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Ocena jakości życia pacjentów z trądzikiem pospolitym (acne 
vulgaris) – z wykorzystaniem skal DLQI i CADI
Assessment of life quality of patients with acne (acne vulgaris) – using DLQI and CADI scales
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Introduction. The quality of life studies in patients with skin disorders are 
comparable with coronary heart disease, asthma and diabetes.

Aim. The assessment of impact of acne vulgaris on the selected elements 
of patients’ functioning.

Material & Methods. The study included 204 patients with acne vulgaris. 
We used a self-administered questionnaire, Acne Global Severity Scale, 
DLQI, and CADI.

Results. Almost 50% of patients with the first degree skin lesions, 44% 
with the second, and 45% with the third degree accepted their appearance. 
The appearance of facial skin was of great importance for more than 70% 
of the respondents. Mean value of the DLQI score was 3.5 for all patients, 
and 4.2 for CADI. The patients with the first degree skin lesions had 3.6 of 
the DLQI score; 4.0 of CADI; with the second degree – 4.4 of CADI; with 
the third – 4.0 of CADI. Women had a worse quality of life than men (CADI 
– Me=4.0 and DLQI – Me=3.0). The mean values of CADI and DLQI were 
the highest in patients aged 16 years (5.5 and 4.1, respectively).

Conclusions. A half of the patients did not accept their appearance with 
the acne lesions. Almost 30% of the patients with acne of severe lesions had 
difficulties with interpersonal contacts. No correlation between the place of 
residence and age of patients, and the intensity of lesions was found. The 
quality of life of patients with acne was slightly decreased. The assessment 
of quality of life related to gender, the intensity of skin lesions and age. 
However, quality of life did not relate to the patients’ residence.
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Wprowadzenie. Badania jakości życia wśród pacjentów z chorobami skóry 
wskazują na istnienie problemu porównywalnego z chorobą wieńcową serca, 
astmą, czy cukrzycą.

Cel pracy. Określenie wpływu trądziku pospolitego (acne vulgaris) na 
wybrane elementy funkcjonowania chorych.

Materiał i metodyka. Badaniem objęto 204 osoby ze zdiagnozowanym 
trądzikiem pospolitym w wieku 16-23 lata. W pracy wykorzystano 
kwestionariusz własnej konstrukcji, Acne Global Severity Scale, 
kwestionariusze DLQI i CADI.

Wyniki. Swój wygląd akceptowało 50% z 1. stopniem nasilenia zmian, 
44% z 2. stopniem i 45% ze stopniem 3. Wygląd skóry twarzy miał ogromne 
znaczenie dla ponad 70% badanych. Średnia wartość DLQI wynosiła dla 
wszystkich chorych – 3,5, a CADI – 4,2. W grupie osób z 1. stopniem 
nasilenia zmian stwierdzono średnie wartości DLQI – 3,6, a CADI – 4,0, 
z 2. stopniem – 3,8, a CADI – 4,4, zaś z 3. stopniem – 3,0, a CADI – 4,0. 
Kobiety charakteryzowały się gorszą jakością życia, niż mężczyźni (CADI 
– Me=4,0 oraz dla skali DlQI – Me=3,0). Średnie wartości CADI i DLQI 
były najwyższe dla 16-latków (odpowiednio – 5,5 i 4,1).

Wnioski. Połowa badanych nie akceptowała swego wyglądu ze zmianami 
trądzikowymi. Co trzecia osoba z trądzikiem, szczególnie w grupie osób 
z bardziej zaawansowanymi zmianami, miała utrudnione kontakty 
interpersonalne z płcią przeciwną. Nie wykazano istotnego statystycznie 
związku między miejsca zamieszkania i wiekiem, a nasileniem zmian 
u chorych. Jakość życia osób z trądzikiem była nieznacznie obniżona. 
Ocena jakości zależała od płci i do pewnego stopnia od nasilenia 
zmian chorobowych oraz wieku, natomiast nie zależała od miejsca 
zamieszkania.
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Wprowadzenie

	 Określenie	„jakość	życia”	(quality of life	–	QOL)	
pojawiło	 się	 w	 publicystyce	 i	 badaniach	 społecznych	
w	 latach	 sześćdziesiątych	 XX	 wieku	 i	 przechodziło	
ewolucję.	Początkowo	termin	ten	kojarzono	wyłącznie	
z	dobrostanem	materialnym	(bogactwo,	dom,	wysoki	
standard	życia	–	z	akcentem	położonym	na	„mieć”).	

Następnie	jednak	został	rozszerzony	o	wartości	niema-
terialne,	takie	jak	edukacja,	szczęście,	wolność,	zdrowie	
–	 z	 akcentem	 położonym	 na	 „być”	 [1].	 Następnie	
jakość	życia	oparto	na	teorii	potrzeb,	gdzie	pozostała	
ona	w	bezpośrednim	związku	z	potencjałem	tkwiącym	
w	człowieku	oraz	umożliwiającym	mu	realizację	waż-
nych	dążeń	i	stwierdzono,	iż	im	wyższy	stopień	zaspo-
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Cele badań

	 Określenie	wpływu	trądziku	pospolitego	(acne vul-
garis)	na	wybrane	elementy	funkcjonowania	chorych.
	 Cele	 szczegółowe:	 Ocena	 nasilenia	 zmian	 trą-
dzikowych	w	badanej	populacji.	Określenie	poziomu	
jakości	życia	u	pacjentów	z	trądzikiem.	Ocena	zależ-
ności	pomiędzy	jakością	życia,	a	stopniem	nasilenia	
zmian	 trądzikowych,	 wiekiem,	 płcią	 oraz	 miejscem	
zamieszkania.

 Materiał i metodyka

	 Badania	 przeprowadzono	 po	 uzyskaniu	 zgody	
nr	 R-I-002/509/2012/2008	 Komisji	 Bioetycznej	
Uniwersytetu	 Medycznego	 w	 Białymstoku	 i	 objęto	
nim	 204-osobową	 grupę	 osób	 w	 wieku	 16-23	 lat	
ze	 zdiagnozowanym	 trądzikiem	 pospolitym	 (acne 
vulgaris)	 –	 pacjentów	 Poradni	 Dermatologicznej	
w	Białymstoku.	
	 W	 badaniu	 wykorzystano	 autorski	 anonimowy	
kwestionariusz	ankietowy,	opracowany	zgodnie	z	me-
todologią	 tworzenia	 kwestionariuszy	 ankietowych,	
złożony	 z	 9	 pytań	 tzw.	 metryczkowych	 i	 19	 pytań	
zasadniczych,	w	tym	dotyczących	m.in.	oceny	nasile-
nia	zmian	trądzikowych	w	chwili	badania,	lokalizacji	
zmian,	występowania	zmian	trądzikowych	w	rodzinie	
chorego,	 akceptacji	 własnego	 wyglądu,	 odczuwania	
dyskomfortu	 przed	 wyjściem	 do	 kina,	 dyskoteki,	 na	
prywatkę,	do	szkoły,	na	plażę,	basen,	siłownię,	utrud-
nienia	 przez	 chorobę:	 kontaktów	 z	rodziną,	 chłopa-
kiem/dziewczyną/narzeczonym,	 mężem,	 koleżan-
ki/kolegami,	z	płcią	przeciwną,	znalezienia	partnera	
życiowego,	 wyboru	 zawodu,	 z	 jakich	 porad	 pacjenci	
korzystają,	jakie	zalecenia	sprawiają	im	problemy.	
	 Ocenę	 stanu	 klinicznego	 dokonano	 w	 oparciu	
o	Acne Global Severity Scale,	gdzie	stopień	0	oznaczał	–	
normalną,	czystą	skórę	bez	objawów	trądziku,	stopień	
1	–	skórę	prawie	czystą:	z	rzadkimi	niezapalnymi	zmia-
nami,	z	rzadkimi	nie	zapalanymi	grudkami;	stopień	
2	 –	 obecność	 nielicznych	 niezapalnych	 uszkodzeń,	
z	 mało	 nasilonymi	 zmianami	 zapalnymi	 (jedynie	
grudki/krosty,	bez	uszkodzeń	grudkowo-torbielowa-
tych);	stopień	3	–	dominowanie	niezapalnych	zmian	
z	wieloma	widocznymi	zapalnymi	uszkodzeniami:	od	
kilku	do	wielu	zaskórników	i	grudek/krost,	mogą	być	
niewielkie	 guzkowo-torbielowate	 zmiany;	 stopień	 4	
–	bardziej	widoczne	zmiany	zapalne:	wiele	zaskórni-
ków,	grudki/krosty,	mogą	ale	nie	muszą	wystąpić	guz-
kowo-torebielowate	zmiany	i	stopień	5	–	bardzo	dużo	
zmian	zapalnych:	zmienna	liczba	zaskórników,	dużo	
grudek/krost	i	guzkowo-torebielowatych	zmian	[9].	
	 W	 ocenie	 jakości	 życia	 wykorzystano	 kwestio-
nariusze	 DLQI,	 i	 CADI.	 Kwestionariusz	 skali	 DLQI	
(Dermatology Life Quality Index),	jest	jednym	z	najczęś-
ciej	używanych	narzędzi	do	pomiaru	wpływu	chorób	
dermatologicznych	 na	 jakość	 życia	 pacjenta.	 Został	

