveň pohyblivosti pacienta

•

Míra sociální vztahů

•

Míra informovanosti o nemoci a průběhu léčby

•

Ekonomická situace

Dle uvedených charakteristik Je
onemocnění

provázena

kvality života

zřejmé,

různými příznaky,

tak se

že jak jsou jednotlivá chronická
různí

i v aspektech, které

ovlivňují

kvalitu života nemocného.

2.3. METODY HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA V REVMATOLOGII

V oblasti revmatologie se hodnotí kvalita života za účelem posouzení jak nemoc a
s ní spojené obtíže a

léčení

postihuje fyzickou, psychologickou a sociální pohodu

pacienta. Jedná se tedy, jak již bylo uvedeno, o posouzení tzv. ke zdraví vztažené
kvalitě

života. Metody

zjišťující

HRQol bývají jedním z kritérií terapeutického
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rozhodování a plánování
zásahů,

péče,

užívají se

např. při

hodnocení dopadu terapeutických

zejména pak medikace, srovnávání závažnosti

různých onemocnění

vzhledem

k vlivu na kvalitu života nemocného atp.(Dragomirecká, Škoda, 1997b.).

Výzkumy
pacientů

zaměřené

s artritidou,

na studium kvality života v oblasti revmatologie, zejména u

měří

nebo strukturovaných

tuto dimenzi

převážně

rozhovorů. Důležité

pomocí sebeposuzovacích

dotazníků

je zejména zachování kvality života jako

kritéria vztaženého k jedinci, tedy subjektivní pohled, hodnocení a vlastní názor
nemocného.
Používají se metody jak tzv. generické, tj. univerzální pro všechna
(např.

SF-36, EQ-5D, WHOQOL-BREF aj., viz tabulka

specifické,

určené

č.

onemocnění

1, 2 ) tak i metody tzv.

pro pacienty s konkrétní diagnózou, tj. revmatoidní artritidou

(např.

RAQoL, SIP-RA, AIMS aj., viz tabulka č. 1,2) (Carr, 2003 ; Motlová, Dragomirecká,
2003)
Carr (2003) uvádí jako
pacientů

nejčastěji

užívané metody k posuzování kvality života u

s revmatoidní artritidou následující:

•

The Arthritis Impaet Measurement Sea les (AIMS/AIMS2)

•

Disease Repereussion Profile (DRP)

•

EuroQoL (EQ-SD)

•

Notthingham Health Profile (NHP)

•

Patient Generated Index (PGI)

•

Quality ofWell-Being Seale (QWB)

•

RAQoL

•

Short Form - 36 (SF-36)

•

Siekness Impaet Profile (SIP), SIP - RA

•

World Health Organization's Quality of Life Instruments (WHOQoL,
WHOQoL-lOO, WHOQoL-Bref)

Stručný přehled

a charakteristiku

zmíněných

(upraveno dle Carr, 2003)
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metod uvádí následující tabulka

Č.

1

Dg.
metoda/

'Cl

Obsah/položky

"O

S

Počet

a formát
položek

Formát

odpovědí

Způsob

administrace

Doba
administrace

Validizovaná
populace

škála

~

e

~

AIMS

Mobilita, tyzická aktivita, obratnost, péče o domácnost, sociální aktivity,
bolest, deprese a úzkostnost, každodenní aktivity

45 položek,
standardizovaných
otázek

Gutmanův

profil a index

Sebeposuzovací
škála/dotazník

15 minut

Specifická pro
onemocnění :
dospělí s
artritidou

AIMS2

Mobilita, tyzická aktivita, obratnost, péče o domácnost, sociální aktivity,
bolest, deprese a úzkostnost, každodenní aktivity, funkce rukou, sociální
podpora, zaměstnání

101 položek,
standardizovaných
otázek (26zkrác. verze)

Gutmanův

profil a index

Sebeposuzovací
škála/dotazník

20-30 minut
(zkrácená verze
10 minut)

Specifická pro
:
dospělí s
artritidou

Fyzická aktivita, sociální aktivity,socioekonomický status, sociální
vztahy, emoce a tělesný obraz

6 individualizovaných
položek

Individualizované odpovědi,
volný text a 10ti bodová
ratingová škála. Profil

Sebeposuzovací
škála/dotazník

2-15 minut

Specifická pro

Vl

-=

c.I

'>.

=
c.I

O

e
~

=
=
.s

DRP

O

.1::
>N

onemocnění:

dospělí

s artritidou

>.

."'::

-;

Mobilita, sebeobsluha, běžné aktivity, bolest/diskomfort, úzkost/deprese,
všeobecné hodnocení zdravotního stavu

6 položek,
standardizovaných
otázek týkající se
zdravotního stavu

Pro 5 položek, 3 úrovňové
Sebe posuzovací
odpovědi (žádné obtíže,
škála/dotazník
mírné obtíže, výrazné obtíže).
Otázky na obecné zdraví: 100
bodová grafická ratingová
škála. Index a profil.

NHP

Funkční

schopnosti, bolest, spánek, energie, emocionální obtíže,
spoluúčast na sociálních aktivitách a zaměstnání

36 položkových sérií
vy'jadřujících popis
zdravotního stavu

ano/ne

PGI

5 nejdůležitějších oblastí/aktivit v
jeho zdravotním stavem.

5 individualizovaných
položek

EQ-5D

~
'Cl
~

2-5 minut

Všeobecná,
mezinárodní
populace, dospělí

Sebeposuzovací
škála/dotazník

10-15 minut

Všeobecná,
mezinárodní
populace, dospělí

Individualizované odpovědi,
volný text, 0-100 škála
závažnosti. Profil a index.

Sebeposuzovací
škála/dotazník

10-20 minut

Všeobecná,
populace, dospělí

30 položek vy'jadř~jící
zdravotní stav v každé
dimenzi

Klasifikace dle úrovně
závažnosti (3úrovně v každé
dimenzi). Index

Rozhovor

30 minut

Všeobecná,
populace, dospělí
a děti

30 položkových sérií
vyjadřujících popis
zdravotního stavu

ano/ne odpovědi pro každou
položku (nevážené). Index

Sebeposuzovací
škála/dotazník

6 minut

Specifická pro
:
dospělí s
revmatoidní
artritidou

36 položek,
standardizovaných
otázek

3,5 a 6 ti bodové odpovědi.
Profil

Sebeposuzovací
škála/dotazník
nebo rozhovor

10-20 minut

>10.

>~

e

~
,~

=

>~
10.

,-.,

=C'"l
o

>.0

"ON

..s
~

životě

pacienta, které jsou postiženy

t::"

odpovědi.

Profil

c;j

5u
'-'
~c.I O

=

QWB

Symptomy, mobilita, tyzícká aktivita a sociální aktivita

~"O
~

E10.

~

;

·ZZ

Q.,'"

RAQoL Aktivity každodenního života, sociální interakce, emocionální well-being
(pohoda), sociální vztahy

......

onemocnění

><:,)

~;:::l
~
E-<

onemocnění

SF-36

Fyzická funkčnost, limitovanost irolí pramenící z fyzických potíží,
fyzická bolest, sociální funkčnost, duševní zdraví, limitovanost rolí
pramenící z emocionálních potíží, vitalita, celkového zdraví

Všeobecná,
mezinárodní
populace, dospělí

t--......

.c
~

Dg,
metoda/

=

škála

o

«:I

-O

Ob

sa

h/

I vk
po oz y

§

= :s!

.s 1:
.$ 1::
~ ,;:

e .§
~..:.=.$
~

e

:>
~ ~

'Cj

00.

-"
•
)(,)

~
"3

..o

..s

'.....

,§
>

,8
~

~

o..

Doba
administrace

Validizovaná
populace

20-30 minut

Všeobecná,
mezinárodní
populace,

Bolest a nepohodlí, každodenní aktivity, závislost na lékařské péči a
léčebných prostředcích, energie/únava, sexuální aktivita,
spánek/odpočinek, schopnost pohybu, pracovní schopnosti a satisfakce,
tělesný obraz a zjev, negativní pocity, pozitivní pocity, sebehodnocení,
spiritualita/náboženství/osobní víra, myšlení, učení, paměť a
koncentrace, osobní vztahy, sociální podpora,finanční zdroje, svoboda,
pocit bezpečí ajistoty, zdravotní a sociální péče, domácí prostředí,
přístup k informacím,volnočasové aktivy, fyzické prostředí doprava

281 položek,
standardizovaných
otázek

Sti bodová ratingová škála

WHOQOL- Bolest a nepohodlí, každodenní aktivity, závislost na lékařské péči a
100
léčebných prostředcích, energie/únava, sexuální aktivita,
spánek/odpočinek, schopnost pohybu, pracovní schopnosti, tělesný
obraz a zjev, negativní pocity, pozitivní pocity, sebehodnocení,
spiritualita/náboženství/osobní víra, myšlení, učení, paměť a
koncentrace, osobní vztahy, sociální podpora,finanční zdroje, svoboda,
pocit bezpečí ajistoty, zdravotní a sociální péče, domácí prostředí,
přístup k informacím,volnočasové aktivy, fyzické doprava

100 položek,
standardizovaných
otázek

Sti bodová ratingová škála

Sebeposuzovací
škála/dotazník

10-20 minut

Všeobecná,
mezinárodní
populace,
nemocní i zdraví
jedinci, dospělí

WHOQOL- Bolest a nepohodlí, každodenní aktivity, závislost na lékařské péči a
BREF
léčebných prostředcích, energie/únava, sexuální aktivita,
spánek/odpočinek, schopnost pohybu, pracovní schopnosti, tělesný
obraz a zjev, negativní pocity, pozitivní pocity, sebehodnocení,
spiritualita/náboženství/osobní víra, myšlení, učení, paměť a
koncentrace, osobní vztahy, sociální podpora,finanční zdroje, svoboda,
pocit bezpečí ajistoty, zdravotní a sociální péče, domácí prostředí,
přístup k informacím,volnočasové aktivy, fyzické prostředí (hluk, klima,
znečištění ovzduší) doprava

25 Položek,
standardizovaných
otázek

5ti bodová ratingová škála

Sebeposuzovací
škála/dotazník

10 minut

Všeobecná,
mezinárodní
populace,
nemocní i zdraví
jedinci, dospělí

Sebeposuzovací
škála/dotazník
nebo rozhovor

dospělí

Sebeposuzovací
škála/dotazník
nebo rozhovor

10-15 minut

Sebeposuzovací
škála/dotazník

20 minut - 1,5
hod. u vážně
postiženého

Specifická pro
onemocnění:

ženy
s revmatoidní
artritidou

t::~
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i :J '--'

)~

Způsob

administrace

Potvrzené výpovědi
(vážené). Profíl a index

tělesná

)~ ~

,~

át d
čd'
o pov I

64 položkových sérií
charakterizujících
rozdílné úrovně zdraví
v rámci jednotlivé
dimenze

srp-RA

)Š 8
fl
..:.=

orm

Spánek / odpočinek, stravování, vedení domácnosti, zábava, mobilita,
pohyblivost a schopnost tělesné péče,sociální interakce,
emocionální chování, komunikace, ostražitost

C

~
:>

'=

F

Potvrzené výpovědi
(vážené). Profíl a index

)N

..:.=

položek

136 položkových sérií
charakterizujících
rozdílné úrovně zdraví
v rámci jednotlivé
dimenze

SIP

,:::

Spánek / odpočinek, stravování, zaměstnání, vedení domácnosti, zábava,
mobilita, tělesná pohyblivost a schopnost tělesné péče,sociální interakce,
emocionální chování, komunikace, ostražitost

Počet a formát

<ll

WHOQOL

člověka

Všeobecná,
mezinárodní
populace,
nemocní i zdraví
jedinci, dospělí

00

2.4. DŮLEŽITÉ ASPEKTY REVMATOIDNÍ ARTRITIDY MAJÍCÍ VLIV NA
KVALITU ŽIVOTA NEMOCNÉHO

2.4.1 Revmatoidní artritida - chronické
Jedním z
jedná

nejdůležitějších aspektů onemocnění

především

představuje

onemocnění

o

onemocnění

strádání pro

tělo,

revmatoidní artritidou je fakt, že se

chronické. Nemoc se stává chronickou, pokud

nebo duši nemocného (a jeho okolí), po zbytek jeho

života (Trnavský, 2000).
Základní rysy chronických

onemocnění,

které jsou odpovídající také pro pacienta

trpícího revmatoidní artritidou, mohou být charakterizovány následovně :
•

Symptomy

onemocnění

běžných

zasahují do

aktivit a sledu každodenních

povinností.
•

Efektivita léčebného procesu je limitována.

•

I

přestože

vlivů

vlastním úmyslem

nemoci,

podstatně

léčby

přispívá

je

zmírnění symptomů
běžných

k narušení

a dlouhodobých

životních

vzorců

(Hill,1998, s.96).

Chronická

onemocnění

mohou být

různě

závažné a jejich následky mohou být

z individuálního hlediska vyjádřeny na třech úrovních.

1. lmpairment -

či

"poškození

postižení"- tj. ztráta

či

abnormality

psychologických, fyziologických nebo anatomických struktur a funkcí
Oedná se o nedostačivost na úrovni orgánu nebo funkce).

Při

tom odchylka

od normy, ztráta či porucha, mohou být dočasné nebo trvalé.

2. Disability- neschopnost,
jisté míry o přechodný
ztrátu schopnosti

nezpůsobilost, někdy

stupeň

mezi první a třetí úrovní. Jde o omezení nebo

provádět nějakou činnost způsobem

považován za běžný nebo normální,

3. Handicap -znevýhodnění jde o

nepříznivou

pro daného

též disabilita - jedná se do

a v rozsahu, který je

Oe výsledkem "poškození").

Oe výsledkem "poškození" nebo "disability") -

situaci, která brání a omezuje v naplnění úloh,

člověka

normální (závisí na

kulturních faktorech). Jedná se o postižení na
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věku,

kt~ré

jsou

pohlaví, sociálních a

spole~enské

úrovni. Disabilní

člověk

má znevýhodněné podmínky se ve

společnosti

uplatnit. -

říkáme,

že

je handicapovaný (Pavelka, Rovenský, 2003; Trnavský, 2000) .

2.4.1.1. Dlouhodobost
Pro

chronická

onemocnění,

především

charakteristická

tedy

i pro

revmatoidní

vleklost, dlouhodobost a

často

artritidu, Je

dále

průběh.

i celoživotní

Jde

tedy o kvalitativní změnu zdravotního stavu, která nemůže být vyléčena jednorázovým
chirurgickým zákrokem nebo krátkodobou medikací (Honzák, 1989).
Navíc není možné

předvídat průběh onemocnění,

intenzivních obtíží (tzv. flare-up) s fázemi

obvykle se

zmírnění symptomů

střídají

období

(tzv. remise). S délkou

trvání nemoci však obvykle dochází k postupnému zhoršování celkového zdravotního
stavu nemocného. (Whalley, McKenna, 1997; Hill,1998)
Dimenze budoucnosti, tedy
budoucnosti, uvažování o

sobě

např.

zvažování životního cíle a plánování osobní

samém a svých aspirací atp., jsou bezpochyby

součástí

duševního života většiny lidí. Budoucnost a vztahování se k ní dává životu smysl.
zvažování vlivu chronického

onemocnění,

život nemocného je tento fakt velmi

Gako je

důležitý.

např.

Při

i revmatoidní artritida), na

Vlivem náhlé

změny tělesného

stavu je

nemocný nucen přizpůsobovat a měnit vlastní životní perspektivy a cíle (Vágnerová et
al.,2000).
Pro dlouhodobost
obtížně

onemocnění

odhadnutelnými obdobími

s jistou prognózou postupného zhoršování a s

výraznějšího zintenzivnění symptomů

-vzplanutí), je pro nemocného revmatoidní artritidou

právě

(tzv. flare up

dimenze budoucnosti

velmi nejistá a může mu přinášet mnoho obav (Whalley, McKenna, 1997).

2.4.1.2. Limitovanost
Hranice

léčby

účinnosti

Účinnost léčby medikamenty, zejména chorobu modifikujícími, je proměnlivá. Ne

vždy dochází k

úspěšnému potlačení

povaze choroby,

může

cítit

obtíží. Jedinec se také, vzhledem k systémové

celkově "nemocně". Nepociťuje

pohybového aparátu, ale v celkové kondici. To

může

jen potíže v oblasti

mít vliv na pacientovo vnímání

schopnosti chorobu ovlivnit a vést k psychickým obtížím, jako je
spolupráce či deprese (Hill, 1998).
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např.

snížení

Vedlejší účinky léků
zmíněno,

Jak již bylo

nezřídka

medikamenty, což

v kap.l.3.l.).

Někdy

choroba a musí být

účinky

nemocného. Tento fakt

efektivní

opět může

léčba,

vést k

druhů

základních

mohou být tyto vedlejší

přerušena

dlouhodobé

léčby

znamená další zdravotní obtíže jako následek jejich

účinků. (Nežádoucí

vedlejších

čelit důsledkům

nemocný musí také

léků

jsou

účinky ještě závažnější

popsány

než samotná

což bývá následováno zhoršením stavu

různým

psychickým obtížím. Uvádí se

např.

pocity beznaděje a bezmoci, které se objevují se zhoršením stavu a zvýrazněním obtíží
(Hill,1998).
2.4.1.3. Pocity nejistoty

Zdroje nejistoty, kterým jsou lidé trpící revmatoidní artritidou vystaveny jsou
hojné. Jako hlavní zdroje nejistoty jsou považovány:
•

nekonzistence souboru symptomů

•

rozdíl mezi

•

neobeznámenost se situací (Mishel, 1981 in Hill, 1998, s.96).

očekávanými

a skutečně prožitými událostmi spojenými s nemocí

ovlivňováno vzděláním

Vnímání nejistoty je

pacienta, mírou sociální podpory,

které se mu dostává odjeho blízkých, ale také jeho vztahem s lékařem.
Nemocný se cítí
způsobem poučen,

postoupí do
co

může

méně

ohrožen v období

které symptomy nemoci

aktivnější

fáze.

Zároveň

může radikálně

obtíží, pokud je náležitým

může očekávat

pacientovi

sám pro zlepšení svého stavu

postižené místo

zintenzivnění

v situaci, kdy nemoc

významně pomůže,

učinit. (Např. přikládání

snížit jeho

zánět, či dočasně

jestliže je poučen,

ledových

obkladů

na

zvýšené užívání bolest

tlumících léků atp .. ).
Ačkoli

snižuje se

ani

poučený

stupeň

normální. Tyto

pacient

nemůže

zabránit propuknutí aktivní fáze nemOCI,

jeho nejistoty vědomím faktu, že v této situaci jsou určité symptomy

vědomosti

pacientovi umožní

aktivně

mohou ho zbavit pocitu bezmocnosti, který se u něj
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se

může

účastnit léčebného

procesu a

objevovat (Hill,1998).

2.4.2. Bolest

Bolest je

nejčastějším

onemocněních.

a

nejzákladnějším

téměř

symptomem

všech revmatických

U revmatoidní artritidy je to jeden z klíčových problémů, které nejvíce

zasahuje do kvality života nemocného.
2.4.2.1. Definice a charakteristika bolesti

Bolest je

nepříjemným

skutečným či domnělým

senzorickým a emocionálním zážitkem, který je spojen se

poškozením

tkáně, případně,

který je popisován v termínech

takového poškození (Mezinárodní asociace pro studium bolesti, Brannon, Feist, 1997
in Křivohlavý 2002).
Z uvedené definice je
před

zřejmé,

několik

že bolest má

funkcí.

možným poškozením pro dosud nepostižený organismus

reakce). Bývá také signálem, že s naším

tělem

není vše v

zamyšlení se nad vlastním zdravotním stavem a
vyšetření

a

léčbu

nemoci. V

průběhu

někdy

popř.

(např.

pořádku.

že

být varováním

reflexní úhybná
Vede

člověka

je rozhodující pro

onemocnění

samotného

poukazovat na fakt, že se náš stav zhoršuje,

Může

léčení

však

k

včasné

může

také

nepostupuje tak, jak

bychom si přáli (Bouchal, Konečný, 1979).
Vnímání bolesti, ale i reakce na ni jsou výsledkem složitých interakcí mnoha
faktorů.

Z tohoto

důvodu

bývá velice obtížné bolest definovat. Její kvalita, intenzita i

její konkrétní průběh je vždy individuálně odlišný.
velice bohatý, je možné rozlišit až
řezavá,

tupá, ostrá, vystřelující,

několik

neurčitá,

Svět

individuálních druhů bolesti je

desítek jejích

škubavá... atp.)

přívlastků (např.

(Křivohlavý,

bodavá,

1989).

2.4.2.2. Druhy bolesti - akutnílchronická

Jak již bylo
rozlišovat dle

řečeno různých projevů

různých

kvality, intenzity atp.

hledisek

Nejčastěji

bolesti je opravdu mnoho. Bolest je možné

např. dle průběhu,

se setkáváme s

etiologie, patofyziologie, její

dělením

na tzv. akutní a chronickou

bolest, tedy rozlišujeme bolest dle délky jejího trvání. Ukazuje se, že mezi akutní a
chronickou bolestí je nejen kvantitativní rozdíl (tj. z hlediska doby trvání), ale že se
vzájemně

liší i svou kvalitou (Křivohlavý, 1992).

Akutní bolest lze pokládat za "událost", zatím co chronická je spíše "situací"
(Sofaer, 1997).
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Akutní bolest

Akutní bolestí se rozumí bolest
či týdnů (Křivohlavý,
někdy

relativně

krátkého trvání,

maximálně několik dnů

1992). Plní funkci biologického varovného signálu a je tak

brána jako bolest

běžná,

fyziologická. Postiženého varuje a

zabraňuje

dalšímu

zhoršování jeho stavu. Charakter bolesti je při tom odpovídající obvyklému poškození
organismu
dobře

či průběhu

nemoci. Spektrum

příčin

je sice široké, ale ty obvykle bývají

identifikovatelné (Mareš 1997).

Při

vyšší

reagují

intenzitě představuje

řadou

fyziologických

akutní bolest psychickou zátěž a tak i na ni postižení

změn

typických pro stresovou situaci

(např. prudké

zvýšení krevního tlaku a svalového tonu, prohloubení dýchání atp.).
Psychické
se objevit
zmírnění

změny

určitá

jsou u akutní bolesti minimální a

míra úzkosti a tenze. Její

léčba

bolesti (Pavelka, Rovenský, 2003;

je

většinou

zaměřena

Křivohlavý,

jen přechodné,

na

může

odstranění příčiny

a

1992).

Chronická bolest

V případě chronické bolesti se jedná, jak je již
nejčastěji

v trvání

několika měsíců

i let. Jde

se opakují v pravidelných intervalech

při

(např.

zřejmé,

o bolest dlouhodobou, tj.

tom o obtíže trvalého rázu, nebo které

bolesti

migréně).

postrádá funkci biologického varovného signálu a je tak
patologická.

Většinou

zde chybí jednoduchý,

přímý příčinný

Oproti akutní bolesti
označována

jako tzv.

vztah mezi poškozením

organismu a zážitkem pacienta a přetrvává mimo běžný čas hojení a uzdravování.
Nabývá tak

často

sama charakteru "nemoci" a její

mírnění

se stává samo o

sobě

cílem odborné terapie (Mareš, 1997, Křivohlavý, 1992).
S prodlužováním

průměrné

onemocnění narůstá počet

délky lidského života a

přibýváním civilizačních

nemocných s chronickou bolesti.

Předpokládá

se, že

v západních zemích chronickou bolestí trpí asi 25-30% populace.
S délkou trvání bolesti klesá aktivita autonomního nervového systému, dochází
však k postupnému zvýrazňování psychických změn. Často se zmiňuje anxieta,
depresivní symptomy, nespavost, snižování fyzické aktivity a omezování sociálních
kontaktů

(Pavelka, Rovenský, 2003).
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2.4.2.3. Bolest u revmatoidní artritidy

Charakter

onemocnění

a jeho základní symptomy udávají

kterým pacienti trpí. Jedná se o bolest tzv.

nejčastější

zánětlivou. Zánětem při

tom

typ bolesti,

může

být, jak

již bylo uvedeno, synoviální kloubní pouzdro, ale také struktury mimokloubní,

např.

šlachy, burzy, úpony atp.
Subjektivně

se tato bolest proJevuJe

pociťuje příznaky zánětu,

především

jako bolest klidová. Pacient

často

je také omezena jeho hybnost.

kloub je oteklý, teplý,

Bolesti jsou typicky nejhorší ráno a jsou spojeny s tzv. ranní ztuhlostí, v průběhu dne
dochází

postupně

kjejich odeznívání nebo snižování jejich intenzity. I

jedná o bolest klidovou její intenzita s pohybem kloubu

přestože

většinou vzrůstá.
součástí

nemocných je ukazatelem aktivity choroby a její hodnocení je

se

Bolest u

všech

systémů

na hodnocení aktivity revmatoidní artritidy.
V laboratorním
onemocnění,

vyšetření

se pak nacházejí

příznaky

zvýšené akutní fáze

jako je např. zvýšená sedimentace a CRP.

V pozdních stádiích revmatoidní artritidy, kdy už bývá

významněji

postižena

struktura kloubu, mohou mít bolesti charakter spíše degenerativní. Zdrojem bolesti je
většinou

pak

pouzdro

kost

(např.

(např.její

poškození

či

zvýšený nitrokostní tlak) nebo kloubní

zvýšený nitrokloubní tlak) (Pavelka, Veselá, 2000).

2.4.2.4. Psychosociální aspekty bolesti

Do obrazu chronické bolesti se promítají nejen somatické

příčiny,

ale také se sem

zasahuje řada psychologických a sociálních faktorů.
Křivohlavý

(1992, 2002) uvádí jako

důležité

faktory

a psychologické aspekty. Tyto faktory se pak kladně
a regulaci bolesti. Jsou
děje,

jak je pro

zejména

tvoří

něj

důležité při utváření

při

prožívání bolesti sociální

či negativně

pacientovy

podílejí na modulaci

představy

o tom, co se s ním

stav spojený s bolestí ohrožující atp. Psychologické faktory pak

emocionální stavy a pocity a hrají svou roli

při utváření

motivace boje

pacienta s nemocí a jeho strategií vyrovnávání se s ní.
Bývá např.
vyvolaným

uváděný

vztah mezi emocionálním distresem Gako je úzkost a deprese)

přetrvávajícím onemocněním

odborných studií jsou však

nejednoznačné

a intenzitou prožívané bolesti. Výsledky
a poukazují na zjednodušující pohled na

tuto otázku, pokud se hledá jednoduchá korelace mezi

např.

skórem úzkosti

a mírou bolesti. O problematice vztahu bolesti a depresivních
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či

deprese

symptomů

u

revmatoidní artritidy bude pojednáno v kapitole

věnované

problematice depresivního

sy u lidí trpících revmatoidní artritidou (kapitola 3.2.3).
Právě

chronický

průběh

bolesti je

ústředním

Zvládání chronických bolestí je mnohdy plné

problémem

většiny revmatiků.

problémů, především

pro jejich dopad

na životní styl postižených. Chronická bolest doprovázející primární
s sebou

přináší řadu

zúžení

zájmů

omezení, zejména v oblasti pohybových aktivit,
společenského,

nemocného, izolace od

onemocnění

následně

také

pracovního a rodinného

prostředí.

Poruchy spánku

Chronickou bolest u lidí trpících revmatoidní artritidou
poruchy spánku. Ukazuje se, že
se spaním.
stěžuje

Většina

téměř

až

dvě třetiny

často

také doprovázejí

nemocných má chronické potíže

pak uvádí potíže s udržením spánku, menší

část

nemocných si

na problémy s usínáním. Potíže s udržením spánku se projevují jako

probouzení se v

průběhu

noci z

důvodu

ztuhlosti

kloubů

časté

a jejich bolesti (Whalley,

McKenna, 1997; Nicassio, Walston, 1992).
K valila pozornosti

Chronická bolest také

může

fYzickou výkonnost nemocného

narušovat kvalitu pozornosti i celkovou psychickou a
(např.

snižuje práh unavitelnosti apod.).

Únava a nedostatky v koncentraci pozornosti mohou způsobovat také např. potíže
s

pamětí,

konverzací, ale i

čtením. Následně

se tedy obtíže mohou komplikovat i

pracovní výkonnost pacienta. (Nešpor, 2004; Whalley, McKenna, 1997)

2.4.3. SnÍŽení funkčních schopností, disabilita

Snížením

funkčnosti

se rozumí omezení schopnosti vykonávat základní fYzické

aktivity a v jejich důsledku i každodenní
Jak již bylo
sterilní

zánět, nejčastěji

způsobuje

pak

několikrát řečeno

řada

v oblasti

činnosti

(Hill,1998).

primárním symptomem revmatoidní artritidy je

kloubů,

který vede k jejich poškození. To

postupně

ztrátu plné funkce kloubu, tj. dochází k omezení jeho pohybu. Následkem je

omezení v celkové

funkčnosti
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nemocného,

nezřídka

až jeho plná invalidita.

Nejčastěji

je postižena mobilita, jemná motorika rukou a jejich obratnost (Whalley,

McKenna, 1997).
Tyto obtíže tedy
činnosti,

způsobují

neschopnost vykonávat i ty nejjednodušší každodenní

což vede k závislosti nemocného na pomoci druhých. Mnoho lidí trpících

revmatoidní artritidou zakouší jako velmi ponižující a nepříjemné žádat neustále druhé
o pomoc a stydí se říci, že některé činnosti nejsou schopni zvládnout. Často proto
raději zdlouhavě

bojují s potížemi a

někdy

si i ublíží, než by požádali o pomoc

(Whalley, McKenna, 1997).
Plná či

částečná

zařazení,

vede ke

Funkční

disabilita

invalidizace nemocného navíc

ztrátě zaměstnání

nepříznivě mění

a tím mu

zabraňuje

způsobuje

i

jeho plnému pracovnímu

řadu finančních

sociální roli nemocného v rodině i ve

omezení.

společnosti

(Pavelka, Rovenský, 2003).
Revmatoidní artritida je podle
onemocněním,

které

postupně

chronická

onemocnění

chronické

onemocnění).

zdravotnické orgamzace chronickým

prochází všemi

třemi

rovinami

důsledků,

které

mohou mít, (popsáno v kapitole revmatoidní artritida Je to poškození, v jehož

právě

handicap. A je to

Světové

funkční

důsledku

disabilita, která je

vzniká disabilita a

ústředním

problémem v

revmatologické péči.
Funkční
nepřímé

osobu

disabilita je také významný socioekonomický problém,

např. přímé

náklady na revmatoidní artritidu představují v USA více než 32 000

ročně

ischemické

( to je více než

např.

chorobě srdeční). Při

u

pacientů

po cévní mozkové

dolarů

příhodě

a
na

nebo

dvacetiletém trvání artritidy je až 80% nemocných

postižených disabilitou a z toho až 20% je

plně

odkázáno na pomoc druhé osoby

(Pavelka, Rovenský, 2003).
V znik ztráty

funkčních

aktivitě zánětlivého

schopností u revmatoidní artritidy závisí

především

procesu, na poškození funkce kloubu a délce trvání

Je však prokázáno, že projevy

funkční

disability

významně ovlivňují

které nejsou podmíněny revmatoidní artritidou. Mezi tyto faktory

onemocnění.

také faktory,

např. patří

osobnost

nemocného, psychosociální a demografické faktory (Pavelka, Rovenský, 2003).
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na

2.4.3.1 Osobnost nemocného

Vzhledem k tomu, že vlastní

příčina

vzniku revmatoidní artritidy není známa, se

v starších studiích často zvažovala otázka vlivu psychických činitelů na etiopatogenezi
nemocI.
Zejména se diskutovala otázka tzv. revmatoidní osobnosti, tj. zda existuje obecná
osobnostní struktura, která by činila vznik revmatoidní artritidy více pravděpodobným.
Tato

osobnost byla popisována jako

masochistická, depresivní,

potlačující

rigidní,

hostilitu,

adaptovaná v rodině a v profesi. Tento

konformní,

zvýšeně

předpoklad

perfekcionistická,

se kontrolující a

špatně

se však nepotvrdil.

Některé

osobnostní charakteristiky mohou být u nemocných s revmatoidní artritidou

společné,

řečeno,

je chronické,

však se otázka vlivu osobnosti pacienta na symptomy

onemocnění

ale ty jsou spíše reakcí na vlastní

onemocnění,

které jak již bylo

invalidizující a bolestivé (Baštecký et al., 1993).
I
v

přesto

současných

výzkumech stále objevuje.

Předpokládá

se, že

může

hrát významnou roli

v adaptačních procesech a strategiích vyrovnávání se s nemocí.
Negativní osobnostní rysy Gako
sebeúcta a

sebevědomí)

onemocnění

a známky

např.

agresivita,

jsou předpokladem špatného
funkčního

napětí,

bezmocnost,

funkčního

nedostatečná

stavu. Vysoká aktivita

poškození pak tyto rysy dále zhoršují (Pavelka,

Rovenský, 2003; Treharne, Lyons, 2004).

