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STRESZCZENIE
Holistyczne podejście do problemów zdrowotnych pacjentów 
z mózgowym porażeniem dziecięcym powoduje potrzebę stoso-
wania podczas planowania i ewaluacji terapii obok ocen klinicz-
nych i funkcjonalnych także oceny jakości życia. Stanowi ona 
dla członków zespołu cenne źródło informacji na temat sytuacji 
życiowej pacjenta oraz korzyści wynikających ze stosowania 
terapii. Cel pracy. Celem pracy był pomiar jakości życia dzieci 
i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ocena 
jej wybranych uwarunkowań społeczno-demograficznych. 
Materiał i metody. Badaniami objęto 285 osób z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, uczęszczających do wybranych placó-
wek edukacyjnych na terenie Polski. Jako narzędzie badawcze 
zastosowano Pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia (ang. 
Pediatric Quality of Life Inventory, PedsQL), skalę generyczną 
(Generic Core) oraz moduł mózgowe porażenie dziecięce (CP 
Module). W analizie statystycznej posłużono się jednoczyn-
nikową analizą wariancji (ANOVA) oraz korelacją liniową 
Pearsona. Wyniki. Wyniki obu skal wskazują na obniżony 
w porównaniu do dzieci zdrowych poziom jakości życia dzieci 
i młodzieży z mpdz. Płeć nie ma wpływu na wartość HRQOL. 
Wiek jest powiązany z ocenami funkcjonowania fizycznego 
i emocjonalnego w skali generycznej, oraz bólu i zmęczenia 
w skali specyficznej.
Słowa kluczowe: jakość życia, mózgowe porażenie dziecięce, 
czynniki społeczno-demograficzne

ABSTRACT
Holistic approach to health problems of patients suffering from 
cerebral palsy raises the need to apply during the scheduling 
and evaluation of therapy, not only the clinical and functional 
assessments, but the assessment of the quality of life as well. 
For the members of the team it constitutes a valuable source 
of information on the patient’s living standard and the bene-
fits from applying the therapy. Aim of the study. The aim of 
the study was to measure the quality of life of children and 
adolescents suffering from cerebral palsy and to assess the 
selected social and demographic conditionings thereof. Mate-
rial and methods. The study covered 285 people with cerebral 
palsy, attending the selected education facilities in Poland. 
The research tool was the Pediatric Quality of Life Inventory 
(PedsQL), Generic Core and CP Module. In the statistical analy-
sis the univariate analysis of variance (ANOVA) and the Pearson 
linear correlation were employed. Results. The results of both 
scales indicate a decreased level of the quality of life of chil-
dren and adolescents suffering from cerebral palsy, compared 
to healthy children. Gender is not of significance to the value 
of HRQOL. Age is connected with the assessments of physical 
and emotional functioning in the generic scale, as well as pain 
and fatigue in the specific scale.
Key words: quality of life, cerebral palsy, socio-demographic 
factors 

Mózgowe porażenie dziecięce (mpdz) to zespół trwa-
łych zaburzeń rozwoju ruchu i postawy, powodujących 
ograniczenie czynności, przypisanych do nieprogresyw-
nych uszkodzeń mózgu, pojawiających się w rozwoju 
mózgu płodu lub niemowlęcia. U pacjentów z mpdz poza 
motorycznymi konsekwencjami uszkodzenia wymienia się 
zaburzenia zmysłowe, poznawcze, komunikacji, postrze-
gania, zachowania lub padaczkę oraz wtórne problemy 
mięśniowo-szkieletowe [1,2]. Częstość występowania 

zespołu podawana w literaturze waha się od 1,0 do 3,0 
dzieci na każde 1000 żywo urodzonych, co czyni z tego 
zespołu pierwszą co do kolejności przyczynę niepełno-
sprawności ruchowej oraz drugą, po niepełnosprawności 
intelektualnej, przyczynę trwałych zaburzeń neurorozwo-
jowych wśród dzieci [3,4]. Mpdz jest jednostką chorobową 
o złożonych konsekwencjach, dotyczących różnych sfer 
funkcjonowania oraz poziomów organizacji życia dziecka 
i jego rodziny. Wymaga stosowania wielokierunkowej 
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oceny klinicznej i funkcjonalnej. Równie istotną, stoso-
waną równolegle do poprzednich ocen, jest ocena jakości 
życia [5].

Pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdro-
wia (ang. health related quality of life, HRQOL) zostało 
wprowadzone do współczesnej medycyny klinicznej przez 
Schippera w 1990 r. Jej badanie bazuje na subiektywnej 
ocenie trzech wymiarów życia: fizycznego, psychicznego 
i społecznego, wykonywanej przez pacjenta, lub w przy-
padku dzieci – rodzica czy opiekuna.  Ocenie podlegają 
ograniczenia ruchowe, poziom bólu, zakres wykonywa-
nych czynności związanych z życiem codziennym, poziom 
ogólnej energii życiowej, funkcjonowanie poznawcze 
i emocjonalne, zakres pełnionych ról rodzinnych i spo-
łecznych oraz relacje z innymi ludźmi. Holistyczne ujęcie 
jakości życia pozostaje w ścisłej zależności od sformuło-
wanej przez WHO definicji zdrowia, rozumianego jako 
stan pełnego psychicznego i społecznego dobrego samo-
poczucia, a nie tylko braku choroby [6–9]. W ocenie 
jakości życia dzieci zastosowanie mają kwestionariusze 
ogólne (niespecyficzne, generyczne) oraz coraz liczniej-
sze kwestionariusze specyficzne, utworzone w celu bada-
nia HRQOL w określonych jednostkach chorobowych. 
W przypadku mpdz najczęściej wykorzystywane kwe-
stionariusze generyczne to: Child Health Questionnaire 
(CHQ), KIDSCREEN, The Pediatric Quality of Life Inven-
tory (PedsQL). Kwestionariusze swoiste to przede wszyst-Kwestionariusze swoiste to przede wszyst-
kim: The Cerebral Palsy Quality of Life (CPQOL-Child), 
KIDSCREEN-10, PedsQL Moduł porażenia mózgowego 
(PedsQL-CP module), Child Health Index of Life with 
Disabilities (CPCHILD), Lifstyle Assessment Question-
naire (LAQ), The Modified Caregiver Questionnaire (CQ). 
Spośród nich CHQ, KIDSCREEN oraz PedsQL mają wiele 
wersji językowych, co pozwala na porównanie wyników 
badań oraz ukazanie problemu jakości życia osób z mpdz 
na tle innych krajów [10–12]. Pomimo dużego zaintereso-
wania problematyką jakości życia uwarunkowanej stanem 
zdrowia u dzieci nadal mało jest doniesień dotyczących 
mózgowego porażenia dziecięcego, zwłaszcza jego cięż-
kich postaci. Celem przeprowadzonego badania była ocena 
jakości życia dzieci i młodzieży z rozpoznanym mpdz 
uczęszczających do 32 placówek edukacyjnych i terapeu-
tycznych z obszaru całej Polski oraz wpływu na nią wybra-
nych uwarunkowań społeczno-demograficznych.

MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto grupę 285 dzieci i młodzieży z rozpo-
znanym mózgowym porażeniem dziecięcym uczęszcza-
jących do publicznych oraz niepublicznych placówek 
edukacyjno-terapeutycznych zajmujących się szkolnic-
twem specjalnym. Narzędziem wykorzystanym w badaniu 
był Pediatryczny Kwestionariusz Jakości Życia: PedsQL 
4.0 Generic Core oraz PedsQL 3.0 Cerebral Palsy Module. 
PedsQL jest zwięzłym, wystandaryzowanym instrumentem 
służącym do oceny jakości życia, uzupełnianym samodziel-
nie przez dzieci lub przez ich rodziców. Oba rodzaje oceny 
są uważane za ważne, wzajemnie komplementarne źródła 
informacji o dziecięcej jakości życia [13]. W przypadku 
omawianego badania zrezygnowano z możliwości samo-

dzielnego wypełniania kwestionariuszy na rzecz raportowa-
nia przez rodziców. Powodem rezygnacji z samooceny była 
niepełnosprawność intelektualna znacznego stopnia, wystę-
pująca u większości osób. We wszystkich przypadkach kwe-
stionariusze wypełniane były przez matki lub w przypadku 
sieroctwa (6 przypadków) przez babki badanych, osoby 
w największym stopniu obciążone opieką nad niepełno-
sprawnym dzieckiem.