kojenia	potrzeb,	tym	lepsza	jakość	życia	[1].	Definiując	
potrzebę,	jako	„odczucie	braku	jakiejś	wartości”,	poziom	
jakości	może	określać	różnicę	między	sytuacją	uprag-
nioną	(idealną),	a	istniejącą	aktualnie	(realną)	[11].	
	 Autorami	 jednej	 z	 pierwszych	 definicji	 jakości	
życia	w	naukach	społecznych,	byli	Campbel,	Conver-
se,	Rogers	(1976)	i	brzmiała	ona:	„jest	to	wypadkowa	
integracji	osobowych	właściwości	oraz	subiektywnych	
i	obiektywnych	wskaźników	dobrostanu”	[cyt.	za	2].
	 Pojęcie	 jakości	 życia	 zostało	 opisane	 w	 wielu	
różnych	 kategoriach:	 normatywnych,	 fenomenolo-
gicznych,	relacyjnych.	W	związku	z	tym	termin	ten	
można	odnosić	do	norm	klinicznych	(brak	sympto-
mów	choroby),	społecznych	(wywiązywanie	się	z	ról	
społecznych)	 i	 indywidualnych	 (urzeczywistnienie	
celów	osobistych)	[3,	4].
	 Według	Ferringa	[cyt.	za	5],	z	uwagi	na	obiek-
tywne	warunki	życia	(korzystne	i	niekorzystne)	oraz	
subiektywną	ocenę	życia	(pozytywną	i	negatywną),	
można	wyodrębnić	cztery	typy	jakości	życia:	uzasad-
nione	 zadowolenie	 (jednostka,	 która	 żyje	 w	 obiek-
tywnie	korzystnych	warunkach,	postrzega	swoje	życie	
w	pozytywnych	kategoriach	i	ma	w	rezultacie	poczu-
cie	wysokiej	 jakości	życia);	dylemat	niezadowolenia	
(jednostka,	 która	 żyje	 w	 obiektywnie	 korzystnych	
warunkach,	 postrzega	 swoje	 życie	 w	 negatywnych	
kategoriach	i	ma	w	rezultacie	poczucie	niskiej	jakości	
życia);	paradoks	zadowolenia	(jednostka,	która	żyje	
w	obiektywnie	niekorzystnych	warunkach,	postrzega	
swoje	życie	w	pozytywnych	kategoriach	i	ma	w	rezulta-
cie	poczucie	wysokiej	jakości	życia)	oraz	uzasadnione	
niezadowolenie	(jednostka,	która	żyje	w	obiektywnie	
niekorzystnych	 warunkach,	 postrzega	 swoje	 życie	
w	negatywnych	kategoriach	i	ma	w	rezultacie	poczucie	
niskiej	jakości	życia).
	 Z	 powyższej	 taksonomii	 wynika,	 iż	 decydującą	
rolę	odgrywa	subiektywna	ocena	jakości	życia	i	nieza-
leżnie	od	warunków	obiektywnych,	determinuje	ona	
poziom	ogólnego	poczucia	jakości	życia	(niski,	bądź	
wysoki)	[5].
	 Przejawem	 wprowadzenia	 i	 zaakceptowania	 ja-
kości	życia	w	badaniach	medycznych	było	powołanie	
w	1977	r.	Międzynarodowego	Towarzystwa	Badań	nad	
Jakością	Życia	Uwarunkowaną	Stanem	Zdrowia	(The 
International Society for Health Quality of Life Research)	
oraz	wprowadzenie	w	1977	r.	wyrażenia	„jakość	życia”	
do	Index	Medicus	w	Narodowej	Bibliotece	Medycznej	
USA	(Medline)	[6,	7].
	 Badania	jakości	życia	wśród	pacjentów	z	choroba-
mi	skóry	wskazują	na	istnienie	problemu	porównywal-
nego	z	chorobą	wieńcową	serca,	astmą,	czy	cukrzycą	
[6].	Pamiętać	bowiem	należy,	iż	każda	choroba,	która	
w	widoczny	sposób	zmienia	wygląd	skóry	i	jej	przydat-
ków,	powoduje	reakcję	psychologiczną	pacjenta,	a	ta	
z	kolei	ma	znaczący	wpływ	na	jakość	życia	uwarunko-
waną	stanem	zdrowia	[8].
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opracowany	z	myślą	o	pacjentach	dorosłych,	powyżej	16	
roku	życia.	Składa	się	z	10	pytań	jednokrotnego	wyboru,	
dotyczących	 jakości	życia	chorego	ze	zmianami	skór-
nymi	i	jego	odczuć	w	związku	z	nimi	w	czasie	tygodnia	
poprzedzającego	badanie.	Odpowiedź	na	każde	pytanie	
ma	przyporządkowaną	4-stopniową	wartość	punktową	
(wg	skali	Likerta)	w	przedziale	od	0	do	3,	gdzie	ocenę	
punktową	przypisuje	się	w	następujący	sposób.	Całkowitą	
punktację	uzyskuje	się	dodając	punkty	za	poszczególne	
pytania.	 Maksymalnie	 można	 uzyskać	 30	 punktów,	
minimalnie	0.	Im	wyższy	uzyskany	wynik,	tym	bardziej	
upośledzona	jest	jakość	życia	pacjenta	[10,	11].	
	 Kwestionariusz	 CADI	 (Cardiff Acne Disability 
Index)	jest	5-itemową	wersją	ADI	do	prostego	użycia	
w	ocenie	wpływu	trądziku	na	 jakość	życia.	Zawiera	
pięć	 pozycji	 dotyczących	 agresywności,	 życia	 towa-
rzyskiego,	 korzystania	 publicznych	 przymierzalni,	
używania	kostiumów	kąpielowych,	odczucia	wyglądu	
skóry,	stopnia	zmian	trądzikowych.	Wszystkie	pyta-
nia	są	punktowane	od	0	do	3	punktów.	Maksymalna	
liczba	punktów	jaką	może	uzyskać	badany	wynosi	15,	
minimalna	0.	Im	wyższa	wartość	punktów,	tym	niższa	
jest	jakość	życia	[12,	13].
	 Wszystkie	uzyskane	wyniki	badań	zostały	pod-
dane	wszechstronnej	analizie	statystycznej,	w	której	
wykorzystano	zarówno	metody	statystyki	opisowe,	jak	
i	elementy	wnioskowania	statystycznego.	Wynikiem	
testu	 statystycznego	 jest	 tzw.	 prawdopodobieństwo	
testowe	(p),	którego	niskie	wartości	świadczą	o	istot-
ności	 statystycznej	 rozważanej	 zależności.	 Przyjęto	
następujące	reguły:	gdy	p<0,05	–	statystycznie	istot-
na	 zależność;	 p<0,01	 –	 wysoce	 istotna	 zależność;	
p<0,001	–	bardzo	wysoko	istotna	statystycznie	zależ-
ność.	Analiza	zależności	pomiędzy	dwiema	cechami	
nominalnymi	 polegała	 na	 wyznaczeniu	 struktury	
procentowej	odpowiedzi	w	obrębie	porównywanych	
grup	i	ocenie	istotności	badanego	związku	za	pomocą	
testu	niezależności	χ2.	W	przypadku,	gdy	przedmio-
tem	analizy	było	porównanie	wartości	skali	liczbowej	
w	 kilku	 grupach	 wyznaczano	 statystyki	 opisowe	
w	poszczególnych	 grupach	 (np.	 DLQI	 wśród	 kobiet	
i	mężczyzn),	po	czym	weryfikowano	istotność	różnic	
pomiędzy	grupami	za	pomocą	testu	analizy	wariancji	
(dla	 porównania	 dwóch	 grup,	 test	 ten	 jest	 tożsamy	
z	popularnych	 testem	 t-Studenta).	 Test	 analizy	 wa-
riancji	 wymaga	 spełnienia	 założenia	 o	 normalności	
rozkładu	i	równości	poziomu	cechy	liczbowej	w	po-
równywanych	 grupach,	 w	 przypadku	 gdy	założenia	
te	nie	były	spełnione,	posługiwano	się	alternatywnym	
testem	 Manna-Whitneya.	 W	 sytuacji,	 gdy	 rozkład	
miar	 jakości	 życia	 był	 dosyć	 mocno	 asymetryczny,	
zastosowano	test	Kruskala-Wallisa,	nieparametryczny	
odpowiednik	testu	analizy	wariancji,	służący	do	po-
równania	wartości	przeciętnych	w	kilku	populacjach.	
Nie	 wymaga	 on	 spełnienia	 założeń	 o	 normalności	
rozkładu	 i	 jednorodności	 wariancji,	 co	 pozwala	 na	
zastosowanie	go	do	danych	o	dowolnym	rozkładzie.	

