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STRESZCZENIE 

 

Przedmiot i cel badań. 

 

 Przedmiotem przeprowadzonych badań doktorskich było występowanie i 

zaawansowanie retinopatii cukrzycowej, percepcja własnej choroby oraz poczucie sensu życia 

wśród pacjentów leczonych z powodu cukrzycy. Celem głównym przeprowadzonych badań 

było określenie zależności pomiędzy okulistycznymi wykładnikami zaawansowania 

retinopatii cukrzycowej a percepcją własnej choroby, poczuciem sensu życiai dyspozycyjnego 

optymizmu pacjentów zmagających się z cukrzycą. 

 

Hipotezy.  

 

Sformułowano następujące hipotezy główne (H.I – H.III) i szczegółowe (H.III.1-

H.III.3): 

H.I. Występuje zależność pomiędzy zaawansowaniem retinopatii cukrzycowej a 

postrzeganiem własnej choroby. 

H.II. Występuje zależność pomiędzy zaawansowaniem retinopatii cukrzycowej a poczuciem 

sensu życia. 

H.III. Występują zależności pomiędzy charakterystyką socjodemograficzną a stanem 

receptorowym narządu wzroku ocenianym w badaniu okulistycznym. 

H.III.1. Wraz z wiekiem chorych pogarsza się stan receptorowy narządu wzroku oceniany w 

badaniu okulistycznym. 

H.III.2. Nie występują różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami w stanie receptorowym 

narządu wzroku ocenianym w badaniu okulistycznym. 

H.III.3. Występują różnice w stanie receptorowym narządu wzroku ocenianym w badaniu 

okulistycznym pomiędzy pacjentami zamieszkującymi w środowiskach wiejskich  a chorymi 

mieszkającymi w miastach. 

 

Metody i narzędzia badawcze. 

 

W badaniach wykorzystano zarówno technikę badania okulistycznego, jak i technikę 

badań ankietowych. W badaniu okulistycznym określano ostrość wzroku oka prawego (V-

OP) i oka lewego (V-OL), ciśnienie wewnątrzgałkowe oka prawego (T-OP)  i oka lewego (T-



OL) oraz grubość siatkówki przy wykorzystaniu optycznej koherentnej tomografii oka 

prawego (OCT-OP) i oka lewego (OCT-OL). W celu dokonania weryfikacji postawionych 

hipotez przeprowadzono jednokrotne badanie okulistyczne z poprzedzającym go 

bezpośrednio badaniem ankietowym prowadzonym metodą sondażu diagnostycznego z 

zastosowaniem: Kwestionariusza Percepcji Choroby w wersji skróconej (Brief Illness 

Perception Questionnaire, Brief-IPQ), Testu Orientacji Życiowej (Life Orientation Test – 

LOT) oraz Kwestionariusza Poczucia Sensu Życia (Meaning in Life Questionnaire - MLQ). 

 

Charakterystyka badanej populacji. 

 

Uwzględniając kryteria włączenia i wyłączenia zakwalifikowano do badanej populacji 

178 pacjentów, w tym: 84 kobiety i 94 mężczyzn. Spośród wszystkich chorych 

uczestniczących w badaniu 77 pacjentów mieszkało w mieście, zaś 101 osób zamieszkiwało 

w środowisku wiejskim. Średnia wieku badanej populacji pacjentów chorujących na cukrzycę 

wynosiła 60,54 lat (SD=12,55), zaś średni czas zmagania się z tą chorobą wyniósł 13,67 lat 

(SD=9,44). Średni okres czasu leczenia podskórnymi iniekcjami insuliny wyniósł 7,53 lat 

(SD=8,98). Średnie wartości ostrości wzroku w badanej populacji wynosiły: 0,83 (V-OP) i 

0,85 (V-OL). Średnie wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego były na poziomie: 17,62 (T-OP) 

oraz 18,56 (T-OL). Średnie wartości grubości siatkówki wyznaczone w optycznej koherentnej 

tomografii oka prawego (OCT-OP) wynosiły 270,06 (SD=111,23), dla oka lewego (OCT-OL) 

wynosiły 273,46 (SD=108,63). Ze względu na występowanie retinopatii cukrzycowej 

dokonano podziału badanej populacji (N=178) na grupę badaną i grupę kontrolną. Do grupy 

badanej zakwalifikowano 110 pacjentów, u których potwierdzono występowanie retinopatii 

cukrzycowej. Grupę kontrolną utworzyło 68 osób zmagających się z cukrzycą, ale bez cech 

retinopatii. W grupie badanej byli zarówno pacjenci z retinopatią cukrzycową prostą (76 

osób), jak i z retinopatią cukrzycową proliferacyjną (34 osoby). Chorzy z grupy badanej nie 

różnili się istotnie statystycznie w aspekcie wiekowym od osób z grupy kontrolnej. Istotne 

statystycznie różnice pomiędzy grupami stwierdzono natomiast w odniesieniu do ostrości 

wzroku w oku prawym i oku lewym, oraz w zakresie grubości siatkówki mierzonej przy 

użyciu optycznej koherentnej tomografii. 