2.4.3.2. Sociodemografické faktory

Mezi sociodemografické faktory
úroveň vzdělání. Předpokládá

disability. Je
pozdě, hůře

režim,

pravděpodobné,

ovlivňující

se, že nízké

vzdělání

že lidé s nižším

funkční

míru

je

častější

podpůrný

vzděláním

se vyrovnávají se stresovými okolnostmi,

disability

patří např.

faktor pro vznik

vyhledávají pomoc

méně

lékaře

dodržují vhodný dietní

je u nich také konzumace alkoholu a cigaret, vykonávají

méně

fyzických aktivit a méně spolupracují s lékařem než lidé s vyšším vzděláním (Pavelka,
Rovenský, 2003).
2.4.3.3. Sociální faktory

Sociální podpora má pro nemocného, vzhledem k jeho
význam. Plní tyto základní funkce:

Umožňuje správně
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funkční disabilitě, důležitý

využít jeho

funkční

schopnosti,

pomáhá udržovat jeho

sebevědomí,

pomocnou informaci o

léčbě

a

onemocněním

snižuje stres vyvolaný

průběhu

nemoci, poskytnutím praktických

a to skrze
návodů

ke

zvládnutí stresových životních situací a finanční podpory (pavelka, Rovenský, 2003).

2.4.3.4. Metody

určené

kposuzování

funkčního

stavu u nemocných s revmatoidní

artritidou
Hodnocení funkce nemocného je
hodnocení

nejrůznějších

součástí

jak klinické

farmakoterapeutických

postupů

léčby,

tak i

vědeckého

a výzkumných studií

v oblasti revmatologie.
V české klinické praxi se stále
Steinbrockera, které rozlišuje tzv. 4

často

funkční

užívá starší

třídy funkčního

hodnocení dle

postižení. Toto hodnocení je

však příliš hrubé a např. pro klinické studie nevhodné (Pavelka, Rovenský, 2003).
Funkční

schopnosti nemocného se mohou posuzovat bud' přímým

(např. měřením času potřebného

k určité

činnosti

měřením

dotazníků,

atp.) nebo pomocí

funkci hodnotí s pomocí otázek, na které pacient sám odpovídá. Mezi
měření

byla prokázána vysoká shoda. To je

užívají k hodnocení

funkčního

důvodem proč

administraci a vyhodnocení. Ve

světě

Assessment Questionnaire. Na

řadě pracovišť

návštěvy

se dnes

stavu dotazníky, které jsou podstatně

funkce
které

oběmi způsoby

téměř výhradně

méně náročné

na

se nejvíce užívá dotazník HAQ - Health
je jeho

vyplnění součástí běžné

pacienta (Pavelka, Rovenský, 2003).

Stručnou
věnována

charakteristiku tohoto nástroje uvádí tabulka

č.

2,

podrobněji

mu bude

pozornost v praktické části práce (kapitola 3.2.3).

Přehled

dalších užívaných metod k hodnocení

funkčního

stavu u

pacientů

s revmatoidní artritidou uvádí následující tabulka č.2 (upraveno dle Katz, 2003).
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2.4.4. Sociální důsledky revmatoidní artritidy

Symptomy revmatoidní artritidy mají dopad na celkovou životní pohodu jedince,
ale i jeho nejbližšího okolí, tedy zejména rodinu.
Jak již bylo výše uvedeno, projevy revmatoidní artritidy omezují pacienta v jeho
každodenních a pro
zůstat

něj důležitých činnostech. Důležitá

je pak zejména schopnost

aktivní a to jak ve svém zaměstnání, tak i společensky (Hill,1998).

Polovina až dvě třetiny pacientů s revmatoidní artritidou jsou konfrontovány s :
•

ztrátou sociálních vztahů

•

narušením volno časových aktivit

•

omezením v zaměstnání

•

problémy s dopravou

Onemocnění ovlivňuje

vztahy v rodině v zásadě jedním ze tří způsobů:

•

rodina se více semkne

•

vliv onemocnění na vztahy v rodině - odpovědnosti,

•

onemocnění

V

má negativní vliv na vztahy v

důsledku onemocnění

Především

to

může

být

práce- je minimální

rodině

také dochází v posunu rolí jednotlivých

přesun

přejímá část odpovědnosti

dělba

v chápání

odpovědnosti

běh

za

členů

rodiny,

rodiny.

např.

muž

ženy za běh domácnosti (Hill,1998).

V oblasti sociálního života mohou potíže spojené s revmatoidní artritidou dále
způsobovat např.:

•

snížení kvality partnerského soužití a

vztahů

nemocného (depresivností,

úzkostností a nervozitou, sex. potížemi atp.)
•

změnu

finančních poměrů

omezením
potřeba

•

funkčních

(např.

nemocného

ztrátou

zaměstnání,

schopností - tedy snížení pracovní

specializovaných rehab.

omezení okruhu sociálních

pomůcek

unavitelnosti apod.)
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způsobilosti,

apod.)

kontaktů, popř.

k sociální izolaci pacienta (omezením

či

i jejich úplnou ztrátu, což vede

zájmů,

depresivností, zvýšenou

•

snížení schopnosti postarat se sám o sebe, ale i o druhé

•

zúžení spektra možností
např.

2.4.5.

Tělesné

Termínem
vytváří

rekreačních

aktivit

(při

sportu, cestování, ale

ubytování apod.) (Whalley, McKenna, 1997)

schéma
tělesné

o svém

schéma zde rozumíme fakt, jak jedinec vnímá své

těle

obraz (angl. body image) a zahrnuje

tělo,

tři důležité

jaký si
aspekty

(Hill, 1998):
1)

"Ideální

tělo"-

tj. o co usilujeme, po

schématu je velmi

čem

toužíme. Tato složka

silně ovlivněná společností

tělesného

a kulturou, ve které žijeme,

zejména pak médii.
Společnost výrazně určuje,
přijímán

co je "normální" a tento obraz normality je mnohými

za jednoznačně daný. Kultura, ve které žijeme je

fyzické atraktivity. Tento fakt pak
stigmatizován.

Ovlivněno

způsobuje,

neníjenjak

přeplněna zdůrazňováním
různé

že postižený jedinec je do

společnost

vnímá postiženého, ale

míry

samozřejmě

i

jak vnímá on sám sebe ajak si myslí, že ho vnímají ostatní.
2)

"Skutečné tělo"

- tj. co je nám přirozeně dáno.

3) "Prezentované tělo" - tj. jakým způsobem své "tělo" prezentujeme okolí.
Vnímání vlastního

tělesného

způsobuje tělesné

které

schématu je velmi zranitelné. Choroba nebo

poškození

může měnit tělesný

zranění,

ovlivňovat

obraz nemocného a

tak jeho sebehodnocení (Hill,1998).
U nemocného s revmatoidní artritidou, Jsou

právě tělesné

deformity

častým

důsledkem onemocnění a významně proto ovlivňují jeho sebehodnocení. Často se
např.

nemocný považuje pro druhé za neatraktivní.

Revmatoidní artritida postihuje zejména drobné klouby rukou, v případě
pokročilého

stavu nemoci mohou být ruce deformovány natolik, že

může uvádět
běžné

nemocného do

rozpaků.

Ruce jsou navíc stále

vidět,

např.

i

pouhé jedení

např.

v průběhu

konverzace, kdy člověku pomáhají se vyjádřit.

McSween et al.(2004) se zabývali otázkou vnímání vlastního
žen s revmatoidní artritidou.

Závěry jejich
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tělesného

schématu u

výzkumu potvrzují, že tyto ženy konstantně

vykazují

extrémně

nízké hodnoty na škále vnímání svého

hodnocení v této oblasti, se zde úzce váže na
(počet

oteklých

kloubů

tělesného

schématu. Nízké

přítomnost přímých znaků onemocnění

a hodnoty krevní sedimentace) a také na

negativních emočních stavů,

konkrétně

přítomnost

deprese.

2.4.6. Sexualita

Jak bylo v předchozí kapitole uvedeno, nemocní s revmatoidní artritidou mají díky
četným tělesným

svého

těla.

deformitám

Považují se za

často

méně

potíže s pozitivním sebehodnocením v oblasti

atraktivní a jsou

celkově

svým

tělesným

schématem

nespokojeni. Mívají proto také často obtíže v oblasti své sexuality.
Při

zaměřených

na tuto problematiku (Ryan et.al., 1996 in

Hill,1998)

většina respondentů (téměř

70% dotázaných) uvedla útlum v oblasti

sexuálních

vztahů.

klinických studiích

vyjádřit

Nemocní

často

vykazovali snížení sexuální touhy a schopnosti

sexuální přitažlivost skrze své tělo.

Smith (1994, in Hill,1998) poukazuje na velice
výzkumu zjistila, že pacienti jsou
se jim jen malé pomoci ze strany
vědomi,

si sice

nuceni

Jedním z důvodů

proč

těmto

lékařské péče. Lékaři

že chronická nemoc a

nemocnému sexuální obtíže,
hovořit.

většinou

nicméně

popř.

důležitý

čelit

sami a dostává

i další zdravotní personál jsou

hospitalizace mohou

způsobovat

otevřeně

s pacientem

např.

sexuálního harassmentu, ale i fakt, že postižení jedinci
společností

obtížím

jsou nesdílní o tom

tomu tak je, bývá

problém. Ve svém

vnímáni jako "asexuální" a jejich sexuální

obava personálu z možnosti
či staří

potřeby

lidé jsou stále

ještě

bývají považovány za

nevhodné.
V důsledků

symptomů

nemoci trpí v oblasti sexuality nejen nemocný, ale

jeho partner. U nemocného se mohou
nemůže

dát

vhodně

např.

najevo své sexuální

často

i

objevovat obavy, že díky svým obtížím

potřeby či

nebude sexuálního styku schopen.

Partner zase může mít zábrany dát najevo sexuální touhy, že by mohl svému blízkému
způsobit
Např.

bolest.
pouhé objetí

či

polibky mohou být v důsledku postižení

některých kloubů

pro revmatika velmi bolestivé. Dále také postižení rukou vede ke snížení vzájemných
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dotyků

a hlazení. Pokud jsou drobné klouby rukou oteklé a bolavé, pak už pouhé

podání ruky je pro pacienta traumatizující.
některé

Pro

pacienty

Důvodem jsou tělesné

může

být vlastní sexuální styk bolestivý a fyzicky obtížný.

obtíže, které vycházejí přímo z revmatického

onemocnění.

Jedná se např. o :

•
•
•
•
•
•
•
•
Ačkoli

bolesti v oblasti kloubů a svalů
ztuhlost kloubů
omezení rozsahu pohybu
únava
anemIe
ztráta taktilní citlivosti
vedlej ší účinky

léků

snížená nálada, deprese

(Hill, 1998)

jsou sexuální obtíže u lidí s revmatoidní artritidou

poměrně

neznamená to že nejsou schopni žít uspokojující sexuální život. Mnoho
v této oblasti žádné obtíže a lidé s četnými

příznaky

pacientů

časté,

nemá

nemoci a s již vážnými následky

jsou schopni tyto těžkosti překonat (Hill, 1998).

2.4.7. Slabost, únava, ztráta energie

V kapitole popisující základní
základní charakteristikou tohoto
uváděné

příznaky

revmatoidní artritidy již bylo

onemocnění

zmíněno,

je jeho systémovost. Mezi

symptomy choroby proto také patří únava a ztráta energie.

Obecně

že

nejčastěji

lze rozlišit

dva druhy pocitu únavy či ztráty energie:
•

První z nich pacienti popisují
křehkosti

•

stejně

jako pocity při

chřipce

- uvádějí pocity

a únavy.

Ve druhém

případě přirovnávají

pacienti

svůj

stav k

vyčerpání

po fyzické

námaze.
Únava či pocit ztráty energie negativně zasahuje do běžného režimu každodenních
aktivit nemocného a postihuje tak jeho fyzické, sociální, ale i mentální fungování. V
důsledku těchto stavů

obsahoval "spoustu"

jsou pacienti nuceni si plánovat denní program tak, aby

času

na

odpočinek
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(Suurmeijer et al., 2001; Rupp et al., 2004).

tak

často

Suunneijer et al.(200l) poukázal na fakt, že pacienti revmatoidní artritidou,

kteří

Spánek a

odpočinek

navíc nevedou k efektivnímu snížení únavy a

způsobují

u nemocného pocity frustrace (Jump, Fifield et al., 2004).

se cítí být unavení a bez energie, vykazují více bolesti,

méně funkčních

schopností,

nižší míru sebehodnocení, také jsou méně spokojeni se sociální podporou, která je jim
poskytována a mají méně

volnočasových

do života pacienta více než
nemocného.
prakticky

Lékař

nemůže

např.

- revmatolog

aktivit. Dále se prokázalo, že únava zasahuje

bolest, což je velmi

může

důležité

efektivně

dnes velmi

pro celkovou

léčbu

ovlivnit míru bolesti, ale

ovlivnit pocit únavy a ztráty energie. V této oblasti však

může

nemocnému pomoci např. ergoterapeut.
2.4.8. Psychické prožívání, psychologické důsledky
Dopady

onemocnění

revmatoidní artritidou zasahují do všech sfér kvality života
zmíněno

nemocného. Jak již bylo
sociální a psychologické

onemocnění

(či

straně

postihují jeho život jak na

fyzické, tak i

psychické).

2.4.8.1. Kognitivní {myšlenkové )problémv
Křivohlavý

(2002) uvádí jako jednu z důležitých psychických

těžkostí

chronicky

nemocného - kognitivní (myšlenkové) problémy. Rozumí pod tímto termínem fakt, že
nemocný na svou nemoc

často

myslí, a "musí" na ni myslet. Pacient pak uvádí svou
např.

nemoc do souvislosti se svým momentálním stavem (tj.
vyplývající z nemoci) a také se svou další perspektivou (tj.
v

důsledku

nemoci

změny

změnami,

přímo

které ho

čekají).

2.4.8.2. Sebepojetí a sebehodnocení nemocného

Kategorie sebepojetí a sebehodnocení

člověka

znamená to, jak sám sebe vidí, jak

se chápe a hodnotí. Oblast osobní identity je pak u chronického, invalidizujícího
onemocnění,

jako je revmatoidní artritida,

často

v

důsledku

nemoci zasažena. Vlivem

postupné progrese postižení a obtíží vycházejících s primárních

symptomů

pacient nucen se neustále konfrontovat s představou kým

je. Tato situace proto

často

vede k revizi a

přehodnocování

vlastně

nemoci, je

vlastní identity. Vzhledem k rozsáhlosti vlivu

nemoci na kvalitu života nemocného se

často

u

pacientů

s revmatoidní artritidou

setkáváme se snížením osobní úcty a ceny. Tento fakt má za následek další snižování
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kvality života, ale
2004;

Křivohlavý,

může sekundárně

komplikovat i jeho další

léčbu

(McSween et al.,

2002).

2.4.8.3. Úzkost a deprese

Symptomy revmatoidní artritidy jsou velice

proměnlivé.

Jejich charakteristiky a

intenzita se mohou měnit v průběhu jednoho dne a procházejí změnami také v průběhu
delších

časových

období.

Těžko předvídatelný průběh

nemoci, jeho

chronická bolest, omezení hybnosti mohou zvyšovat

proměnlivost,

pravděpodobnost

vzniku

takových psychických obtíží jako je úzkost (VanDyke et al., 2004).
VanDyke et al. (2004) ve své studii zabývající se problematikou úzkosti u
revmatoidní artritidy poukazuje na fakt, že úzkost je u lidí trpících tímto
velmi

častá,

asi 20% nemocných vykazuje signifikantní

stupeň

onemocněním

úzkosti.

V

životě

nemocného pak mohou úzkostné poruchy vést k postižení v oblasti pracovní,
vzdělávací,

sociální, ale i fyzického a mentálního zdraví. Výsledky studie pak dále

prokazují vztah mezi úzkostí a stresem
stresujících událostí) a

hlavně

(měřený počtem

a závažností každodenních

úzký vztah mezi úzkostí a depresí u lidí s revmatoidní

artritidou (ve smyslu komorbidity, ale také úzkost jako
depresivních

propuknutí

symptomů).

Deprese je
sekundárně

předchůdce

pravděpodobně

nejrozšířenější

psychologický symptom,

který

provází revmatoidní artritidu (Parker, Wright et al., 1995b). Této

problematice je proto podrobněji

věnována
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celá další kapitola této práce.

3. PROBLEMATIKA DEPRESIVNÍCH SYMPTOMŮ U LIDÍ TRPÍCÍCH
REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

3.1. CHARAKTERISTIKA DEPRESE A JEJÍCH ZÁKLADNÍCH PROJEVŮ

Hlavním

příznakem

je patická depresivní nálada, která má silný vliv na veškerou
stísněný, plačtivý,

psychiku nemocného. Pacient je smutný,

sebedůvěru

Ztratil schopnost se radovat, je pesimistický, ztratil
nerozhodný, náchylný k sebeponižování a
Deprese se liší od
měsíců

a její

sebeobviňování

přechodných splínů

nejznámější příznaky

tím, že

úzkostný, až zcela apatický.
a

sebevědomí,

(Zvolský,1996).

může přetrvávat

po dobu

týdnů

i

- jako je smutek nebo nedostatek energie - jsou

doprovázeny příznaky dalšími:
Jsou to
tyto

příznaky

příznaky

v oblasti

změny

se nemusí vyskytovat

pociťovat (Vinař,

myšlení a

změny

společně, některý

v oblasti

motivační.

z nich nemusí

Všechny

dotyčná

osoba

1994).

3.1.1. Psychické symptomy
1.

Emoční příznaky

- jsou to

především

smutek a

sklíčenost,

pocity bezmoci a

neštěstí.

Jejich častým výrazem je pláč, ztráta zájmu o koníčky, vztahy s blízkými, objevují
se myšlenky na sebevraždu, které je třeba brát velmi vážně.
2.

Změny

činnosti,

3.

myšlení se týkají

především

negativního hodnocení sama sebe a své

pesimistický pohled do budoucnosti,

Tělesné příznaky

se týkají

hlavně

sebeobviňování.

ztráty chuti k jídlu, poruchy spánku, pocity

únavy a celkové ztráty energie.
4. Motivace je utlumená, depresivní

člověk je

pasivní a těžko se

přemáhá

k

nějaké

činnosti.

Vedle

psychické

symptomatiky

Je

vždy

přítomna

1

symptomatika

somatovegetativní, která může v klinickém obraze někdy i dominovat (Zvolský,1996).
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Je

3.1.2.

Příznaky

somatické a vegetativní
napětí

Objevuje se únavnost, nevýkonnost,
páteře, břicha,

řada

nespavost, bolesti žaludku, zhoršuje se schopnost zapamatovat si, i

paměti,

bušení srdce, tlaky na hrudi, v krku,

dalších

tělesných příznaků.

výbavnost
celá

nebo slabost ve svalech, bolesti hlavy,

tělesných příznaků

k

soustředění

třes končetin, nechuť

k sexu a

U mnoha depresivních lidí vede objevení se

se na

ně

a

určité

hypochondrizaci. Všechny tyto

příznaky však odeznívají po odeznění deprese. Často jsou tělesné příznaky zdrojem

automatických myšlenek,

přesvědčení,

že jde o vážnou

tělesnou

nemoc a výrazného

strachu o zdraví (Zvolský,1996).
Jako nemoc

či

porucha nálady je deprese považována tehdy, když je

situaci a trvá déle než je u
jsou lidé,

kteří

většiny

lidí obvyklé. V této souvislosti je

nepřiměřená

třeba

dodat, že

mají k depresi jako svému duševnímu stavu blíže, deprese u nich jako

reakce na situace přichází

častěji. Někdy

se o nich mluví jako o melancholické povaze

nebo o depresivní osobnosti, nejde tu o nemoc ani poruchu, ale o osobnostní vyladění
(Vinař,1994).

3.2.

DEPRESIVNÍ

SYMPTOMY

U

NEMOCNÝCH

REVMATOIDNÍ

ARTRITIDOU

Deprese je
sekundárně

údaje o

pravděpodobně

nejrozšířenější

psychologický symptom, který

provází revmatoidní artritidu (Parker, Wright et al., 1995b.). Ačkoli

rozšíření

přesné

deprese u nemocných RA nejsou známy, a tato otázka je široce

diskutována, odhaduje se, že deprese postihuje 13-20 %

pacientů,

tedy 3-5x více než

v normální populaci (Escalante, Rincon, 2000; Dickens, Creed, 2001; Dickens,
McGowan et al., 2002; Pincus,Griffith et al.,1996).
Závažné depresivní stavy jsou

relativně

běžnou

a

důležitou

komplikací

revmatoidní artritidy. Bývají popisovány dva druhy depresivních stavů (Hill, 1998):
1. Deprese, která je více

zřetelná

v okamžiku, kdy bolestivost kloubu dosahuje

vrcholu
2. Deprese, která je více zřetelná v okamžiku, kdy bolestivost kloubu je menší
Přičemž

druhý jmenovaný druh deprese má negativnější
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důsledky

než první.

Depresi u revmatoidní artritidy definuje Parker a Wright (1995b) jako "hluboký,
depresivní syndrom,

dostatečně

intenzivní na to, aby narušil psychologickou, sociální

a pracovní funkcionalitu nemocného" .
Jako hlavní rysy depresivního sy uvádějí:

•
•
•
•
•
•
•

Střídání chutě

k jídlu

Poruchy spánku
Střídavá

psychomotorická aktivita

Snížená energie
Pocity bezcennosti
Obtíže při koncentraci
Opakující se myšlenky na smrt

onemocnění

Deprese u chronického

vážnou komplikaci pro její efektivní

jako je revmatoidní artritida

léčbu.

Již

ke snížené motivaci pacienta spolupracovat na
zdravotní stav a

sekundárně může

při

mírné depresi

léčbě,

což má

vést k neoprávněným

představuje

může např.

nepříznivý

změnám

docházet

vliv na jeho

v medikaci,

popř.

kjejímu navýšení (Katz, Neugebauer, 2001). Depresivní pacienti (oproti nemocným
bez depresivních
častěji

jako

symptomů)

beznadějnou.

vnímají svou nemoc jako

Symptomy deprese navíc

závažnější
většinou

a

léčbu

vnímají

vedou k útlumu

fyzických, ale i sociálních aktivit nemocného, mohou proto přispívat nejen ke zhoršení
funkčních

schopností pacienta s revmatoidní artritidou, ale také ke snížení kvality jeho

života (Dickens, Creed, 2001).
3.2.1.Vztah mezi depresí a ztrátou funkčních schopností

Mnoho výzkumných studií zabývajících se problematikou vzniku depresivního sy
u lidí trpících revmatoidní artritidou poukazuje na souvislost mezi depresí, ztrátou
funkčních

schopností a zhoršeným klinickým stavem pacienta

(měřený

aktivitou

nemoci jako např. krevní sedimentace atp.).
Soderlin, Hakala et al.(2000) shledali

přímý

vztah mezi depresí u nemocných

s revmatoidní artritidou a jejich sníženými

funkčními

závěrům

(Abdel-Nasser, EI-Azim, et al. 1998,

také došli i jiné klinické studie

Escalante, Rincon et al., 2000, Dickens, Creed, 2001).
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schopnostmi. K podobným

Katz a Yelin (1995)se pokusili tyto poznatky
ztráta

funkčních

depresivních

symptomů.

důležitý

Za tento

ohledu na to, zda respondenti

uváděli

studii shledali, že kombinace ztráty

rizikový faktor však považují ztrátu pro
běžných

funkčních

ztrátu

důležitých

každodenních
schopností).

funkčních

aktivit a

činností

Autoři

(bez

ve své

schopností je ještě

rizikovým faktorem pro rozvoj depresivních symptomů.

Lidé trpíCÍ revmatoidní artritidou, kteří
méně

a domnívají se, že pouhá

schopností není signifikantním rizikovým faktorem k rozvoji

pacienta důležitých aktivit a to zejména v oblasti

silnějším

upřesnit

ně důležitých

pro

důležitých

aktivit

symptomy deprese, vykonávali 12% a

aktivit ve srovnání s pacienty s revmatoidní artritidou,

Pozdější

nebyli v depresi.

měli

byla

kteří

studie prokázaly, že ztráta 10% a více pro pacienta
signifikantním

prediktorem

následného

propuknutí

depresivních symptomů (Katz, Yelin, 1995).
Je obtížné s jistotou hovořit o
závěr,

příčinách

a dopadech této závislosti, ale byl

že útrapy revmatoidní artritidy jsou v

symptomům,

a že omezení, která nemoc

způsobuje

oznamovat propuknutí depresivních symptomů.
jedinců, kteří prodělali

ztrátu pro

symptomy nerozvinuly, což

příčinné

Nicméně

ně důležitých

naznačuje,

učiněn

souvislosti k depresivním
v životním stylu, mohou

se ve studii objevilo

několik

aktivit, u kterých se depresivní

že i jiné faktory

ovlivňují

vztah mezi ztrátou

aktivit a depresivními symptomy (Katz, Yelin, 1995, Neugebauer, Katz et al., 2003).
Katz a Neugebauer (2001, 2003) se ve svých výzkumech
podrobněji

artritidou

věnovali

vykonáváním pro nemocného

byli

zároveň

pravděpodobností
kteří

důležitých

aktivit. Na získaných výsledcích dokládají,

nespokojeni se svou úrovní

vykazovali zvýšení depresivních

nebyli nespokojeni s úrovní svých
neobjevilo.

interpretace nemocného
při

Autoři

funkčních

ně důležité

funkčních

symptomů.

také byli postiženi ve schopnosti vykonávat pro

symptomů

s revmatoidní

zkoumání vztahu mezi symptomy deprese a

že lidé, u kterých došlo ke snížení schopnosti vykonávat pro
kteří

pacientů

aktivity, a

schopností, s větší

Naopak u nemocných,

ně důležité

aktivity, ale

kteří

schopností, se zvýšení depresivních

svou studií poukázali na význam subjektivní

(konkrétně

spokojenosti s vlastními

funkčními

schopnostmi)

posuzování vztahu mezi depresivními symptomy a fyzickými dopady nemoci.
Kontrolní mechanismy, kterým je

takových

faktorů,

které mohou

věnována

ovlivňovat
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další kapitola, mohou být dalším z

vztah mezi ztrátou aktivit a depresivními

symptomy. Ovládnutí různých
své aktivity jiným

mechanismů

způsobem. Například

kontrolovat své chování a umožní

kontroly

může

umožnit jedinci vykonávat

znalost technik ochrany

např.

vykonávat

činnosti

kloubů

umožní

v domácnosti jen s

minimálním diskomfortem (Hill, 1998).

3.2.2. Aspekty kontroly
Často počáteční nedostatek úspěchu v léčbě vede k zármutku, který je podobný

normálnímu zármutku pokud zemře nějaká blízká osoba. Nemocný může také prožívat
pocity

beznaděje.

Pro

některé

pacienty je

těžké

zvládnout zhoršení

kterému dochází i přesto, že se podrobují předepsané
naději

léčbě,

a které

symptomů,

působí

ke

proti jejich

a vede k negativnímu vnímání pocitu kontroly (Hill, 1998).

Langer (1983 in Hill, 1998,s.98) definuje kontrolu jako "aktivní víru, že jedinec si
může

vybírat mezi

různými způsoby

chováními (response), které jsou různě účinné při

dosahování vytyčeného cíle" a dovozuje následující zobecnění:
1. Lidé jsou motivováni k získávání kontroly nad jejich okolím a rádi
skutečně

kontrolu mají. Kontrola

ale jen v těch, kde na tom bude
viditelnou

změnu,

nemůže

skutečně

věří,

že

být vrozenou motivací ve všech situacích,

záležet. I pokud získání kontroly

nezpůsobí

vnímání kontroly je cenným faktorem. Vnímaná kontrola nemusí

ovlivnit deformitu, ale

může

ovlivnit vnímání bolesti kognitivní nebo behaviorální

interakcí, což vede k Langerově druhému zobecnění.
2. I iluze kontroly je akceptovatelná. Lidé se cítí nepokojenými, když postrádají
kontrolu a nesou nelibě vnímané pokusy ovlivnit jejich svobodu volby.
3. Lidé chtějí být odpovědní za svůj

úspěch,

ale nezdar přisuzují náhodě.

Kontrola je faktor omezující pochopení, nedostatek kontroly
pacientovi schází centrální "ingredient" , který mu umožní dosáhnout
zvládnutí (mastery) jejich revmatoidního
bude popsána níže). Nedostatek znalostí je

onemocnění.
často

že

Přizpůsobení

(Problematika

přizpůsobení

limitujícím faktorem a proto

pacienta by mělo napomáhat odstranit tento deficit.
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naznačuje,

poučení

3.2.3. Vztah mezi depresivními symptomy a chronickou bolestí u revmatoidní
artritidy

Spojení chronické bolesti a deprese je stále velmi sporná otázka. Mnoho studií
udává silnou pozitivní vazbu mezi bolestí a depresí (Pincus, Griffith, 1996), zatím co
jiné studie naopak

naznačují,

že tato vazba je jen slabá (Keefe,Wilkins et al., 1986).

Výzkumy zabývající se touto otázkou u osob s jinými muskuloskeletárními
onemocněními naznačují,

že existuje příčinná souvislost mezi bolestí a depresí a

může

být oboustranná, ve smyslu - bolest zvyšuje depresi, ale i deprese zvyšuje bolest
(Dickens, Creed, 2001).
Studium vztahu mezi depresí a bolestí je obtížné, neexistuje proto jasný

způsob,

jak se přesvědčit, jestli deprese způsobuje zhoršení bolesti nebo naopak.
Některé

výzkumy poukazují, že

zde

může

být

pravděpodobně

mnoho

biologických, emocionálních nebo kognitivních událostí, které se mohou podílet na
vztahu chronické bolesti a deprese (Brown, Nicassio,et al., 1989).
Brown, Nicassio,et al. (1989) se
chronická bolest- deprese u

pacientů

jiné věnovali coping strategiím, jako

zaměřili

na studium problematiky spojení

trpících revmatoidní artritidou. Pozornost mimo
určujícímu činiteli při

zvládání a přizpůsobování

se chronickému onemocnění Gako je revmatoidní artritida).
Coping strategie se týkají kognitivních a behaviorálních pokusů zvládnou vnitřní a
vnější

požadavky a konflikty, které

zraňují

osobní a sociální zdroje nemocného.

V případě nemoci jako je revmatoidní artritida mohou být coping strategie
zprostředkujícím
zmírňují

faktorem

škodlivý

psychologické

účinek

přizpůsobení

se bolesti. Jejich podíl tak

bolesti, zhoršují

přizpůsobení

účinek

bolesti

či

může

být trojí -

nemají žádný vliv na

se pacienta chronické bolesti (Brown, Nicassio et al.,

1989).
Lidé s revmatoidní artritidou pak podle Browna, Nicassio et al. (1989) mají široce
rozvinuté kognitivní i behaviorální strategie, které jim pomáhají zvládat bolest.
Rozlišují u nemocných dva druhy coping strategií:
•

Aktivní coping - pacient užívá adaptivní strategie, ve kterých se pokouší
mít bolest pod kontrolou či zůstat funkční i přes vyšší míru bolesti.

•

Pasivní coping - strategie, kterými pacient

přesouvá

kontrolu nad bolestí

na druhé nebo umožní jiným životním oblastem, aby byly bolestí zasaženy.
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Výsledky studie pak prokázaly, že bolest samotná není signifikantním prediktorem
depresivních

změn.

Oproti tomu strategie pasivního copingu tímto pozitivním

prediktorem deprese jsou. Tato studie tedy ukázala, že
vyrovnávají s bolestí (coping strategie)
přizpůsobení
funkčních

může

být

způsob

důležitým

jak se pacienti

faktorem v procesu

se nemoci a to bez závislosti na stupni intenzity bolesti a rozsahu jejich

omezenÍ.

Vzhledem k tomu, že mnoho lidí trpících chronickou bolestí

při onemocnění

revmatoidní artritidou také vykazuje potíže se spánkem, byla zkoumána souvislost
mezi bolestí a poruchami spánku a

následně

i jejich vztah k depresivním

symptomům

(Niccasio, Wallston, 1992).
Bylo prokázáno, že vyšší míra bolesti predikuje vznik poruch spánku. Obrácený
vztah však nebyl potvrzen. Tj. nebyl nalezen potvrzující
ovlivňují
působení

míru

přítomné

důkaz,

že poruchy spánku

bolesti. Výsledky studie navíc potvrzují, že vzájemné

vyšší míry bolesti a poruch spánku mají vztah k depresi u lidí s revmatoidní

artritidou. Ale nebyl potvrzen vztah mezi vyšší mírou bolesti a depresí

či

vyšší mírou

potíží se spánkem a depresí u těchto nemocných (Niccasio, Wallston, 1992).
V empirických studiích je kontrola
extrémně

proměnných

obtížná a jiné výzkumné metody jako

mohou

přispět

deprese

zmiňována jako

k

objasnění

např.

jako jsou bolest a deprese
analýza kvalitativního obsahu

tohoto vztahu. V kvalitativní studii (Shaul, 1995) byla

výsledek fyzických omezení a jako

průvodce

bolesti a únavy.