Rozważono	także	bardziej	złożone	zależności	pomię-
dzy	dwiema	cechami	grupującymi	a	poziomem	jakości	
życia,	stosując	dwuczynnikową	analizę	wariancji.
	 Zależności	pomiędzy	cechami	mierzalnymi	bada-
no	za	pomocą	współczynnika	korelacji	rang	Spearma-
na.	Służy	on	do	badania	zależności	pomiędzy	dwiema	
cechami	liczbowymi	i	jest	wskaźnikiem	przyjmującym	
wartości	z	przedziału	-1	do	1.	Jest	odporny	na	występo-
wanie	obserwacji	odstających	i	„wykrywa”	zależności	
mające	 charakter	 monotoniczny	 (nie	 tylko	 liniowy	
jak	klasyczny	współczynnik	korelacji	liniowej).	O	sile	
korelacji	świadczy	wartość	bezwzględna	współczynni-
ka	a	znak	o	jego	kierunku.	Tak	więc,	współczynniki	
korelacji	0,9,	czy	-0,9,	świadczą	o	tej	samej	(bardzo	
wysokiej	 sile	 korelacji),	 choć	 wnioski	 wyciągane	 na	
ich	 podstawie	 będą	 przeciwstawne	 –	 w	pierwszym	
przypadku	 wraz	 ze	 wzrostem	 wartości	 jednej	 cechy	
wartości	 drugiej	 też	 rosną,	 a	 w	 drugim	 przypadku	
spadają.	W	niektórych	źródłach	przyjmuje	się	nastę-
pującą	skalę	przymiotnikową,	dotyczącą	siły	korelacji:	
|R|<0,3	–	brak	korelacji;	0,3≤|R|<0,5	–	słaba	korela-
cja;	0,5≤|R|<0,7	–	przeciętna	korelacja;	0,7≤|R|<0,9	
–	silna	korelacja;	0,9≤|R|<1	–	bardzo	silna	korelacja:	
|R|=1	–	idealna	korelacja.
	 Wyniki	były	uzupełniane	testem	istotności	współ-
czynnika	korelacji	(p),	który	pozwalał	ocenić,	czy	zna-
leziona	w	próbie	zależność	jest	odbiciem	ogólniejszej	
relacji	panującej	w	całej	populacji,	czy	tylko	kwestią	
przypadku.

Wyniki

	 Badanie	 dotyczyło	 204-osobowej	 grupy	 osób	
w	wieku	 16-23	 lat,	 względnie	 jednorodnej	 wiekowo.	
Ostatecznie	powstało	5	grup,	największą	grupę	tworzyli	
siedemnastolatkowie	(24,5%).	Badanych	w	wieku	16	
lat	było	18,1%,	w	wieku	18	lat	–	13,7%,	19	lat	–	20,1%,	
a	od	20	do	23	lata	–	23,6%.	W	ocenianej	populacji	do-
minowały	kobiety	(70,1%	ankietowanych)	oraz	miesz-
kańcy	miast	(53,5%).	Ze	względu	na	specyfikę	wiekową	
badanej	grupy	były	to	osoby	stanu	wolnego	(96,6%),	
w	tym	67,2%	panien	i	29,4%	kawalerów.	Osoby	będące	
w	związku	małżeńskim	stanowiły	3,4%	badanej	grupy,	
w	tym	2,9%	mężatki	i	0,5%	żonaci	mężczyźni.	Rodzaj	
szkoły,	do	której	uczęszczali	ankietowani	był	bardzo	
zróżnicowany.	Największą	grupę	reprezentowali	stu-
denci	(37,3%),	a	następnie	kolejno	licealiści	(36,3%)	
i	uczniowie	technikum	(16,2%).	Najmniej	było	ucz-
niów	 gimnazjów	 (4,3%),	 szkoły	 zawodowej	 (1,0%)	
i	policealnej	(1,0%).	Pracujące	osoby	stanowiły	3,9%	
badanej	populacji.	Respondenci	raczej	pozytywnie	oce-
niali	sytuację	finansową	swojej	rodziny	–	ponad	połowa	
ankietowanych	(56,9%)	oceniała	ją	jako	dobrą,	a	co	
czwarty,	 jako	przeciętną	(27,0%).	 Jedynie	5%	bada-
nych	przyznało,	że	sytuacja	finansowa	rodziny	jest	zła.	
	 Co	siódmy	(13,7%)	ankietowany	stwierdził,	że	nie	
ma	trądziku.	Niemal	 identyczny	był	udział	osób	nie	
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potrafiących	sprecyzować,	czy	mają	zmiany	chorobowe	
(13,3%).	Natomiast	około	3/4	ankietowanych	(73,0%)	
zdecydowanie	twierdziło,	że	choruje	na	trądzik.	
	 Nasilenie	zmian	trądzikowych	było	z	reguły	oce-
niane	przez	samych	badanych,	jako	średnie	(43,1%),	
bądź	małe	(47,1%).	Co	11.	osoba	(8,8%)	uważała,	że	
ma	duże	zmiany	trądzikowe,	a	jedynie	1%	badanych	
nie	umiał	swoich	zmian	ocenić.	
	 W	 wyniku	 oceny	 nasilenia	 zmian	 klinicznych	
według	Acne Global Severity Scale,	 badaną	 zbioro-
wość	podzielono	na	trzy	grupy	(odpowiednio	–	1,	2	
i	3	stopień).	Rozkład	liczności	tych	grup	był	niemal	
równomierny,	ponieważ	w	każdej	z	nich	znalazła	się	
mniej	więcej	jedna	trzecia	ankietowanych	osób.	Osoby	
z	1.	stopniem	nasilenia	zmian	stanowiły	32,4%,	z	2.	
stopniem	nasilenia	zmian	–	34,8%	,	a	z	3.	stopniem	
nasilenia	zmian	–	32,8%	badanych	chorych.	
	 Wśród	osób	z	1.	stopniem	nasilenia	zmian	naj-
więcej	było	siedemnastolatków	(40,0%),	a	następnie	
osób	w	wieku	16	lat	(38,0%),	20	i	więcej	lat	(31,0%),	
18	lat	(29,0%)	i	19	lat	(22,0%).	W	grupie	z	2.	stop-
niem	nasilenia	zmian	dominowali	osiemnastolatkowie	
(54,0%),	a	następnie	osoby	w	wieku	19	lat	(37,0%),	
17	lat	(34,0%),	20	i	więcej	(29,0%)	i	16	lat	(27,0%).	
Trzeci	 stopień	 nasilenia	 zmian	 stwierdzono	 prze-
de	 wszystkim	 u	 osób	 w	 wieku	 19	 lat	 (41,0%),	 20	
i	więcej	 (40,0%)	 oraz	 u	 szesnastolatków	 (35,0%),	
a	 rzadziej	 u	17-latków	 (265)	 i	 18-latków	 (18,0%).	
Nie	wykazano	jednak	istotnie	statystycznego	związku	
między	 nasileniem	 zmian	 trądzikowych	 a	 wiekiem	
(p=0,2017).
	 Zauważono,	iż	u	mężczyzn	częściej,	niż	u	kobiet	
rozpoznawany	 był	 3.	 stopień	 nasilenia	 zmian	 (od-
powiednio:	 38%	 i	 31%).	 U	 kobiet,	 w	 porównaniu	
z	 mężczyznami	 nieznacznie	 dominował	 2.	 stopień	
(odpowiednio:	 36%	 i	 31%)	 oraz	 1.	 stopień	 zmian	
(odpowiednio:	33%	i	31%).	Nie	wykazano	 istotnie	
statystycznego	 związku	 między	 nasileniem	 zmian	
trądzikowych	a	płcią	(p=60606).
	 Analizując	miejsce	występowania	zmian	trądzi-
kowych,	zdecydowanie	najpowszechniejszą	lokaliza-
cją	 była	 skóra	 twarzy	 (97,5%).	 Zmiany	 na	 plecach	
występowały	 u	 mniej	 niż	 połowy	 osób	 (43,6%),	 na	
dekolcie	u	mniej	więcej	co	czwartej	(28,9%),	na	karku	
u	co	piątej	badanej	osoby	(19,1%),	na	skórze	ramion	
u	 około	 15,7%	 i	 na	 pośladkach	 u	 2,0%	 badanych.	
Badanie	 kliniczne	 pozwoliło	 także	 na	 stwierdzenie,	
iż	 wśród	 badanych	 najczęściej	 występowały	 zmiany	
o	 charakterze	 zaskórników	 zamkniętych	 (96,1%),	
zaskórników	 otwartych	 (86,3%),	 grudek	 (70,6%),	
blizn	zanikowych	(37,3%)	i	krost	(31,9%).	Nacieki	
zapalne	stwierdzono	u	11,8%	chorych,	blizny	przero-
słe	u	3,9%,	a	torbiele	u	3,4%	badanych.
	 Większość	 badanych	 potwierdziło,	 iż	 trądzik	
występował	 lub	 występuje	 w	 ich	 rodzinach.	 Ponad	
połowa	 (57,1%)	 podała	 informacje	 o	 rozpoznaniu	