PedsQL Generic Core to 23-punktowa skala ocenia-
jąca funkcjonowanie fizyczne (8 punktów), emocjonalne 
(5 punktów), socjalne (5 punktów) oraz szkolne (5 punk-
tów). CP Module to 35-punktowa ocena badająca czyn-
ności codzienne (9 punktów) i wykonywane w szkole (4 
punkty), poruszanie się i utrzymywanie równowagi (5 
punktów), ból (4 punkty), zmęczenie (4 punkty), czynności 
związane z jedzeniem (5 punktów) oraz mowę i komuni-
kowanie się (4 punkty). Wyniki licznych badań potwier-
dzają, że obie skale są godną zaufania i ważną miarą 
HRQOL [14–19]. Pytania kwestionariuszy są modyfiko-
wane stosownie do wieku badanych. W kwestionariuszach 
przeznaczonych dla dzieci 2–4-letnich nie ocenia się funk-
cjonowania szkolnego oraz komunikowania się [10,14,19]. 
Pytania o treści „jak wielkim problemem dla Pani/Pana 
dziecka w ostatnim miesiącu było…” oceniane są w skali 
5-stopniowej, gdzie 0 oznacza, że u badanego w prze-
ciągu ostatniego miesiąca nigdy nie występował badany 
problem, a 4 – że prawie zawsze występował. Odpowiedzi 
przekształca się zgodnie z pięciostopniową skalą Likerta, 
otrzymując wartości liczbowe od 0 do 100, gdzie wynik 
100 oznacza najlepszą jakość życia. Ocena funkcjonowa-
nia psychospołecznego powstaje poprzez uśrednienie ocen 
funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i szkolnego. 
Podobnie ocena ogólna skali generycznej, która jest śred-
nią funkcjonowania fizycznego i psychospołecznego. 
W skali specyficznej nie występuje ocena ogólna. Bada-
nie zaprojektowano w ten sposób, że stosowne do wieku 
kwestionariusze (przedziały wiekowe 2–4, 5–7, 8–12, 
powyżej 13 lat) przekazywane były rodzicom badanych 
za pośrednictwem personelu placówki edukacyjnej. Po 
wypełnieniu w domu badanego kwestionariusz zwracano 
do placówki, gdzie był sprawdzany przez pracowników 
pod względem poprawności wypełnienia oraz uzupełniany 
o ocenę funkcjonalną w skalach GMFCS i MACS. Z ana-
lizy statystycznej wykluczono 25 kwestionariuszy. Powo-
dem była pisemna odmowa wypełnienia (częsta zwłaszcza 
u rodziców dzieci z tetraplegią spastyczną). Podstawowym 
źródłem danych o czynnikach potencjalnie wpływających 
na jakość życia (wiek, płeć, wiek postawienia diagnozy, 
wiek rozpoczęcia systematycznej fizjoterapii, niepełno-
sprawności współtowarzyszące) były pisemne odpowie-
dzi udzielane przez rodziców lub opiekunów prawnych 
w kwestionariuszach. Na ich podstawie dokonano cha-
rakterystyki klinicznej i demograficznej grupy badanej 
(tab. I i II). Uzyskane wyniki przedstawiono za pomocą 
parametrów rozkładu średniej arytmetycznej (średnia), 
odchylenia standardowego (SD), mediany (Me), wartości 
minimalnej (min) i maksymalnej (max). Porównanie uzy-
skanych wyników w zależności od płci, wieku oraz stop-
nia niepełnosprawności intelektualnej przeprowadzono 
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jednoczynnikową analizą wariancji (ANOVA). Do analizy 
współzależności pomiędzy poszczególnymi podskalami 
użyto korelacji liniowej Pearsona. Ponieważ współczyn-
niki korelacji liczone były dla dużych liczebności, przyjęto 
następującą interpretację wartości tych współczynników: r 
= 0 brak korelacji, r< 0,2 korelacja bardzo słaba, r> 0,2 i ≤ 
0,4 korelacja słaba, r> 0,4 i ≤ 0,6 korelacja wyraźna, r> 0,6 
i ≤ 0,8 korelacja silna, r> 0,8 i ≤ 1 korelacja bardzo silna. 