Jeden z účastníků uvedl:
"S revmatoidní artritidou je to bludný kruh. Cítíte se v depresi, tak vás revmatoidní
artritida zlobí víc a
nějak

čím

víc vás zlobí, tím víc jste v depresi a tak to jde dál, dokud to

nezlomíte." (ShauI1995)

3.2.4. Sociodemografické faktory podílející se na vzniku depresivních

symptomů

u nemocných s revmatoidní artritidou
Některé

další výzkumy poukázaly na

faktorů při pravděpodobnosti

důležité

postavení sociodemografických

rozvoje depresivních symptomů u revmatoidní artritidy.

Abdel-Nasser et a1. (1998) ve své studii zkoumali rozdíly mezi depresivními
symptomy u nemocných s revmatoidní artritidou a osteoartrózou. Dále analyzovali
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proměnných

podíl sociodemografických a klinických

na depresi u

pacientů

s revmatoidní artritidou.
Nemocní revmatoidní artritidou vykazovali
pacienti s osteoartrózou.

Přičemž

signifikantně

vyšší skóre deprese než

další výsledky studie prokázaly, že signifikantními

prediktory depresivních symptomů u revmatoidní artritidy jsou:
•

zvýšená krevní sedimentace (což

určuje

zánětu

rozsah

a tím

stupeň

aktivity onemocnění)
•

rodinný stav -

konkrétně

zda je pacient svobodný - nežije v manželství,

partnerství
•

místo

bydliště

-

konkrétně

zda žije ve

městě

- studie prokázala, že

obyvatelé vesnice jsou více spokojeni se svým životem a mobilitou,

něž

pacienti žijící ve městě.
•

funkčních

míra

(měřeno

schopností

indexem disability dle dotazníku

HAQ)
Autoři

shledali, že rodinný stav a míra

funkčních

schopností dohromady mohou

nejvíce souviset se vznikem deprese u osob trpících revmatoidní artritidou.
se, že tyto faktory byly schopny v jejich studii

předvídat

(Zmiňují

klinickou depresi až u 22%

výzkumného vzorku nemocných s RA.)
Na

důležitý

vliv blízkých osob také poukazují Brown, Wallston et al.(1989),

jejichž studie prokázala, že u

pacientů,

vyšší sociální podpory (ve smyslu
pravděpodobností

nedostávalo.

kterým se dostávalo v období zvýšené bolesti

emoční

podpory blízkých), docházelo s menší

k propuknutí deprese než u

pacientů,

Nemocní s podporou rodiny a

přátel

kterým se této podpory
vykazují vyšší sebeúctu,

psychologické přizpůsobení, životní spokojenost a méně deprese (Hill, 1998).
Na souvislost mezi dalšími sociodemografickými faktory a vznikem depresivních
symptomů

dosaženého

u nemocných s revmatoidní artritidou,
vzdělání,

konkrétně

na vliv

úrovně

poukazují výsledky plošného výzkumu kvality života u

nemocných s artritidou, který probíhal v USA v letech 1996-8.
projevy deprese u lidí s revmatickým

onemocněním

jsou časté,

Prokázalo se, že

významně častěji

však

postihují osoby s revmatoidní artritidou. Mezi sociodemografickými daty, které byly
průkazně

asociovány s nižší kvalitou života a vyšší úrovní deprese mezi nemocnými
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s revmatoidní artritidou byla právě nižší

úroveň

dosaženého

vzdělání

(Bender, Martin

et al., 2000).
Mezi sociodemografické faktory, které bývají považovány za důležité v souvislostí
s depresí u revmatoidní artritidy také patří pracovní zařazení. Míra deprese je průkazně
vyšší u těch osob s revmatoidní artritidou,
zaměstnání

z

důvodu

kteří uvádějí,

že nemohou vykonávat žádné

zdravotních obtíží (Pincus,Griffith et al., 1996).

Často bývá také diskutována otázka rozdílu ve výskytu depresivních obtíží u

nemocných revmatoidní artritidou v závislosti na pohlaví. Pincus,Griffith et al. (1996)
se touto otázkou ve svém výzkumu také zabývali. V jejich studii sice ženy vykazovaly
vyšší míru depresivní symptomatiky než muži,
statisticky

signifikantně

pohlaví mezi

důležité

nicméně

tyto rozdíly se

nepodařilo

prokázat. Naproti tomu Dickens, McGowan (2002)

zařazují

sociodemografické faktory související s vyšší mírou deprese u

osob s RA.
Vyšší míra deprese u revmatoidní artritidy bývá také mimo jiné spojována s nižší
mírou fyzické aktivity, vyšším

věkem,

délkou trvání

onemocnění,

ztrátou nezávislosti

na druhých osobách a vyšší mírou sociálního stresu (Dickens, McGowan et al., 2002,
Soderlin, Hakala et al., 2000).
3.2.5. Revmatoidní artritida Důsledky

jsou do

náročná

životní situace

značné

míry invalidizující. Jedná se tedy o

různou

Toto postižení je pak vzhledem k prožívání jedince
Vzhledem k tomu, že na nemocného

v

jsou pro postiženého jen

důsledku

míru

funkčního

jistě náročnou

působí dlouhodobě,

je vystaven, zhoršuje jeho každodenní situaci,
některé

funkčnost

revmatoidní artritidy na pohybový aparát nemocného a jeho

postižení.

životní situací.

zvyšuje míru stresu, kterému

způsobuje řadu konfliktů,

obtížně řešitelné.

Mezi tyto konflikty

z nichž

patří např.

postižení vzniklý kontrast mezi životními ambicemi a reálnými

možnostmi, které jsou limitovány postižením atp .. Podobné okolnosti mohou u
nemocného

způsobovat řadu

frustrací.

Není ani tak důležité do jaké míry je jedinec postižený,
postižení

může způsobovat výraznější

neboť

prožívaná závažnost

psychické následky, pokud se s tím postižený

hůře vyrovnává (Vágnerová, Hadj-Moussová, Štech, 2000).
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Ani samotné

přijetí

vlastní nemoci

popř.

diagnosy není tedy jednoduché a bývá

spojováno s prožitky, které mohou být pro pacienta nové, nezvyklé a mnohdy
zneklidňující.

Mezi
také

nepříjemné důsledky změn

změny

nemocným
přináší

sobě

člověkem

často

- pak si

samému. Stane-li se
dosti

(viz výše). Myšlenky, které ho

ovlivňují

mění

vztahu pacienta k

zdravotního stavu

jeho náladu i jeho myšlení.

i vztah k

sobě

někdo

k horšímu

pacientem -

zřetelně uvědomuje důsledky,

zaměstnávají,

Mění

směrem

počítáme

léčícím

se

které nemoc

a které souvisí zejména s nemocí,

také obraz sama sebe a v

důsledku

toho se

samému - zejména v dimenzích narušení vlastní sebeúcty, snížení

vlastního sebehodnocení a sebevědomí

(Křivohlavý,

1989).

v různých fázích průběhu choroby, (i přesto, že u každého probíhá individuálně),
lze u nemocných pozorovat
psychika se

mění

určité

typické

změny

v jejich psychickém prožívání. Jeho

v závislosti na postupu nemoci. Tyto

změny

lze chápat jako fáze

či

období vyrovnávání se a přijetí nemoci.
Fáze vyrovnávání se s nemocí:
•

výkřik či

šok-

vyznačující

představuje úděs

se

často

a

překvapení

pacienta z faktu nemoci,

prožíváním psychického šoku (tedy náhlým

vzedmutím negativních emocí)
•

odmítání,

popření

která pro

něj představuje

nebo pochybnosti - pacient se dostává do
nadlimitní

zátěž.

těžké

situace,

Proto, aby ji unesl, je nucen se

proti ní bránit - útlumem a dočasným popřením všeho, co mu jí připomíná.
Např. nepřijímání

•

inf. o nemoci, nerespektování požadavků nemoci apod ..

trápení, zármutek, nebo deprese -

představují

období, ve kterém se

nemocnému s významnou naléhavostí neustále vracejí otázky týkající se
jeho stavu a faktu, co se s ním stalo. Stále myslí na to, co se s ním změnilo,
co to v

současnosti

znamená, a co to bude znamenat v dalších obdobích

jeho života.
•

nepřátelství

•

přizpůsobení

- zvládnutí (mastery) - nejdelší období - jde o hledání

přiměřeného

postoje a vztahu k tomu, co se s

a zlost
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člověkem

jako nemocným

děje, přijetí,

stávajícího zdravotního stavu a další životní perspektivy z toho

plynoucí (Krueger, 1984 in Hill, 1998; Křivohlavý, 1989).

Tento proces od prvotního odmítnutí k závěrečné akceptaci
fakticky jednou z forem ochrany organismu

před zátěží,

onemocnění

kterou nemoc

je

představuje.

Člověk tak postupně začleňuje nemoc do svého životního stylu, hodnot a cílů. Přijetí
neoddělitelnou součástí

je tedy obdobím, ve kterém se nemoc stává
osobnosti.

Zároveň

je však také, jedním z nejdůležitějších

plnohodnotného života nemocného
Výskyt depresivních
přirozená součást

(Křivohlavý,

symptomů

pacientovi

předpokladů

k prožití

1989).

u lidí s revmatoidní artritidou se zde jeví jako

procesu vyrovnávání se s nemocí a jejími obtížemi. Tento fakt pak

poskytuje odlišný úhel pohledu na studium výskytu depresivních

symptomů

u lidí

příčin,

nýbrž

s chronickým onemocněním jako je revmatoidní artritida.
Deprese a její problematika zde není zkoumána z hlediska jejích

jejích důsledků na život chronicky nemocného, jakož i způsoby jejich překonávání.

Cesta ke zvládnutí (Mastery)

Shaul (1995) vedl do hloubky rozhovory se ženami trpícími revmatoidní artritidou
a

dospěl

k závěru, že pacientky prošly

třemi různými

fázemi

před

tím, než dosáhly

zvládnutí svého stavu.
1.

Uvědomění

si.

Počáteční

fází bylo

"uvědomění

si". Vnímání svého zdravotního

stavu jako problému vzniká, když symptomy nezmizí, zhoršují se nebo zasahují do
každodenního života. Pro mnohé bylo prvních
závažné fyzické

důsledky

několik

revmatoidní artritidy,

let nejhorších. Jak zdolávaly

trpěla

tím jejich duševní pohoda

(well-being).
2.

Naučit

vědomím

se s tím žít. Druhá fáze

se s tím žít" byla charakterizována

nesounáležitosti a pocitem odcizení od rodiny.

tuto fázi osvojením si

některých

strategií

redukovat bolest. Tyto ženy nemoc
nemohly

"Naučit

předvídat průběh

Některé

při únavě, např.

začlenily

pacientky překonaly

uchovat si energii a

do "sebe" do své osobnosti a

ačkoli

nemoci nebo kdy nemoc znovu propukne, byly lépe

připraveny překlenout nepříznivou

situaci, když se objevila.
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3.

Přizpůsobení

Závěrečnou

- zvládnutí (mastery).

fází bylo

"Přizpůsobení

-

zvládnutí (mastery)" Ženy odhalily novou identitu, jinou perspektivu zdraví. Získaly
znalosti o svém onemocnění a naučily se s ním žít. "Ženy byly zpočátku nováčky,
kteří

se stali experty v životě s revmatoidní artritidou" (Shaul, 1995).

Dosažení

přizpůsobení

učební

- zvládnutí (mastery) obsahuje

proces, který

zahrnuje jak:
•

Stanovit si cíle a očekávání

•

Požádat o pomoc druhé

•

U spořádat a spravovat svou energii

•

Udržovat vztahy s rodinou a okolím

•

Spolupracovat se zdravotníky

Aby bylo dosaženo pocitu

přizpůsobení

- zvládnutí (mastery), musí jednotlivec

získat pocit kontroly nad situací a vypracovat soubor - repertoár kontrolních strategií,
které umožní překonat zrněny v procesu a kontextu onemocnění.
3.2.6. Depresivní symptomy a pocit bezmocnosti

Dalším

předmětem

zkoumání ve vztahu ke vzniku depresivních obtíží u lidí

s revmatoidní artritidou je také oblast pocitu bezmocnosti (he1plesness).

Některé

odborné zdroje také

hovoří

o tzv.

získané-naučené

bezmocnostii. Získaný

pocit bezmocnosti ukazuje na stav celkové navozené pasivity. Tento stav vychází z
pocitu pacienta, který se domnívá, že je vystaven nekotrolovate1ným a

nepříznivým

událostem nemoci, ve kterých si utváří představu, že jeho vynaložené úsilí neovlivňuje
výsledky (Hill, 1998).
U některých pacientů vede tato situace k přesvědčení, že další snaha bude marná a
takovýto pacient se

přestane

pokoušet kontrolovat symptomy behaviorálními

intervencemi.
Pocit bezmoci se vztahuje k psychologickému vyrovnání se s chronickou
revmatoidní artritidou a zahrnuje
•

Kognitivní deficit nedostatků

tři

typy deficitů:

nechuť

informací
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budovat nové coping jednání na

základě

•

Motivační

•

Emocionální deficit - nízká úroveň sebeúcty (Hill, 1998)

deficit - redukovaná snaha zapojit se do

činností

denního života

Smith, Christensen (1994) se zabývaly vlivem pocitu bezmocnosti na vznik
depresivních obtíží u pacientů s revmatoidní artritidou.
Výsledky jejich studie napovídají, že navozený pocit bezmocnosti

přispívá

k depresivním náladám mezi pacienty trpícími revmatoidní artritidou.

Pocit

bezmocnosti je zde chápán jako pocit pacienta, který vnímá sám sebe jako
neschopného ovlivnit nebo kontrolovat svůj stav a jeho případné dopady.
Ačkoli

symptomy
pocitů

tato studie byla
při

revmatoidní

kontroly,

ať

zaměřena

artritidě,

na vliv pocitu bezmocnosti na depresivní

potvrdila

již je tato kontrola

nepřímo,

skutečná či

dle mého názoru,

důležitost

jen zdánlivá, jako faktoru prevence

vzniku depresivního syndromu.

3.2.7. Depresivní symptomy a únava, ztráta energie

Únava a ztráta energie jsou, jak již bylo zmíněno, jedním ze základních
doprovodných

projevů

zvýšenou únavu

revmatoidní artritidy. Velká

stěžuje

většina

osob s touto nemocí si na

a až 40%všech nemocných s revmatoidní artritidou vykazuje

klinicky signifikantní hladinu chronické únavy a to jako každodenní zkušenost.
Chronická únava spojená s revmatoidní artritidou není navíc
spánkem

či odpočinkem

spolehlivě

snížena

a vede tak k pocitům frustrace, které mohou narušovat

strategie vyrovnávání se s nemocí. Neefektivní

či

zcela

neúspěšné

snahy nemocného

snížit únavu mohou vést ke vzniku pocitu bezmocnosti, který často přispívá ke vzniku
deprese (Jump, Fifield et al., 2004).
Mnoho studií se zabývalo vztahem mezi symptomy revmatoidní artritidy a
depresí. Symptomy deprese byly spojovány se závažností
bolesti, ztrátou

funkčních

onemocnění,

vyšší mírou

schopností a také zvýšenou mírou únavy (Jump, Fifield et

al.,2004).
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3.3. METODY HODNOCENÍ DEPRESE A DEPRESIVNÍCH SYMPTOMŮ
V REVMATOLOGII

3.3.1

Charakteristika metod hodnocení deprese a depresivních

symptomů

užívaných v revmatologii
Posuzování psychologických
stalo

důležitou

součástí

dopadů onemocnění

klinické

péče
Při

zabývajících se touto problematikou.
nemocných s revmatickým

revmatoidní artritidou se již

o nemocné, ale i výzkumných studií
bližším studiu depresivních

onemocněním včetně

symptomů

revmatoidní artritidy se

u

nejčastěji

používají sebeposuzující škály či dotazníky (Tamyia, Araki,Ohi et al., 2002).
Smarr (2003) uvádí jako metody

nejběžněji

používané

při

hodnocení deprese a

depresivních symptomů v oblasti revmatologie:
• Beck Depression Inventory - BDI (Beckova sebeposuzovací škála deprese)
•

Center for Epidemiological Studies- Depression Scale

- CES-D (Škála

deprese Centra pro Epidemiologické studie)
•

Geriatrie Depression Scale - GDS (Geriatrická škála deprese)

•

Hospital Anxiety and Depression Scale -HADS (Škála deprese a úzkosti
z nemocničního prostředí)

•

Primary Care Evaluation of Mental Disorders - Mood Module - PRlMEMD (Hodnocení duševních poruch v oblasti primární péče)

Beck Depression Inventory - BDI (Beckova sebeposuzovací škála deprese)
Tato škála je určena k měření depresivních

symptomů

zkoušku vhodnou do psychologické, psychiatrické,
hloubky deprese u již diagnostikovaných

pacientů,

a jejich závažnosti. Jedná se o screenigovou

lékařské

praxe i výzkumu.

Slouží k posouzení

ale také k zjišťování možné deprese u normální

populace. Metoda je široce užívána v psychologii, psychiatrii, ale také v medicíně ve výzkumných
studiích. (Smarr, 2003)
Více pozornosti bude

věnováno

charakteristice této metody v empirické

části

práce. (BDI-II byla

využita při prováděném mapujícím výzkumu u pacientů s revmatoidní artritidou viz empirická část)

Center for Epidemiological Studies- Depression Scale - CES-D (Škála deprese
Centra pro Epidemiologické studie)
CES-D je

určena

vyvinuta pro výzkumné

k měření aktuální hladiny depresivních
účely

symptomů

u

běžné

populace. Byla

a je používána jako screeningový nástroj k zachycení lidí s tendencí
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k rozvinutí klinické deprese. Položky posuzují

přítomnost čtyř faktorů

- depresivní nálada, pozitivní

emoce, somatické obtíže a snížená aktivita a interpersonální potíže. Originální CES-D obsahuje 20
položek, existují však také zkrácené lOti a 5ti položkové verze a modifIkace určená pro

děti

(CES-DC).

Geriatrie Depression Seale - GDS (Geriatrická škála deprese)
Škála byla vyvinuta jako sebeposuzující, screeningová metoda k měření depresivních symptomů
ve

stáří,

se

zaměřením

symptomů

na rozlišení

deprese a demence. Jednotlivé položky reprezentují

charakteristiky v oblasti afektivní a kognitivní. Neobsahuje položky citlivé na somatické obtíže ve

stáří.

Nezkrácená verze je 30ti položková, krátká forma pak l5ti položková. GDS bývá kritizována pro menší
validitu u mladších respondentů a schopnost vypovídat spíše o obecném distresu než jen o depresivních
symptomech (Smarr, 2003).

Hospital Anxiety and Depression Seale -HADS (Škála deprese a úzkosti
z nemocničního prostředí)
Metoda je
pacientů,

určena

k hodnocení úzkosti a depresivních

možné je však také užití u

běžné

symptomů obecně

u populace

lékařských

populace. Jedná se také o screeningový nástroj. Obsahuje 7

položek posuzujících kognitivních a emocionálních aspekty deprese, zejména anhedonie (subškála
deprese HADS-D) a 7 položek

zaměřených

na kognitivní a emocionální aspekty úzkosti (subškála

úzkosti - AHDS-A). Otázky posuzující somatické obtíže jsou vyloučeny (Smarr, 2003).

Primary Care Evaluation of Mental Disorders - Mood Module - PRlME-MD
(Hodnocení duševních poruch v oblasti primární péče)
určena

Diagnostická metoda
Byla využita u

pacientů

Skládá se ze dvou
rozhovor
(součást

zaměřený

CEG,

s8

částí,

pro

lékaře

lékařskými

primární

péče

k zachycení

pacientů

dg. - artritida, hypertenze, diabetes,

s duševní poruchou.

srdeční

a plicní choroby.

první je screeningový dotazník pro pacienta (PQ) a druhou strukturovaný

na posouzení duševních poruch v 5ti oblastech (CEG). Tzv. Mood Module (MD)

určený

k hodnocení poruch nálady) vychází

přímo

z kritérií pro dg.depresivní poruchy

dle DSM-III-R a je možné ho administrovat nezávisle na screeningovém dotazníku (Smarr, 2003).
Stručný

přehled

výše

charakterizovaných diagnostických

následující tabulka č.3.
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nástrojů

uvádí

Tabulka č. 3 Specifické metody určené k

měření depresivních
artritidou (upraveno dle Smarr, 2003)

Dg••metoda/
Skála

Obsah/položky

Kognitivní, afektivní, somatické a

BDI

symptomů

u osob s revmatoidní

Počet

Formát

Způsob

položek

odpovědí

administrace

21

vegetativní

Doba
administrace/vyhodnocení

Validizovaná
populace

0-3 rating.

Sebeposuzo-

5-IOminl

Psychiatrická a

škála

vací škála

5min

nonnální
populace

GDS

Běžná populace

4 bodová

Sebeposuzo-

<IOmínl

somatické obtíže a snížená aktivita a

Likert.

vací škála

<lOmin

interpersonální potíže

škála

Afektivní a kognitivní symptomy běžné 30/15

Ano/ne

Sebeposuzo-

8-lOminl

Staří

vací škála

2min

hospitalizovaní

Depresivní nálada, pozitivní emoce,

CES-D

ve

20

stáří

lidé,

a žijící v
komunitě
Vzájemně

HADS

prolínající se položky

14

deprese a anxiety

4 bodová

Sebeposuzo-

5-IOminl

Obecně

Likert.

vací škála

1-2min

medicínští

škála
Položky korespondující s dg. kritérii

PRIME-MD

17

DSM-III.-R pro poruchy nálady

Ano/ne

pacienti
interview

<IOminl

81ékařských

<IOmin

včetně

3.3.2 Úskalí hodnocení deprese a depresivních symptomů u osob s revmatoidní
artritidou
Jak bylo výše uvedeno

nejčastěji

se při hodnocení výskytu a úrovně depresivní

symptomatiky u osob s revmatickými chorobami užívají sebeposuzovací škály či
dotazníky. Ty jsou tvořeny položkami, které hodnotí jednotlivé příznaky deprese.
Většinou

se tyto dotazníky, jakje zřejmé s tabulky č.3, dotýkají emocionálních,

afektivních, kognitivních a somatických obtíží, které depresi doprovázejí.
V případě posuzování depresivních symptomů u osob s revmatoidní artritidou však
může

docházet k

určitému

zkreslení a nesprávné interpretaci výsledků. Pacient s

artritidou v aktivní fázi, tzv. vzplanutí obtíží, trpí zvýšením somatických příznaků
včetně

systémových příznaků jako je slabost, ztráta energie, únava (viz kapitola 2.4.7),

nechutenství nebo naopak navýšením medikace kortikoidy větší chutí k jídlu atp ..
Vlivem zintenzivnění bolestí a zánětu kloubů může také docházet k poruchám spánku.
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dg.

artritidy

Jak je uvedeno v kapitole 3.1. vedle psychické depresivní symptomatiky jsou vždy
přítomny

i symptomy somatovegetativní, které mohou v klinickém obraze

dominovat (Zvolský,1996). Za
změny

tělesné příznaky

deprese se považují mimo jiné

dotazníků

k

označení

vyšších

u položek vztahujících se k somatickým příznakům, což může vést k přecenění

úrovně

depresivních symptomů u artritických pacientů (Keef, Smith et al., 2002).

V některých případech autoři při zadávání dotazníků, aby předešli uvedeným
obtížím, záměrně vynechávají při administraci dotazníků a škál položky či celé škály
týkající se somatických obtíží, např. Smith, Christensen et al. (1994).
I přesto však jsou sebeposuzující škály pro hodnocení deprese u revmatických
pacientů při

výzkumech hojně využívány a výzkumy potvrzují jejich relevanci a

prokazují shodné výsledky s jinými diagnostickými nástroji (Keef, Smith et al., 2002,
Peck, Smith et al., 1989).
Konkrétně

v případě dotazníku BDI-II, který byl námi využit při výzkumu aje

prezentován v empirické části této práce, existují výzkumy potvrzující jeho dobrou
validitu při využití pro pacienty s revmatoidní artritidou.

Příkladem

takového

potvrzujícího výzkumu může být i studie autorů Suarez-Mendoza, Caballero-Uribe et
al. (1997),

kteří

posuzovali validitu španělské verze BDI při použití u pacientů s

revmatoidní artritidou.
Dotazník BDI, jak uvádějí jeho autoři je primárně určen ke skreenigovým účelům a
jako takový je dobře využitelný i při práci s nemocnými revmatoidní artritidou. K
těmto účelům

ho

doporučují

administrovat například Smarr (2003)

(2000).
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či

i

právě

chuti k jídlu, poruchy spánku, pocity únavy a celkové ztráty energie.

Z tohoto důvodu může docházet při vyplňování
skórů

někdy

Alpay, Cassem

4. BIOPSYCHOSOCIÁlNÍ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ A LÉČBĚ ARTRITIDY

Primární symptomy revmatoidní artritidy, jako jsou zejména chronická bolest,
kloubů,

ztuhlost a deformity

funkčních

nevedou jen k podstatnému snižování

schopností, ale také mají, jak již bylo

naznačeno

významné sociální a psychologické

důsledky.

omezeni ve vykonávání

běžných

stravování se, nakupování,

hygieně

v

předchozích

různé míře

Lidé s artritidou jsou v
například

každodenních aktivit,
a

kapitolách této práce,

podobně. Důsledky

v oblékání,

artritidy vedou ale také k

omezením v oblasti aktivit, které jsou pro nemocného i jinak významné a

běžné,

konkrétně

života

ve vykonávání

zaměstnání, koníčků,

zapojování se do

společenského

aj. (viz kapitola 3.2.1.).
Keef, Smith et al. (2002) zastávají názor, že symptomy, kterými nemocní s
artritidou trpí Gako

například

bolest a disabilita) nejsou podmíněny a
činiteli

biologickými faktory, ale také

prostředí

procesů, může

Těmito

imunitní systém.

zvýrazněním

bolestí,

nemocného sama

přístup

k

zátěžovou

onemocnění

revmatoidní artritidy

například

faktory, které mají vliv na
stres, extrémy v životním

psychologická

pro

artritidou, který Keef, Smith et al. (2002)
onemocnění. Předpokládají,

změny

v jiné jeho

zvýšení aktivity

či

sebeuplatnění

změna) může

a

účinnosti

vést k

při

onemocnění

větší důvěře

funkčních

kontrole
a

ochotě

dále vést k pozitivním biologickým změnám) nebo
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že

změny

části. Konkrétně

schopností. A

pak tyto
obdobně

artritidy (tj.

spolupracovat

podpořit

tedy v

a snížení

Zpětně

symptomů

v

(tj. biologická

změně)

domácí práce (tj. sociální změna).

mohou ovlivňovat zvýšení bolesti a omezení

zvýšení pocitu

symptomů,

situaci.

vést ke zvýšení úzkosti a deprese (tj. psychologické

schopnosti vykonávat zaměstnání

(může

mající základ

na jeho zdroje tzv. coping strategií (strategií zvládání

systému mohou produkovat

změna) může

změny

například

onemocnění

omezení a jiných doprovodných

nabízí systémový pohled na toto

části

případě

se

obdobími "vzplanutí" obtíží, které jsou spojeny se

funkčních

náročná

Biopsychosociální

jedné

ovlivněna

být

faktory mohou být

choroby) a představuje tak zvýšeně

zmiňují,

Autoři

nebo i jiná s artritidou nesouvisející choroba. Revmatoidní artritida je navíc

neočekávatelnými

svými

jen

psychologickými a sociálními.

domnívají, že vzhledem k tomu, že revmatoidní artritida je
v poruše autoimunitních

ovlivňovány

při léčbě

vzájemné interakce

s přáteli a rodinou (tj. sociální změna).

Opět obě

tyto

změny

mohou pozitivně působit

na snižování bolesti a zlepšení funkčních schopností.
Jak ukazuje obrázek č. 4 biopsychosociální přístup může být dle uvedených
použit nejen k pochopení vlivu artritidy a jí doprovázející bolesti a
neschopnosti, ale

může

sloužit i jako vodítko k

rozšíření

základní

autorů

funkční

lékařské péče

o

psychosociální intervenci. (Keef, Smith et al., 2002).

Obrázek

č.4

Biopsychosociální model bolesti a snÍŽení funkčních schopností u artritidy (Keef,
Smith et a!., 2002)

LÉKAŘSKÁ INTERVENCE

Biologické faktory
..
poškození chrupavky
degenerace kloubů
otoky
zhoršení stavu onemocnění

..

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE

Psychologické faktory
pocit bezmocnosti
deprese
zvládání nemoci

.....- - - . . .

Sociální faktory
sociální podpora
socio-ekonomický status
reakce partnera/lékaře

1
Bolest a snížení funkčních schopností

V poslední
několik

let jsou

době

se oblasti psychosociální intervence

některé

její postupy

věnuje

přímou součástí péče

více pozornosti a již

o nemocné s revmatoidní

artritidou. V posledních deseti letech se objevuje více odborných studií zabývajících
se touto problematikou.
pak užívá

intervenční

Většina

techniky založené na behaviorálních

behaviorálních principech.
účastníkům

kontrolovaných studií v oblasti psychosociální

Při

či

léčby

kognitivně

pravidelných terapeutických sezeních je

například

poskytována sociální podpora, trénink v získávání dovedností ke zvládání

a vyrovnávání se se symptomy revmatoidní artritidy a

častými

negativními emocemi

je doprovázející. Dále jsou jim také předávány informace o jejich nemoci, možnostech
léčby

a tak podobně (Keef, Smith et al., 2002).

Radojevic, Nicassio et al. (1992 in Keef, Smith et al., 2002) shledali, že
ovládání

symptomů

spojených s revmatoidní artritidou je využití

55

při

kognitivně-

behaviorální terapie velmi

účinné

ještě

zvyšován

kognitivně-behaviorální

protokoly

a navíc byl vliv této intervence

pokud byli její součástí i rodinní příslušníci.
Oblíbené a

často

přesný

obsahující

využívané bývají specifické

návod a pravidla

zaměřené

na dovednosti ke zvládání bolesti, ale i

jiných pro artritidu specifických zátěžových okolností.
Parker, Smarr et al. (1995a) využili ve svém výzkumu pro osoby s revmatoidní
kognitivně-behaviorální

artritidou specifický

návod

zaměřený

na zvládání stresu.

Uvedení nemocní obdrželi zevrubný protokol s pravidly, obsahující
metody k odhalování

stresorů

nálady a mezilidských
artritidu. Navíc se
léčebných
léčba,

vztahů,

účastníci

a

určování

životních

zátěžových

ale i

minimálně

scházeli

sezeních. Oproti kontrolní

skupině

cílů,

relaxační

trénink,

metody ke zvládání bolesti,

situací specifických pro revmatoidní
jednou za

tři měsíce

na

podpůrných

osob, kterým byla poskytnuta standardní

vykazovali na konci výzkumu tito nemocní signifikantní zlepšení v oblasti

bolesti, strategií zvládání nemoci, pocitu bezmocnosti a celkového zdravotního stavu.

Dalším

příkladem může

být dnes již velice
představen

Pacient-Partner, který byl poprvé

Texas farmaceutickou firmou Pharmacia
porozumění

zlepšení znalostí a

přípravou,

anatomie,
klouby a
Lidé,

v

lékařské

kteří

středního

Searl). Tento program je

zaměřen

které získají

například

nejprve projdou opravdu

důkladnou

základní znalosti z kosterní a svalové

rehabilitační

a ochranné

péče

o postižené

získají také informace o vlastní nemoci a možnostech její

projdou touto

přípravou

zdravotního personálu,

na

o sebe sama. Pacienti s revmatickým

účastní

terminologie, možností

samozřejmě

v USA v roce 1992 na University of

(dříve

péče

se tohoto programu

průběhu

program nazvaný

revmatickým chorobám, podporu nemocných a

zvýšení jejich dovedností v oblasti
onemocněním, kteří

rozšířený podpůrný

spolupracují

studentů

při vzdělávání

praktických

léčby.

lékařů,

a samotných nemocných i nových účastníků

tohoto programu (www.arthritis.co.za).
Program Pacient Partner je v dnešní době rozšířen již po celém světě včetně České
republiky, kde jeho první

běh

byl zahájen v roce 1999 ve spolupráci s

Revmatologickým ústavem Praha a Revma Ligou ČR.
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V oblasti

péče

zahraničí

o nemocné má dnes v

pacientských organizací, jejichž

působení

se

své nezastupitelné místo systém

zaměřuje především právě

na oblast

psychosociální intervence. Takovéto organizace sdružují osoby s podobným typem
onemocnění,

a

lékaře.

jejich rodinné

příslušníky

a

přátele,

ale i odborný zdravotnický personál

Tato sdružení pak zastupují a hájí zájmy nemocných ve
vzdělávací,

organizují

ale i

léčebné

aktivity, poskytují poradenskou a praktickou
Konkrétně

pomoc nemocným a jejich rodinám atp..
pacientům

formou

uveřejňování

společnosti,

informací a

návodů

klouby, zvládání každodenních aktivit, nabízejí

poskytují

například

pomoc

pro rehabilitaci a péči o nemocné

různé

kluby a volno časové aktivity,

poskytují sociálně právní poradenství a organizují rekondiční lázeňské pobyty.
Jednotlivé organizace jsou založeny na národním principu a jsou
úzkém kontaktu.