tego	schorzenia	u	swojego	rodzeństwa,	19,2%	u	matki,	
a	11,8%	u	ojca.	
	 Analizując	 odpowiedzi	 respondentów	 związane	
z	 akceptacją	 swojego	 wyglądu	 stwierdzono	 rozkład	
odpowiedzi	 bardzo	 zbliżony	 do	 równomiernego,	
bowiem	–	45,6%	badanych	akceptowało,	a	47,5%	nie	
akceptowało	swojego	wyglądu.	Czasem	akceptowało	
go	 5,4%	 chorych,	 a	 1,5%	 nie	 wyraził	 w	 tej	 kwestii	
opinii.	 W	 związku	 z	 powyższym	 za	 najbardziej	 po-
pularny	 sposób	 „maskowania”	 zmian	 trądzikowych	
respondenci	uznawali	makijaż	(64,7%),	dużo	rzadziej	
odpowiednią	 fryzurę	 (29,4%),	 a	 najrzadziej	 ubiór	
(14,2%).	 Niezdecydowanych	 w	 powyższej	 kwestii	
było	14,7%	badanych.
	 Interesujące	wydaje	się	spostrzeżenie,	iż	stopień	
nasilenia	 zmian	 trądzikowych	 nie	 wpływał	 na	 fakt	
akceptacji	swojego	wyglądu	(p=0,6612)	Swój	wygląd	
akceptowało	 50%	 chorych	 z	 1.	 stopniem	 nasilenia	
zmian,	44%	ze	stopniem	2.	i	45%	ze	stopniem	3.	Nie	
akceptowało	go	47%	badanych	z	1.	stopniem	nasile-
nia	zmian,	47%	ze	stopniem	2.	i	51%	ze	stopniem	3.,	
a	akceptowało	czasami	3%	osób	z	1.	stopniem	nasile-
nia	zmian,	9%	ze	stopniem	2.	i	4%	ze	stopniem	3.	
	 Występowanie	choroby	zmieniało	sposób	spędza-
nia	 wolnego	 czasu	 przez	 część	 ankietowanych.	 Dla	
każdej	 z	 wyodrębnionych	 czynności	 prawie	 połowa	
osób	 zgłaszała	 utrudnienia	 wywołane	 wystąpieniem	
trądziku.	Z	powodu	trądziku,	dyskomfort	przed	wyj-
ściem	 do	 kina/dyskoteki	 odczuwało	 51,5%	 chorych	
(w	tym	–	czasami	–	40,2%	i	często	–	11,3%),	na	pry-
watkę	–	47,6%	osób	(w	tym	czasami	–	36,3%	i	często	
–	11,3%),	do	szkoły	–	51,9%	(w	tym	czasami	–	38,7%	
i	często	–	13,2%)	oraz	na	basen/siłownię/plażę	–	54,5%	
(w	tym	czasami	–	39,7%	i	często	–	15,7%).	Problemu	
z	wychodzeniem	do	kina/dyskoteki	nie	miało	47,5%	
badanych,	na	prywatki	50,0%,	do	szkoły	–	46,1%,	a	na	
siłownie/plażę/basen	–	42,6%	osób.	Pozostali	pacjenci	
nie	wyrazili	swego	zdania	w	powyższej	kwestii.	
	 W	związku	ze	zmianami	na	skórze,	mniej	więcej	
co	trzecia	osoba	z	trądzikiem	(34,8%)	zauważała	pew-
ne	trudności	w	kontaktach	z	chłopakiem/dziewczyną	
(w	tym	–	czasami	–	25,5%	i	często	–	9,3%)	lub	ogólnie	
w	szkole,	czy	pracy	32,9%	(w	tym	–	czasami	–	27,0%	
i	często	5,9%).	
	 Co	 trzeci	 ankietowany	 (33,0%)	 podał,	 iż	 ma	
pewne	trudności	w	nawiązywaniu	nowych	znajomości	
z	 płcią	 przeciwną	 spowodowanych	 występowaniem	
zmian	trądzikowych,	w	tym	czasami	–	31,0%	i	często	
–	2,0%.	W	grupie	z	najwyższym	stopniem	nasilenia	
trądziku	 było	 niemal	 dwa	 razy	 więcej	 (42%)	 osób	
mających	czasami	lub	często	trudności	w	kontaktach	
z	płcią	przeciwną,	niż	w	grupie	ze	 stopniem	pierw-
szym	(20%)	lub	drugim	(20%).	Czasami	trudności	
w	kontaktach	z	płcią	przeciwną	miało	8%	chorych	z	1.	
stopniem	nasilenia	zmian,	4%	–	z	2.	i	3%	z	3.,	a	nie	
zgłaszało	ich	wcale	–	73%	osób	z	1.	stopniem	nasilenia	
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zmian,	68%	–	z	2.	i	55%	z	3.	stopniem.	Opisywana	
zależność	była	na	poziomie	zbliżonym	do	istotności	
statystycznej	(p=0,0683).	
	 Nieco	ponad	1/4	ankietowanych	(27,0%)	twier-
dziło,	 że	 schorzenie	 może	 utrudnić	 im	 znalezienie	
partnera	życiowego.	Odmienne	zdanie	miało	46,6%	
badanych,	 a	 co	 czwarta	 osoba	 nie	 potrafiła	 udzielić	
odpowiedzi.	
	 Zdecydowana	większość	(82.8%)	respondentów	
uważała,	 że	 trądzik	 nie	 wpływa	 lub	 nie	 wpłynie	 na	
uprawiany	przez	nich	w	przyszłości	zawód.	Przeciwną	
opinię	wyraziło	5,4%	osób,	a	11,8%	respondentów	nie	
miało	w	tej	kwestii	zdania.	
	 Ankietowani	uważali,	że	we	współczesnych	czasach	
znaczenie	wyglądu	skóry	twarzy,	dla	dobrego	samopoczu-
cia,	poczucia	własnej	wartości,	jest	bardzo	duże	(74%).	
Za	średnie	uznało	je	23,5%	badanych,	a	że	nie	ma	ono	
znaczenia	–	2,5%	pacjentów.	Opinia	na	rozważany	temat	
nie	była	jednak	zupełnie	powiązana	ze	stopniem	nasile-
nia	zmian	trądzikowych.	Analizując	uzyskane	wyniki	
widać	jednak,	że	3/4	badanych	zarówno	z	1.	(71%),	z	2.	
(76%),	jak	i	3.	(75%)	stopniem	nasilenia	zmian	uważało,	
iż	wygląd	skóry	twarzy	ma	dla	nich	ogromne	znaczenie.	
Średnie	znaczenie	miało	dla	26%	osób	z	pierwszym,	21%	
z	drugim	i	24%	z	trzecim	stopniem	nasilenia.	Nie	stwier-
dzono	jednak	istotnie	statystycznego	związku	między	na-
sileniem	zmian	trądzikowych	a	wiekiem	(p=0,2017).
	 Kolejnym	 czynnikiem,	 jaki	 wzięto	 pod	 uwagę,	
było	 miejsce	 zamieszkania.	 U	 mieszkańców	 miast	
występowały	w	33,0%	zmiany	o	1.	stopniu	nasilenia	
zmian,	w	32,0%	o	stopniu	2.	i	w	35,0%	o	3.	stopniu.	
U	mieszkańców	wsi	dominowały	zmiany	o	2.	stopniu	
nasilenia	(38,0%),	a	następnie	zmiany	o	1.	i	3.	stopniu	
nasilenia	 (po	 31%).	 Nie	 wykazano	 istotnego	 staty-
stycznie	związku	miejsca	zamieszkania	z	nasileniem	
zmian	u	badanych	osób	(p=0,6462).	
	 Średnia	wartość	DLQI	wynosiła	3,5±3,9	pkt,	zaś	
mediana	była	niższa	(2	pkt),	co	oznacza,	że	wartości	
skali	nie	przekraczające	2	pkt	dotyczyły	co	najmniej	
połowy	osób.	
	 U	co	czwartej	osoby	wartości	DLQI	nie	przekra-
czały	1	pkt,	zaś	1/4	najmniej	korzystnych	wyników,	
sytuowały	się	na	poziomie	bądź	nieco	powyżej	5	pkt.	
Biorąc	pod	uwagę	zakres	wartości	DLQI	wynoszący	
od	0	do	30	pkt.,	można	stwierdzić,	że	u	większości	
osób	dyskomfort	wywołany	dolegliwościami	derma-
tologicznymi	nie	był	wysoki	(ryc.	1).	
	 W	 grupie	 osób	 z	 1.	 stopniem	 nasilenia	 zmian	
stwierdzono	średnie	wartości	DLQI	–	3,6±4,8	(me-
diana	–	2	pkt.),	ze	stopniem	2.	–	3,8±4,1	(mediana	–	
3	pkt),	a	ze	stopniem	3.	–	3,0±2,7	(mediana	–	2	pkt).	
Zarówno	porównanie	wartości	średnich,	jak	i	median,	
nie	dało	żadnej	podstawy	do	przypuszczenia,	 iż	po-
między	stopniem	nasilenia	zmian	a	wartościami	DLQI	
istnieje	 jakaś	zależność.	Tę	konkluzję	potwierdzono	
testem	Kruskala-Wallisa,	a	uzyskana	wysoka	wartość	