Dla pozostałych testów za istotny przyjęto poziom istot-
ności p≤0,05. Obliczenia statystyczne wykonano pakietem 
statystycznym Statistica 10 PL.

Badanie zostało pozytywnie zaopiniowane pod wzglę-
dem metodologicznym i etycznym przez Komisję Bio-
etyczną Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.

Tab. I Charakterystyka kliniczna badanej grupy (n=260) Clinical description of the research group (n=260)

Charakterystyka/ Characteristics n (%)

Rodzaj mózgowego porażenia dziecięcego/ Type of cerebral palsy:
     Tetraplegia
     Diplegia 
     Hemiplegia 
     Atetoza/Athetoid cerebral palsy

149 (57,31)
47 (18,08)
36 (13,85)
28 (10,76)

Stopień niepełnosprawności intelektualnej:/ Degree of intellectual impairment:
     głęboka/ profound
     znaczna, umiarkowana/  moderate 
     lekka/ mild
     nie badany/ not tested

110 (42,97)
118 (46,09)
24 (9,38)
4 (1,56)

GMFCS (poziom)/ GMFCS (level):
     I
     II
     III
     IV
     V

28 (10,77)
40 (15,38)
25 (9,62)
66 (25,38)
101 (38,85)

MACS (poziom)/MACS (level):
     I
     II
     III
     IV
     V

10 (3,85)
55 (21,15)
40 (15,38)
70 (26,92)
85(32,69)

Choroby i dysfunkcje współtowarzyszące:/ Accompanied diseases and dysfunctions:
     padaczka/ epilepsy
     dysfunkcje narządu wzroku/ visual impairments
     dysfunkcje narządu słuchu/ hearing impairments
     bez chorób i dysfunkcji/ no diseases or dysfunctions

138 (53,08)
99 (38,08)
13 (5,00)
72 (27,69)

Tab. II Charakterystyka demograficzna badanej grupy (n=260) Demographic description of the research group (n=260)

Grupa wiekowa/ Age group Płeć męska n(%)/ Male n(%) Płeć żeńska n(%)/ Female-  n(%) Ogółem/ Total n(%)

2-4 4 (26,67) 11 (73,33) 15 (5,80)

5-7 16 (53,33) 14 (46,67) 30 (11,50)

8-13 49 (53,50) 42 (46,15) 91 (35,00)

>13 78 (62,90%) 46 (37,10) 124 (47,70)

Ogółem/ Total 147 (56,54) 113 (43,46) 260 (100,00)

WYNIKI
Analizie statystycznej poddano wyniki 260 z 285 badanych 
(91,2%). Do oceny uwarunkowań społeczno-demograficz-
nych wykorzystano wyniki zarówno skali specyficznej, 
jak i generycznej. Profile jakości życia kreślono tylko dla 
wyników modułu mózgowe porażenie dziecięce. Ponieważ 

w badaniu nie uwzględniono grupy kontrolnej, uzyskane 
wyniki odnoszono do wyników badań twórców skali, Var-
niego i wsp. [19]. W chwili przeprowadzania oceny średni 
wiek badanych wynosił 13,35±5,78 lat. Pomimo wyselek-
cjonowanego charakteru grupy badawczej (osoby z nie-
pełnosprawnością intelektualną) odnotowano przewagę 
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liczebną chłopców nad dziewczętami (tab.II), co jest zależ-
nością charakterystyczną dla mpdz [20]. Stosunek badanych 
płci męskiej do badanych płci żeńskiej wyniósł 1,3:1. Jest 
to proporcja porównywalna z uzyskiwaną w badaniach epi-
demiologicznych europejskich (1,33:1) [4] czy polskich 
(1,22:1) [21]. Podobnie jak u Mieszczanka, badani z posta-
ciami spastycznymi stanowili ponad 90% grupy [21], jednak 
o wiele wyższy był odsetek osób z tetraplegią spastyczną 
(57,31%/ 40,9%), niższy z postaciami łagodniejszymi. Cięż-
szą niepełnosprawność intelektualną (w stopniu głębokim 
i znacznym, IQ poniżej 35) odnotowano u około 70% bada-
nych. Jest to wartość ponaddwukrotnie wyższa od średniej 
uzyskiwanej w badaniach europejskich [4,20]. Występowała 
ona u wszystkich badanych z postacią tetraplegiczną, u 93% 
z postacią pozapiramidową, u 81% z diplegią oraz  53% 
z hemiplegią. Za tak wysoką reprezentację osób z tetraplegią 
spastyczną odpowiedzialny był dobór grupy, charakteryzu-
jącej się niepełnosprawnością intelektualną, jest to bowiem 
postać związana z największym ryzykiem rozwoju cięż-
kich deficytów poznawczych. Nadreprezentacja badanych 
z tetraplegią spastyczną ma również swoje odzwierciedle-
nie w liczebności grup przynależących do poszczególnych 
poziomów zastosowanych skal funkcjonalnych. Około 65% 
to osoby na IV i V poziomie GMFCS, około 60% na IV i V 
poziomie MACS (tab.I). 