Každoročně

se

pořádají

vzájemně

mezinárodní konference, kterých se

v

účastní

zástupci prakticky všech světových pacientských sdružení. Úzce spolupracují také s
odbornou

veřejností

a

účastní

se

světových

zdravotnických iniciativ jako je

například

Dekáda kostí a kloubů, která byla v roce 2000 vyhlášena WHO.
Především

evropská pacientská sdružení vydala

Manifesto, kterým se obracejí na širokou

veřejnost

společný

a

upozorňují

v deseti základních

napříč

Evropou potýkají a

bodech na problémy, se kterými se osoby s revmatismem
stručnou

a srozumitelnou formou

celou naši

upozorňuje

dokument pod názvem

všechny, že tyto choroby mají dopad na

společnost.

V České republice se pacienti s revmatickými chorobami sdružují v Revma Lize.
Revma Liga je zastoupena svými pobočkami ve většině větších měst ČR, vydává
informační

bulletin a pořádá pravidelná setkání a jiné aktivity, podobně jak již bylo

uvedeno výše. Pro pacienty a ostatní zájemce jsou také k dispozici

dvě

internetové

stránky www.revma.czlliga a www.revmainfo.cz.
Svými aktivitami pacientské organizace poskytují nemocným zejména sociální
podporu, zdroje mezilidských vztahů,

náplň

volného

času,

ale i dovednosti ve zvládání

doprovodných symptomů nemoci. Tím zlepšují celkovou psychickou kondici
pacientů,

kvalitu jejich života a jistě i zlepšují průběh a léčbu vlastní nemoci.
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EMPIRICKA CAST

1. VÝZKUMNÝ PROBLÉM A CÍL VÝZKUMU

Revmatoidní artritida (dále jen RA), jak bylo
je chronické degenerativní

onemocnění

zmíněno

v předchozí

části

této práce,

se závažným vlivem na fyzické, sociální, ale i

psychologické aspekty života nemocného.
Nejčastěji

diskutovaným psychickým dopadem tohoto

onemocnění

v

zahraničních

výzkumných studiích bývá deprese. Deprese je považována za významný problém
mezi nemocnými s RA a její výskyt v této populaci se ukazuje být okolo 20%, což je
3-5x více než v normální populaci (Dickens, Creed, 2001; Dickens,McGowan, 2002;
Escalante, Rincon, 2000).
Deprese u lidí trpících RA je považována za vážnější komplikaci v jejich léčebném
procesu.
také

Nepředstavuje

způsob

způsobem

však jen další obtíže plynoucí z vlastní nemoci, ale

ovlivňuje

jak nemocný vnímá a vyrovnává se s "fyzickou" chorobou a jakým

spolupracuje při její léčbě.

V českých odborných publikacích a výzkumných studiích, pokud je autorce
známo, problematice deprese u

pacientů

s revmatoidní artritidou byla

věnována

minimální pozornost.

Cílem této práce je proto udělat sondu do života lidí trpících revmatoidní artritidou
v ČR, konkrétně se zaměřením pozornosti na problematiku depresivních symptomů.
Primárním symptomem revmatoidní artritidy je poškození
téměř
části

vždy vede ke snížení jeho

funkčních

kloubů

nemocného a

schopností. Jak bylo uvedeno v teoretické

práce, tato okolnost má výrazné negativní dopady na kvalitu života nemocného a

bývá nejčastěji dávána do souvislosti s rozvojem depresivních
Otázka vztahu deprese, snížení

funkčních

symptomů.

schopností a kvality života u lidí s RA

se proto stala základním výzkumným tématem této práce.
Tuto široce formulovanou otázku je možné

zpřesnit

do podoby následujících

výzkumných úkolů a otázek, na které se pokusí provedený výzkum odpovědět.
1. Zmapovat depresivní obtíže u nemocných s revmatoidní artritidou.
Jaká je míra

subjektivně

vykazované deprese u osob trpících RA v našem

výzkumném vzorku?
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Jaké jsou charakteristiky

subjektivně

vykazovaných depresivních

symptomů

u

osob trpících RA v našem výzkumném vzorku?
2. Srovnat míru subjektivně vnímané deprese,
pacientů

funkčních

schopností a kvality života u

s RA.

Existuje souvislost mezi depresí a uvedenými aspekty nemoci?
3.

Popř.

vysledovat další

proměnné,

které mohou souviset s mírou

subjektivně

vnímaných depresivních obtíží u RA.
Existuje

vztah

mezi

některými

sociodemografickými

údaji

či

jinými

charakteristikami a úrovní depresivních obtíží u pacientů s RA?

Jak již bylo
nepatří

mezi

však,

že

řečeno

dobře

otázka psychologických

aspektů

RA, zejména pak deprese

zmapované oblasti naší klinické a výzkumné praxe. Ukazuje se

významným

způsobem

zasahuje

léčebného

do

procesu

pacientů

s onemocněním jako je revmatoidní artritida.
Primárním cílem našeho výzkumu je proto
problematiku, která

může

významným

alespoň

způsobem

částečně

ovlivňovat

revmatoidní artritidy a zasloužila by si proto jistě více pozornosti.
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poukázat na

léčebný

proces

2. POPIS A CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU

Empirická

část

této práce je koncipována jako mapovací výzkum,

popř. korelační

studie, jehož hlavním cílem je popis zkoumané problematiky a souvisejících vlivů.
Téma výzkumu bylo stanoveno na
na

základě

konzultace

s prof.

základě

MUDr.

zdrojů,

studia relevantních odborných

K.

Pavelkou,

Revmatologického ústavu Praha, ale také osobní zkušenosti s

ředitelem

DrSc.

onemocněním

a

léčbou

RA a pacienty trpícími touto chorobou.
Pro

účely

předpokladů,

výzkumu bylo stanoveno

několik

výzkumných otázek a pracovních

které jsou zaměřeny na sledování problematiky depresivní symptomatiky

u nemocných s revmatoidní artritidou, jejího vztahu k úrovni
úrovni kvality života
vzdělání, věku,
péče

druhu

délce

těchto

lidí, ale i k dalším

onemocnění,

- ambulantní x

Pro

zařazení,

ověřování těchto

výzkum užívá standardizované výzkumné metody,
dotazníky BDI-II, HAQ a SF-36

(podrobnější

schopností a

proměnným (konkrétně

pohlaví, pracovnímu

lůžková).

funkčních

úrovni

rodinnému stavu a

pracovních

konkrétně

předpokladů

sebeposuzovací

charakteristika bude uvedena

v následující kapitole) a statistické zpracování dat.
Výzkumný soubor byl
sběru

tvořen

lidmi s diagnózou revmatoidní artritis,

kteří

v

době

dat byli v péči Revmatologického ústavu v Praze, Na Slupi 4, Praha 2.

Sběr
června

dat byl

prováděn

se svolením vedení Revmatologického ústavu v období od

2003 do ledna 2004.

Shora uvedenými pracovními předpoklady jsou :
Pl: Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána vyšší závažnost
(dle HAQ), vykazují

zároveň větší

funkčního

postižení

závažnost projevů deprese (dle BDI-II).

P2: Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána nižší kvalita života v jejích

jednotlivých oblastech (dle SF-36), vykazují

zároveň větší

závažnost

projevů

deprese

(dle BDI-II).
P3a: Čím vyšší je úroveň dosaženého vzdělání u nemocného s RA, tím méně závažné

projevy depresivní symptomatiky (dle BDI-II) tento jedinec vykazuje.
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P3b:
projevů

P3c:

Lidé trpící RA v ambulantní

péči

vykazují menší závažnost depresivních

(dle BDI-II) ve srovnání se s nemocnými v lůžkové péči.
Ženy trpící RA vykazují větší závažnost depresivních projevů (dle BDI-II) ve

srovnání s muži trpícími RA .

P3d:

Lidé s diagnózou RA žijící v partnerském soužití vykazují menší závažnost

depresivních projevů (dle BDI-II) ve srovnání s lidmi nežijícími v partnerském soužití.

P3e:

Lidé s diagnózou RA v invalidním

depresivních

projevů

důchodu

vykazují

větší

závažnost

(dle BDI-II) ve srovnání s lidmi pracujícími na plný úvazek a

lidmi ve starobním důchodu.

P3f:

Čím delší je doba onemocnění u lidí s diagnózou RA, tím více závažné

projevy depresivní symptomatiky (dle BDI-II) tito jedinci vykazují.

P3g:

Míra

subjektivně

vnímané deprese

osob s RA našeho výzkumného vzorku.
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vzrůstá

ve vztahu s narůstajícím

věkem

3. REALIZACE VÝZKUMU
3.1. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO VZORKU
3.1.1.

Výběr

nemocných

Prováděný

výzkum je zaměřen na zkoumání depresivních obtíží u lidí s diagnózou

revmatoidní artritida. Výzkumný vzorek
sběru

června

dat, tj. od

pacientů.

výzkumném vzorku 56
či

lidé s touto diagnózou,

2003 do ledna 2004 byli

Při

vyplnění

chybnému

zároveň

zařazeno

ústavu v Praze. Do tohoto vzorku bylo

k nekompletnímu

tvořili

v době

pacienty Revmatologického

celkem 52 lidí.

sběru

kteří

(Původně

bylo ve

některých

dat však došlo u

výzkumných metod a jeden respondent svou

diagnózou nevyhovoval plně základnímu kritériu pro výběr do výzkumného vzorku.)
Kritériem

výběru

lidí do tohoto souboru byla

primárně

základní diagnóza, tj.

revmatoidní artritida. Tuto informaci bylo možné získat, jak na
klienta dle této charakteristiky s pomocí sestry na
tak z výpovědi respondenta. Lidé trpící RA a

nebyli do výzkumu
z RA a z jiných

zařazeni. Důvodem

onemocnění. Stejně

revmatoidní artritidy,

neboť

ta

tvoří

lůžkovém či

zároveň

základě

vytipování

ambulantním

oddělení,

jinou revmatickou chorobou

bylo

předejití

smíšení vlivu obtíží plynoucích

tak byli

vyřazeni

lidé,

kteří

mají juvenilní formu

samostatnou diagnostickou jednotku s odlišnými

symptomy.
Vzhledem k tomu, že se již na
onemocnění,

závažností

počátku

souboru vybíráni dva typy
Lůžkoví

pacientů

v Revmatologickém ústavu. U
závažnější

symptomy

symptomů,

byly

kteří

do výzkumného

a pacienti tzv. ambulantní.

sběru

dat byli hospitalizováni

bylo možné

předpokládat aktuálně

Ambulantní pacienti byli naopak lidé,

Revmatologického ústavu docházejí do ambulantní
méně

záměrně

lůžkoví

v době

těchto pacientů

onemocnění.

souvislost mezi

schopností nemocných, jejich

- pacienti tzv.

pacienti byli lidé s RA,

předpokládala

funkčních

resp. snížením

kvalitou života a výskytem depresivních

výzkumu

péče

a byl u nich

kteří

do

předpokládán

závažný průběh a rozsah onemocnění než u hospitalizovaných pacientů.

Dále bylo
zastoupení

při výběru

mužů

a žen

vzorku

přibližně

přihlíženo

odpovídalo

také k pohlaví

poměru

respondentů,

tak aby

v jakém RA postihuje nemocné

(tj.2-4:1 ; ženy:muži; viz teoretická část práce).
Celkově
způsobem,

však byl

výběr

lidí do výzkumného vzorku

tj. jednalo se o tzv.

příležitostný výběr.
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I

prováděn příležitostným

přestože

tento

způsob výběru

zkoumaného vzorku není sice výhodný pro
sondě
účely

do zkoumané problematiky

vědecké účely,

(Ferjenčík,

je však přijatelný

při

první

2000) a tak je možné ho využít také pro

našeho výzkumu.

Zajistit úplnou homogenitu a reprezentativnost souboru bylo vzhledem k
charakteru a podmínkám výzkumu bohužel nemožné. Limitujícím faktorem byl
zejména fakt, že

sběr

dat bylo nutné

personálu, který byl pro
velmi

zaneprázdněn.

možné jim

předložit

U

výběr

v běžné pracovní

a kontaktování vhodných

lůžkových pacientů

době

nezbytný, a který je

často

stávalo, že nebylo

se navíc také

časté

U ambulantních

frekvenci jejich

kritérií a následné kontaktování při

pacientů

návštěv lékaře,

návštěvě

zdravotního

pacientů

výzkumné metody, protože ve stejnou dobu byli

léčebné proceduře či vyšetření.

vzhledem k méně

provádět

přítomni

na

by zase bylo složité,

jejich vytipování dle

určitých

Revmatologického ústavu.

3.1.2 Popis výzkumného vzorku

Výzkumný vzorek tedy
léčících

tvoří

52 lidí trpících

onemocněním

revmatoidní artritida a

se v průběhu sběru dat v Revmatologickém ústavu v Praze.

Demografické údaje o zkoumaných osobách, jako je pohlaví,
onemocnění, vzdělání,

rodinný stav a pracovní

respondenti uvedli v dotazníku, který byl
hlavičce

zařazení,

vytvořen

pro

věk,

délka

byly získány z dat, které

účely

této práce a v úvodní

dotazníku BDI-II (viz přílohy).

Zastoupení věkových skupin

Ve výzkumném souboru byl průměrný věk respondentů 48 let, v rozmezí od 25 do
77 let. Z toho

největší

nejméně pacientů

procento, 32%

bylo ve

tvořili

věkové skupině

pacienti ve

věkovém rozpětí

66-77 let, 15%. Procentuální rozložení

výzkumného vzorku dle věku respondentů ukazuje následující graf č.1
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25-35 let a

Grafč . 1
Věkové

zastoupení

respondentů

(N=52)

1. 25-35 let
2. 36-45 le!
3. 46-55 le!
4. 56-65Ie!
5. 66-77 le!

Zastoupení dle pohlaví

Z celkového
mužů,

tj. 27%.

rozložení

počtu

52 nemocných s RA bylo 38

Vyjádřeno poměrově

onemocnění

procentuálního

dle

poměru

ženy:muži, jde o

pohlaví

zastoupení

respondentů

(viz

mužů

poměr

kapitola

1.)

žen, tj. 73% a 14

cca 3:1, což odpovídá
Grafické

znázornění

a žen ve výzkumném vzorku ukazuje

graf.č.2.
Grafč.2
Zastoupení

respondentů

dle pohlaví (N=52)

80
70
60

50
40

73,1%

30
20

26,9%

10

ženy

muži

Zastoupení dle charakteru péče (lůžkoví x ambulantní pacienti)

Soubor

respondentů

která jim byla při

sběru

byl dále

tvořen

dat poskytována.

pacienty s RA lišící se
Konkrétně

vzájemně

je zde skupina 25

dle

péče,

pacientů, kteří

v tomto období byli v Revmatologickém ústavu hospitalizováni a skupina 27 pacientů,
kteří

ve stejném období docházeli do jmenovaného ústavu

zastoupení

lůžkových

a ambulantních

vyrovnané cca 1:1.
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pacientů

ambulantně. Poměrové

je tedy ve výzkumném vzorku

Zastoupení dle délky onemocnění

Pro rozlišení

respondentů

kategorie. Do první byli

dle délky trvání jejich onemocnění byly

řazeni

pacienti s RA v délce trvání

druhé v délce trvání 1-3 roky, do

třetí

méně

v délce trvání 4-10 let a do

vytvořeny čtyři

než jeden rok, do

čtvrté

v délce trvání

více než deset let.
Nejvíce
50%,

respondentů

nejméně

bylo v kategorii trvání

onemocnění

10 a více let, celkem

pak v kategorii s nejkratší dobou trvání choroby tj,

necelá 2%, což byla pouze jedna osoba. Pro

účely

méně

než jeden rok,

dalšího statistického zpracování

byla tato osoba přiřazena k druhé kategorii a to z důvodu malé výpovědní hodnoty této
kategorie, pokud je zastoupena pouze jedním člověkem.
Procentuální rozložení výzkumného vzorku dle délky trvání
respondentů

onemocnění

ukazuje následující graf č.3.

Grafč.3

Zastoupení respondentů dle délky nemoci (N=52)
2%

50%

.2

!Cl1

1. méně než 1rok
2. 1-3 roky

Cl3 Cl4 !

Zastoupení dle dosaženého

3. 4-10 let
4. vice než 10 let

vzdělání

Rozložení respondentů ve výzkumném souboru dle výše dosaženého
následující. 23% osob v souboru
s maturitou, 35% lidí bylo

vysokoškolské

odborně vyučeno

základní vzdělání. Grafické
dle výše dosaženého

mělo

znázornění

vzdělání je

vzdělání,

bez maturity a 8%

34%

vzdělání

bylo

středoškolské

respondentů

uvedlo

procentuálního rozložení výzkumného vzorku

uvedeno v grafu č. 4
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Grafč.4

Zastoupení respondentů dle dosaženého vzdělání (N=52)

8%

35%

1. VŠ
2.SŠ
3. SOU

4. ZŠ

Zastoupení dle rodinného stavu
Při sběru

32

dat respondenti

respondentů

uváděli čtyři

kategorie svého rodinného stavu. Nejvíce,

uvedlo, že žije v manželství nebo partnerském vztahu, 7 jedinců bylo

svobodných, 9 rozvedených a 4 ovdovělí. Z důvodu přílišného
pro

účely

statistického zpracování

žije v partnerském svazku
v době

sběru

či

vytvořeny dvě

ovdovělí).

popř.

Grafické

vzorku byly

skupiny, dle toho, zda respondent

bez partnerského svazku. 61,5 % všech

dat v partnerském soužití

svobodní, rozvedení,

rozčlenění

respondentů

žilo

manželství a 38,5 % bez partnera (tj.

znázornění

rozložení souboru

respondentů

dle typu partnerského soužití je uvedeno v grafu Č.5.
Grafč.5
Zastoupení respondentů dle partnerského vztahu
(N=52)
70

60
50

40

61,5%

30

20

38,5%

10

o
bez partnera

s partnerem

Zastoupení dle pracovního zařazení
Ve výzkumném souboru se nacházelo 17 osob pracujících na plný úvazek tj 32,7%
z celkového počtu respondentů. 26 osob, tj.50% uvedlo, že jsou tČ. v plném invalidním
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důchodu
člověk,
účely

z důvodu

onemocnění

tj. 1,9% byl v

RA, 8 lidí, tj.15,4% ve starobním

době sběru

dat studující. Tento respondent byl

dalšího statistického zpracování dat považován za

pracovního procesu a

přiřazen

k

důchodu

skupině respondentů

plně

a jeden

následně

pro

zapojeného do

pracujících na plný úvazek.

Žádný z respondentů neuvedl ani částečný invalidní důchod či pracovní zařazení na
částečný

úvazek ani

mateřskou

dovolenou. Rozložení

respondentů

ve výzkumném

souboru dle pracovního zařazení je uvedeno v grafu č.6.
Grafč.6
Zastoupení respondentů dle pracovního zařazení
(N=52)

1.plný úvazek
2. inval. důchod
3.slarob.důchod

I D1

. 2
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3.2. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÝCH METOD, ZPŮSOB
ADMINISTRACE A VYHODNOCOVÁNÍ

Na

počátku

našeho mapovacího výzkumu jsme si položily

výzkumných otázek. Pro získání

údajů,

čtyř dotazníků,

sestavena baterie

které by nám pomohli na

několik

základních

ně odpovědět

byla

které byly osobám zahrnutým do výzkumného

vzorku předkládány.
Použitá baterie se tedy skládá ze čtyř částí.
1.

česká

adaptace Beckovy sebeposuzovací škály depresivity pro

dospělé

BDI-II

2.

česká

adaptace dotazníku

sloužícího k hodnocení
3.

česká

HAQ (Health Assessment Questionnaire),

funkčních

schopností

adaptace dotazníku kvality života SF-36 (A 36-ltem Short-Forrn

Health Survey)
4. pro účely této práce sestavený Dotazník pacienta
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Dotazník pacienta byl

zahrnuté slouží k získání
pohlaví, délka

vytvořený

některých důležitých

onemocnění, zaměstnání,

jeho příčinnou revmatoidní artritida.
čerpáno

účely

pro

Při

a

při

našeho výzkumu, otázky v něm

demografických dat, jako
uvedení invalidního

z podobného dotazníku pacienta, který byl použit

ostatních demografických

reflektovány,

konkrétně

údajů respondentů,

rodinný stav a

vzdělání,

BDI-II a nebylo proto nutné je uvádět také do
položek ke

zjištění

důchodu,

zda je

sestavování otázek do tohoto dotazníku, bylo
při

výzkumu COP QoL

Survey in Rheumatoid Diseases (Antoni, Hirsch et al., 2002).
zjištění

např. věk,

sociodemografických

Další položky ke

které byly v našem výzkumu

jsou obsaženy v hlavičce dotazníku

vytvořeného

údajů

se

řídil

dotazníku pacienta.
dle

Výběr

výsledků některých

odborných studií, zabývajících se otázkou deprese u osob s revmatoidní artritidou,
které poukázaly na jejich možný vliv na tuto problematiku (viz kapitola 3.2.4.).
Ke zdraví vztažená kvalita života našich

respondentů

byla posuzována pomocí

dotazníku kvality života (resp. HRQoL) SF-36. Tuto metodu jsme do naší baterie
vybrali, protože se jedná o univerzální a široce užívaný dotazník, používaný také ve
výzkumech v oblasti revmatologie. Tento dotazník byl shledán jako reliabilní, validní
a

dobře

vypovídající metoda použitelná pro nemocné s revmatoidní artritidou (Ruta,

Hurst et al., 1998, Talamo, Frater et al., 1997, Carr, 2003).
Dalším kritériem
je užíván

lékaři

výběru

tohoto dotazníku je i fakt, že existuje jeho

v Revmatologickém ústavu Praha

při

česká

verze a

klinických lékových studiích u

osob s revmatickými chorobami. Jeho validizace na této populaci však prozatím
nebyla provedena.
Dotazník HAQ byl vybrán do naší baterie, protože je uváděn jako nejvíce užívaný
instrument k posuzování
trpících artritidou. Byl

funkčních

podobně

schopností v revmatologii a to zejména u osob

jako

předchozí

dotazník shledán vysoce reliabilní i

validní u této populace (Katz, 2003, Fries, Spitz , Young, 1982).
Tento dotazník je navíc také užíván v klinických studiích v české revmatologii.
Existuje proto jeho

česká

verze a probíhá jeho validizace na

české

populaci

nemocných s revmatickými chorobami.
K posuzování depresivních

symptomů

škálu deprese, BDI-II. Tento dotazník,

jsme do výzkumné baterie zařadili Beckovu
podobně

jako

předchozí

metody, je

běžně

užívaným nástrojem v klinických výzkumech v revmatologii i u osob trpících
revmatoidní artritidou a je pro screeningové
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účely řazena

mezi základní výzkumné

prostředky
případech

(Smarr, 2003). Jedná se o metodu široce známou a jako v předchozích
byla vybrána také proto, že existuje i její

česká

verze, která byla na

české

populaci také validizována.
dotazníků patří

K nesporným výhodám všech

vzhledem k tomu, že naše výzkumná baterie obsahuje
ochotě

stručnost,

i jejich relativní
čtyři

dotazníky, hrálo roli

což
při

nemocných podílet se na výzkumu.
dotazníků

Podrobný popis

včetně

BDI-II, HAQ a SF-36

způsobu

jejich

Příklady

administrace a vyhodnocování bude uveden v následujících kapitolách.
záznamových archů všech využitých metod tvoří přílohy této práce.
3.2.1. Průběh
Sběr

šetření

dat, které byly použity v prováděném výzkumu

zaměřeném

na zkoumání

června

2003 do ledna

depresivních obtíží u osob s revmatoidní artritidou, probíhal od

2004 v prostorách Revmatologického ústavu v Praze. Osobám zahrnutým do našeho
výzkumného vzorku byly individuálně předkládány shora uvedené dotazníky.
Pacienti spolupracovali na výzkumu
také

předložen

jeho

účel.

naprosto

dobrovolně. Před

administrací metod jim byl

písemný souhlas s účastí na výzkumu, ve kterém byl

Nemocný byl také

anonymně

a byla mu

ujištěn

o tom, že získaná data budou zpracovávána

výslovně

své jméno. Proto v některých

stručně nastíněn

neuvádět

nabídnuta možnost

případech

na dotaznících

nejsou na dotaznících uvedena jména

respondentů.

Pacienti si mohli vybrat, zda budou dotazníky
administrátora (autorka této práce) nebo bez
vyplňovali předložené

snížené

funkční

odpovídat

vyplnění,

bylo

odpovědi při

méně zatěžující

archů

(např.

nemocných

všichni

mělo

tak

pokud mohli na otázky

tom byly zaznamenávány do

příslušných

administrátorem. V případě, že si pacient zvolil samostatné

provedl administrátor po odevzdání

záznamových
nedostatky

archů

a jejich

ně

v přítomnosti

pět respondentů

Až na

samostatně. Zmíněných pět

schopnosti, že pro

verbálně

záznamových

dotazníky

něj.

vyplňovat

a

případně

vyplněné

testové baterie kontrolu

ve spolupráci s respondentem odstranil

vynechané otázky, nejasné
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odpovědi

apod.). U

zjištěné

některých pacientů

však nebylo možné následnou revizi provést a z tohoto

důvodu,

jak již bylo uvedeno,

byli čtyři respondenti z výzkumu vyřazeni.
Ne všichni oslovení pacienti
rozhodnutí
vyplňovali,

výzkumu

přímo nezdůvodňovali

nejčastěji

zájem se na výzkumu podílet,

a uváděli

neurčité důvody

atp ..

Někteří

své

jako např. že neví, co by

nemají žádné problémy a tak v jejich případě nevidí smysl,

měli účastnit

nevyplněné

vyjádřili

pacienti také dotazníky

převzali,

proč

by se na

vrátili je však

s odkazem na některý z uvedených důvodů.

Na druhou stranu někteří pacienti svou účast ve výzkumu vítali, projevovali zájem
o bližší rozhovor, ve kterém se

často svěřovali

týkali jejich zdravotního stavu, popř. rozvíjeli
3.2.2. Sebeposuzovací škála deprese pro

se svými potížemi, které se

odpovědi

dospělé

většinou

na otázky v dotaznících.

- BDI-II

Autor: Aaron T.Beck, PhD
Škála BDI-II představuje poslední verzi Beckovy sebeposuzovací škály deprese,
známé jako BDI. Jedná se o screenigovou zkoušku, která je dle
psychologické, psychiatrické,

lékařské

a jejich závažnosti. Je také

Určena je

třeba zdůraznit,

pacientů,

ale také k zjišťování

tedy k měření depresivních
že výsledky získané

při

které by

měly

symptomů

administraci

Beckovy škály neslouží k utvoření diagnózy deprese, ale spíše indikují
symptomů,

vhodná do

praxe i výzkumu. Je koncipována jako nástroj

k posouzení hloubky deprese u již diagnostikovaných
možné deprese u normální populace.

autorů

přítomnost

být dále prozkoumány. Dotazník hodnotí depresi jako stav,

nikoli depresivitu jako rys osobnosti. Sám Beck také

zdůrazňoval,

že tato škála

nedokáže odlišit tzv. endogenní a reaktivní depresi. Škálu je možné použít u dospělých
a adolescentů nad 13 let (Preiss,

Vacíř

1999).

3.2.2.1 VýVoj a praktické využití dotazníku - BDI-II
Původní

verze dotazníku, BDI byla autorem

klinického pozorování a

výpovědí

depresivních

vytvořena

pacientů.

v roce 1961 a vychází z

Obsahuje 21 položek, které

odrážejí kognitivní, afektivní, somatické a vegetativní symptomy deprese.
V roce 1987, byla BDI revidována a vznikla verze BDI-IA, která je původní velmi
podobná. Autor v ní

změnil některé

výrazy, odstranil dvojité negace a také zde
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respondent hodnotí

výpovědi

časové

za

období jednoho týdne oproti

původnímu

jednomu dni.
Později

vznikla forma BDI-II (1996) a jedná se o revizi obou

dotazníků,

BDI i BDI-IA.

symptomů

korespondovalo s kritérii DSM-IV. V BDI-II jsou

subškály,

např.

Důvodem

úbytek váhy,

k

změny

vytvoření

původních

nové verze bylo, aby hodnocení
vypuštěny některé

v tělesném obrazu atp. a byly nahrazeny

položkami agitace, pocit bezcennosti, problémy s koncentrací a ztráta energie (Preiss,
Vacíř,

1999, Smarr, 2003).

Tato metoda je široce užívána v psychologii i psychiatrii k hodnocení intenzity
depresivních

symptomů

u psychiatrické i normální populace. Je využívána také

v klinických studiích, které se zabývají studiem depresivních
s nejrůznějšími chorobami,
onemocněními

(např.

symptomů

u osob

Parkinsonovou chorobou, HIV, onkologickými

aj., ale také u osob s revmatoidní artritidou) (Smarr, 2003).

Vzhledem k celkové jednoduchosti a srozumitelnosti škály je její administrace
možná

různými způsoby. Nejčastěji

skupinově

tak

individuálně,

položky a zaznamenávají

kdy

je využívána metoda "tužka-papír" a to jak

vyšetřované

odpovědi

samostatně

hodnotí jednotlivé

do záznamového archu. Také je možný

předčítány

administrace, kdy jsou otázky

osoby

a

odpovědi

zaznamenávány

způsob
přímo

administrátorem (Smarr, 2003).
Administrace škály, jak bylo
proto

zapotřebí

řečeno,

je velmi jednoduchá a k jejímu provedení je

jen minimální nácvik. I

přesto

by

měl

tuto metodu užívat a její

výsledky interpretovat pouze profesionál. Doba trvání administrace i vyhodnocení je
cca 5-10 minut.
3.2.2.2.

Skórování a zpracování výsledků

Dotazník BDI-II obsahuje celkem 21 položek posuzujících

shodně

jako

předchozí

verze kognitivní, afektivní, somatické a vegetativní symptomy deprese. Jednotlivé
položky jsou hodnoceny na 4 bodové škále 0-3, která
představuje

skóre se

určuje stupeň

závažnosti. O

žádné obtíže a 3 naopak extrémní formu každého symptomu. Celkové

vypočte sečtením

hodnot

odpovědí

celkových skórů se proto pohybuje od O do 63.
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na jednotlivé otázky. Rozsah možných

Pro interpretaci výsledků škály BDI-II jsou k dispozici následující vodítka:
bodů

•

0-13

minimální známky deprese

•

14-19 bodů mírná deprese

•

20-28

bodů střední

•

29-63

bodů těžká

Celkový skór by

závažnost deprese

závažnost deprese

měl

(Preiss,

autorů

být dle

Vacíř,

1999, Smarr, 2003).

hodnocen jako "subjektivní vnímání

depresivní symptomatiky".
Faktorovou analýzou BDI-II byly získány dva základní faktory. První somatickoafektivní reprezentovaný položkami 4,10,11,12,13,15-21 a druhý faktor kognitivní položky 1-3,5-9,14. (viz přílohy)

3.2.3. Dotazník k posouzení úrovně funkčních schopností - HAQ
Autor: Fries F. James, MD
Dotazník HAQ (Health Assessment Questionnaire) je jedním z prvních
navržených za

účelem

k sebehodnocení

funkčního

rozšířené.

zjištění

dopadů

onemocnění.

chronických

nástrojů

Je

určený

stavu (disability) nemocných a jeho užívání je velmi

Poprvé byl tento dotazník prezentován autory jako odborný

článek

1980 a tento dokument představuje nejvíce citovaný článek v revmatologii.
HAQ vyvinut jako metoda užívaná

primárně

v oblasti revmatologie

v roce

Ačkoli

byl

může

být

používán i v jiných disciplínách a napříč různými kulturami (Katz, 2003).