prawdopodobieństwa	testowego	p	(p=0,7696)	w	za-
sadzie	nie	pozostawia	wątpliwości,	że	różnic	takowych	
nie	było.
	 W	analogiczny	sposób	poddano	analizie	wyniki	
uzyskane	za	pomocą	kwestionariusza	CADI.	Średnia	
wartość	w	tym	wypadku	wynosiła	4,2±3,pkt,	a	me-
diana	3	pkt	(ryc.	2).
	 W	 grupie	 osób	 z	 1.	 stopniem	 nasilenia	 zmian	
stwierdzono	średnie	wartości	CADI	–	4,0±3,38	(me-
diana	–	3	pkt.),	ze	stopniem	2.	–	4,4±3,2	(mediana	–	
3	pkt),	a	ze	stopniem	3.	–	4,0±2,57	(mediana	–	4	pkt).	
Również	 i	 dla	 tej	 miary	 jakości	 życia	 nie	 wykazano	
żadnej	 zależności	 od	 nasilenia	 zmian	 trądzikowych	
(p=0,76666).
	 Analizie	 statystycznej	 została	 poddana	 kwestia	
wpływu	wieku,	płci	i	miejsca	zamieszkania,	na	jakość	
życia	badanych	osób.	W	pierwszym	rzędzie	przeprowa-
dzono	analizę	jednoczynnikową	dla	każdego	z	wyżej	
wymienionych	czynników	i	dwóch	rozważanych	miar	
jakości	życia	–	DLQI,	oraz	CADI.	Wobec	stosunkowo	
dużej	 liczby	 przeprowadzonych	 porównań,	 wyniki	
przedstawiono	w	zsyntetyzowanej	formie,	ogranicza-
jąc	się	do	podania	wartości	oraz	mediany	dla	każdej	
grupy	i	każdej	miary	jakości.	
	 Stwierdzono,	że	kobiety	charakteryzowały	się	gor-
szą	jakością	życia,	niż	mężczyźni.	W	przypadku	skali	

Ryc. 1. Wyniki oceny jakości życia badanych z wykorzystaniem skali 
DLQI

Fig. 1. Quality of life results in patients according to DLQI
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Ryc. 2. Wyniki oceny jakości życia badanych z wykorzystaniem skali 
CADI

Fig. 2. Quality of life results in patients according to CADI
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CADI	–	Me=4,0	oraz	dla	skali	DlQI	–	Me=3,0	(tab.	I).	
Natomiast	miejsce	zamieszkania	w	żaden	sposób	nie	
różnicowało	poziomu	jakości	życia	ocenianej	skalami	
CADI	(p=0,9538)	i	DLQI	(p=0,5917)	(tab.	I).
	 W	kolejnym	etapie	wykazano,	iż	wiek	różnicował	
w	znamienny	statystycznie	sposób	oceny	jakości	życia	
dokonane	 za	 pomocą	 skali	 CADI	 (p=0,0266),	 i	 do	
pewnego	stopnia	DLQI	(p=0,0607).	Jednakże	zależ-
ność	nie	była	logicznie	ukierunkowana	–	wartość	CADI	
była	najwyższa	dla	16-latków	(średnia	–	5,5;	Me=5,0),	
po	czym	spadała	dla	17-latków	(średnia	3,9;	Me=3,0),	
by	znów	wzrosnąć	w	kolejnej	grupie	wiekowej	(średnia	
4,5;	Me=4,0)	i	ponownie	spaść	w	ostatniej	kategorii	
wiekowej	 (średnia	 3,5;	 Me=3,0).	 Wartości	 DLQI	
były	najwyższe	dla	16-latków	(średnia	4,2;	Me=3,0)	
i	 18-latków	 (średnia	 4,5;	 Me=3,5),	 a	najniższe	 dla	
osób	powyżej	20	roku	życia	(średnia	2,9;	Me=2,0).	
Szczegółowe	wyniki	zawiera	tabela	II.
	 Ponieważ	 wiek	 jest	 cechą	 mającą	 charakter	 po-
rządkowy,	alternatywnie	można	zastosować	do	analizy	
współczynnik	korelacji.	W	niniejszej	pracy	zastosowano	
współczynnik	korelacji	rang	Spearmana.	Analiza	kore-
lacji	pozwoliła	wychwycić	logicznie	ukierunkowane	za-
leżności	oraz	nieco	głębiej	wniknąć	w	strukturę	danych	
niż	porównywanie	wartości	przeciętnych	w	grupach.	
Zestawienie	wartości	współczynnika	korelacji	Spear-
mana	(R)	pomiędzy	wiekiem,	a	rozważanymi	skalami	
oceny	jakości	życia,	potwierdziły	statystycznie	istotną	
zależność	pomiędzy	wiekiem	i	CADI.	Wraz	z	wiekiem	
wartości	 CADI	 wykazywały	 bardzo	 słabą	 tendencją	
spadkową	(R:	-0,16).	Jednakże	siła	tej	zależności	była	
znikoma.	Nie	wykazano	natomiast	zależności	w	przy-
padku	skali	DLQI	(R:	-0.04).
	 Podjęto	także	analizę	wpływu	płci,	wieku	i	miejsca	
zamieszkania	 na	 jakość	 życia	 ankietowanych,	 przy	
czym	dodatkowo	uwzględniono	nasilenie	zmian	trą-

dzikowych.	Wyniki	zostaną	przedstawione	w	formie	
trzech	analiz	dwuczynnikowych.
	 Analiza	 uzyskanych	 wartości	 median	 dla	 skal	
CADI	i	DLQI	(gdyż	średnia	nie	jest	dobrą	miarą	dla	
cech	o	tak	asymetrycznym	rozkładzie)	prowadzi	do	
wniosku,	że	różnica	pomiędzy	kobietami	i	mężczyzna-
mi	(na	niekorzyść	kobiet,	które	mają	gorszą	jakość	ży-
cia),	występowała	w	zasadzie	niezależnie	od	nasilenia	
zmian	trądzikowych,	choć	wpływ	płci	wydaje	się	być	
nieco	większy	w	grupie	o	nasieniu	zmian	2.	stopnia	
i	3.	stopnia,	niż	u	osób	z	nasileniem	zmian	1.	stopnia.	
Rozpatrując	wpływ	nasilenia	zmian	trądzikowych	na	
jakość	życia	w	obrębie	każdej	z	płci,	stwierdza	się,	że	
czynnik	ten	nie	ma	znaczenia.	
	 W	celu	skwantyfikowania	i	uwiarygodnienia	tych	
wstępnych	obserwacji	przeprowadzono	odpowiednie	
testy	–	dwuczynnikowej	analizy	wariancji.
	 W	 modelu	 dwuczynnikowej	 analizy	 wariancji	
rozpatrywano	 wpływ	 każdego	 z	 uwzględnianych	
w	analizie	czynników	(płeć,	nasilenie	zmian	trądziko-
wych)	oddzielnie,	a	także	interakcję	pomiędzy	nimi.	
Pewnych	kłopotów	nastręczał	 jedynie	 fakt,	 iż	cechy	
CADI	 i	 DLQI	 miały	 rozkład	 mocno	 asymetryczny,	
a	 stosowanie	 testów	 analizy	 wariancji	 wymaga	 nor-
malności	rozkładu	w	obrębie	porównywanych	grup.	
Tym	niemniej	zdecydowano	się	na	przeprowadzenie	
analizy	 dla	 skal	 CADI	 i	 DLQI	 „licząc”	 na	 fakt,	 iż	
analiza	wariancji	jest	w	dość	dużym	stopniu	odporna	
na	 naruszenie	 założenia	 o	 normalności	 rozkładu.	
W	tabeli	III	zestawiono	wartości	prawdopodobieństwa	
testowego	p,	czyli	ocenę	istotności,	wpływu	poszcze-
gólnych	 czynników	 na	 odpowiednie	 miary	 jakości	
życia.	 Wpływ	 płci	 nie	 potwierdza	 się	 tu	 w	 sposób	
bezpośredni,	a	jedynie	manifestował	się	w	niektórych	
grupach	w	różnym	stopniu,	skąd	istotność	interakcji	
płci	i	nasilenia	zmian	trądzikowych.
	 Jak	już	wspomniano,	wyniki	dla	tych	dwóch	skal	
mogą	być	zaburzone	przez	znaczną	asymetrię	rozkła-
du	CADI	i	DLQI.	W	związku	z	tym	zastosowano	także	
alternatywnie	metodę	nieparametryczną,	stosując	test	
Manna-Whitneya	w	obrębie	każdej	z	grup	określonych	
przez	nasilenie	zmian	trądzikowych,	w	celu	wykazania	
ewentualnego	wpływu	płci	na	wartości	CADI	i	DLQI.	
Wyniki	testu	Manna-Whitneya,	za	pomocą	którego	
oceniano	wpływ	płci	na	jakość	życia,	w	obrębie	grup	
określonych	 przez	 nasilenie	 zmian	 trądzikowych,	
wkomponowano	w	tabele	wartości	średnich	i	median.	
Analiza	uzyskanych	danych	potwierdziła	(tab.	IV),	że	