Średnie wyniki jakości życia w obu skalach przedsta-
wiono w tab.III. Wyniki uzyskane przez dzieci i młodzież 

z mpdz we wszystkich domenach skali generycznej są 
niższe od wyników dzieci zdrowych [19]. Funkcjonowa-
nie w sferze fizycznej, obejmujące aktywność ruchową 
(chodzenie, bieganie, uprawianie ćwiczeń lub sportu, 
podnoszenie ciężkich przedmiotów), samodzielne wyko-
nywanie czynności z zakresu samoobsługi, a także odczu-
wanie zmęczenia i bólu zostało ocenione najniżej przez 
matki badanych (21,75±21,22 w porównaniu do wartości 
84,48±19,51 podawanej w grupie dzieci zdrowych). Niska 
wartość HRQOL w tej sferze wpłynęła w największym 
stopniu na obniżenie oceny ogólnej jakości życia. Najwy-
żej ocenianym elementem skali generycznej było funk-
cjonowanie emocjonalne (51,75±21,67), uwzględniające 
takie czynniki, jak uczucie smutku, strachu, złości, zmar-
twienia czy trudności ze snem. 

W skali specyficznej, mierzącej wartość HRQOL 
z uwzględnieniem dysfunkcji charakterystycznych dla 
mpdz, najrzadziej wskazywanym przez matki problemem 
był ból i zmęczenie. Czynności codzienne (ubieranie się 
i czynności higieniczne) oraz czynności szkolne (pisa-
nie, rysowanie, posługiwanie się klawiaturą komputera) 
oceniono najniżej (17,60 i 20,23) (tab.III). Nieznacznie 
wyższe wartości osiągnęły elementy oceniające funkcję 
mowy i komunikowania się (29,80) oraz jedzenia (31,94). 
Zaskakująco wysoka, w porównaniu do pozostałych ele-
mentów, wydaje się ocena umiejętności poruszania się 
i równowagi (40,43).

Tab. III Ocena jakości życia w skalach PedsQL Generic Core Scales i CP Module w porównaniu z wynikami Varniego i wsp. [19] 
Assessment of the quality of life in the following scales: PedsQL Generic Core and CP Module compared to the results of Varni 
et. al. [19]

Skale PedsQL
PedsQL scaleń n Średnia

Mean SD Min
min

Mediana
median

Max
max

Średnia Varni 
i wsp. dzieci 
z mpdz
Varni et al., 
mean for 
children with 
cp

SD

Średnia Varni 
i wsp. dzieci 
zdrowe
Varni et al., 
mean for 
healthy
children 

SD

Generic Core Scaleń

Funkcjonowanie fizyczne
Physical Functioning 260 21,75 21,22 0 12,5 87,5 43,19 27,59 84,48 19,51

Funkcjonowanie emocjonalne
Emotional Functioning 260 51,75 21,67 0 50 100 62,73 19,55 81,31 16,50

Funkcjonowanie społeczne
Social Functioning 260 42,58 24,97 0 44,4 100 52,09 21,97 83,70 19,43

Funkcjonowanie szkolne
School Functioning 234 41,37 22,29 0 40 100 51,98 21,41 78,83 19,59