 

 

                                                                                                                                                                 

 



Wyniki badań. 

 

Interpretując wyniki uzyskane na podstawie nieparametrycznego testu ANOVA rang 

Kruskala-Wallisa stwierdzono, że osoby chorujące na cukrzycę, u których nie występowały 

cechy retinopatii, w statystycznie istotnie niższym stopniu dostrzegały wpływ cukrzycy na ich 

życie oraz odczuwały istotnie mniej nasilone objawy choroby aniżeli zarówno chorzy z 

cechami retinopatii cukrzycowej prostej, jak i z retinopatią cukrzycową proliferacyjną. 

Pacjenci bez cech retinopatii, czyli tworzący w schemacie badania grupę kontrolną, w istotnie 

statystycznie wyższym stopniu byli przekonani  o kontrolowaniu własnej choroby aniżeli 

chorzy z obu frakcji grupy badanej. Nie stwierdzono obecności różnic na poziomie istotności 

statystycznej w zakresie postrzegania własnej choroby pomiędzy pacjentami z retinopatią 

cukrzycową prostą          a retinopatią proliferacyjną. Istotne statystycznie różnice pomiędzy 

grupą kontrolną i obiema frakcjami grupy badanej uzyskano również w wyniku 

przeprowadzenia analizy danych z kwestionariusza LOT-R. Stwierdzono, że pacjenci bez 

cech retinopatii cukrzycowej deklarują istotnie statystycznie wyższy poziom dyspozycyjnego 

optymizmu aniżeli chorzy z retinopatią cukrzycową prostą oraz proliferacyjną.Porównując 

wyniki w poszczególnych grupach uzyskane na podstawie kwestionariusza MLQ nie 

stwierdzono różnic warunkowanych występowaniem cech retinopatii cukrzycowej na 

przyjętym w protokole badania poziomie istotności statystycznej (p<0,05). Występowanie 

makulopatii cukrzycowej okazało się być istotną zmienną różnicującą postrzeganie własnej 

choroby w całej badanej populacji. Istotne statystycznie różnice odnotowano w trzech 

czynnikach kwestionariusza IPQ-Brief. Stwierdzono, że chorzy, u których w badaniu 

okulistycznym zdiagnozowano cechy makulopatii cukrzycowej deklarowali istotnie większy 

wpływ choroby na ich życie, a także w większym stopniu odczuwali objawy choroby oraz 

negatywny jej wpływ na ich stan emocjonalny aniżeli pacjenci bez makulopatii. Nie 

stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic w zakresie poczucia sensu życia 

warunkowanych występowaniem makulopatii cukrzycowej. Analizując skonstruowany przy 

pomocy regresji logistycznej metodą estymacji quasi-Newtona model stwierdzono, że 

prawdopodobieństwu postrzegania przez pacjentów własnej choroby, jako w większym 

stopniu wpływającej negatywnie na ich życie (IPQ-Brief) sprzyja dłuższy czas leczenia 

insuliną, występowanie makulopatii cukrzycowej oraz zamieszkiwanie w środowisku 

wiejskim. Regresja logistyczna przeprowadzona tą samą metodą umożliwiła skonstruowanie 

kolejnego modelu prawdopodobieństwa nastawienia pesymistycznego (LOT-R) 



zawierającego dwie zmienne: grubość siatkówki lewego oka oraz zamieszkiwanie w 

środowisku wiejskim. 

 

Wnioski: 

 

1. Wyniki uzyskane w optycznej tomografii koherentnej potwierdzają obecność cech 

makulopatii u pacjentów z retinopatią cukrzycową. 

2. Stan receptorowy narządu wzroku warunkuje postrzeganie przez pacjentów z 

retinopatią cukrzycową własnej choroby przez pryzmat odczuwania objawów i wpływu 

schorzenia na ich życie. 

3. Pacjenci z cechami retinopatii cukrzycowej przejawiają niższy poziom 

dyspozycyjnego optymizmu. 

4. Wśród chorych z retinopatią cukrzycową w przebiegu cukrzycy typu 2 występuje 

zależność pomiędzy ostrością widzenia a poczuciem dyspozycyjnego optymizmu. 

5. Wśród chorych z retinopatią cukrzycową w przebiegu cukrzycy typu 2 nie występuje 

zależność pomiędzy jej zaawansowaniem a poczuciem sensu życia. 

6. Wśród chorych na cukrzycę typu 2 wraz z wiekiem w sposób istotny statystycznie 

zaznacza się tendencja do dalekowzroczności. 

7. Pacjenci z retinopatią cukrzycową mieszkający w środowisku wiejskim charakteryzują 

się gorszym stanem receptorowym narządu wzroku i bardziej niekorzystnym postrzeganiem 

choroby aniżeli osoby mieszkające w miastach. 

8. Występowanie makulopatii cukrzycowej u pacjentów zamieszkujących w środowisku 

wiejskim sprzyja postrzeganiu własnej choroby, jako wpływającej negatywnie na ich życie. 

 

 

 