Tabela I. Wpływ płci i miejsca zamieszkania na postrzeganie jakości życia 
u badanych
Table I. Effects of gender and residence of patients on perception of quality 
of life

Skala oceny jakości życia 
/Quality of life scale

Me Me p

Kobieta /Woman Mężczyzna /Man

CADI 4,3 4,0 3,8 3,0 0,0363

DLQI 3,6 3,0 3,4 1,0 0,0100

Miasto /City Wieś /Village

CADI 4,1 3,0 4,2 3,0 0,9538

DLQI 3,7 2,0 3,2 2,0 0,5917

Tabela II. Wpływ wieku na postrzeganie jakości życia u badanych
Table II. Effect of age on perception of quality of life by patients

Skala oceny jakości życia
/Quality of life scale

Wiek /Age

p16 lat /year 17 lat /year 18 lat /year 19 lat /year ≥20 lat /year

Me Me Me Me Me

CADI 5,5 5,0 3,9 3,0 4,5 4,0 3,8 3,0 3,5 3,0 0,0266

DLQI 4,2 3,0 3,1 2,0 4,5 3,5 3,4 2,0 2,9 2,0 0,0607
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w	grupie	osób	o	2.	stopniu	nasilenia	zmian	trądziko-
wych	można	mówić	o	wpływie	płci	na	poziom	CADI.	
Podobnie	wartości	jakości	życia	oceniane	przy	użyciu	
skali	DLQI	zależały	od	płci.	Generalnie,	płeć	nie	róż-
nicowała	 wartości	 rozważanych	 skal	 dla	 1.	 stopnia	
nasilenia	zmian	trądzikowych	(tab.	IV).
	 Analiza	 wartości	 przeciętnych	 zamieszczonych	
w	 tabeli	 V,	 pozwoliła	 postawić	 hipotezę,	 że	 miejsce	
zamieszkania	nie	wpływało	na	wartości	CADI	i	DLQI,	
nawet	przy	kontroli	czynnika	„nasilenie	zmian	trądzi-
kowych”	(tab.	V).
	 Wcześniejsze	wnioski	potwierdzano	dodatkowo	
za	pomocą	testów	dwuczynnikowej	analizy	wariancji	
(tab.	VI).
	 W	następnym	etapie	zbadano	zależność	pomiędzy	
wiekiem	i	jakością	życia	ocenianą	z	wykorzystaniem	
skal	CADI	i	DLQI,	oddzielnie	dla	każdego	poziomu	
nasilenia	 zmian	 trądzikowych,	 przy	 zastosowaniu	
współczynnika	korelacji	rang	Spearmana.	
	 Jedyny	znamienny	statystycznie	rezultat	dotyczył	
zależności	pomiędzy	wiekiem	i	jakością	życia	ocenianą	
skalą	 CADI	 w	 obrębie	 osób	 o	 najmniejszych	 zmia-
nach	trądzikowych	(tab.	VII).	Korelacja	była	jednak	
bardzo	słaba,	a	jej	kierunek	jest	ujemny.	Oznacza	to,	
iż	 osoby	 starsze	 miały	 niższą	 wartość	 CADI,	 czyli	
wpływ	trądziku	na	jakość	ich	życia	był	mniejszy.	Nie	
stwierdzono	już	takiej	zależności	wśród	osób	o	2.	i	3.	
stopniu	nasilenia	zmian	trądzikowych	(tab.	VII).

Dyskusja

	 Choroby	skóry	oddziaływają	na	trzy	obszary	funk-
cjonowania	człowieka:	somatyczne	(dyskomfort,	ogra-
niczenia	funkcjonowania,	pogorszenie	ogólnej	oceny	
stanu	zdrowia),	psychologiczne	(depresja,	lek,	dystres,	
poczucie	 koherencji,	 wrogość,	 zmian	 obrazu	 siebie,	
wrażliwość	społeczna,	zaburzenia	obsesyjno-kompul-
syjne)	oraz	społeczne	(satysfakcja	z	leczenia,	relacja	
zespół	 leczący-pacjent,	ograniczenia	aktywności	za-
wodowej,	 trudności	 w	 wypełnianiu	 ról	 społecznych	
brak	sieci	wsparcia	społecznego).	W	związku	z	tym	
ewidentnie	wpływają	na	jakość	życia	uwarunkowaną	
stanem	zdrowia	[cyt.	za	14].
	 W	piśmiennictwie	istnieją	publikacje	wskazujące	
na	 istnienie	 wielu	 narzędzi,	 kwestionariuszy	 me-
dycznych	 (skal	 medycznych),	 określających	 jakość	
życia	u	pacjentów	dermatologicznych,	ale	nie	ma	tam	
opisu	narzędzia	uniwersalnego	dla	wszystkich	chorób	
skóry.	 Ta	grupa	 narzędzi	 obejmuje	 kwestionariusze:	
uniwersalne	–	służące	do	oceny	stanu	zdrowia	pacjenta	
z	 każdą	 z	 chorób,	 przy	 użyciu	 ogólnie	 dostępnych,	
medycznych	ale	nie	typowo	dermatologicznych	skal	
do	badania	jakości	życia	np.	Nottingham Health Profile	
(NHP),	Patient Generated Index	 (PGI),	 specyficzne	
dla	 dermatologii	 –	 służące	 do	 oceny	 stanu	 zdrowia	
pacjenta	 z	 każdą	 z	 chorób	 dermatologicznych	 oraz	
specyficzne	 dla	 poszczególnych	 chorób	 dermatolo-
gicznych	–	konkretnie	do	wybranych	jednostek	der-
matologicznych	np.	trądzik,	łuszczyca	[15,	16].

Tabela III. Zależności pomiędzy płcią, stopniem nasilenia zmian trądzikowych a jakością życia
Table III. Correlation between gender, intensity of acne lesions and quality of life

Nasilenie zmian
/The intensity of lesions

Płeć /Gender
CADI DLQI

Me Me

1 Kobieta /woman 3,9 3,0 3,0 2,0

Mężczyzna /man 4,5 3,0 5,2 2,0

2 Kobieta /woman 4,9 4,0 4,1 3,0

Mężczyzna /man 2,9 2,0 3,2 1,0

3 Kobieta /woman 4,1 4,0 3,5 2,5

Mężczyzna /man 3,9 3,0 2,1 1,0

Czynnik /Factor Wynik testów analizy wariancji (p) /Result of vaiarance analysis (p)

Nasilenie zmian /The intensity od lesions 0,8693 0,2086

Płeć /gender 0,2694 0,9241

Nasilenie zmian x płeć /The intensity of lesions x gender 0,0582 0,0371

Tabela IV. Wyniki testu Manna-Whitneya w ocenie zależności pomiędzy płcią, stopniem nasilenia zmian a jakością życia
Table IV. Mann-Whitney test results in correlation between gender, intensity of lesions and quality of life