Vývoj a praktické využití dotazníku - HAQ

3.2.3.1

Dotazník HAQ byl vyvinut v roce 1978 J. F.Friesem ajeho kolegy na
univerzitě. Původně

Stanfordově

byl validizován na populaci nemocných s různými revmatickými

chorobami. Jeho použití, jak již bylo shora uvedeno, je však možné i v jiných
oblastech např. byl využíván při výzkumu HIV/AIDS, procesů stárnutí atp ..
Původní

chronických
léčbu,

tzv. "úplný" HAQ ("full"HAQ) zahrnuje 5 dimenzí možných
onemocnění.

Těmito

oblastmi jsou vedlejší

demografická a zdravotní data za posledních 6

účinky léků,

měsíců,

dopadů

náklady na

index disability a

visuální analogová škála bolesti. Nejvíce užívaná verze dotazníku se však skládá jen
z posledních dvou jmenovaných oblastí,
literatuře je

proto jako HAQ

označována
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popř.

jen z indexu disability. V odborné

tato kratší verze dotazníku (Katz, 2003).

HAQ skóry se
artritidy,

např.

řadí

mezi nejlepší prediktory dlouhodobých

voblastech pracovní neschopnosti,

dopadů

revmatoidní

chirurgických

zákroků

a

ekonomických ztrát. Výsledky dotazníku HAQ byly také shledány lepšími prediktory
úmrtnosti než jiné sebeposuzující metody

či

data získaná z laboratorních,

radiografických a fyzikálních měření (Katz, 2003).
Index disability
v každodenním

vyjadřuje

životě.

Těmito

činností,

kterým byl respondent vystaven v uplynulém

kategoriemi jsou - oblékání a úprava, vstávání, stravování,

hygiena, dosažitelnost, stisk a ostatní
přílohy)

vykonávání základních fyzických aktivit

Jednotlivé otázky dotazníku jsou vytvořeny k hodnocení obtíží

v osmi kategoriích základních
týdnu.

při

obtíže

činnosti (např. běžné

domácí práce aj., viz

(Katz, 2003).

Dotazník HAQ byl adaptován a validizován do mnoha
V

současnosti

českých

chůze,

je k dispozici také jeho

český překlad

světových jazyků.

a probíhá validizace na populaci

revmatologických pacientů.

Administrace dotazníku je možná, jak v rozhovoru za pomoci administrátora
(např.

telefonicky) tak

individuálně,

srozumitelný, pokyny kjejich

formou "tužka-papír".

vyplnění

jsou uvedeny

přímo

Text otázek je

dobře

v záznamovém archu

dotazníku. Doba administrace není delší než deset minut (Katz, 2003).
Pro

účely

našeho výzkumu byla použita pouze

část

hodnotící

funkční

schopnosti

nemocného (HAQ Disability index). Proto pod pojmem "dotazník HAQ" se v této
práci také rozumí pouze námi užitá škála disability.
3.2.3.2.

Skórování a zpracování výsledků

Námi užitý dotazník HAQ obsahuje 20 jednotlivých položek, které pokrývají 8
kategorií základních fyzických aktivit v každodenním
těmito

životě.

Jak již bylo uvedeno

kategoriemi jsou - oblékání a úprava, vstávání, stravování,

dosažitelnost, stisk a ostatní
zmíněným činnostem,

užívají

činnosti.

některé

chůze,

hygiena,

Dále jsou respondenti dotazování, zda ke

uvedené

pomůcky či

pomoc jiné osoby (Katz,

2003).
Každou položku respondent hodnotí na škále od O do 3, kde O = bez obtíží, 1 = s
určitými

obtížemi, 2 = se značnými obtížemi, 3 = nejsem schopen/a. Nejvyšší uvedené
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skóre v rámci jedné kategorie je bráno jako celkové skóre pro tuto danou kategorii.
Závislost na

pomůckách či

pomoci jiné osoby automaticky zvedá celkové skóre

kategorie na min. 2. Index disability je vypočítán jako průměr celkových skórů všech
osmi kategorií. V případě, že respondent ohodnotil
počítán.

index není

méně

než 6 kategorií celkový

Délka vyhodnocení celého dotazníku

nepřesahuje dvě

minuty

(Katz, 2003).
Index disability se tedy pohybuje v rozmezí od O do 3,
tím rozsáhlejší je postižení
představuje

žádné omezení

schopností, 1,1-2,0

střední

funkčních

funkčních

čím

vyšší je jeho hodnota

schopností jedince. Index v hodnotě O

schopností, 0-1,0 mírné snížení

funkčních

omezení a 2,1 -3,0 znamená vážné snížení

funkčních

schopností (Katz, 2003).
3.2.4. Dotazník k posouzení kvality života - SF-36 (A 36-ltem Short-Form Health
Survey)

Autor: John E. Ware
Dotazník SF-36 slouží k hodnocení ke zdraví vztažené
vytvořen

k účelům použití

při populačních

kvalitě

života a byl

studiích. Dnes je však nástrojem, který je

využíván ve výzkumech všeobecné, ale i specifické populace, ke srovnávání obtíží při
různých onemocněních
léčebných
zaměřen

a rozlišování zdravotních

benefitů

plynoucích z široké škály

metod. V případě tohoto dotazníku se jedná o metodu sebehodnocení a je

spíše než na jednotlivé symptomy nemoci, na její dopady a vliv

intervencí na kvalitu života respondenta. Dotazník je možné použít u
adolescentů

3.2.4.1.

léčebných

dospělých

a

nad 14 let (Carr, 2003).
Vývoj a praktické využití dotazníku - SF-36

SF-36 byl vyvinut
studie zdravotního

společností

pojištění

verze dotazníku byla

Rand Corporation a Johnem E. Warem v rámci

v U.S.A. (Medical Outcomes Studie - MOS). Pracovní

uveřejněna

v roce 1988, standardní verze pak v roce 1990. SF-

36 je zkrácenou verzí baterie 149 otázek

zaměřených

na zdravotní stav, které byly

používány Rand Corporation v již zmíněné studii MOS. Dotazník obsahuje 36 položek
a posuzuje zdraví ve

třech

základních oblastech -

funkční

stav, subjektivní pocit

měření

tato metoda používá 8

pohody (well-being) a celkové hodnocení zdraví. Pro
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samostatných škál,

přičemž

výsledkem každé z nich je tzv. index celkového zdraví
Jednotlivé škály jsou charakterizovány

(General Health Rating Index) (Carr, 2003).
v následují tabulce
Původní

36v2,

Č.

4.

verze dotazníku tzv. SF-36v1 byla revidována a upravena na tzv. SF-

přičemž

provedené

změny

nebyly zásadní povahy. Existují také zkrácené verze

dotazníku SF-12 a SF-8, které vycházejí z původní podoby SF-36. V našem výzkumu
byla použita první verze dotazníku.
různými způsoby,

Administrace dotazníku je možná

konkrétně

individuální

administrace formou "tužka-papír", rozhovorem po telefonu, nebo rozhovorem
administrátora s respondentem. V dnešní
v elektronické

podobě

době

na internetu. Doba

existuje také možnost dotazník vyplnit

vyplnění

dotazníku je cca 10-15 minut.

K administraci není potřeba speciálního zácviku. (Carr,2003)
Tabulka Č. 4

Přehled a charakteristika jednotlivých škál dotazníku SF-36

Dimenze kvality života
(zkratky angl.
Fyzická

názvů)

funkčnost

Shrnutí obsahu položek

Počet

položek
Rozsah v jakém je onemocnění omezuje ve

(PF)
10

schopnosti vykonávat základní :fYzické aktivity,
např. chůze,

Omezení rolí z

důvodu

stav

hygiena atp

Rozsah v jakém :fYzické zdravotní obtíže narušují
4

fyzických zdravotních
Funkční

vykonávání každodenních

činností

a práce

obtíží (RP)
Omezení rolí z
emočních

důvodu

Rozsah v jakém emocionální obtíže narušují
3

obtíží (RE)

každodenní

činnosti

a pracovní aktivity

Rozsah, ve kterém zdravotní či emocionální obtíže

Sociální funkčnost (SF»
2

zasahují do

běžných

společenského

sociálních aktivit a

života

Hodnocení pocitů energie a elánu oproti pocitům

Vitalita (VT)

4

Subjektivní pocit
pohody (well-

(Carr,2003)

únavy a vyčerpání
Všeobecné duš. Zdraví, zahrnující např. hodnocení

Duševní zdraví (MH)

5

deprese, úzkosti, pozitivní a negativní nálady.

being)
Tělesná

Intenzita bolesti ajejí vliv na práci, jak

bolest (BP)
2

v domácnosti tak v zaměstnání
Osobní hodnocení zdraví (jeho

Celkové zdraví (GH)
Celkové

I

hodnocení zdraví

očekávání

stavu,

do budoucnosti, srovnání s ostatními

lidmi odolnost vůči nemocem)
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současného

3.2.4.2.

Skórování a zpracování výsledků

Dotazník SF-36, jak již bylo uvedeno obsahuje celkem 36 položek, které jsou členěny
do 8 samostatných subškál. Tyto subškály hodnotí ke zdraví vztaženou kvalitu života
ve výše charakterizovaných dimenzích (viz tabulka
stupnice, které jsou

směsí

č.

4) Jedná se o tzv. ordinální

3-,5-, a 6-ti bodových škál pro jednotlivé položky

dotazníku. Výsledkem SF-36 je profil osmi

skórů

kvality života, tzv.

indexů

celkového zdraví. Jejich hodnota se pohybuje od O do 100, kde vysoké skóre znamená
dobré všeobecné zdraví a nízké pak špatné všeobecné zdraví. (Carr,2003)

77

4. POPIS ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ
4.1. SUBJEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKY U OSOB
VÝZKUMNÉHO VZORKU (DLE VÝSLEDKŮ ŠKÁLY BDI-II)
4.1.1. Celkové výsledky výzkumného vzorku v BDI-II
V sebeposuzovací škále deprese, BDI-II respondenti našeho výzkumného vzorku
dosáhli průměru celkového skóru 15,77 bodů (při SD 9,8). Celkem 46% všech
respondentů

absolutní

bylo bez projevů depresivní symptomatiky v sebeposouzení, tj.

četností

symptomatiky.

vyjádřeno

- 24 osob. 21 %, tj .11 lidí vykazovalo mírné projevy depresivní

Stejně často

respondenti uváděli

střední

projevy deprese, tedy 21 %,

tj .11 osob v souboru. 12%, tedy 6 nemocných pak odpovídalo hodnocení těžkých
projevů

deprese v sebeposouzení, konkr rozpětí celkového skórujejich odpovědí se

pohybovalo mezi 28-41 body.
Přehledný

popis celkových

výsledků

výzkumného vzorku v dotazníku BDI-II

uvádí následující tabulka a graf.
Tabulka č.5

Charakteristika výsledků výzkumného vzorku osob v dotazníku BDI-II

Průměr

Medián

QlIQ2

15,0

8,25 / 23,0

(SD)
15,77
(9,8)

BDI-II
(N=52)
Grafč.7

Procentuální rozložení respondentů dle
dosaženého celk. skóru v BDI-II (N=52)
12%

21%

46%

1. bez projevů (D-13b)
2.mírné projevy (14-19b)
3.střední projevy (2D-28b)
4 . těžké projevy (29-63b)

I 01

. 2

03

04

I
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4.1.2 Vzájemné srovnání výsledků v BDI-II v rámci jednotlivých podskupin
výzkumného vzorku dle demografických
Lůžkoví x

údajů.

ambulantní pacienti

Pomocí statistické metody t-test (pro dva nezávislé
signifikantní rozdíl (p::S; 0,01) mezi
vnímání depresivní symptomatiky
respondentů

průměrnými

(měřenými

výběry)

byl shledán

celkovými skóry v subjektivním

pomocí dotazníku BDI-II) u skupiny

v ambulantní a u skupiny respondentů v

lůžkové péči.

Jednotlivé hodnoty

uvádí tabulka č. 6 .
Tabulka č. 6 Srovnání celkového skóru dotazníku BDI-II u souboru lůžkových a ambulantních
pacientů.

Celkový
skór
v BDI-II ± SD

průměrný

Skupina lůžkových
pacientů N=25

Skupina
ambulantních
pacientů N=27

19,7 ± 8,05

11,52 ± 9,9

7-37

0-41

TIDF

p

-3,28/50

,002

Rozpětí bodů

Muži x ženy

S využitím metody t-test (pro dva nezávislé
rozdíl (p::S; 0,05) mezi

průměrnými

výběry)

nebyl shledán signifikantní

celkovými skóry v subjektivním vnímáním

depresivní symptomatiky (měřenými pomocí dotazníku BDI-II) mezi skupinou mužů a
žen. Rozdíl v dosažených

průměrných

skórech u jednotlivých skupin není statisticky

významný. Jednotlivé hodnoty uvádí tabulka č. 7 .

Tabulka č. 7 Srovnání celkového skóru dotazníku BDI-II u souboru mužů a žen

Celkový
skór
v BDI-II ± SD

průměrný

Ženy N=38

MužiN=14

14,92 ± 9,27

18,07 ± 11,2

1-41

0-37

Rozpětí bodů
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TIDF

p

-1,03/50

,309

Žijicí v partnerském svazku x bez partnera

S využitím metody t-test (pro dva nezávislé
rozdíl

(p~

výběry)

nebyl shledán signifikantní

0,05) mezi průměrnými celkovými skóry v subjektivním vnímání depresivní

symptomatiky

(měřenými

pomocí dotazníku BDI-II) mezi skupinou

respondentů

žijících v partnerském svazku a skupinou osob žijících bez partnerského svazku.
Rozdíl v dosažených

průměrných

skórech u jednotlivých skupin není statisticky

významný. Jednotlivé hodnoty uvádí tabulka č.8.
Tabulka č.8 Srovnání celkového skóru dotazníku BDI-TI u souboru osob žijící v partner.
svazku a žijící bez partnera
Žijící v partner.
svazku

p

Žijící bez partnera
TIDF

N=32

N=20
Celkový
skór
v BDI-TI ± SD

průměrný

14,05± 8,16

16,84 ± 10,7

0-37

1-41

-1,06/47,9

,292

Rozpětí bodů

Srovnáni mezi skupinami osob lišicí se dle délky trváni onemocněni

Mezi skupinami osob lišící se dle délky

onemocnění

a mezi jejich

průměrnými

celkovými skóry v subjektivním vnímání depresivní symptomatiky (měřenými pomocí
dotazníku BDI-II) byl s využitím metody ANOVA shledán statisticky významný
rozdíl

(p~

0,01) Jednotlivé hodnoty uvádí tabulka č.9.

Tabulka Č. 9 Srovnání celkového skóru dotazníku BDI-II u skupin výzkumného vzorku lišící se
délkou trvání onemocnění
méně

než 3

4-10 let

Více než 10 let

(N=17)

(N=26)

7,89 (5,1)

12,53 (8,7)

20,61(9,25)

0-17

1-31

2-41

roky
(N=9)
Celkový
skór
v BDI-II ± sn

průměrný

FIDF

p

9,3/2

0,0004

Rozpětí bodů

Pomocí metody ANOV A, lineárního kontrastu byl prokázán pozitivní lineární
trend (p ~0,01) mezi zvyšující se délkou trvání onemocnění a závažností subjektivně
vnímaných depresivních

symptomů (měřených

(DF 1) , p = 0,0001.
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pomocí dotazníku BDI-II) F = 18,27;

Srovnání mezi skupinami osob lišící se dle

Mezi skupinami osob lišící se dle
průměrnými
(měřenými

úrovně

úrovně

dosaženého

dosaženého

vzdělání

vzdělání

a mezi jejich

celkovými skóry v subjektivním vnímání depresivní symptomatiky
pomocí dotazníku BDI-II) byl s využitím metody ANOVA shledán

statisticky významný rozdíl (ps 0,05) Jednotlivé hodnoty uvádí tabulka č.1 O.
Tabulka č. 10 Srovnání celkového skóru dotazníku BDI-II u skupin výzkumného vzorku lišící
se délkou trvání onemocnění

Celkový
skór
v BDI-II ± SD

průměrný

vš

SŠ

SOU+ZŠ

(N= 12)

(N=18)

(N=22)

lO,58 (9,4)

14,5 (lO,7)

19,64 (7,8)

1-36

0-41

8-37

F/DF

P

3,95/2

0,0256

Rozpětí bodů

Pomocí metody ANOV A, lineárního kontrastu byl prokázán lineární trend (p
~0,01)

mezi snižující se úrovní vzdělání a závažností subjektivně vnímaných

depresivních

symptomů (měřených

pomocí dotazníku BDI-II) F = 7,86; (DF 1) , P =

0,0072.
Srovnání mezi skupinami osob lišící se dle pracovního zařazení

Mezi skupinami osob lišící se dle pracovního zařazení a mezi jejich průměrnými
celkovými skóry v subjektivním vnímání depresivní symptomatiky (měřenými pomocí
dotazníku BDI-II) byl s využitím metody ANOVA, Scheffeho metoda shledán
statisticky významný rozdíl (p

~0,01,

ps 0,05) Jednotlivé hodnoty uvádí tabulka č.

11.
Tabulka č.11

Celkový
skór
v BDI-II ± sn

průměrný

Srovnání celkového skóru dotazníku BDI-II u skupin výzkumného vzorku lišící
se dle pracovního zařazení
Pracující na
plný úvazek

Invalidní

Starobní

důchod

důchod

(1)
(N= 18)

(2)
(N=26)

(3)
(N=8)

7,5 (5,1)

21,89 (8,9)

14,5(6,27)

0-16

7-41

8-25

F/DF

P

20,24/2

0,0000

Rozpětí bodů

1. se od 2 statisticky signifikantně liší na hladině významnosti 0,01; 2 od 3 statisticky signifikantně liší na hladině
významnosti 0,05; 3 od 1. statisticky signifikantně liší na hladině významnosti 0,01
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Srovnání osob výzkumného vzorku dle

S využitím korelační analýzy,
koeficientu korelace

(p~

věku

konkrétně

na základě výpočtu Pearsonova

0,01), byl prokázán pozitivní korelační vztah celkového

skóru dotazníku BDI-II a věkem osob ve výzkumném vzorku. Tento vztah
demonstruje následující graf Č. 8.
Grafč.8
y= 0.3x+ 0.5

Závislost BDI-II na věku

r= 0.484
p<0.001
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4.2. ÚROVEŇ FUNKČNÍCH SCHOPNOSTÍ OSOB VÝZKUMNÉHO
VZORKU (DLE DOTAZNÍKU HAQ)
4.2.1. Celkové výsledky výzkumného vzorku v dotazníku HAQ
V dotazníku HAQ, který slouží k posouzení

funkčních

schopností, dosáhli

respondenti našeho výzkumného vzorku průměru indexu disability 1,45
Celkem 16 osob, tedy 30,8% z celkového

počtu respondentů,

indexu v rozmezí 0-1,0, tj mírné snížení

funkčních

vykazovalo

střední

poškození

funkčních

(při

vykazovalo hodnotu

schopností. 38,3% (20 lidí)

schopností, tzn. hodnota jejich indexu

disability se pohybovala v rozmezí 1,1-2,0. Projevy vážného snížení
schopností

uvádělo

30,7%

respondentů

SD 0,86).

funkčních

(11 osob v souboru), jejich index disability se

pohyboval od 2,1 do 3,0.
Přehledný

popis celkových výsledků výzkumného vzorku v dotazníku HAQ uvádí

následující tabulka č. 12 a graf Č. 9.
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Tabulka Č. 12 Charakteristika výsledků osob výzkumného vzorku v dotazníku HAQ
Průměr

medián

QlIQ2

1,25

0,75/2,13

(Sn)

1,45
(0,86)

HAQ
(N=52)

Grafč.9
Procentuální rozložení respondentů dle
doasaženého indexu v HAQ (N=52)
45
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p.i

2520
15

r---- 30.8% 1 - - - - 1
r----

38.3%

1------1 30.7% ~
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4.3.

1,1-2,0

2,1-3,0

ÚROVEŇ SUBJEKTIVNÍ KVALITY ŽIVOTA OSOB VÝZKUMNÉHO

VZORKU (DLE DOTAZNÍKU SF -36)
4.3.1. Výsledky výzkumného vzorku v jednotlivých oblastech

subjektivně

hodnocené kvality života (dle SF-36)
Souhrnný

pOpIS

celkových

výsledků

výzkumného

vzorku v jednotlivých

dimenzích dotazníku subjektivně hodnocené kvality života uvádí následující tabulka.
Tabulka Č. 13 Charakteristika výsledků výzkumného vzorku osob v dotazníku SF-36
Dimenze kvality života
(zkratkyangl.
Fyzická

názvů)

funkčnost

Omezení rolí z

(PF)

Průměr

medián

Ql/Q2

37,4 (29,2)

35,0

15,0/63,8

30,3 (34,4)

25,0

0,0/50,0

37,0 (23,2)

31,0

22,0/51,8

32,1 (21,2)

30,0

15,0/47,0

(SD)

důvodu

fyzických zdravotních
obtíží (RP)
Tělesná

bolest (BP)

Celkové zdraví (GH)
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Vitalita (VT)

44,2 (19,4)

40,0

30,0/58,8

Sociální funkčnost (SF)

48,9 (31,5)

38,0

25,0/75,0

51,8 (41,0)

33,0

8,25/100,0

61,1 (22,7)

64,0

40,0/83,0

Omezení rolí z důvodu
emočních

obtíží (RE)

Duševní zdraví (MH)

4.4.

VZÁJEMNÉ

VÝSLEDKŮ

SROVNÁNÍ

VÝZKUMNÉHO

VZORKU

V JEDNOTLIVÝCH DOTAZNÍCÍCH (BDI-II, HAQ, SF-36)
4.4.1. Srovnání úrovně subjektivního vnímání depresivní symptomatiky a
funkčních

úrovně

schopností

S využitím korelační analýzy, konkrétně na základě výpočtu Pearsonova
koeficientu korelace (p::; 0,01), byl prokázán pozitivní korelační vztah mezi celkovým
skórem osob výzkumného vzorku v dotazníku BDI-II a celkovým skórem v dotazníku
HAQ. Tento vztah demonstruje následující graf Č. 10.
Grafč.I0
y=8.1x+4.0
r=0.706
p<0.001

Závislost BDI-II na HAQ
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4.4.2. Srovnání

úrovně

subjektivního vnímání depresivní symptomatiky a

jednotlivých oblastí kvality života
Na základě

korelační

analýzy,

konkrétně výpočtu

(p::; 0,01, p::; 0,05), byl prokázán negativní

Pearsonova koeficientu korelace

korelační

vztah mezi celkovým skórem

osob výzkumného vzorku v dotazníku BDI-II a celkovými skóry v jednotlivých
oblastech

subjektivně

vnímané kvality života v dotazníku SF-36.

demonstruje následující tabulka č.14.
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Tento vztah

Tabulka č.l4 Vztah celkového skóru BDI-ll a celkových skórů v jednotlivých dimenzích SF-36
BDI-II

BDI-II
Dimenze kvality života

Dimenze kvality života
(zkratky angl.

názvů)

Pearsonův

koeficient korelace

(zkratky angl.

Pearsonův

názvů)

koeficient korelace

p

Fyzická funkčnost (PF)

p

Vitalita (VT)

- 0,652**

-0,581 **
< 0,001

< 0,001

Omezení rolí z důvodu

Sociální funkčnost (SF)

- 0,392**

fyzických zdravotních
obtíží (RP)
Tělesná

bolest (BP)

< 0,001

0,003
- 0,346

*

Omezení rolí z důvodu
emočních

0,014

Celkové zdraví (GH)

- 0,660**

- 0,499**

obtíží (RE)

<0,001

Duševní zdraví (MH)

-0,579**

-0,722**
< 0,001

< 0,001

* Korelace je statisticky signifikantní na hladině výmamnosti 0,05 (dvoustranný test)
** Korelace je statisticky signifikantní na hladině výmamnosti 0,01 (dvoustranný test)

4.4.3. Srovnání úrovně funkčních schopností a jednotlivých oblastí kvality života

Na základě

korelační

analýzy,

konkrétně výpočtu

(p'::;; 0,01), byl prokázán negativní

korelační

Pearsonova koeficientu korelace

vztah mezi celkovým skórem osob

výzkumného vzorku v dotazníku HAQ a celkovými skóry v jednotlivých oblastech
subjektivně

vnímané kvality života v dotazníku SF-36.

Tento vztah demonstruje

následující tabulka č.15.

Tabulka č. 15 Vztah celkového skóru HAQ a celkových skórů v jednotlivých dimenzích SF-36
HAQ

HAQ
Dimenze kvality života

Dimenze kvality života
(zkratky angl.

názvů)

Pearsonův

koeficient korelace

(zkratky angl.

názvů)

p

p

Fyzická funkčnost (PF)

Vitalita (VT)

- 0,787

důvodu

Sociální funkčnost (SF)

- 0,594

fyzických zdravotních
obtíží (RP)

-0,561
< 0,001

< 0,001

Omezení rolí z

Pearsonův

koeficient korelace

- 0,631
< 0,001

< 0,001
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Tělesná

bolest (BP)

- 0,551

Omezení rolí z
emočních

< 0,001

Celkové zdraví (GH)

-0,587

důvodu

obtíží (RE)

Duševní zdraví (MH)

< 0,001

- 0,402
0,003
-0,548
< 0,001
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5. KVALITATIVNÍ ROZBOR VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÉHO VZORKU V
JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH BDI-II
V rámci diplomové práce byly výsledky výzkumného vzorku v sebeposuzovací
škále deprese, BDI-II pro

účely

výzkumu využity jako celkové skóry, které jednotliví

respondenti v dotazníku získali. To

umožňuje

jejich srovnání a analýzu s celkovými

výsledky v ostatních použitých dotaznících, jak také bylo provedeno, ale již
nedovoluje bližší pohled na rozvrstvení jednotlivých

odpovědí

souboru v položkách

dotazníku.
Jednotlivé položky BDI-II byly autorem voleny tak, aby zastupovaly významné
depresivní symptomy. Tato

skutečnost umožňuje,

jednotlivých položkách, provést kvalitativní rozbor
souboru, , což bude předmětem této

části

odpovědí

a to dle volby
výsledků

v

našeho výzkumného

práce.

5.1. Charakteristika výsledků výzkumného vzorku v jednotlivých položkách
dotazníku BDI-II .

Přehled

skórů

výsledných

v jednotlivých položkách

sebeposuzovací škály

deprese, BDI-II, které respondenti našeho výzkumného vzorku dosáhli, spolu s
procentuálním rozložením volby

odpovědí

dle závažnosti symptomu,.jsou uvedeny v

následující tabulce č. 16.
Jednotlivé položky jsou dále pro lepší
celkových

dílčích skórů

přehled seřazeny

do

pořadí

dle výše jejich

a to od položky s nejvyšším obdrženým skóre až k položce s

nejnižším.
Tabulka č.16 Charakteristika výsledků výzkumného vzorku osob v jednotlivých položkách
dotazníku BDI-II. Uvedeno je celkové skóre položky, procentuální rozložení respondentů,
kteří

zaškrtli varianty 0-3 v jednotlivých položkách a
1,2,3.

součet

procentuálního rozložení u variant

L položky

O

1

2

3

(N=52)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

otázka č. 1
Smutek

25

51,9% (27)

48,1%(25)

0%

0%

48,1%

otázka č.2
Pesimismus

47

26,9%(14)

57,7%(30)

13,5%(7)

1,9%(1)

73,1%

otázka č.3
Minulá selhání

25

59,6%(31)

32,7%(17)

7,7%(4)

0%

40,4%
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:L%(1,2,3)

L položky
(N=52)

O

1

2

3

(počet pacientů)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

2:%(1,2,3)

otázka č.4
Ztráta radosti

43

38,4%(20)

40,4%(21)

21,2%(11)

0%

61,6%

otázka č.5
Pocity viny

26

57,7%(30)

34,6%(18)

7,7%(4)

0%

42,3%

otázka č.6
Pocit potrestání

41

61,6%(32)

17,3%(9)

1,9%(1)

19,2%(10)

38,4%

otázka č.7
Znechucení sám ze
sebe

29

61,6%(32)

25%(13)

9,6%(5)

3,8%(2)

38,4%

35

42,3%(22)

50%(26)

5,8%(3)

1,9%(1)

57,4%

19

69,2%(36)

25%(13)

5,8%(3)

0%

30,8%

Plačtivost

29

55,8%(29)

32,7%(17)

11,5%(6)

0%

44,2%

otázka č.ll
Agitovanost

34

46,1%(24)

48,1%(25)

0%

5,8%(3)

53,9%

otázka č.12
Ztráta zájmu

36

50%(26)

32,7%(17)

15,4%(8)

1,9%(1)

50%

otázka č.13
Nerozhodnost

43

36,6%(19)

46,1%(24)

15,4%(8)

1,9%(1)

63,4%

otázka č.14
Pocit bezmoci

38

26,9%(14)

51,9%(27)

21,2%(11)

0%

73,1%

otázka č.l5
Ztráta energie

64

15,4%(8)

50%(26)

30,8%(16)

3,8%(2)

84,6%

61

23,1%(12)

48,1%(25)

17,3%(9)

11,5%(6)

76,9%

32

50%(26)

38,5%(20)

11,5%(6)

0%

50%

otázkač.8

Sebekritika
otázka č.9
Sebevražedné
myšlenky
otázka č.l0

otázkač.16
Změna

spánku

otázka č. 17
Podrážděnost

otázka Č.18
v chuti k
jídlu
otázka č.19
Koncentrace

34

53,9%(28)

30,8%(16)

11,5%(6)

3,8%(2)

46,1%

31

50%(26)

40,4%(21)

9,6%(5)

0%

50%

otázka č.20
Únava

61

19,3%(10)

44,2%(23)

36,5%(19)

0%

80,7%

63

36,6%(19)

28,8%(15)

11,5%(6)

23,1%(12)

63,4%

Změny

otázka č.21
Ztráta zájmu o sex
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Přehled pořadí položek sebeposuzovací škály deprese BDI-II, dle výše jejich celkového skóru
získaného od všech respondentů výzkumného souboru

1.

otázka č.15

Ztráta energie

(64bodů)

2.

otázka č.21

Ztráta zájmu o sex (63

3.14.

otázka č.20

Únava II

5.

otázka č.2

Pesimismus (47 bodů)

6.17.

otázkač.4

Ztráta radosti

8.

otázka č.6

Pocit potrestání (41 bodů)

9.

otázka č.14 Pocit bezmoci (38

10.

otázka č.12 Ztráta zájmu (36 bodů)

11.

otázka č.8

bodů)

otázka č.16 Změna spánku (61 bodů)

otázkač.13

II

Sebekritika (35

bodů)

14.

otázka č.17

15.

otázka č.19 Koncentrace (31

16.117. otázka č.7

otázka č.5

18.

19.120. otázka Č. 1

otázka č.9

21.

bodů)

bodů)

12.113. otázka č.11 Agitovanost II otázka č.18
Podrážděnost

Nerozhodnost (43

(32

Změny

v chuti k jídlu (34

bodů)

bodů)

bodů)

Znechucení sám ze sebe II otázka č.lO

Plačtivost

(29 bodů)

Pocity viny (26 bodů)
Smutek II otázka č.3 Minulá selhání (25

bodů)

Sebevražedné myšlenky (19 bodů)

Pořadí položek je uvedeno od položky s nejvyšším obdrženým skóre od respondentů výzkumného vzorku po
položku s nejnižším skóre.

Z přehledu celkových skóre jednotlivých položek, jak je uvedeno v prvním sloupci
tabulky

č.16

je patrné, že jejich hodnoty

Rozpětí bodů

15. Je tedy

se pohybuje od min.19

zřejmé,

bodů

výrazněji

u otázky

kolísají a
Č.

vzájemně

se odlišují.

bodů

u otázky Č.

9 po max. 64

že na celkových výsledcích výzkumného vzorku ve škále BDI-II

mají některé položky výraznější podíl než ostatní.

Položky s nejvyšším skóre
Mezi

těmito

položkami dominují zejména otázky

č.15,

21, 20 a 16, které

reprezentují následující depresivní symptomy - ztráta energie, ztráta zájmu o sex,
únava a změna spánku.
Ztráta energie
Při

bližším pohledu na rozložení

tuto položku je

zřejmé,

odpovědí respondentů

že 50%, tj.26 osob
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označuje

výzkumného souboru na

mírnou závažnost tohoto

symptomu deprese (tj.
střední

pociťují méně

energie než mívali), 30,8%, tj.16 osob vykazuje

projevy (nemají dost energie, aby toho

hodně udělali)

a 3,8 %, tj. 2osoby v

souboru označili těžké projevy ztráty energie (vůbec na nic nemají energii).
Pouze 15,8%, tedy 8 osob z celého výzkumného vzorku nevnímá žádnou ztrátu
energie, má stejně energie jako vždy.
Ztráta zájmu o sex
odpovědích

V

na tuto položku v BDI-II osoby výzkumného souboru 28,8%,

tedy15 nemocných cítí mírné snížení zájmu o sex,
obvykle). 11,5% souboru, tj.6 osob pociťuje

střední

(konkrétně

menší zájem o sex než

projevy symptomu ztráta zájmu o

sex ( mají nyní mnohem menší zájem o sex). Úplnou ztrátu o sex vnímá 23,1%
Žádnou změnu zájmu o sex v současnosti

výzkumného souboru, tedy 12 osob.
nezaznamenalo 36,6%, tj. 19
Únava

V této položce dotazníku BDI-II
snadněji

odpovědělo

44,2%, tj.23

respondentů,

že se unaví

než obvykle, což zde reprezentuje mírný projev tohoto depresivního

symptomu.