Funkcjonowanie
psychospołeczne
Psychosocial Functioning

260 45,65 18,76 0 45 88,33 55,91 16,98 81,65 15,22

Ocena ogólna 
Overall Score 260 36,68 16,85 0 34,78 83,69 51,28 18,00 82,70 15,40
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Skale PedsQL
PedsQL scaleń n Średnia

Mean SD Min
min

Mediana
median

Max
max

Średnia Varni 
i wsp. dzieci 
z mpdz
Varni et al., 
mean for 
children with 
cp

SD

Średnia Varni 
i wsp. dzieci 
zdrowe
Varni et al., 
mean for 
healthy
children 

SD

CP Module

Ból
Pain 260 62,87 29,00 0 62,5 100 65,28 25,89

Zmęczenie
Fatigue 260 46,43 21,36 0 50 100 58,99 25,13

Jedzenie
Eating Activities 260 31,94 30,27 0 20 100 63,86 35,03

Mowa
Speech 245 29,80 35,10 0 12,5 100 56,79 35,63

Codzienne czynności
Daily Activities 260 17,60 26,59 0 0 100 36,93 32,87

Szkolne czynności
School Activities 245 20,23 29,37 0 0 100 46,81 33,86

Poruszanie się i równowaga
Movement and Balance 260 40,43 31,92 0 40 100 49,26 31,01

malały wraz z wiekiem badanych, świadcząc o pogar-
szającej się jakości życia. W każdej grupie wiekowej, 
podobnie jak w wynikach średnich całej grupy, najniżej 
ocenionym elementem było funkcjonowanie fizyczne, naj-
wyżej ocenianym funkcjonowanie emocjonalne (tab. III). 
W skali specyficznej najwyżej ocenianym komponentem 
we wszystkich przedziałach wiekowych był ból, najniżej 
ocenianym codzienne funkcjonowanie (ryc.1), co odwzo-
rowuje wyniki średnie dla całej grupy. Jedynymi elemen-
tami uzyskującymi wzrost wartości wraz z wiekiem były 
czynność jedzenia oraz mowa i komunikowanie się, nie są 
to jednak zmiany istotne statystycznie.

Stwierdzono brak wpływu płci na wynik obu skal 
PedsQL (tab.V). 

Stwierdzono istotne korelacje pomiędzy poszczegól-
nymi domenami obu skal. Silną korelację wykazywały 
funkcjonowanie fizyczne i funkcja jedzenia (r=0,66, 
p<0,001), codzienne czynności (r=0,70, p<0,001) oraz 
czynności szkolne (r=0,72, p<0,001). Silny związek wystę-
pował również pomiędzy oceną ogólną a funkcją jedze-
nia (r=0,61, p<0,001) i czynnościami szkolnymi (r=0,61, 
p<0,001). Pozostałe elementy CP Module wykazywały 
wyraźną korelację z oceną ogólną.

Zbadano wpływ wieku badanych na jakość życia. 
Istotne statystycznie zależności znaleziono jedynie pomię-
dzy wiekiem a funkcjonowaniem fizycznym (p=0,001), 
emocjonalnym (p=0,027) i oceną ogólną (p=0,007) 
w skali generycznej oraz bólem (p=0,004) i zmęczeniem 
(p=0,025) w skali specyficznej (tab. IV). Ich wartości 

Tab. IV. Średnie oceny jakości życia w skali PedsQL CP Module w zależności od wieku Mean assessments of the quality of life 
in PedsQL CP Module scale depending on age

CP Module

2-4 lata
2-4 years

5-7 lat
5-7 years

8-13 lat
8-13 years

>13 lat
> 13 years ANOVA

pŚrednia
Mean SD Średnia

Mean SD Średnia
Mean SD Średnia

Mean SD

Generic Core Scaleń

Funkcjonowanie fizyczne
Physical Functioning 30,41 19,99 34,27 25,94 20,19 21,99 18,81 18,22 0,001

Funkcjonowanie emocjonalne
Emotional Functioning 65,33 14,57 56,83 19,50 49,24 21,93 50,73 22,11 0,027

Funkcjonowanie społeczne
Social Functioning 45,75 23,99 46,33 26,62 45,33 39,37 41,70 25,10 0,788
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CP Module