Stopień nasilenia zmian
/The intensity of lesions

Płeć /Gender
CADI DLQI

Me p Me p

1 Kobieta /woman 3,9 3,0
0,7681

3,0 2,0
0,8114

Mężczyzna /man 4,5 3,0 5,2 2,0

2 Kobieta /woman 4,9 4,0
0,0045

4,1 3,0
0,0202*

Mężczyzna /man 2,9 2,0 3,2 1,0

3 Kobieta /woman 4,1 4,0
0,3410

3,5 2,5
0,0236*

Mężczyzna /man 3,9 3,0 2,1 1,0
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	 Odnośnie	 chorych	 z	 trądzikiem	 można	 odna-
leźć	 wiele	 doniesień	 potwierdzających	 przydatność	
kwestionariusza	DLQI	i	innych	metod,	w	ocenie	np.	
wpływu	prowadzonego	leczenia	na	podniesienie	jako-
ści	życia	pacjentów.	Wymienić	tu	można	chociażby	ba-
dania	Mallona,	Newtona,	Grosshansa	[cyt.	za	17].	
	 W	1994	r.	Finlay	i	Khan	wprowadzili	prosty	kwe-
stionariusz	skonstruowany	w	celu	oceny	stopnia	nie-
sprawności,	przyczyną	której	są	choroby	dermatolo-
giczne	–	Dermatology Life Quality Index	(DLQI)	[10].	
Jest	to	narzędzie	szeroko	stosowane	w	wielu	krajach	
i	wykorzystywane	do	oceny	 jakości	życia	pacjentów	
z	różnymi	schorzeniami	dermatologicznymi	[11].	
	 W	 aktualnych	 badaniach	 wykorzystujących	
omawiane	narzędzie,	poziom	jakości	życia	osób	z	trą-
dzikiem	osiągnął	 średnią	wartość	punktową	x=3,5.	
Ocena	jakości	zależała	od	płci	i	do	pewnego	stopnia	od	
nasilenia	oraz	wieku	(wartość	prawdopodobieństwa	
testowego	 p	 nieznacznie	 powyżej	 0,05).	 Natomiast	
nie	 miała	 wpływu	 na	 ocenę	 miejsca	 zamieszkania.	
Ostatecznie	 można	 powiedzieć,	 że	 gorzej	 oceniały	
swoją	jakość	kobiety	ze	średniozaawansowanym	trą-
dzikiem.	Jednocześnie	warto	zaznaczyć	przy	tym,	że	

kobiety,	jak	wynika	z	literatury,	bardziej	stosują	się	do	
zaleceń	lekarskich	[18].	
	 Spośród	zawartych	w	kwestionariuszu	elementów	
mających	wpływ	na	ocenę	jakości	życia,	zmiany	trądzi-
kowe	najbardziej	wpłynęły	na	zakłopotanie	wyglądem	
własnej	skóry,	w	mniejszym	stopniu	na	odczuwanie	
swędzenia,	pieczenia	skóry,	czy	na	kontakty	towarzy-
skie	ankietowanych.	
	 Natomiast	wyniki	badań	na	podstawie	literatury,	
przedstawione	poniżej,	wskazują	na	większy	wpływ	
trądziku	na	jakość	życia	pacjentów,	niż	w	aktualnych	
badaniach	własnych.
	 Przeprowadzone	 w	 Stanach	 Zjednoczonych,	
Wielkiej	Brytanii,	Danii	badania	sugerują	zróżnicowa-
ny	poziom	jakości	życia	pacjentów	dermatologicznych,	
w	tym	również	z	trądzikiem.	
	 Finlay	[10]	podaje,	iż	u	osób	z	łuszczycą	stwier-
dzono	średni	wskaźnik	DLQI	na	poziomie	8,9:	kolejno	
dla	pacjentów	z	wypryskiem	kontaktowym	8,6,	dla	pa-
cjentów	z	atopowym	zapaleniem	skóry	–	12,5	oraz	dla	
chorych	świądem	–	10,5.	Natomiast	wyniki	badań	do-
tyczące	samego	trądziku	przedstawiały	się	w	ww.	kra-
jach	następująco:	najwyższe	w	Stanach	Zjednoczonych	
–	9,0	w	Danii	–	6,1	i	w	Wielkiej	Brytanii	–	4,3	[cyt.	
za	11].	Te	ostatnie	wyniki	najbardziej	zbliżone	są	do	
badań	obecnych.	Chuh	i	Chan	[19],	również	używając	
kwestionariusza	 DLQI,	 ocenili	 jakość	 życia	 pacjen-
tów	z	łupieżem	pstrym,	a	średnia	liczba	uzyskanych	
punktów	 wyniosła	 6,36±5,79.	 Z	 kolei	 u	pacjentów	
z	atopowym	zapaleniem	skóry	–	12,00±5,38	pkt.	Na-
tomiast	pacjenci	z	trądzikiem	osiągnęli	średnią	wartość	
punktów	 –	 6,86±4,53	 [19].	 W	 polskich	 badaniach	
przeprowadzonych	przez	Szepietowskiego	i	wsp.	[11]	
stwierdzono	nieco	wyższe	wyniki,	w	porównaniu	z	ww.,	
a	mianowicie	u	pacjentów	z	łuszczycą	–	14,6,	u	pacjen-
tów	z	wypryskiem	kontaktowym	–	11,6,	u	pacjentów	
z	 atopowym	 zapaleniem	 skóry	 –	 9,0	 i	 u	chorych	 ze	
świądem	–	9,7.	Natomiast	w	trądziku	średni	wskaźnik	
wyniósł	5,0	[13].	Bardziej	obniżony	poziom	 jakości	
życia	wykazano	w	badaniach	Krajewskiej-Kułak	i	wsp.,	
gdzie	DLQI	wyniósł	dla	osób	trądzikiem	z	Białegostoku	
7,98	punktów,	a	dla	osób	z	Krakowa	–	8,66	[20].	Po-
dobne	wyniki	osiągnęli	Nowicki	i	Majkowicz	w	regionie	
gdańskim,	gdzie	średnia	wartość	dla	kobiet	wyniosła	
7,67,	a	u	mężczyzn	–	6,48	[21]	.
	 Wyniki	 innego	 zastosowanego	 w	 aktualnych	
badaniach	kwestionariusza	–	Cardiff Acne Disability 
Index	(CADI),	tym	razem	skonstruowanego	specjalnie	
dla	pacjenta	z	trądzikiem,	wykazały	większy	wpływ	
trądziku	na	 jakość	życia	badanych,	niż	wynikało	to	
z	DLQI.	 Średnia	 liczba	 uzyskanych	 punktów	 wy-
niosła	 tu	 –	 4,2.	 Trądzik	 największy	 wpływ	 wywarł	
na	uczucia	w	stosunku	do	wyglądu	skóry,	ponieważ	
38,3%	 badanych	 określiło,	 że	 stanowi	 on	 dla	 nich	
ogromny	 problem,	 a	 co	 trzecia	 osoba	 (27,9%)	 była	
przygnębiona	z	jego	powodu.	Podobnie,	jak	w	DLQI,	

Tabela VI. Wyniki testu dwuczynnikowej analizy wariancji w ocenie zależności 
pomiędzy płcią, stopniem nasilenia zmian a jakością życia
Table VI. Results of two-way analysis of variance in assessment of correlation 
between gender, intensity of lesions, and quality of life

Czynnik /Factor
Wynik testów analizy wariancji (p)
/Result of variance analysis (p)

CADI DLQI

nasilenie zmian /the intesity of lesions 0,8073 0,4548

miejsce zamieszkania /residence 0,9476 0,3237

nasilenie zmian x miejsce zamieszkania
/the intensity of lesions x residence

0,6678 0,9084

Tabela VII. Zależności pomiędzy wiekiem, stopniem nasilenia zmian trądzikowych 
a jakością życia przy zastosowaniu współczynnika korelacji rang Spearmana
Table VII. The relationships between age, severity of acne lesions and quality 
of life using the Spearman rank correlation coefficient

Nasilenie zmian trądzikowych
/Intensity of lesions

R CADI DLQI

1 stopień /1 degree

Wiek /Age

-0,31* -0,13

2 stopień /2 degree -0,12 -0,11

3 stopień /3 degree -0,07 0,11

Tabela V. Zależności pomiędzy miejscem zamieszkania, stopniem nasilenia 
zmian trądzikowych a jakością życia
Table V. Correlation between patients’ residence, intensity of acne lesions, and 
quality of life