Střední

závažnost příznaku únavy označuje 36,5%, tedy 19 osob se cítí být

příliš unavených, než aby dělaly tolik věcí, jako dělávaly. Žádný z nemocných, tj. 0%
neoznačilo těžký
dělat

projev únavy, tedy nikdo se necítí být tak unavený, že by nedokázal

skoro nic. Naopak 10 osob, tj.19,3% souboru není unaveno více něž obvykle.
Změna

spánku

Mírné projevy
Z toho 6

změny

respondentů

souboru, tedy 9 osob

spánku pociťuje 48,1 %, tj.25 osob ve výzkumném souboru.
méně

než obvykle. 17,3 %

změny

spánku. Pouze jedna

spí trochu více než obvykle a 19
označilo středně

závažné projevy

osoba spí mnohem více než obvykle a 8 nemocných spí mnohem

méně

než obvykle.

11,5%, 6 osob se probouzí o 1-2 hodiny dříve a už nemůže usnout.
Žádných změn u svého spánku si nevšimlo 23,1% , tedy 12 osob ve výzkumném
vzorku.

Analýza

výsledků

položkových skóre dle procentuálního zastoupení jednotlivých

variant odpovědí (0,1,2,3)
Při

podrobnějším

pohledu na procentuální zastoupení hodnot skórování u

jednotlivých položek (tedy volby

odpovědí

položek, které se od ostatních odlišují.
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0,1,2 nebo 3) je možné nalézt

několik

výrazněji

Vyšším procentem skórování s hodnotou 1,2,3 oproti O, se
zejména položky

Č.

odlišují

2 - pesimismus (73,1%:26,9%, tj. 38 osob ku 14), položka

ztráta radosti (61,6%:38,4%, tj. 32 ku 20osobám) položka
(63,4%:36,6%, tj.33 osob ku 19) položka

č.14

č.13

Č.

4-

- nerozhodnost

- pocit bezmoci (51,9%:26,9%, tj. 27

osob ku 14), položka č.15 - ztráta energie (50%:15,4%, tj. 26 osob ku 8), položka č.16

- změna spánku (48,1 %:23,1 %, tj. 25 osob ku 12), položka

č.20

- únava (44,2%:19,3,

tj. 23 osob ku 10) a položka č.21 - ztráta zájmu o sex (63,4%:36,6%, tj. 330sob ku 19).
U všech

těchto

položek,

kromě

otázky

č.21

(ztráta zájmu o sex)

převažuje počet

hodnocení skórem 1 nad počtem hodnocení skóry 2 a 3.
Položky Č. 15, 16,20 a 21

konkrétně

tedy symptomy ztráta energie,

únava a ztráta zájmu o sex se navíc od ostatních odlišují také
součtu

hodnot 2 a 3 nad O.

četnosti

Konkrétně

změna

spánku,

výraznější převahou

u dimenze ztráta energie 30,8%:15,4%, tj. v

16 ku 8 osobám a položky únava 36,5%:19,3%, tj. 19 ku 10 osobám.

hodnotě

Dále je možné odlišit položky, ve kterých se objevují skóry v
položky, ve kterých respondenti

označili

těžké

3, tedy ty

projevy daného depresivního

symptomu. Vezmeme-li v úvahu zejména ty, ve kterých je volba odpovědi s hodnotou
3

četnější,

pak se od ostatních

výrazněji

položka Č. 6 - pocit potrestání a položka
četnost

volby

odpovědi

odlišují položky
Č.

Č.

21 - ztráta zájmu o sex,

16 - změna spánku. U ostatních otázek se

s hodnotou 3 nepohybuje výše než

tři odpovědi,

což

nepovažujeme za tak významné (viz tabulka č.16).
Nejvyšší

počet

voleb hodnoty 3 se v celé škále objevuje u otázky

zájmu o sex. 23,1%, tj,12 osob zvolilo
volilo

odpověď

odpověď

Č.

s hodnotou 2 a přibližně stejný počet osob volilo hodnotu 1.

6 - pocit potrestání. 19,2%, tedy 10

počet skórů

respondentů

trestáno. Tato otázka je zajímavá svým celkovým rozložení
tedy jedna osoba volila

odpověď

s hodnotou 2,

tj. 9 osob si myslí, že by je život mohl potrestat,
u této položky
polovina

převyšuje počet skórů

respondentů

této položky volí
celkovým skóre

21-ztráta

s hodnotou 3, tedy více osob než

Oproti ostatním položkám se také objevuje vyšší
otázky

č.

s hodnotou 3 u

má pocit, že je životem
odpovědí.

konkrétně "očekávám
označuje odpověď

s hodnotou 3

četnost

Pouze 1,9%,

trest" a 17,3%,

se skórem 1. Pouze

hodnot 2 a 1. Více než

výzkumného souboru si však nemyslí, že by je život trestal, u

odpověď

umisťuje

s hodnotou O.

v horní

Položka pocit potrestání se však svým

polovině pořadí
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položek, které je

určeno

výší jejich

celkových

skórů.

Podílí se tedy

významně

na celkovém výsledku výzkumného

souboru ve škále BDI-II.
V

odpovědích

objevuje

na otázku

Č.

větší četnost skórů

16 -

změna

s hodnotou

výzkumného souboru označilo tuto

podobně

tři. Konkrétně

11,5%, tedy 6 osob z

odpověď.

U žádné položky se neobjevuje vyšší
hodnotou O a

spánku se oproti ostatním položkám také

počet skórů

nepřevyšuje počet odpovědí

u žádné položky

počet

s hodnotou 3 než je

s

hodnocených

skórem 2 počet skórů s hodnotou 1.

5.2. Charakteristika výsledků v jednotlivých položkách dotazníku BDI-II u osob
výzkumného vzorku, které vykazují střední a

těžkou

závažnost depresivní

symptomatiky (dle BDI-II)

Pro srovnání jsme se dále pokusili provést obdobný
procentuální rozložení volby

odpovědí

přehled

skórů

výsledných

a

dle závažnosti symptomu v jednotlivých

položkách BDI-II. Tentokrát však u těch respondentů,

kteří

vykazují

střední

a těžkou

závažnost depresivní symptomatiky v sebeposouzení (dle BDI-II, viz kapitola 4.1.1.
str.78) Tato charakteristika výsledků je uvedena v následující tabulce č.17
Jednotlivé položky jsou
skórů

opět seřazeny

do

pořadí

dle výše jejich celkových

dílčích

a to od položky s nejvyšším obdrženým skóre až k položce s nejnižším.

Tabulka č.17

Charakteristika výsledků v jednotlivých položkách dotazníku BDI-II u osob
vykazujících střední a těžké projevy deprese v sebeposouzení
Uvedeno je celkové skóre položky a procentuální rozložení
varianty 0-3 v jednotlivých položkách.

respondentů, kteří

zaškrtli

L položky

O

1

2

3

(N=17)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

otázka Č. 1
Smutek

15

0%

88,2%(15)

0%

0%

otázka č.2
Pesimismus

26

0%

52,9%(9)

41,2%(7)

5,9%(1)

otázka č.3
Minulá selhání

15

29,4%(5)

52,9%(9)

17,6%(3)

0%
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L položky
(N=17)

O

1

2

3

(počet pacientů)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

(počet pacientů)

otázka č.4
Ztráta radosti

28

0%

35,3%(6)

64,7%(11)

0%

otázka č.5
Pocity viny

16

29,4%(5)

47,1%(8)

23,5%(4)

0%

otázka č.6
Pocit potrestání

27

29,4%(5)

23,5%(4)

5,9%(1)

41,2%(7)

20

35,3%(6)

23,5%(4)

29,4%(5)

11,8%(2)

18

17,6% (3)

64,7%(11)

11,8%(2)

5,9%(1)

14

35,3%(6)

47,1%(8)

17,6%(3)

0%

Plačtivost

16

23,5%(4)

58,9%(10)

17,6%(3)

0%

otázka č.l1
Agitovanost

18

29,4%(5)

52,9%(9)

0%

17,6%(3)

otázka č.12
Ztráta zájmu

25

5,9%(1)

47,1%(8)

41,2%(7)

5,9%(1)

otázka č.13
Nerozhodnost

27

0%

47,1%(8)

47,1%(8)

5,9%(1)

otázka č.14
Pocit bezmoci

26

5,9%(1)

35,3%(6)

58,9%(10)

0%

otázka č.15
Ztráta energie

29

5,9%(1)

29,4%(5)

52,9%(9)

11,8%(2)

otázka Č.16
spánku

32

0%

35,3%(6)

41,2%(7)

23,5%(4)

28

0%

52,9%(9)

29,4%(5)

17,6%(3)

17

41,2%(7)

23,5%(4)

29,4%(5)

5,9%(1)

16

29,4%(5)

47,1(8)

23,5%(4)

0%

28

5,9%(1)

23,5%(4)

70,6%(12)

0%

32

5,9%(1)

35,3%(6)

23,5%(4)

35,3%(6)

otázka č.7
Znechucení sám ze
sebe
otázka č.8
Sebekritika
otázka č.9
Sebevražedné
myšlenky
otázka č.1O

Změna

otázka č. 17
Podrážděnost

otázka č.18
v chuti k
jídlu
otázka č.19
Koncentrace

Změny

otázka č.20
Únava
otázka č.21
Ztráta zájmu o sex
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Přehled pořadí

získaného od

položek sebeposuzovací škály deprese BDI-II, dle výše jejich celkového skóru
vykazujících střední a těžké projevy deprese v sebeposouzení

respondentů

1./2.

otázka č.21 Ztráta zájmu o sex II otázka č.16

3.

otázka č.15 Ztráta energie (29 bodů)

4.15.16.

otázka č.4

Ztráta radosti II otázka č. 17

otázka č.20 Únava

Změna

spánku (32

Podrážděnost

bodů)

II

(28 bodů)

7.18.

otázka č.6

Pocit potrestání II otázka č.13 Nerozhodnost (27

9.110

otázka č.2

Pesimismus II otázka č.14 Pocit bezmoci (26

11.

otázka č 12 Ztráta zájmu (25

12.

otázka č.7

Znechucení sám ze sebe (20 bodů)

13.114.

otázka č.8

Sebekritika II otázka č.ll

15.

otázka č.18

Změny

16.117.118.

otázkač.5

Pocityviny

bodů)

bodů)

bodů)

Agitovanost (18

bodů)

(17bodů)

v chuti k jídlu

Ilotázkač.10

Plačtivost

II

otázka č.19 Koncentrace (16 bodů)

19.120.

otázka č. 1

Smutek II otázka č.3

21.

otázka č.9

Sebevražedné myšlenky (14 bodů)

bodů)

Minulá selhání (15

Položky s nejvyšším skóre
Mezi položkami s nejvyšším skóre se objevují obdobné položky jako u
celého souboru. U

většiny

z nich dochází k mírné

změně pořadí.

U

výsledků

respondentů

s

vážnějšími

projevy depresivních symptomů dominují položka č. 21 -ztráta zájmu o sex

a položka

č.

16

změna

spánku. Následuje položka

č.

15 - ztráta energie. Rozdíl

preference, jakje zcela zřetelné, není výrazný.
Proti

výsledkům

celého výzkumného souboru zde shledáváme

otázek č. 17 - podrážděnost,
U prvních dvou došlo ke
třetí

č.

výrazněj ší změnu

7 - znechucení sám ze sebe a otázky

zřetelnému

posunu v

pořadí směrem

z nich k poklesu směrem k nižším hodnotám.
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č.

u

2 - pesimismus.

k vyšším hodnotám, u

Analýza

výsledků

položkových skóre dle procentuálního zastoupení jednotlivých

variant odpovědí (0,1,2,3)
U

výsledků

symptomů

skupiny osob se

středně

těžšími

závažnými a

našeho výzkumného souboru,

převažuje

dle

projevy depresivních

očekávání

u všech položek

BDI-II hodnocení pomocí bodů 1,2,3 nad hodnocením skórem O.
Převaha počtu

položek

Č.

(23,5:41,2),
Č.

16 -

hodnocení skóry 2 a 3 nad hodnocením skórem 1 se objevuje u
Č.

6 - pocit potrestání (47,1%:23,5%) ,
Č.

14 - pocit bezmoci(58,9%:35,3%),

změna

č.15

spánku(64,7%:35,3%) a položka

7 - znechucení sám ze sebe
- ztráta energie(64,7%:29,4%),
Č.

21 - ztráta zájmu o sex

(58,6%:35,3%).
Vysoké procentuální zastoupení počtu
6 - pocit potrestání ( 41,2%), položka

Č.

16 - změna spánku (23,5%).
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odpovědí

s hodnotou 3 obdržely položky

Č.

16 - ztráta zájmu o sex(35,3%) a položka

Č.

6. ANALÝZA VÝSLEDKŮ A DISKUSE

Cílem našeho výzkumu, jak je uvedeno na
zaměřit

začátku

empirické

části

práce, bylo

se na tři základní úkoly a s ním spojené výzkumné otázky.

1. Zmapovat depresivní obtíže u nemocných s revmatoidní artritidou.
Jaká je míra

subjektivně

vykazované deprese u osob trpících RA v našem

výzkumném vzorku?
subjektivně

Jaké jsou charakteristiky

vykazovaných depresivních

symptomů

u

osob trpících RA v našem výzkumném vzorku?
2. Srovnat míru
pacientů

subjektivně

vnímané deprese,

funkčních

schopností a kvality života u

s RA.

Existuje souvislost mezi depresí a uvedenými aspekty nemoci?
3.

Popř.

vysledovat další

proměnné,

které mohou souviset mírou

subjektivně

vnímaných depresivních obtíží u RA.
Existuje

vztah

některými

meZI

sociodemografickými

údaji

či

jinými

charakteristikami a úrovní depresivních obtíží u pacientů s RA?

Předem

hledání

jsme si stanovili

odpovědi

stanovené

pracovních

předpokladů,

které mají pomoci

při

na poslední dvě uvedené otázky. Vzhledem k mapujícímu charakteru

první otázky nebylo
vztahoval.

několik

Následně

potřeba

stanovovat si podobný

se pokusíme s přihlédnutím ke

předpoklady

a uvést

zjištěné

předpoklad,

který by se k ní

zjištěným skutečnostem ověřit

charakteristiky deprese u našeho výzkumného

vzorku.

Charakteristika depresivních obtíží II osob výzkumného vzorku

Na

základě výsledků

získaných metodou BDI-II (Beckova sebeposuzovací škála

deprese), které jsou uvedeny v kapA.l. bylo

zjištěno,

že 12% osob výzkumného

vzorku

uvádělo těžké

střední

projevy, 21 % mírné projevy a 46% bylo bez projevů deprese.

projevy deprese v sebeposouzení, 21 % nemocných vykazovalo

Tedy až 33% osob našeho výzkumného vzorku vykazovalo

střední

až

těžké

projevy depresivní symptomatiky. Vezmeme -li v úvahu jakékoli projevy depresivní
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symptomatiky, tj. od mírných až po

těžké,

pak v našem výzkumném vzorku vykazuje

54% osob jejich zastoupení.
Otázka

rozšíření

deprese u RA je velmi

zjištění

výrazně

toto naše

neodpovídá

nemocných s RA. Na druhou stranu ale,

často

běžně

diskutována. Mohlo by se zdát, že
udávanému rozložení deprese u

někteří autoři shodně uvádějí
např.

procentuální zastoupení deprese mezi pacienty s RA,

takto vysoké

Gardiner (in Pincus,

Griffith et al., 1996) uvádí 53%, Zaphiropoulos, Burry (in Pincus,Griffith et al., 1996)
46% atp .. Dickens, Mc Gowan et al. (2002)
v různosti výzkumných
přesto

úroveň

zejména

deprese hodnocena. I
významně větší

být depresivní než osoby bez RA. Dle užitých metod se pak liší

závažnosti deprese, kterou nemocní vykazují.
zapotřebí

Je

a metod, kterými je

však shledávají, že osoby s revmatoidní artritidou mají

pravděpodobnost
stupeň

vzorků

spatřují příčinu těchto rozdílů

artritidy se

zmínit, že výzkumy zabývající se otázkou deprese u revmatoidní

často

obecně

potýkají s obtížemi, které

k posuzování depresivních

symptomů

plynou z užíváním metod
Některé

u této populace.

fyzické symptomy

deprese Gejichž hodnocení je také obsažené v užívaných dotaznících) totiž mohou být
zároveň

symptomy revmatoidní artritidy a zvyšují pak míru vykazovaných

depresivních obtíží u nemocných s RA (viz kapitola 3.3.2 teoretické
Položky k hodnocení

těchto projevů

vnímaných

projevů

práce).

deprese jsou také obsažené v námi užitém

dotazníku BDI-II a mohou být proto
subjektivně

části

důvodem

vyššího procentuálního zastoupení

deprese v našem výzkumném vzorku, ale i

celkově

vyššího zastoupení závažnějších projevů.
Celkové výsledky výzkumného souboru ve škále BDI-II, které byly využity pro
účely

diplomové práce jsme se proto pokusili blížeji analyzovat. K tomuto

provedli kvalitativní rozbor

výsledků

našich

respondentů

v uvedené škále dle

které získaly jednotlivé položky v dotazníku a dle podílu hodnot
tomto položkovém skóru. Kvalitativní rozbor
kapitole 5 této

části

výsledků

0,1,2,3 na

při

analýze

vykazujících

při

svých

odpovědích

zejména otázky zastupující tyto depresivní symptomy -

ztráta energie, ztráta zájmu o sex, únava a

respondentů

skórů,

práce.

upřednostňují, patří

být dominantní jak

odpovědí

jsme

škály BDI-II je prezentován v

Mezi položky, které osoby našeho výzkumného souboru
nejvíce

účelu

výsledků

střední

a

těžké
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změna

spánku.

Zmíněné

položky se ukazují

osob celého výzkumného souboru, tak i u
depresivní projevy. Je nezbytné zmínit, že

všechny tyto symptomy navíc

patří

mezi somatické symptomy deprese a

zároveň

bývají také uváděny jako doprovodné symptomy onemocnění revmatoidní artritidou.
Ve výsledcích celého souboru u položek týkajících se depresivních
energie, únava a

změna

hodnotám 2 a 3.

Většina respondentů

spánku

symptomů. Nicméně odpovědi
početné

převažuje počet odpovědí

tedy

pociťuje

v

projevů

hodnotě

těchto

svědčit

pro prolínání

symptomů

těchto

položek také více

oproti ostatním položkám v dotazníku. Vyšší preference mírných

dle našeho názoru mohla také

1 oproti

spíše mírné projevy

o hodnotách 2 a 3 jsou u

ztráta

projevů

by

deprese a revmatoidní

artritidy u uvedených otázek.
Velice zajímavá je dle našeho názoru volba
sex. Z celé škály BDI-II se zde objevuje
výzkumného souboru volilo tuto
hodnot O a 1. Skór 2 zde volilo
tato položka se

významně

odpovědí

na položku ztráta zájmu o

největší počet odpovědí

odpověď,

což je

přibližně

výrazně méně respondentů.

s hodnotou 3. 23,1 %

stejný

počet

osob jako u

Navíc, jak již bylo řečeno,

podílí na celkovém skóru, který výzkumný soubor v

dotazníku získal. Stálo by jistě za bližší analýzu, co se na námi shledaných výsledcích
v této položce podílí.
onemocnění

Jistě

by zde mohl mít vliv

např. věk respondentů či

nebo míra funkčního postižení a narušený sebeobraz nemocného.

Jak již bylo

řečeno

v kapitole 2.4.6. teoretické

části

této práce, v otázce sexuality a

s ní spojených potíží u osob s RA, se bohužel objevují na
určité

aktivita

straně

odborného personálu

rozpaky a proto jim není věnována téměř žádná pozornost.

Při

zaměřených

na tuto problematiku (Ryan et al., 1996 in

Hill,1998)

většina respondentů (téměř

70% dotázaných) uvedla útlum v oblasti

sexuálních

vztahů.

faktorů,

klinických studiích

Pro srovnání je možné uvést, a to i

přes uvědomění

že u našeho souboru uvedlo snížení zájmu o sex 63,4%

si limitujících

respondentů.

sexuality u osob trpících revmatoidní artritidou by tedy stálo za to

Otázce

věnovat

více

pozornosti a jistě by toto téma také vystačilo na samostatnou práci.
Uvedené výsledky kvalitativního rozboru

odpovědí

na jednotlivé položky škály

BDI-II také podporují shora zmíněný fakt, že některé fyzické symptomy deprese, které
mohou být symptomy revmatoidní artritidy Gako jsou
energie,

změny

právě například

únava, ztráta

spánku a ztráta zájmu o sex), tak mohou zvyšovat míru vykazovaných

depresivních obtíží u nemocných s RA.

98

Nemůžeme
skórů

však pominout fakt, že v

pořadí,

které bylo

určeno

výší celkových

v jednotlivých položkách (viz kapitola 5. str.89), tj. za položkami únava, ztráta

energie,
převážně

změna

spánku a ztráta zájmu o sex, již následují otázky, které zastupují

emocionální, afektivní a kognitivní symptomy deprese. Také tyto otázky ale

získaly vysoký

počet bodů.

by mohly souviset
agitovanost

přímo

či změna

Ostatní somatické symptomy deprese

s revmatoidní artritidou a její

léčbou,

chuti k jídlu atp., se objevují ve spodní

hodnotou se tedy podílejí již

méně

či

symptomy, které

jako jsou

například

polovině pořadí.

Svou

na celkovém výsledku výzkumného souboru ve

škále BDI-II.
Důležité

je však také zmínit, že rozlišit, zda se jedná o symptomy

depresivními
má

často

příznaky

nebo artritidou a její

léčbou (například léčba

Proto je

těžké

a

nemožné.

třeba zdůraznit,

že výsledky získané

při

administraci Beckovy škály

neslouží k utvoření diagnózy deprese, ale spíše indikují
měly

spíše

kortikosteroidy

vliv také na změnu chuti k jídlu (Pavelka, Rovenský, 2003)) je velmi

většinou téměř

by

ovlivněné

být dále prozkoumány (kapitola 3.2.2.). To

přítomnost symptomů,

dobře

které

koresponduje s účelem
důležité

našeho výzkumu, který je mapovací sondou a má poukázat na

oblasti

psychických obtíží doprovázejících revmatoidní artritidu.
Výsledky kvalitativního rozboru škály BDI-II dále poukazují na další

důležité

položky, které se od ostatních odlišují.
Mezi položkami, ve kterých respondenti
v

různé intenzitě

odpovědí

výrazněji

než v 50% udávají, že

depresivní symptomy (tedy položky, ve kterých

s hodnotou 1, 2 a 3 nad O)

nerozhodnost, a pocit bezmoci.

Opět

patří

pociťují

převládá počet

otázky - pesimismus, ztráta radosti,

se zde objevují otázky týkající se již

diskutovaných symptomů jako jsou ztráta energie,

změna

spánku, únava a ztráta zájmu

o sex.
Uvedené symptomy pesimismus, ztráta radosti, nerozhodnost, a pocit bezmoci se
navíc objevují na předních místech preferencí položek BDI-II naším souborem.
U

respondentů

se

středně

závažnými a

těžkými

depresivními projevy se mezi

otázkami s nejvyšším skóre objevují obdobné položky jako u
souboru. U většiny z nich dochází jen k mírné změně pořadí.
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výsledků

celého

Je tedy možné konstatovat, že v charakteristice depresivních

symptomů II

osob

našeho výzkumného vzorku dominují právě tyto depresivní příznaky spolu s příznaky
ztráta energie, změna spánku, únava a ztráta zájmu o sex.
Mezi položky, které se od ostatních odlišují patří také otázka č. 6 - pocit potrestání.
V této položce

většina respondentů

volila

odpověď,

volila skór o hodnotě O. Procento hodnocení
celé škále.

I

přesto

že se necítí být životem trestána,

zmíněným

skórem je jedno z nejvyšších v

se ale tato položka - pocit potrestání na celkovém skóre

výzkumného souboru v BDI-II podí1íjako jedna z významnějších (viz pořadí položek
BDI-II, dle výše jejich celkového skóru, kapitola 5 str.89). Tento fakt je dán tím, že u
uvedené otázky zároveň vysoké procento respondentů volilo hodnocení skórem 3, tedy
že se cítí být životem trestáni.

Počet

hodnocení tímto skórem je zde

opět

jeden z

nejvyšších v celé škále a svou hodnotou převyšuje i počty odpovědí se skóry 1 a 2.
Dle našeho názoru, se zde

opět

jedná o

příznak,

věnovat

kterému by bylo vhodné

více pozornosti. Otázkou je, zda popsané výsledky jsou dány konkrétními
charakteristikami našeho výzkumného vzorku nebo se jedná o obecnou tendenci osob
s RA,

například

související s aktivitou

onemocnění

nebo mírou

funkčního

postižení.

odpovědí

o hodnotě

Pak by bylo možné se domnívat, že příčinou vysokého zastoupení
3

může

být

skutečnost,

že revmatoidní artritida svými obtížemi postihuje život

pacienta velmi závažným a omezujícím

způsobem

a nemocný ji tedy

může

vnímat

jako trest.
Při

kvalitativní analýze

rozložení

odpovědí

výsledků

věnovali

škály BDI-II jsme dále

u osob výzkumného souboru, které vykazují

pozornost

střední

a

těžké

projevy deprese. Účelem uvedené analýzy bylo pokusit se nalézt případné rozdíly
mezi charakteristikami depresivních

symptomů těchto

osob a celého výzkumného

vzorku.
závažnými a

těžkými

depresivními projevy se objevují podobné preference položek BDI-II jako u

výsledků

Jak již bylo shora uvedeno, u

celého souboru. U

většiny

respondentů

se

středně

z nich dochází jen k mírným

rozdílům

v

pořadí

dle výše

jejich celkového skóru.
Výraznější změnu

shledáváme u položek zastupujících symptomy -

znechucení sám ze sebe a pesimismus. U prvních dvou došlo ke
pořadí směrem

k vyšším hodnotám, u
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třetí

podrážděnost,

zřetelnému

z nich k poklesu

směrem

posunu v
k nižším

hodnotám. Oproti osobám celého výzkumného souboru se tedy uvedení respondenti
symptomů

liší ve faktu, že vykazují vyšší preferenci depresivních

-

podrážděnost

znechucení sám ze sebe a méně upřednostňují symptom - pesimismus.

Jak bylo uvedeno v teoretické
revmatoidní artritidy,
k trvale

představují

nepříjemným

předpokládat,

části,

dopady spojené s primárními symptomy
změnu

významnou

života nemocných, která vede

okolnostem a situacím zvýšené

zátěže.

Proto je možné

že výše popsané depresivní symptomy mají spíše charakter reaktivní,

resp. reakce na závažný stres (MKN-lO, 1992).
Námi získané výsledky podporují oprávněnost a potřebu se blížeji zabývat otázkou
deprese u osob s revmatoidní artritidou. Polovina
vzorku vykazovala projevy deprese a u

třetiny

respondentů

našeho výzkumného

osob souboru byly tyto projevy

středně

až těžce závažné.
Pl:

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána vyšší závažnost

postižení (dle HAQ), vykazují

zároveň větší

závažnost

projevů

funkčního

deprese (dle BDI-

II)

Na základě

výsledků

získaných z

dotazníků

projevů

pozitivní korelace mezi mírou depresivních
funkčních

a mírou poškození v oblasti

schopností u osob našeho výzkumného vzorku.

Zjištění

Revmatoidní artritida je

postižení. Vyšší míra disability
Ovlivněné

oběma

významné pozitivní korelace mezi

překvapujícím.

podání

BDI-II a HAQ se prokázala významná

faktory

onemocnění způsobující

představuje

aj.) v

důsledku

toho i

běžné

vysoké

každodenní

činnosti

vykonávat pro nemocného jiné

Negativně

důležité

ovlivněna

aktivity jako

zátěže.

(např. chůze,

a to i ty

stisk,

nejzákladnější,

jako např. oblékání, hygiena, stravování atp .. Tyto okolnosti u nemocného
k závislosti na pomoci druhých.

funkční

pro nemocného situaci zvýšené

jsou schopnosti vykonávat základních fyzické aktivity

věcí

ničím

není

často

vedou

je však také schopnost

např. volnočasové

a sociální

aktivity. Snížení funkčních schopností také způsobuje nesnáze v zapojení se do plného
pracovního

poměru

a může vyústit v omezení

a 2.4.4.) Pro ilustraci

můžeme

či ztrátě zaměstnání

(viz kapitola 2.4.3.

uvést, že v našem výzkumu 50% všech

jsou v invalidním důchodu v přímé souvislosti s onemocněním RA.
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respondentů

Vyšší míra poškození kloubu, tedy i snížení jeho

funkčnosti

artritidy také spojeno s vyšší mírou bolesti, ale také i se
změnou

bývá u revmatoidní

změnou

jejich postavení a
funkčních

fyzického vzhledu nemocného (viz kapitola 2.4.5). Ztráta
často

schopností u revmatoidní artritidy, jak bývá

uváděno,

představuje

tedy

významný zásah do kvality života nemocného (Strombeck, Ekdahl et al., 2000).
Existenci vztahu mezi ztrátou

funkčních

schopností a snížením ke zdraví vztažené

kvalitě

života podporují také výsledky našeho výzkumu. Mezi

našich

respondentů

průměrnými

skóry

průměrným

v jednotlivých oblastech dotazníku SF-36 a jejich

indexem disability dle dotazníku HAQ byl shledán signifikantní negativní

korelační

vztah (viz tabulka č.15 kapitola 3.4.3.).
Snížená
omezení v
zátěž.

úroveň funkčních

nejrůznějších

představuje

schopností tedy

pro nemocného významné

životních oblastech a tak jistě představuje i zvýšenou

Naši respondenti vykazují v 69%

střední

dle indexu disability - dle HAQ (viz tabulka

až vážné snížení

č.12,

funkčních

emoční

schopností

graf.9, kapitola 4.2.1.), tedy více

než polovina osob trpí významným omezením ve vykonávání základních fyzických
aktivit a každodenních
korelačního
symptomů,
příčinné

činností.

Naše výsledky podporující

vztahu mezi úrovní
jak již bylo

řečeno,

funkčních

nejsou proto

přítomnost

pozitivního

schopností a úrovní depresivních

překvapující.

Výzkum však

nevysvětluje

souvislosti mezi depresí a disabilitou.

Z tohoto
depresí a

důvodu

funkčními

není možné

spatřovat

schopnostmi. Deprese jako taková

také psychologickou

zátěž.

Její

tělesné

příčinnou

souvislost meZI

představuje

pro nemocného

pouze tuto

symptomy (vedoucí

např.

ke zvýšené

únavnosti, snížení aktivity aj. - viz kapitola 3.1.2.) a psychické symptomy
pocity bezmoci,

sklíčenost

pesimismus, pasivita aj.- viz kapitola 3.1.1) mají jistě také

negativní vliv na úroveň disability u nemocného s RA. Dickens, Creed (2001)
že depresivní pacient s RA mívá zvýšený strach z
méně nadějnou

se svým

(např.

dopadů

nemoci, považuje

uvádějí,

léčbu

za

a hůře se vyrovnává s jejími dopady. Pacienti jsou pak méně spokojeni

lékařem

a

hůře

spolupracují na

léčbě

než pacienti s RA,

depresivní obtíže. Tyto okolnosti zhoršují celkový zdravotní stav a
zvýšení disability.

Např.

Katz, Yelin (1995) shledali nižší

schopností mezi nemocnými s RA,

kteří

kteří

následně
úroveň

nemají

vedou ke
funkčních

vykazovali zároveň depresivní symptomy.
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Navíc, jak bylo uvedeno v kapitole 1.3.4., pro udržení
součástí

pravidelné

cvičenÍ.

Depresivní pacient

může

mít

funkčnosti

větší

je nezbytnou

tendenci být pasivní,

což následně může také zhoršovat jeho funkční stav.

P2: Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána
(dle BDI-II), vykazují

zároveň

větší

závažnost

projevů

deprese

nižší kvalitu života v jejích v jednotlivých

oblastech (dle SF-36).
základě výsledků

Na

získaných z dotazníků BDI-II a SF-36 od osob našeho

výzkumného vzorku se prokázala významná negativní korelace mezi
hodnocenou mírou depresivních projevů a

subjektivně

subjektivně

hodnocenou kvalitou života ve

všech jednotlivých oblastech dle metody SF-36. Tyto výsledky potvrzují výše uvedený
předpoklad.

Osoby našeho výzkumného vzorku navíc vykazují ve všech posuzovaných
oblastech dotazníku SF-36 snížení kvality života (pro srovnání jsou v grafu
příloha č.l

ilustrativně

Č.ll

-

uvedeny výsledky americké populace, získané v roce 1998,

kde je představuje křivka v jeho horní polovině).
Tyto okolnosti podporují
chronické

onemocnění,

všeobecně přijímaný

fakt, že revmatoidní artritida je

jehož aspekty jsou natolik závažné, že

negativně ovlivňuje

kvalitu života nemocných (viz kapitola 2.).
Podobně
funkčních
těmito

jako je tomu u vztahu mezi mírou depresivních

schopností, ani zde není možné se

vyjádřit

symptomů

a mírou

k příčinné souvislosti mezi

oblastmi.

Dále se pokusíme

zjištěný

vztah mezi depresí a kvalitou života konkretizovat dle

jednotlivých oblastí, které jsou metodou SF-36 posuzovány.
•

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána
BDI-II), vykazují

zároveň

větší

závažnost

projevů

nižší kvalitu života v oblasti.[Yzické

deprese (dle

funkčnosti

(dle SF-

36).
Na

základě výsledků

získaných od osob našeho výzkumného vzorku se prokázala

významná negativní korelace mezi

subjektivně
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hodnocenou mírou depresivních

projevů

a

subjektivně

hodnocenou kvalitou života ve výše uvedené oblasti. Tyto

výsledky potvrzují shora uvedený předpoklad.
V jednotlivých položkách této subškály dotazníku SF-36 respondent hodnotí,
v jakém rozsahu je v důsledku svého
základních fyzické aktivity,

onemocnění

např. chůze,

omezen ve schopnosti vykonávat

hygiena atp.. U osob našeho výzkumného

vzorku, nemocných s RA, u nichž je primárním symptomem disabilita je
hodnotí stejný aspekt, jako je tomu u posuzování

funkčních

zřejmé,

že

schopností v dotazníku

HAQ. V našem výzkumu se navíc ukázal jako statisticky významný

(Personův

koeficient korelace - 0,79, p<O,OOI) negativní korelační vztah mezi parciálním skórem
subškály - fyzická funkčnost (dle SF-36) a celkovým indexem disability (dle HAQ).
V tomto

případě

je proto možné hledat podobné

objasnění

pro získané výsledky

jako v případě předpokladu Pl.
•

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána
BDI-II), vykazují

zároveň

větší

závažnost

projevů

deprese (dle

nižší kvalitu života voblasti omezení rolí z důvodu

fýzických zdravotních obtíží (dle SF-36).
Na

základě výsledků

získaných od osob našeho výzkumného vzorku se prokázala

významná negativní korelace mezi
projevů

a

subjektivně

subjektivně

hodnocenou mírou depresivních

hodnocenou kvalitou života ve výše uvedené oblasti. Tyto

výsledky potvrzují shora uvedený předpoklad.
Zde se respondent

vyjadřuje

k otázce v jakém rozsahu jeho fyzické zdravotní

obtíže narušují vykonávání každodenních činností a práce.
Osoby našeho výzkumného vzorku ve svých výsledcích v této oblasti kvality
života dokládají, že se cítí být významně omezeni ve vykonávání uvedených činností a
to v důsledku fyzických obtíží. Jejich výsledky v dotazníku HAQ, ale i v
subškále SF-36, dokládají, že jejich základní
sníženy

(konkrétně

vykazuje

střední

až

funkční

schopnosti jsou

předchozí
významně

jak již bylo uvedeno, 69% osob zahrnutých do našeho výzkumu
těžké

snížení

funkčních

schopností dle indexu disability - HAQ,

viz tabulka č.12, graf.9, kapitola 4.2.1.).
Polovina

respondentů

navíc

byla

v době

výzkumu

Revmatologického ústavu a tedy zcela jistě byli tito lidé
každodenních aktivitách a nemohli

navštěvovat
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výrazně

v lůžkové

péči

omezeni ve svých

práci v důsledku hospitalizace. Rozdíl

mezi výsledky ambulantních a

lůžkových pacientů

našeho vzorku v této oblasti
Průměrné

dotazníku SF-36 byl shledán jako signifikantní (pS; 0,05).

skóre

ambulantních pacientů zde bylo 42,0(SD 40,6) a lůžkových 19,4 (SD 23,3), p=0,02.
Vztah mezi omezeními v každodenních aktivitách a pracovním
fyzických potíží (snížení

funkčních

životě

z

důvodu

schopností) a depresí, je již delší dobu znám a

v této práci již byl také diskutován. Např. Katz, Yelin (1995) se domnívají, že omezení
činností představuje

v oblasti každodenních

při

významný rizikový faktor

rozvoji

depresivních symptomů u žen s revmatoidní artritidou.
Omezení v oblasti každodenních
nemocného i v těch
zvýšenou

potřebu

činností

a práce vedou k snížení nezávislosti

nejzákladnějších činnostech

pomoci druhých. V

každodenního života a

důsledku těchto

okolností pak

způsobuje
může

tak

vznikat

kontrast mezi životními ambicemi a reálnými možnostmi nemocného, které jsou
omezovány

funkčními

obtížemi. To

jistě způsobuje řadu

frustrací a

může

narušovat

také pozitivní sebehodnocení a vést k emočním obtížím jako je deprese. Katz,
Neugebauer (2001) potvrzují, že
s RA, je

klíčové,

při

vzniku depresivních

symptomů

u nemocných

zda jsou spokojenosti se svými schopnostmi. Tato spokojenost, resp.

nespokojenost, pak

zprostředkovává

vztah mezi

nárůstem

depresivních

symptomů

a

omezením činností každodenního života, práce, ale i společenského života.
V našem výzkumu shledaná negativní korelace hodnot kvality života v této
dimenzi s projevy deprese přispívá k výše uvedeným závěrům.
•

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána

větší

závažnost

projevů

deprese (dle

BDI-II), vykazují zároveň nižší kvalitu života v oblasti tělesné bolesti (dle SF-36).
Na

základě výsledků

získaných od osob našeho výzkumného vzorku se prokázala

se významná negativní korelace mezi
projevů

a

subjektivně

subjektivně

hodnocenou mírou depresivních

hodnocenou kvalitou života ve výše uvedené oblasti. Tyto

výsledky potvrzují uvedený předpoklad.
V otázkách této oblasti dotazníku se hodnotí intenzita bolesti a její vliv na práci,
jak v domácnosti tak v zaměstnání.
Jak již bylo diskutováno, chronická bolest a deprese jsou aspekty, které jsou spolu
často

spojovány. Jejich vzájemná negativní korelace, kterou jsme v našem výzkumu

shledali není

opět ničím překvapivým.
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současnosti,

V

jak uvádí Dickens, Creed (2001) jsou jejich vzájemné vazby

předpokládány, nicméně
pravděpodobně

Bolest

při

nejsou zcela odhaleny jejich

příčinné

oboustranné.
artritidě

revmatoidní

je bolest klidová, tzn. je

postižený kloub v klidu. S pohybem se však její intenzita
kapitola 2.4.2.3). U nemocného tak
volnočasových,

souvislosti, které jsou

často

přítomná,

většinou

zátěž.

zvýšená emocionální

zvyšuje (viz

dochází k omezování aktivit, jak

tak sociálních i pracovních. Chronická bolest také

kvalitu spánku a tím i vede k větší

i když je

únavě. Překonávání

stále

negativně ovlivňuje

přítomné

bolesti je jistě

Tyto okolnosti pak bývají faktory, které u nemocného

s revmatoidní artritidou mohou zvyšovat

pravděpodobnost

výskytu depresivních

obtíží.
Ale je zde i

opačná

souvislost mezi depresí a bolestí. Jsou to

právě

psychologické

faktory, (zejména emocionální stavy a pocity), které hrají významnou roli

při utváření

motivace boje pacienta s nemocí a jeho strategií vyrovnávání se s ní. Jak již bylo
řečeno

deprese vede

sekundárně

že intenzita bolesti je na

ke zhoršování průběhu nemoci, což vzhledem k tomu,

aktivitě

choroby

přímo

bolesti. Navíc pacient s depresivními symptomy
ovlivňuje
tělesné

také percepci bolesti. Každý

obtíže a bolest s nimi spojenou vnímá

zvládat a

potlačit

zaměstnáním

•

člověk,

závislá, znamená také zhoršení

může

být více pasivní, což

který je v klidu se více
intenzivněji.

Jedním z

bolest je odpoutat pozornost od vlastního

následně

soustředí

na své

prostředků,

jak

těla, např. právě

se nějakou aktivitou.

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána větší závažnost
BDI-II), vykazují

zároveň

projevů

deprese (dle

nižší kvalitu života v oblasti celkového zdraví (dle SF-

36).
Na

základě výsledků

získaných od osob našeho výzkumného vzorku se prokázala

významná negativní korelace mezi
projevů

a

subjektivně

subjektivně

hodnocenou mírou depresivních

hodnocenou kvalitou života ve výše uvedené oblasti. Tyto

výsledky potvrzují uvedený předpoklad.
Subškála celkového zdraví
Geho

současný

stav,

očekávání

vyjadřuje,

jak respondent hodnotí své celkové zdraví,

do budoucnosti, ve srovnání s ostatními lidmi a také

jeho odolnost vůči nemocem).
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jistě

Snížení kvality života v této oblasti
onemocnění.

Revmatoidní artritida je choroba,

souvisí se závažností a stavem
při

které dochází k postupnému

zhoršování se obtíží a tím i jejích dopadů. Vyhlídky do budoucnosti tedy nejsou nijak
pozitivní. Každá osoba žijící s artritidou si je postupného zhoršování obtíží a tím i své
zdravotní kondice
léčeno

bývá

náchylný na

dobře vědoma.

Navíc jde o

onemocnění

léky, které reakci imunitního systému
běžná onemocnění

autoimunitní a skoro vždy

potlačují,

pacient je proto i více

doprovázeny symptomy tzv. systémovými, kdy se pacient cítí
unavený, zesláblý
může

je

(podobně

jako

často

než ostatní lidé. Primární symptomy bývají

např. při chřipce). Při

zvýšené

celkově
aktivitě

nemocný,
artritidy se

objevovat také zvýšená tělesná teplota. Horší klinický stav revmatoidní artritidy

často

dáván do souvislosti s výskytem depresivních

symptomů

u nemocných

(např.

Katz, Yelin, 1995, Dickens, Creed, 2001 aj.).
Existuje zde

opět

také

zvýšené obavy z nemoci,

opačná

souvislost. Mezi

přesvědčení

o

příznaky

přítomnosti

deprese

závažného

obecně patří
onemocnění,

pesimistický pohled do budoucnosti, negativní hodnocení sebe sama. U nemocných
s revmatoidní artritidou pak

současná přítomnost

nemoc vnímají jako více závažnou, trpí pocity
jako

méně nadějnou.

Deprese tedy v tomto

deprese

beznaděje

může způsobovat,

že svou

léčbu

vnímají

a také svou

případě negativně ovlivňuje,

jak jedinec

vnímá svůj zdravotní stav.
Je tedy

pravděpodobné,

že existuje souvislost mezi tím, jak jedinec hodnotí

zdravotní stav na této subškále a s přítomností depresivních

symptomů,

svůj

kterou

potvrzují i výsledky našeho výzkumu.
•

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána větší závažnost projevů deprese (dle
BDI-II), vykazují zároveň nižší kvalitu života v oblasti vitality (dle SF-36).
Na

základě výsledků

získaných od osob našeho výzkumného vzorku se prokázala

významná negativní korelace mezi
projevů

a

subjektivně

subjektivně

hodnocenou mírou depresivních

hodnocenou kvalitou života ve výše uvedené oblasti. Tyto

výsledky potvrzují uvedený předpoklad.
V otázkách této subškály je zahrnuto hodnocení
pocitům

pocitů

energie a elánu oproti

únavy a vyčerpání.

Chronická bolest, porucha spánku, omezení
zánětlivý

funkčnosti, dlouhodobě přetrvávající

proces v těle, ale i jiné tzv. systémové projevy revmatoidní artritidy
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způsobují,

že se nemocný cítí bez energIe a

zvýšeně

unavený.

Následně

je více

pasivní, omezuje své aktivity. Tento stav vede k dalším komplikacím a také
k

emočním

navíc

potížím jako je např. deprese (Katz, Yelin 1995). Míra chronické únavy je

špatně

redukovatelná

běžnými způsoby

často

dáván do

spánek

překonat

Dlouho trvající chronická únava a marné pokusy jí
k frustraci a pocitu bezmoci, který je

např.

jako je

přímé

či odpočinek.

vede u nemocných

souvislosti s depresí (viz

kapitola 3.2.7).
V této oblasti dochází asi nejvíce k překrývání

symptomů

artritidy. Pocity ztráty energie,elánu, zvýšené únavy a

deprese a revmatoidní

vyčerpání

jsou totiž

společné,

jak pro depresi, tak pro revmatoidní artritidu. Negativní korelace hodnot kvality života
v této dimenzi s projevy deprese je plně

očekávaná.

Domníváme se, že hodnocení a diagnostika deprese u osob s revmatoidní artritidou
jsou

právě těmito

okolnostmi komplikovány. Depresivní symptomy mohou být u

pacienta považovány za doprovodné projevy artritidy a může se proto stát, že zůstanou
nerozpoznány. Mohou pak
také
•

negativně ovlivňovat léčebný

způsobovat např. neopodstatněné

zvýšení či

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána

změnu

větší

proces artritidy, ale mohou

medikace.

závažnost

projevů

deprese (dle

BDI-II), vykazují zároveň nižší kvalitu života v oblasti sociální funkčnosti (dle SF36).

Na

základě výsledků

získaných od osob našeho výzkumného vzorku se prokázala

významná negativní korelace mezi
projevů

a

subjektivně

subjektivně

hodnocenou mírou depresivních

hodnocenou kvalitou života ve výše uvedené oblasti. Tyto

výsledky potvrzují uvedený předpoklad.
Při

hodnocení své sociální

míry u nich zdravotní
společenského

či

funkčnosti

se respondenti

emocionální obtíže zasahují do

vyjadřují

běžných

k tomu, do jaké

sociálních aktivit a

života (např. v rodině, mezi přáteli atp.).

Mnoho výzkumných studií, jak již bylo uvedeno výše, zkoumalo vliv revmatoidní
artritidy na základní funkční aktivity, jako např. sebe-obsluha či každodenní

činnosti

a

prokázaly silné spojení mezi omezeními uvedených aktivit a depresí.(Katz, Yelin,
1995) Naproti tomu

Katz a Neugebauer (2001) prokázali, že omezení ve

schopnostech vykonávat pro respondenty více hodnotné
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činnosti, např.

i

volnočasové,

odpočinkové

představují podstatně

v základních

činnosti

aktivity a zejména pak

společenským

spojené se

životem,

vyšší rizikový faktor pro vznik deprese než jsou omezení

funkčních

aktivitách. Do uvedených

také subjektivní hodnocení

(konkrétně

ve schopnostech vykonávat
sociálním životem. Tato

činnosti

výsledků

se navíc

silně

promítalo

míra nespokojenosti) nemocných s omezeními

každodenního života a také aktivity spojené se

skutečnost je

v použitém dotazníku SF-36

dobře

reflektována,

ve všech oblastech se vždy jedná o respondentovo subjektivní hodnocení kvality
konkrétně

života, zde

v sociální

funkčnosti.

Výsledky našeho výzkumu možnou

souvislosti mezi omezeními v oblasti sociálních aktivit a depresí potvrzují.
Vzhledem k obsahu použitých otázek subškály, kdy do hodnocení svých sociálních
omezení, respondent zahrnuje jako zdroj
reflektována i možná souvislost
může

zároveň tělesné

opačná.

i emocionální obtíže, je zde

Tj., že z důvodu depresivních

symptomů

docházet k snížení kvality života nemocného v sociální oblasti, cožje nesporné.

Výsledky našeho výzkumu jsou také s velkou pravděpodobností
že podstatnou

část

(polovina) osob výzkumného vzorku

To znamená, že tito nemocní byly v

době

sociálních aktivitách a tím vystaveni vyšší
respondentů

výzkumu
míře

pak také vykázala ve výsledcích

tvořili

může

pacienti tzv.

významně

faktem,
lůžkoví.

omezeni ve svých

sociálního stresu. Tato podskupina

signifikantně

hodnocené deprese (p::; 0,01), oproti osobám v ambulantní
tento fakt

ovlivněny

vyšší míru

péči.

subjektivně

Domníváme se, že

existenci významného vztahu mezi depresivními symptomy a

omezeními v oblasti sociálních aktivit v našem výzkumu ještě více podpořit.
•

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána
BDI-II), vykazují
emočních

Na

zároveň

projevů

deprese (dle

nižší kvalitu života voblasti omezení rolí z důvodu

získaných od osob našeho výzkumného vzorku se prokázala

významná negativní korelace mezi
a

závažnost

obtíží (dle SF-36).

základě výsledků

projevů

větší

subjektivně

subjektivně

hodnocenou mírou depresivních

hodnocenou kvalitou života ve výše uvedené oblasti. Tyto

výsledky potvrzují shora uvedený předpoklad.
V této škále dotazníku osoby

subjektivně

emocionální obtíže narušují každodenní
ke

splnění úkolů,

činnosti

hodnotí v jakém rozsahu jejich

a pracovní aktivity

snížená výkonnost a to jak v objemu tak i

aj.).
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(např.

kvalitě

delší doba

odvedené práce

Osoby našeho výzkumného vzorku, jak již bylo uvedeno, hodnotí
života v této oblasti oproti zdravé populaci jako nižší. Je tedy

zřejmé,

úroveň

kvality

že respondenti

trpí emočními obtížemi, které jim v poměrném rozsahu uvedené činnosti narušují.
V otázce jsou navíc
deprese

nebo

depresivních

úzkost.

symptomů

přímo

jako

Poměrně

příklad

vysoké

zjištěný

emočních

procentuální

obtíží nabídnuty

zastoupení

mezi osobami výzkumného vzorku proto přímo

mezi výsledky této subškály dotazníku SF-36 a
existovat i námi

možných

subjektivně

zvýšených

naznačuje,

že

vnímanou depresí by mohl

signifikantní vztah.

Respondenti navíc udávají, že jim jejich

emoční

potíže a to i deprese, do

míry narušují kvalitu jejich života v této oblasti.

značné

Vezmeme-li zde v úvahu také

výsledky z druhé subškály dotazníku (omezení rolí z důvodu fyzických zdravotních
můžeme

obtíží),

navíc konstatovat, že osoby našeho výzkumného vzorku se cítí být

omezeny ve vykonávání každodenních
emočních

činností

a práce z důvodu fyzických, ale i

potíží. Domníváme se, že tento fakt poukazuje na to, jak je

nemocných s revmatoidní artritidou reflektovat také jejich

emoční

důležité

u

obtíže, nejen ty

fyzické.
Do jaké míry sem zasahuje i úzkost není bohužel možné odhadnout.
Problematikou úzkosti jsme se v našem výzkumu blíže nezabývali. Bylo by
zajímavé zkoumat vztah deprese a úzkosti mezi osobami s RA. K tomuto

jistě

účelu

by

však bylo nutné administrovat další výzkumnou metodu, což by představovalo již pátý
dotazník v rámci testové baterie a tím také, dle našeho názoru,

neúměrné

zatížení

respondenta.
•

Jedinci s diagnózou RA, u nichž je shledána
BDI-II), vykazují

zároveň

větší

závažnost projevů deprese (dle

nižší kvalitu života v oblasti duševního zdraví (dle SF-

36).
Na

základě výsledků

získaných od osob našeho výzkumného vzorku se prokázala

významná negativní korelace mezi
projevů

a

subjektivně

subjektivně

hodnocenou mírou depresivních

hodnocenou kvalitou života ve výše uvedené oblasti. Tyto

výsledky potvrzují uvedený předpoklad.
Duševním zdravím se zde rozumí celkový duševní stav

člověka,

který

např.

zahrnuje problematiku námi zkoumané deprese, úzkosti, pozitivní a negativní náladu
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aj. Je velmi

pravděpodobné,

respondentů

pokud polovina našich

vykazovala depresivní symptomy, že budou také

negativněji

v různé

míře

hodnotit kvalitu svého

duševmbo zdraví v dotazníku SF-36. Je zde možné namítnou, že mezi potížemi, které
snižují dimenzi duševní zdraví je v této subškále zahrnuta i např. úzkost. Na společný
výskyt depresivních a úzkostných obtíží u osob s revmatoidní artritidou poukázali
např.

Soderlin, Hakala (2000). Shledali, že

přítomnost

úzkosti mezi osobami jejich

výzkumného vzorku se shodovala s všeobecně udávaným výskytem deprese u osob
s RA (20%), což shodně udává i VanDyke et al. (2004). Úzkost a deprese v jejich
výzkumu spolu navíc

signifikantně

Domníváme se, že

celkově

korelovaly.

snížené hodnocení oblasti duševní zdraví osobami

našeho výzkumného vzorku také
vykazují

závažnější emoční

přispívá

k předpokladu, že tito lidé

konkrétně

obtíže,

subjektivně

pak depresivní symptomy. (Jak bylo

shledáno výsledky v dotazníku BDI-II.)

Čím vyšší je úroveň dosaženého vzdělání u nemocného s RA, tím méně

P3a:

závažné projevy depresivní symptom atiky (dle BDI-II) tento jedinec vykazuje.
Výsledky našeho výzkumu ukazují souvislost mezi výší dosaženého

vzdělání

a

závažností úrovně subjektivně vnímané deprese. Čím vyšší vzdělání respondenti
dosahovali, tím nižší vykazovali míru závažnosti deprese. Tyto výsledky potvrzují
výše uvedený předpoklad.
Námi shledaná souvislost se shoduje
al. (2000) - viz kapitola 3.2.4.,

kteří

např.

s výsledky výzkumu Bender, Martin et

mezi faktory

deprese u nemocnými s revmatoidní artritidou

průkazně

řadí právě

asociované s vyšší úrovní
nižší

úroveň

dosaženého

vzdělání.

Jedním z možných
vyhledávají včas pomoc

vysvětlení
lékaře,

skutečnosti

této

je, že lidé s vyšším

lépe se vyrovnávají se zátěžovými situacemi, věnují se

více fYzickým aktivitám a lépe spolupracují s lékařem než lidé s nižším
Tyto okolnosti pak bývají
závažné postižení
úroveň
může

funkčních

příčinnou,

že lidé s vyšším

vzděláním

vzděláním.

vykazují

méně

schopností (viz kapitola 3.4.3.2.). Vzhledem k tomu, že

disability u osob s RA bývá často spojována s úrovní depresivních
být tento fakt také

vzděláním

vysvětlením

pro námi shledaný vztah mezi úrovní

dosaženého vzdělání a depresivními symptomy.
111

symptomů,

P3b:

Lidé trpící RA v ambulantní péči vykazují menší závažnost depresivních

projevů

(dle BDI-II) ve srovnání se s nemocnými v

Respondenti našeho výzkumu vykazují
symptomů

v sebeposouzení oproti

lůžkové péči.

signifikantně

nižší závažnost depresivních

respondentům lůžkovým.

Tyto výsledky potvrzují

objektivně významně

omezeni ve vykonávání

výše uvedený předpoklad.
Nemocní v lůžkové
činností běžného

života,

Zvýšený stresový faktor
hospitalizace

péči

JSou

zaměstnání,
představuje

jistě představuje,

jsou také limitováni v sociálních kontaktech.

také

změna prostředí

Lůžkové

běžného

režimu, kterou

ale také omezené možnosti soukromí. Navíc jsou
onemocněním

hospitalizovaní lidé stále vystaveni konfrontaci se svým
se jím více zabývat.

a

a jsou nuceni

pacienty v Revmatologickém ústavu v zásadě

tvoří tři

hlavní skupiny nemocných - osoby po chirurgickém zákroku, osoby hospitalizované
z důvodů diagnostických a nemocní se zhoršeným zdravotním stavem. Pro všechny
uvedené skupiny nemocných je hospitalizace spojena s významným

očekáváním

a

tedy i nejistotou.
Ačkoliv

zdravotní stav

stav ambulantních
stresovým

lůžkových pacientů

pacientů,

faktorů.

nutně

nemusí být

jsou hospitalizovaní nemocní

Tyto okolnosti pak mohou být

horší než zdravotní

nepoměrně

více vystaveni

příčinnou závažnější

depresivní

symptomatiky, kterou tato skupina respondentů v našem výzkumu vykazuje.

Ženy trpící RA vykazují větší závažnost depresivních projevů (dle BDI-

P3c:

II) ve srovnání s muži trpícími RA .
Vyšší výskyt deprese u žen s RA je stále diskutovanou otázkou. Dle námi
získaných

výsledků

sice ženy dosahují vyšších hodnot

při

sebeposuzování

projevů

deprese (dle BDI-II), ale tento fakt nebyl statisticky významný. Není tedy možné se
vyjádřit,

zda ženy v našem výzkumu vykazují vyšší míru depresivních

naopak.

Autoři české

hodnocení
vyšších

výsledků

skórů

Ačkoli

adaptace dotazníku BDI-II navíc

upozorňují

symptomů či

na fakt, že

při

tohoto dotazníku je nutno brát v úvahu tendenci žen dosahovat

než muži.

jsme se při

výběru

osob do výzkumného vzorku snažili respektovat obecné

zastoupení nemoci dle pohlaví (2-4: 1),

při
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velikosti našeho vzorku je celkový

počet

mužů

14 a žen 38. Pro bližší zkoumání vlivu pohlaví na závažnost depresivních

symptomů

by bylo

jistě

vhodné výzkum provést s větším

počtem respondentů,

což

ovšem z praktických důvodů v této práci nebylo možné.

P3d:

Lidé s diagnózou RA žijící v partnerském soužití vykazují menší
projevů

závažnost depresivních

(dle BDI-II) ve srovnání s lidmi s dg.RA

nežijícími v partnerském soužití.

Osoby žijící v partnerském svazku a osoby žijící bez partnera nevykazují v našem
výzkumu průkazný rozdíl v míře
Na rozdíl od našich

subjektivně

výsledků

vnímané deprese.

jiné klinické studie zabývající se problematikou

deprese u osob s RA shledali rodinný stav, zda pacient žije v partnerském vztahu, jako
signifikantní prediktor deprese. Partnerské soužití je zde považováno za významnou
formu sociální podpory (Abdel-Nasser et al., 1998).
přátel
méně

Nemocní s podporou rodiny a

přizpůsobení,

vykazují vyšší sebeúctu, psychologické

životní spokojenost a

deprese (Hill, 1998).

Lidé,

kteří

mají množství

účastnit nejrůznějších

přátel

a sociálních

aktivit, které jim

vztahů

následně

jsou jistě více motivováni se

pomáhají redukovat emocionální

stres. Tyto okolnosti mohou mít pozitivní vliv také na úsilí pacienta, které
zvládnutí svých obtíží a tím je
pokud rodina
jistě

či

ovlivněn

věnuje

i jeho vztah k léčbě. Domníváme se také, že

nemocnému nejbližší okolí pozitivně akceptuje jeho obtíže a potřeby,

je to také významný faktor napomáhající pacientovi samotnému své potíže

akceptovat a lépe emocionálně zvládat.
Odlišné výsledky v našem výzkumu mohou být

ovlivněny

velikostí a strukturou

výzkumného vzorku a bylo by vhodné je ověřit na větším počtu respondentů.

P3e:

Lidé s diagnózou RA v invalidním

depresivních

projevů

důchodu

vykazují

větší

závažnost

(dle BDI-II) ve srovnání s lidmi s dg RA pracujícími na

plný úvazek a lidmi s dg RA ve starobním důchodu.

Osoby našeho výzkumného vzorku, které jsou v invalidním
s RA vykazují na základě získaných výsledků,

113

výrazněji

důchodu

v souvislosti

vyšších hodnot v

subjektivně

vnímané
poměr.

míře

deprese než osoby v starobním

kteří uváděli,

Oproti tomu mezi nemocnými,

úvazek byla

průkazně

důchodu či

shledána nejnižší

pracující na plný pracovní

že jsou

úroveň subjektivně

zaměstnáni

na plný

vnímané deprese. Tyto

výsledky potvrzují výše uvedený předpoklad.
Všichni respondenti našeho vzorku,
příčinu

kteří

jsou v invalidním

důchodu,

udávali jako

svých snížených pracovních schopností důsledky revmatoidní artritidy.
funkčních

Primární symptomy revmatoidní artritidy, tedy postupné snižování
přibližně

schopností, jsou natolik závažné, že
onemocnění způsobují

po deseti letech od propuknutí

u 50% pacientů neschopnost vykonávat zaměstnání, tedy plnou

invaliditu ( viz kapitola 1.2. - Pavelka, Rovenský, 2003).
Snížení pracovní schopnosti u nemocných s RA bývá tedy ve velké

většině

z důvodu různě závažné disability. Úroveň funkčních schopností meZI našimi
respondenty se
příloha č.1).

významně

lišila dle jejich pracovního

Osoby v invalidním

důchodu

vykazují

zařazení

výrazně

(viz tabulka

vyšší

funkční

č.19,

postižení

oproti osobám pracujícím na plný úvazek.
Jak bylo již

několikrát

diskutováno, snížení

považováno za jeden z významných
depresivních

symptomů

jeden z vážných

podílejících se na zvýšeném výskytu

které zvýšená disabilita u nemocných

zaměstnání

a plný invalidní

finančních

omezení a

důchod

P3f :

zátěž

představuje

mění
změna

Ztráta

přináší řadu

sociální roli nemocného v rodině i ve

společnosti.

pracovní

pravděpodobně

způsobuje.

nemocnému

velmi

způsobilosti

životního stylu nemocného, domníváme se, že pro
sociální a emoční

schopností bývá

u osob s RA. Omezení pracovních schopností

důsledků,

Vzhledem k tomu, že

faktorů

funkčních

znamená

jistě

něj představuje

závažnou

změnu

také významnou

a může vést ke vzniku depresivních obtíží.

Čím delší je doba onemocnění u lidí s diagnózou RA, tím více závažné

projevy depresivní symptom atiky (dle BDI-II) tito jedinci vykazují.
U

respondentů

depresivních

našeho výzkumného vzorku závažnost

symptomů vzrůstá

se zvyšující se délkou

výzkumu tedy poukazují na existenci závislosti depresivních
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subjektivně
onemocnění.
symptomů

vnímaných
Výsledky

a délky trvání

shodě

revmatoidní artritidy a jsou ve

se závěry

některých

studií zkoumající depresi u

nemocných s RA.
Např.

Smedstat et al. (in Soderlin, Hakala 2000) shledali, že pacienti s kratší dobou

trvání nemoci

(průměr

trvání 2,2 roky) vykazují výrazně méně

deprese (11 % osob v rámci této skupiny) oproti
(průměr

subjektivně

pacientům

hodnocené

s delší dobou trvání

trvání 15,3 let, 20% osob ).

Tento vztah mezi délkou trvání revmatoidní artritidy a výskytem depresivních
symptomů

bývá spojován s vlastním charakterem

onemocnění.

S jeho délkou dochází

k progresi primárních symptomů, zvyšování disability, zvyšování počtu ortopedických
operací, s dlouhodobým užíváním

léků

Emoční zátěž jistě představují

atp.

symptomů. Celkově

dochází také k nárůstu jejich vedlejším

také

různě

střídající

se

účinků

fáze zlepšení a zhoršení
pravděpodobně

tedy dochází vždy k progresi nemoci, disability a

i zhoršení kvality života nemocných (viz kapitola 2.4.1.1.; 2.4.1.2.).
Tyto okolnosti podporují také výsledky našeho
(tabulka

č.20

a

č.21)

šetření.

Pro ilustraci v příloze

jsou uvedena data, která byla získána v našem výzkumu a

poukazují na signifikantní vztah mezi zhoršující se úrovní
kvalitou života a délkou trvání

onemocnění

funkčních

onemocnění

pouze 17% respondentů trpí revmatoidní artritidou v trvání do 3 let.
chronické RA pacienty. Tento fakt také

procentuální zastoupení

subjektivně

subjektivně

může

vnímané deprese

vzrůstá

Míra

věkem

osob s RA našeho výzkumného vzorku.

subjektivně

věkem.

osob tedy

vysvětlovat

vyšší

respondentů

věkem

osob našeho

vnímané deprese, kterou tyto osoby

vykazovali. Tyto výsledky potvrzují výše uvedený

s narůstajícím

Většina

ve vztahu s narůstajícím

Byla shledána signifikantní pozitivní závislost mezi

konstatovat, že u našich

více než 10 let,

vnímané deprese u našich respondentů.