Stopień nasilenie 
zmian /The inten-

sity of lesions

Miejsce zamiesz-
kania

/Residence

CADI DLQI

Me Me

1 Miasto /city 4,0 3,0 4,0 2,5

Wieś /village 4,1 3,0 3,1 2,0

2 Miasto /city 4,6 3,0 4,1 3,0

Wieś /village 4,1 3,0 3,6 3,0

3 Miasto /city 3,9 4,0 3,2 2,0

Wieś /village 4,3 3,0 2,9 2,0
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niżej	 oceniały	 jakość	 życia	 kobiety,	 ze	 średnio	 nasi-
lonymi	zmianami,	a	wraz	z	wiekiem	wartości	CADI	
wykazywały	tendencję	spadkową.	Może	to	sugerować,	
iż	zmiany	chorobowe	odgrywały	wraz	z	wiekiem	coraz	
mniejszą	rolę	w	ocenie	jakości	życia	badanych.
	 W	świetle	literatury	istnieje	duża	zależność	mię-
dzy	płcią,	a	poczuciem	choroby,	na	niekorzyść	kobiet	
[22,	23].	 Potwierdzają	 powyższe	 również	 aktualne	
badania,	gdzie	zarówno	w	ocenie	przy	użyciu	kwestio-
nariusza	DLQI,	jak	i	CADI,	kobiety	z	trądzikiem	osią-
gały	wyniki	świadczące	o	ich	gorszym	samopoczuciu.	
Na	pewno	ma	to	związek	również	z	ogólnie	większymi	
ich	wymaganiami,	co	do	własnej	atrakcyjności.
	 Według	opinii	Członków	Światowej	Grupy	Eksper-
tów	na	Rzecz	Poprawy	Wyników	Leczenia	Trądziku,	
trądzik	 należy	 traktować,	 jako	 chorobę	 przewlekłą,	
a	nie	 jako	 samoograniczające	 się	 zaburzenie	 wystę-
pujące	 u	 nastolatków.	 U	 wielu	 pacjentów	 stwierdza	
się	bowiem	przedłużający	się	okres	choroby,	nawroty,	
zaostrzania	lub	powolny	początek	zmian	oraz	skutki	
psychologiczne	i	społeczne	wpływające	na	jakość	życia	
pacjenta	[24].	Uważa	się,	iż	istotnym	czynnikiem	zapo-
czątkowującym	i	zaostrzającym	wykwity	trądzikowe	jest	
stres,	będący	elementem	patogenetycznym	w	rozwoju	
także	wielu	innych	dermatoz,	m.in.:	atopowego	zapale-
nia	skóry	i	łuszczycy	[25-27].	Udowodnili	to	np.	Chiu	
i	wsp.	[28],	wskazując,	iż	nasilenie	zmian	trądzikowych	
wyraźnie	koreluje	z	poziomem	stresu	emocjonalnego.
	 W	aktualnych	badaniach	wśród	badanej	populacji,	
96%	tworzyły	osoby	uczące	się,	a	więc	narażone	na	co-
dzienny	stres	i	ocenę	społeczną,	a	wśród	nich	największą	
grupę	stanowili	studenci	oraz	uczniowie	liceum.	
	 Lasek	i	Chren	[29]	podkreślają,	że	trądzik	znaczą-
co	wpływa	na	jakość	życia	pacjentów,	zwłaszcza	star-
szych	dorosłych.	Większość	spośród	ankietowanych	
przez	tych	autorów	osób	potwierdziła	fakt,	że	trądzik	
stanowi	dla	nich	poważny	problem	natury	psychicznej	
i	utrudnia	funkcjonowanie	w	społeczeństwie,	zwłasz-
cza,	że	jest	schorzeniem	przewlekłym,	nawracającym	
i	często	trwającym	latami.	Psychologiczną	odpowie-
dzią	na	chorobę	jest	obniżona	samoocena,	trudności	
w	 kontaktach	 społecznych,	 niepokój,	 lęk,	 a	 nawet	
zaburzenia	 psychiczne,	 zwłaszcza	 depresja,	 rzadziej	
lęk	prze	brzydotą	(dysmorfofobia)	i	zaburzenia	ob-
sesyjno-kompulsywne	[30].	
	 Na	podstawie	badań	własnych	można	stwierdzić,	
iż	trądzik	w	pewien	sposób	wywierał	wpływ	na	życie	
osobiste	pacjenta.	Badani	uznali,	że	w	obecnych	cza-
sach	wygląd	skóry	twarzy	jest	bardzo	istotny	(74,0%).	
Ciekawe	jest,	iż	na	wydawane	opinie	nie	miało	wpływu	
nasilenie	zmian	u	 samych	ankietowanych,	mimo	 iż	
prawie	połowa	badanych	osób	(47,5%)	nie	akcepto-
wała	swojego	wyglądu	 i	w	związku	z	 tym	stosowała	
różne	 metody	 ukrycia	 niedoskonałości.	 Najczęściej	
był	to	makijaż,	odpowiednia	fryzura,	bądź	ubiór.	

	 U	 osób	 obecnie	 badanych	 zauważano	 również	
wpływ	 trądziku	 na	 spędzanie	 wolnego	 czasu.	 Nie-
mal	 połowa	 respondentów	 odczuwała	 opory	 przed	
wyjściem	do	miejsc	publicznych,	gdzie	odkryte	czę-
ści	 ciała	 mogłyby	 być	 poddawane	 ocenie	 otoczenia.	
Badani	 najczęściej	 obawiali	 się	 wyjścia	 na	 basen,	
plażę,	siłownię	(55,4%),	do	szkoły	(51,9%)	oraz	kina	
i	dyskoteki	(51,5%).	Co	trzeci	ankietowany	zauważył	
pewne	trudności	w	nawiązywaniu	nowych	znajomości	
z	płcią	przeciwną.	W	grupie	z	najwyższym	stopniem	
nasilenia	trądziku	było	niemal	dwa	razy	więcej	osób	
mających	czasami	lub	często	trudności	w	kontaktach	
z	płcią	przeciwną,	a	opisywana	zależność	okazała	się	
na	 poziomie	 zbliżonym	 do	 istotności	 statystycznej	
(p=0,0683).	Co	czwarty	badany	był	zdania,	że	zmia-
ny	trądzikowe	mogą	stanowić	problem	w	znalezieniu	
partnera	 życiowego,	 bądź	 odgrywać	 rolę	 w	 wyborze	
przyszłego	 zawodu.	 Cunliffe	 [cyt.	 za	 31]	 w	 swojej	
pracy	donosi	nawet	o	większym	bezrobociu	wśród	pa-
cjentów	z	trądzikiem,	niż	w	grupie	osób	zdrowych.
	 Celem	podniesienia	poziomu	jakości	życia	chorych	
dermatologicznie	należy	wyznaczyć	czynniki	mające	
na	nią	wpływ,	które	mogą	być	modyfikowane	w	opiece	
nad	pacjentem	[32].	We	współczesnych	doniesieniach	
zwraca	się	uwagę	na	to,	iż	leczenie	chorób	somatycz-
nych,	w	tym	dermatologicznych,	powinno	uwzględ-
niać	 aspekty	 psychologiczne	 związane	 ze	 specyfiką	
danej	 choroby	 i	 leczenia	 oraz	 indywidualny	 sposób	
doświadczania	przez	pacjenta	jego	choroby	[32].
	 Zamiany	trądzikowe,	zarówno	na	podstawie	da-
nych	z	literatury,	jak	i	na	podstawie	badań	własnych,	
mają	w	różnym	stopniu	wpływ	na	funkcjonowanie	pa-
cjenta	zarówno	biologiczne,	psychiczne,	jak	i	społecz-
ne,	co	nie	zawsze	uzależnione	jest	od	stopnia	nasilenia	
zmian.	W	związku	z	powyższym	istotnym	jest	w	opiece	
nad	pacjentem	zwrócenie	uwagi	nie	tylko	na	fizyczny	
aspekt	choroby,	ale	również	pozostałe,	które	czasem	
mogą	stanowić	dla	pacjenta	większy	problem.	Istotne	
jest,	aby	każdego	podopiecznego	traktować	jako	całość.	
Ważna	 jest	 nie	 tyle	 choroba,	 co	 przyczyny	 tkwiące	
w	organizmie,	które	pozwoliły,	żeby	się	ona	rozwinęła.	
Należy	więc	zrozumieć	i	wykorzystać	dla	dobra	chorego	
„prawa	natury”	i	zmusić	chorego	do	czynnego	udziału	
w	działaniach	prowadzących	do	umocnienia	jego	zdro-
wia	(samoopieka,	samopielęgnacja,	edukacja).	Zauwa-
żenie	 subiektywnie	 odczuwanych	 psychosocjalnych	
problemów	odczuwanych	przez	chorego	możliwe	jest	
m.in.	dzięki	przeprowadzeniu	u	pacjentów	krótkiego	
kwestionariusza	oceniającego	jakość	życia	konkretnego	
pacjenta	np.	używanego	w	obecnych	badaniach	DLQI,	
bądź	 CADI.	 Wówczas	 połączenie	 oceny	 klinicznej	
wraz	 z	 wynikami	 oceny	 jakości	 życia,	 może	 w	 pełni	
zdiagnozować	pacjenta	i	jego	podejście	do	choroby.	Po-
dobnie	pomoc	takiej	osobie	powinna	opierać	się	na	tak	
rozumianej	diagnozie	i	oprócz	samego	leczenia	kłaść	
nacisk	 na	 psychospołeczne	 obszary	 funkcjonowania	
najbardziej	zaburzone.
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Wnioski
1.	 Połowa	badanych	nie	akceptowała	swego	wyglądu	

ze	zmianami	trądzikowymi.	
2.	 Co	trzecia	osoba	z	trądzikiem,	szczególnie	w	gru-

pie	osób	z	bardziej	zaawansowanymi	zmianami,	
miała	utrudnione	kontakty	interpersonalne	z	płcią	
przeciwną.

3.	 Nie	 wykazano	 istotnego	 statystycznie	 związku	
między	miejscem	zamieszkania	i	wiekiem,	a	na-
sileniem	zmian	u	chorych.

4.	 Jakość	życia	osób	z	trądzikiem	była	nieznacznie	
obniżona.	

5.	 Ocena	jakości	zależała	od	płci	i	do	pewnego	stop-
nia	od	nasilenia	zmian	chorobowych	oraz	wieku,	
natomiast	nie	zależała	od	miejsca	zamieszkania.