P3g:

výzkumného vzorku a mírou

schopností,

u osob výzkumného vzorku.

60 % osob výzkumného vzorku udává délku svého

představuje

č.1

předpoklad.

závažnost depresivních

Tyto výsledky jsou ve

shodě

Je tedy možné

symptomů vzrůstá

se závěry

některých

studií

zkoumající depresi u nemocných s RA např Katz, Yelin (1995).
Oproti tomu jiní
zmiňují
opačný

sice

věk

autoři uvádějí opačné závěry. Např.

jako faktor

předurčující

Keef, Smith, et al. (2002)

osoby s artritidou k depresi, ale

uvádějí

vztah. Shledali, že mladší lidé s RA (s 451et) byli více náchylní k rozvoji
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depresivních
způsobují

symptomů

než starší lidé s RA. Obtíže spojené s revmatoidní artritidou

u mladších lidí

větší

narušení jejich životního stylu a omezení životních

aktivit. Kontrast mezi životními ambicemi a reálnými možnostmi, které jsou
onemocněním

pravděpodobně

limitovány je

u mladých lidí

výraznější

než u osob

s vyšším věkem.
Tento vztah mezi
více

pravděpodobný

příčinnou

věkem

a depresivními symptomy u osob s RA shledáváme jako

než ten, na který poukazují výsledky našeho výzkumu. Co bylo

tohoto rozdílu je možné se jen domnívat.

Důležitým

faktem, který také

limituje jednoznačnou interpretaci získaných výsledků je velikost našeho výzkumného
vzorku a jeho struktura.

Věkové

(55% ::::; 45 let, 45% > 45 let), i
s věkem

vzrůstá

míra jejich

rozložení našich
přesto

funkčního

však u

respondentů

rovnoměrné

těchto pacientů např. přímo úměrně

postižení (hodnoceno pearsonovým korel.

koeficientem r = 0,556, P <0,001), ale i délka jejich
ilustraci demonstruje tabulka

je sice

č.18, příloha č.1)

onemocnění,

(což pouze pro

Oba tyto aspekty bývají spojovány

s vyšší mírou depresivních symptomů u osob s RA.
Zda tyto okolnosti vedli k námi shledaným

výsledků

není možné s určitostí

konstatovat a bylo by jistě zajímavé je ověřit v dalším výzkumu.
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SHRNUTÍ

Tato práce se zabývá problematikou depresivních
onemocněním

symptomů

u osob trpících
měl

revmatoidní artritida. Námi realizovaný výzkum

explorativní

charakter a jeho cílem byla sonda do života lidí trpících revmatoidní artritidou v ČR,
konkrétně

se

zaměřením

vztahu deprese,
Za

účelem

s diagnózou

na uvedenou problematiku. Základním tématem byla otázka

úrovně funkčních

výzkumu byl

revmatoidní

schopností a kvality života u lidí s RA.
vytvořen

artritida,

Revmatologického ústavu Praha.

výběrový

kteří

Těmto

byli

v

době

respondentům

standardizované dotazníky - HAQ zkoumající
zaměřený

soubor padesáti dvou osob

na posuzování ke zdraví vztažené

sběru

pacienty

byly administrovány

úroveň funkčních

kvalitě

dat

tři

schopností, SF-36

života a BDI-II hodnotící

úroveň

depresivních symptomů. Čtvrtým dotazníkem, který doplňoval administrovanou
baterii výzkumných metod, byl Dotazník pacienta, jehož

účelem

byl

sběr některých

sociodemografických údajů.
Na

základě

pramenů,

konzultací s odborníky voblasti revmatologie, studia odborných

zabývající se problematikou deprese u osob s RA a s přihlédnutím k

charakteru a možnostem výzkumu byly stanoveny tyto základní výzkumné úkoly a
otázky:
1.

Zmapovat depresivní obtíže u nemocných s revmatoidní artritidou.
Jaká je míra

subjektivně

vykazované deprese u osob trpících RA v našem

výzkumném vzorku?
Jaké jsou charakteristiky

subjektivně

vykazovaných depresivních

symptomů

u

osob trpících RA v našem výzkumném vzorku?
2.

Srovnat míru

subjektivně

vnímané deprese,

funkčních

schopností a kvality života

u pacientů s RA.
Existuje souvislost mezi depresí a uvedenými aspekty nemoci?
3.

Popř.

vysledovat další

proměnné,

které mohou souviset s mírou

subjektivně

vnímaných depresivních obtíží u RA.
Existuje

vztah

mezi

některými

sociodemografickými

údaji

charakteristikami a úrovní depresivních obtíží u pacientů s RA?
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či

jinými

Pro hledání
předpoklady,

odpovědi

na výše uvedené otázky byly stanoveny výzkumné

které jsme se s pomocí získaných výsledků pokusili potvrdit.

Analýza výsledků dokládá, že více než polovina osob v našem výzkumném vzorku
vykazovala v
33%

různé intenzitě

respondentů

byla

depresivní symptomy v sebeposouzení,

úroveň projevů

deprese

střední

až

těžká.

přičemž

až u

Tyto nálezy tedy

dokládají, že projevy depresivních obtíží u osob trpících revmatoidní artritidou nejsou
ničím výjimečným
Při

a mohou nabývat závažné úrovně.

kvalitativním rozboru jednotlivých položek škály BDI-II bylo dále shledáno, že

osoby celého výzkumného souboru, ale i respondenti vykazující
projevy deprese dosahují

výrazněji

vyšších

skórů

střední

v otázkách týkajících se

a

těžké

symptomů

ztráta energie, ztráta zájmu o sex, únava a změna spánku.
Popsané výsledky podporují kritiku užívání metod k posuzování depresivních
symptomů

u osob s RA.

Některé

fyzické symptomy deprese

energie, ztráta zájmu o sex, únava,

změna

(například právě

spánku apod. ) totiž mohou být

ztráta

zároveň

symptomy revmatoidní artritidy a tak zvyšovat míru vykazovaných depresivních obtíží
u nemocných s RA. Tento fakt
subjektivně

vnímaných

vyššího zastoupení jeho

může

projevů

být

důvodem

vyššího procentuálního zastoupení

deprese v našem výzkumném vzorku, ale i

celkově

závažnějších projevů.

Dalšími symptomy, které se na celkovém skóru škály BDI-II vysoce podílejí jsou
příznaky

již

převážně

emocionální, afektivní a kognitivní.

Konkrétně

se jedná o

symptomy pesimismus, ztráta radosti, nerozhodnost, pocit bezmoci a pocit potrestání.
U

respondentů

se

středně

závažnými a

podobné preference položek BDI-II jako u

těžkými

depresivními projevy se objevují

výsledků

celého souboru. Oproti osobám

celého výzkumného souboru se ale uvedení respondenti liší ve faktu, že vykazují vyšší
preferenci

symptomů podrážděnost,

znechucení sám ze sebe a

méně upřednostňují

symptom pesimismus.
Výzkum dále potvrzuje
našeho vzorku

vzrůstá

předpoklad,

že míra

se závažností jejich

subjektivně

funkčního

kvality života ve všech zkoumaných oblastech
funkčnost,

vnímané deprese u osob

postižení a snížením

(těmito

úrovně

oblastmi jsou - fyzická

omezení rolí z důvodu fyzických zdravotních obtíží, tělesná bolest, celkové

zdraví, vitalita, sociální

funkčnost,

omezení rolí z

zdraví).
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důvodu emočních

obtíží a duševní

subjektivně

Míra

vnímaných depresivních obtíží, které respondenti vykazovali

také souvisela s druhem

aktuálně

onemocnění,

délkou trvání

úrovní dosaženého

věkem respondentů.

Méně

pacienti v ambulantní

péči,

vzdělání,

poskytované péče (ve smyslu lůžková x ambulantní),
vzdělání,

pracovními schopnostmi a

závažné symptomy deprese v sebeposouzení vykazovali

kratší délkou trvání

onemocnění,

vyšší úrovní dosaženého

pracující na plný pracovní poměr a s nižším věkem.

Naopak

výsledky
symptomů

depresivních

výzkumu ukazují,

úroveň

že

nesouvisí s pohlavím

subjektivně

respondentů

vnímaných

a faktem, zda žijí

v partnerském vztahu, jak bylo na počátku výzkumu předpokládáno.
I

přesto,

opatrnosti

že jsme si

při

vědomi

zobecňování

limitujících

získaných

faktorů

výsledků,

našeho výzkumu a Je

domníváme se, že depresivní

symptomy jsou závažným psychologickým aspektem doprovázející
revmatoidní artritida a proto je potřeba se jimi blíže zabývat.
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třeba

onemocnění

ZÁVĚR

Revmatoidní artritida je chronické autoimunitní
záněty kloubů.

bolestivé a invalidizující

vývojem a širokou škálou fyzických

onemocnění,

Tato choroba se

symptomů,

z nichž

způsobuje

které

vyznačuje nepředvídatelným
nejtypičtější

jsou vytrvalá a

neustávající bolest, ztuhlost kloubů a poškození kloubu vzniklé působením zánětu. Jak
dokládají výsledky realizovaného výzkumu, uvedené primární symptomy nemoci
nezpůsobují

pouze fyzické obtíže a postižení, ale mají také výrazný sociální a

psychologický dopad a tím významně zasahují do života nemocných.
Lidé trpící tímto
zaměstnání,

stravování,

onemocněním

jsou velmi

ale i svých každodenních

péče

Toto chronické

často

omezeni ve vykonávání

činnostech, (např.

sebeobsluha, oblékání,

o domácnost aj.). Omezeny jsou také jejich zájmy a sociální aktivity.

onemocnění

s artritidou proto

kromě

má celkový dopad na nemocného i jeho blízké. Nemocní

fyzických obtíží

často

trpí psychickými obtížemi, mezi

kterými dominují depresivní symptomy. Pacient, jehož revmatoidní artritida je
utlumena medikací, nemá ještě nejmenší vhled např. do oblasti, jak žít se svým stavem
a nemusí se na

něj dobře

adaptovat. I

přesto,

že se nemocný

naučí

vyrovnávat

s fyzickými aspekty své nemoci, bolest, strach a možnost zvyšujícího se postižení u
něj může

vyvolávat pocity bezmoci, snížené
způsobem

pak mohou významným

sebedůvěry

a deprese. Psychické obtíže

narušit nebo zkomplikovat

průběh

léčby

onemocnění.

V současnosti se proto

léčba

arthritidy neomezuje pouze na fyzické problémy, ale

prosazuje se také snaha reflektovat situaci nemocného v jeho celkovém životním
kontextu. Stále více se prosazuje snaha vytvářet pro nemocné s revmatoidní artritidou
programy, jejichž cílem je
nabídnout jim tak nejen

aktivně

přiměřené

jejich psychickou pohodu a tím i

zapojovat tyto osoby do procesu jejich
alternativní aktivity, ale také
průběh léčby.

efektivně

léčby

a

zlepšovat

Sami pacienti se za tímto

účelem

sdružují do organizací, které se stávají partnery odbornému personálu a napomáhají
tak rozšíření kontextu léčebného procesu.
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Psychický

rozměr

je proto podstatnou

léčba onemocnění zaměřena

a

potřebu

revmatoidní artritidy a pokud je

na celkový pocit pohody (well-being) pacienta,

by být její psychologické aspekty
oprávněnost

součástí

přehlíženy.

neměly

Tyto okolnosti proto podporují

se blížeji zabývat také otázkou deprese u osob s revmatoidní

artritidou.
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Doplňující údaje získané ze zpracování výsledků výzkumu

Rozložení průměrných výsledků výzkumného vzorku v jednotlivých oblastech
dotazníku SF-36
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(Fyzická funkčnost (PF), Omezení rolí z důvodu fyzických zdravotních obtíží (RP), Tělesná bolest (BP), Celkové
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Procentuální rozložení výzkumného souboru dle délky

onemocnění

a

věku

respondentů

~

do 3 let

3-10 let

10 a více let

> 45 let

6,9%

24,1%

69%

:<::;45 let

30,4%

43,5%

26,1%

rvam

věk

Tabulka č. 19 Srovnání celkového skóru dotazníku HAQ u skupin výzkumného vzorku lišící se
dle pracovního zařazení

Celkový
skór
vHAQ ±SD

průměrný

Rozpětí

Pracující na
plný úvazek
(1)
(N= 18)

Invalidní

Starobní

důchod

důchod

(2)
(N=26)

(3)
(N=8)

0,73 (0,53)

1,91 (0,69)

1,59(0,9)

0-2,1

0,38-3,0

0,25-2,8

F/DF

P

16,8/2

0,0000

bod ů

1. se od 2 statisticky signifikantně liší na hladině významnosti 0,01; 2 od 3 statisticky signifikantně liší na
výmamnosti 0,01; 3 od 1. statisticky signifikantně liší na hladině významnosti 0,05

hladině

K porovnání průměrných celkových skórů v dotazníku HAQ mezi skupinami osob lišící se dle
pracovního zařazení byla s využita metoda ANOV A, konkr. Scheffeho metoda.

Tabulka č.20 Srovnání celkového skóru dotazníku HAQ u skupin výzkumného vzorku lišící se
délkou trvání onemocnění

méně

než 3

4-10 let

Více než 10 let

(N=17)

(N=26)

0,7 (0,5)

1,1 (0,7)

2,0(0,7)

0-1,8

0-2,8

0,4-3,0

roky
(N=9)
Celkový
skór
v HAQ±SD

průměrný

F/DF

p

16,3/2

0,0000

Rozpětí bodů
,

,

o

,

v

o

K porovnam prumernych celkovych skoru v dotazníku HAQ meZI skup mamI osob hšící se dle délky
trvání onemocnění byla s využita metoda ANOVA, s pomocí metody lineárního kontrastu byl navíc
prokázán pozitivní lineární trend (p zO,OI) mezi uvedenými proměnnýmiF = 31,12; (DF 1) , P = 0,0000

Tabulka č.21 Srovnání parciálních skórů dotazníku SF-36 u skupin výzkumného vzorku lišící se
délkou trvání onemocnění

Délka onemocnění

méně

než 3 roky

průměr

Dimenze kvality života
Fyzická funkčnost

ISD

4-10 let
průměr

ISD

Více než 10 let
průměr

ISD

(N=9)

(N=17)

(N=26)

62,2/24,8

44,7/25,2

24,0/26,4

Omezení rolí z důvodu
fyzických zdravotních

F/p

8,37/0,0007
4,55/0,02

61,1/41,7

32,4 141,2

18,3/16,7

bolest

56,6/27,3

36,4/11,8

30,6/24,3

4,51/0,024

Celkovézdraví

51,7/22,4

33,3/20,2

24,53/17,1

6,8/0,0025

Vitalita

50,0/19,5

49,1/17,4

39,0 119,8

1,95/0,015

Sociální funkčnost

84,3/20,4

52,4/28,4

34,3/26,2

12,5/0,000

96,3/11,0

56,65/36,9

33,24 I 37,7

74,2112,7

64,9/23,2

54,0 123,0

obtíží
Tělesná

Omezení rolí z důvodu
emočních

obtíží

Duševní zdraví

32,57/0,000

4,09/0,02

K porovnání průměrných celkových skórů v dotazníku SF-36 mezi skupinami osob lišící se dle
délky trvání onemocnění byla s využita metoda ANOVA.
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skupině

6. Pocit potrestání

1. Smutek
O Nejsem smutný.
Většinou

2

Pořád

O

N~myslím,

že

mě

život trestá.

I Myslím, že by mě život mohl potrestat.

jsem smutný.

2

jsem smutný.

Očekávám

trest.

3 Jsem tak smutný, že se to nedá vydržet.

3 Myslím, že jsem životem trestán.

2. Pesimismus

7. Znechucení sám ze sebe

O O svou budoucnost nemám obayy.
•

-

••

_.

-

•

-

•

••

0.0

•

_____

••• _

••

I O svou budoucnost se obávám více než

2 Myslím, že se mi nebude

O Myslím si

0'-

dříve.

dařit.

osoběpořád-to

samé ....

Ztratil jsem důvěru sám v sebe.

2 Jsem ze sebe zklamaný.

3 Moje budoucnost je beznadějná a bude ještě

3 Sám sebou jsem znechucen.

horší.

8. Sebekritika
3. Minulá selhání

O Nekritizuji nebo

O Nemám dojem, že selhávám.

obvykle.

1 Selhal jsem častěji, než bych měl.

Jsem sám k

2 Když se dívám do minulosti, vidím spoustu
selhání.
3 Jako

jsem

úplně

sobě

sám sebe

více kritický než

4. Ztráta radosti
I Neraduji se

2

Téměř

O

stejně

jako dříve.

stejně

nemám

dříve.

Obviňuji se za všechno špatné, co se přihodí.

z

věcí,

Nepřemýšlím

přání

o tom, že bych se zabiJ.

1 Mám myšlenky o sebevraždě, ale neudělal bych to.

jako dříve.

potěšení

než

selhal.

9. Sebevrazedné myšlenky nebo
O Raduji se

víc~

2 Kritizuji se za všechny své chyby.

3

člověk

neobviňuji

2
které jsem

měl

Chtěl bych se zabít.

3 Kdybych měl možnost, tak bych se zabil.

rád.

3

Vůbec

nemám potěšení z věcí, které jsem měl

10.
O

rád.

Plačtivost
Nepláču

více než

dříve.

I Pláču více než dříve.

5. Pocit viny

2

O Nemívám nijak

zvlášť

Pláču kvůli

každé

maličkosti.

pocity viny.

3 Je mi do pláče, ale nejsem toho schopen.
Cítím vinu za řadu věcí, které jsem udělal nebo t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '

měl udělat.

2 Mívám

často

pocity viny.

3 Pořád mám pocity viny.

D

Počet bodů str. I

- -- -1l;-Agitovanost-----·_--- --.- -- . - ----.--.--

o Nejsem více neklidný nebo napjatý

než obvykle.

17;-Podrážděnost-~·-:- -~

O Nejsem po4rážděný více než obvykle.
•

1 Cítím se více neklidný nebo napjatý než obvykle.
2 Jsem tak neklidný nebo rozrušený, že je

těžké

3 Jsem tak neklidný nebo rozrušený, že nemohu
zůstat

v

•

nečinnosti.

2 Jsem
mnohem více
,

1

Méně

věci

jsem zájem neztratil.

se zajímám o jiné lidi nebo

věci.

2 Mnohem méně se zajímám o jiné lidi nebo

změny

věci.

než obvykle.

1b Mám trochu

větší chuť

2b Mám mnohem
3a

Vůbec

v chuti k jídlu.

chuť

2a Mám mnohem menší

3 Je těžké se zajímat ci cokoliv.

nemám

k jídlu než obvykle.

k jídlu než obvykle.

chuť

větší chuť
chuť

k jídlu než obvykle.

k jídlu než obvykle.

k jídlu.

3b Jíst mohu pořád.

13. Nerozhodnost
O Rozhoduji se

podrážděný

18. Změny v chutí k jídlu
la Mám trochu menší

O O jiné lidi nebo

• "0 • •

podrážděný.

O Necítím žádné

12. Ztráta zájmu

•

1 Jsem více podrážděný než obvykle.
3 Bývám pořád

to vydržet.

... --- -~ ----

stejně dobře,

1 Rozhodovat se je

obtížnější,

2 Rozhoduji se mnohem
udělat

3 Mám problém

jako

dříve.

než obvykle.

obtížněji

než

dříve.

jakékoliv rozhodnutí.

19. Koncentrace
O Mohu se

soustředit

1 Nejsem schopný se
2 Je

těžké

soustředit

jako obvykle.

se na cokoliv delší dobu

3 Nejsem schopný se

14. Pocit bezcennosti

jako vždycky.

soustředit

soustředit.

na nic.

O Necítím se bezcenný.

20. Únava

1 Nemyslím, že mám pro lidi stejnou cenu, jako

O Nejsem unavený více než obvykle.

jsem míval.

I Unavím se

2 Ve srovnání s jinými lidmi se cítím více bezcenný.
úplně

bezcenný.

O Mám

stejně

energie jako vždy.

1 Mám

méně

energie než jsem míval.

2 Nemám dost energie, abych toho

16.

Změna

unavený, než abych

O V

hodně udělal.

O Nevšiml jsem si žádných změn u svého spánku.
la Spím trochu více než obvykle.

současnosti

Většinu

méně

než obvykle.

méně

Počet bodů str.2
Počet bodů str. 1

dne prospím.
dříve

změnu

1 Mám menší zájem o sex než obvykle.

než obvykle.

3b Probouzím se o 1-2 hodiny
usnout.

skoro nic.

jsem nezaznamenal

2a Spím mnohem více než obvykle.
3a

dělat

zájmu o sex.

D
D

a už nemohu

věcí.

dělával.

3 Úplně jsem ztratil zájem o sex.

spánku

2b Spím mnohem

tolik

2 Mám nyní mnohem menší zájem o sex.

na nic nemám energii.

1b Spím trochu

dělal

21. Ztráta zájmu o sex

"....

---

než obvykle.

3 Jsem tak unavený, že nedokážu

15. Ztráta .energie
-- -

Vůbec

příliš

jako jsem

3 Cítím se

3

2 Jsem

snadněji

!O 1996, Psychologieal Corporalion, U.S.A.
Všechna práva vyhra;ena
10 1999, Psychodiagnoslika a.s. Bralislava
iD 1999, Psychodiagnoslika s.r.o. Brno
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PŘÍLOHA Č.3 DOTAZNÍKHAQ

HAQ - Hodnocení zdravotního stavu pacienta
Zaškrtněte

jednu

odpověď,

h.ierá nejlépe popisuje Vaše běžné schopnosti za uplynulý týden.
Bez obtíží

S určit)'mi
obtížemi

Se značn)'mi
obtížemi

Nejsem
schopen

1. Oblékání a úprava
Jste schopen/a:
a. sám se obléci včetně
zavázání tkaniček u bot
a zapnutí knoflíků?
b. umýt si vlasy šamponem?

O
O

O
O

O
O

O
O

2. Vstávání
Jste schopen/a:
a. vstát
ze židle?
. -- ""--_.b. ulehnout a vstát z postele?

O
O

O
O

O
O

O
O

__o

-

•

3. Stravování
. ._----------Jsté séhópé-il'la: .
a. nakrájet si maso na talíři?
O
b. zvednout plný šálek
nebo sklenici k ústům?
O
c. otevřít novou krabici mléka?
O

4. Chůze
Jste schopen/a:
a. chodit venku
po rovném terénu':
b. vyjít 5 schodů?
Zaškrtněte

všechny

pomůcky

nebo

-_.-.- ._---- ----

O

O

O

O
O

O
O

O
O

c

u

O

Cl

O

O

O

[J

zařízení,

které

obyčejně

používáte k výše uvedeným

činnostem:

O

Hůl

n

o

Chodítko
Berle
. . . - --- --- Invalidní vozík
Jiné (upřesněte):

O
O

[]
n
L.J

....fl,

. Pomůcky pro oblékání (háček na zapínání knoflíků,
táhlo na zip, lžíce na boty s dlouhým držadlem apod.)
Upravené nebo speciální nádobí
Speciální nebo upravené židle

Zaškrtněte,

O
O

u k.ierých činností obvykle potřebujete pomoc jiné osoby:
Oblékání a úprava
O
Stravování
Vstávání
O
Chůze

5. Hygiena
Jste schopen/a:
a. umýt a osušit si tělo?
O
b. vykoupat se ve vaně?
O
c. usednout na toaletu a vstát l-. ní? O

O
O
O

O
O
O

O
[]

O

---_._

...

__.. _ - -

........•.

_ - ._'.._...•..

6. Dosažitelnost
Jste schopen/a:
a. sundat předmět vážící 2,5kg
(např. sáček brambor) z výšky
těsně nad hlavou?
b. ohnout se a zvednout oblečení
z podlahy?

__..__

.

....

....

._._-- - -

O

o

o

o

O

o

o

o

O

O

O

O
O

O

O

O

[]

O

O
O

O
O

o

O

o

7. Stisk
Jste schopen/a:
O
a. otevřít dveře auta?
c. otevřít zavařovací sklenice,
které již byly předtím otevřené? O
u
d. otevřít a zavřít kohoutek?

8. Činnosti

Jste schopen/a:
a. vyřídit pochůzku a nakupovat? []
b. nastoupit a vystoupit z auta?
O
.. c. vykonávat běžné. domácí
práce, např. luxovat či
pracovat na zahrádce?
O
Zaškrtněte

všechny

pomůcky

nebo

zařízení,

o

které obvykle používáte k výše uvedeným

činnostem?

[]
[j

O

Ci

Toaletní nástavec
O
Sedátko do vany
O
Otvírač na
o
zavařovací sklenice
(již předtím otevřené)
Jiné (upřesněte):

Madlo u vany
Dlouhé podavače
Hygienické pomůcky

opatřené

dlouhým držadlem

Zaškrtněte,

[]
O

u J,.1erým činností obvykle potřebujete pomoc jiné osoby:
Hygiena
O
Stisknutí a otvírání věcí
. Dosah-nutí na něco
O
pochůzky a běžné domácí práce

Návod k hodnocení dotazníku HAQ:
Body 1-4 a 5-8 se hodnotí:
Be= potíží
O
S určitými obtížemi 1
S většími obtížemi
2
Neschopen
3
Za každou

pomůcku či

aktivitu s nutnou dopomocí jiné osoby se

-. _ .. ........
~

přičítají

2. body.

"

,

v

PRlLOHA C.4 DOTAZNÍK SF-36

II DOTAZNíK SF-36 O ZDRAVOTNíM STAVU
NÁVOD:

II

V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou určit jak se cítíte a jak

dobře se Vám daří zvládat obvyklé činnosti.
Odpovězte na jednu z otázek tím, že vyznačíte přislušnou odpověď. Nejste-Ii si jisti jak odpovědět, odpovězte jak
nejlépe umíte.

1.Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově:

(zakroužkujte jedno číslo)
Výtečné .........................................................................................

1

Velmi dobré ................................................................................... 2
Dobré ............................................................................................ 3
Docela dobré ................................................................................. 4
Špatné .......................................................................................... 5

2. Jak byste hodnotil(a) své zdraví dnes ve srovnání se stavem před týdnem?
(zakroužkujte jedno číslo)
Mnohem lepší než před týdnem .................................................... 1
Poněkud

lepší než před týdnem .................................................... 2

Přibližně stejné jako před týdnem ................................................ 3

Poněkud horší než před týdnem .................................................... 4

Mnohem horší než před týdnem .................................................... 5

CopyrightlC 1996 HeallhAssessment Lab
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3. Následující otázky se týkají činností, které někdy děláváte během svého typického dne. Omezuje Vaše
zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?
(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)
Ano,
omezuje
hodně

Ano,
omezuje
trochu

neomezuje

1

2

3

1

2

3

c. Zvedání nebo nošení běžného nákupu

1

2

3

d. Vyjít po schodech několik pater

1

2

3

e. Vyjít po schodech jedno patro

1

2

3

1

2

3

g. Chůze asi jeden kilometr

1

2

3

h. Chůze po ulici několik set metrů

1

2

3

i. Chůze po ulici sto metrů

1

2

3

j. Koupání doma nebo oblékání bez cizí pomoci

1

2

3

ČiNNOSTI
a. Usilovné činnosti jako je běh, zvedání těžkých
předmětů, provozování náročných sportů

Ne,
vůbec

b.$tř~cJně namáhavé činnosti jako posunování

stolu, luxování, hraní kuželek, jízda na kole

f.

Předklon,

shýbání, poklek

4. Trpěl(a) jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti v posledním
týdnu kvůli zdravotním Rotižím?
.- _.. _- ._-- (zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)
ANO

NE

a. Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti?

1

2

b. Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)?

1

2

c. Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiných činností?

1

2

d. Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech
(například jste musel(a) vynaložit zvláštní úsilí)?

1

Cepyrighl©1996 HeallhAssessmenl Lab
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5. Trpěl(a) jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti v posledním
týdnu kvůli nějakým emocionálním potížím (například pocit deprese nebo úzkosti)?
(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)

ANO

NE

a. Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti?

2

b. Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)?

2

r.. Byl(a) jste při práci nebo jiných činnostech méně pozorný(á) než obvykle?

2

6. Uveďte do jaké míry bránily Vaše zdravotní nebo emocionální potíže Vašemu normálnímu
společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší společnosti v posledním týdnu.
(zakroužkujte jedno číslo)
Vůbec

ne ...................................................................................... 1

Trochu ........................................................................................... 2
Mímě

.......................................................................................... 3

Poměrně

Velmi

dost ................................................................................ 4

silně

.................................................................................. 5

7. Jak velké bolesti jste měl (a) v posledním týdnu?
(zakroužkujte jedno číslo)
Žádné ............................................................................................ 1
Velmi mírné ................................................................................... 2
Mímé ............................................................................................. 3
Střední

.......................................................................................... 4

Silné .............................................................................................. 5
Velmi silné .................................................................................... 6
Copynghl © 1996 HeallhAssessmenl Lab
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8. DojakémíryVámbolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledním týdnu?
(zakroužkujte jedno číslo)
Vůbec ne .......................................... ;........................................... 1

Trochu ........................................... :............................................... 2
Mírně .......................................................................................... 3

Poměrně dost ...........................................................'..................... 4

Velmi silně .................................................................................. 5

dařilo v posledním týdnu. U každé otázky
označte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje jak jste se cítil(a).

9. Následující otázky se týkají Vašich pocit a toho jak se Vám
Jak často v posledním týdnu-

(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)
Pořád

Většinou Dostčasto Občas

Málokdy

Nikdy

a. jste se cítil(a) plťiCa) elánu?

1

2

3

4

5

6

b. jste byl(a) velmi nervózní?

1

2

3

4

5

6

c. jste měl(a) takovou depresi, že Vás nic
nemohlo rozveselit?

1

2

3

4

5

6

d. jste pociťoval(a) klid a pohodu?

1

2

3

4

5

6

e. jste byl(a) plna(a) energie?

1

2

3

4

5

6

f. jste pociťoval(a) pesimismus a smutek?

1

2

3

4

5

6

g. jste se cítil(a) vyčerpán(a)?

1

2

3

4

5

6

h.jste byl(a) šťastný(á)?

1

2

3

4

5

6

i. jste se cítil(a) unaven(a)?

1

2

3

4

5

6
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10. Uveďte, jak často y posledním týdnu bránily Vaše zdravotnf nebo emocjonálnr obtlže Vašemu
společenskému životu Uako např. návštěvy přátel, příbuzných atd.)?
(zakroužkujte jedno číslo \
Pořád ............................................................................................ 1
Většinu času ................................................................................. 2
Občas ........................................................................................... 3

Málokdy ........................................................................................ 4
Nikdy ............................................................................................. 5

11. Zvolte, prosím, takovou odpověď, která nejlépe vystihuje do jaké míry pro Vás platí každé z následujících
prohlášení?
(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)
Určitě ano

Většinou ano

a. Zdá se, že onemocním Uakoukoliv
nemocí) poněkud snadněji než jiní lidé

1

2

3

4

5

b. Jsem stejně zdráv(a) jako kdokoliv jiný

1

2

3

4

5

c. Očekávám, že se mé zdraví zhorší

1

2

3

4

5

d. Mé zdraví je perfektní

1

2

3

4

5

-_ .. -

._.-'-
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Nejsem si jist Většinou ne

Určitě

ne

PŘÍLOHA Č.5 DOTAZNÍK PACIENTA

DOTAZNÍK PACIENTA
V tomto dotazníku Vám bude položeno několik otázek, které se budou týkat Vašeho
zdraví a běžných denních aktivit. Pokud si nebude jisti, jak odpovědět na položenou
otázku, pokuste se prosím přiklonit k jedné z nabízených alternativ. Vyberte tu, která
se bude nejvíce blížit realitě. Prosím odpovězte na všechny položené otázky.

1.

Datum narození:

_ _ _ _ _ _ _ (den,

2.

Pohlaví

o

měsíc,

rok)

o

muž

žena

3.

Jak dlouho trpíte potížemi spojenými s revmatoidní artritidou? (Prosím
zaškrtněte jednu z níže uvedených možností.

o

méně než jeden rok

O
O
O
O

více než 10 let
nevím

4.

Zaměstnání

o

plný pracovní poměr
částečný úvazek
částečný invalidní důchod
plný invalidní důchod
studující
bez pracovního poměru/důchodu

O
O
O
O
O

1 - 3 roky
4 - 10 let

(Prosím zaškrtněte jednu z níže uvedených možností.)

5.
Jste-li bez zaměstnání či se sníženou pracovní schopností je důvodem
revmatické onemocnění? (Prosím zaškrtněte jednu z níže uvedených možností.)

o

ano

o

ne

o

nelze říci