2-4 lata
2-4 years

5-7 lat
5-7 years

8-13 lat
8-13 years

>13 lat
> 13 years ANOVA

pŚrednia
Mean SD Średnia

Mean SD Średnia
Mean SD Średnia

Mean SD

Funkcjonowanie szkolne
School Functioning 45,83 17,35 47,35 21,01 39,56 24,73 41,20 20,69 0,444

Funkcjonowanie psychospołeczne
Psychosocial Functioning 55,78 11,75 50,38 18,32 43,91 20,10 44,56 18,15 0,057

Ocena ogólna 
Overall Score 44,92 13,55 44,32 19,58 34,84 17,20 35,19 15,58 0,007

CP Module

Ból
Pain 83,33 22,86 72,22 30,70 58,20 29,39 61,55 27,67 0,004

Zmęczenie
Fatigue 57,08 17,81 54,17 21,98 44,53 22,47 44,66 20,18 0,025

Jedzenie
Eating Activities 28,33 21,11 39,17 29,94 29,73 30,50 32,26 31,12 0,491

Mowa
Speech - - 29,58 35,84 25,27 33,44 33,17 36,01 0,266

Codzienne czynności
Daily Activities 7,67 15,91 25,09 30,97 16,39 25,37 17,87 27,13 0,197

Szkolne czynności
School Activities - - 31,04 34,09 20,74 30,90 17,24 26,47 0,067

Poruszanie się i równowaga
Movement and Balance 51,67 24,76 48,50 32,43 37,37 33,40 39,35 31,18 0,191

Tab. V. Średnie oceny jakości życia w skali PedsQL CP Module w zależności od płci Mean assessments of the quality of life in 
PedsQL CP Module scale depending on gender

CP Module

Płeć męska
Male

Płeć żeńska
Female ANOVA

pŚrednia
Mean SD Średnia

Mean SD

Ból
Pain 61,86 29,40 64,19 28,54 0,523

Zmęczenie
Fatigue 46,50 22,80 46,33 19,44 0,949

Jedzenie
Eating Activities 31,96 28,95 31,91 32,04 0,989

Mowa
Speech 31,12 34,37 27,94 36,18 0,486

Codzienne czynności
Daily Activities 19,25 27,27 15,44 25,64 0,253

Szkolne czynności
School Activities 20,02 28,91 20,53 30,15 0,894

Poruszanie się i równowaga
Movement and Balance 40,72 32,60 40,04 31,16 0,866
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DYSKUSJA
Mózgowe porażenie dziecięce, ze względu na zaburzenia 
ruchu i postawy, a także zaburzenia sensoryczne, kogni-
tywne, percepcyjne i komunikacyjne, ogranicza aktywność 
pacjentów i może prowadzić do obniżenia poziomu jakości 
ich życia [22]. Występowanie u dziecka większej liczby nie-
pełnosprawności, określane w pedagogice mianem niepełno-
sprawności sprzężonej, pociąga za sobą złożone następstwa. 
Wymaga specjalnej organizacji nauki i odrębnych metod 
pracy dydaktycznej i terapeutycznej. Ma decydujący wpływ 
na postępy rehabilitacji, zaobserwowano bowiem niewiel-
kie efekty terapeutyczne u dzieci z umiarkowaną i znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu do dzieci 
z prawidłowym rozwojem umysłowym lub niewielkim 
opóźnieniem [20]. W literaturze przedmiotu podaje się, że 
około 30%–50% dzieci z mpdz wykazuje niepełnospraw-
ność intelektualną [20,22]. Stopień deficytów poznawczych 
nie jest w sposób ostateczny i bezwzględny skorelowany 
z typem mpdz, choć deficyty cięższego stopnia występują 
częściej u osób z poważnymi motorycznymi dysfunk-
cjami. Osoby z tetraplegią spastyczną wykazują najwięk-
sze ryzyko wystąpienia niepełnosprawności intelektualnej. 
U osób z hemiplegią spastyczną jest ono najmniejsze [22]. 
Występuje również silny związek pomiędzy ciężką niepeł-
nosprawnością intelektualną a obecnością padaczki, niepra-
widłowym zapisem EEG oraz nieprawidłowym wynikiem 
neuroobrazowania [23]. 

Zagadnienie jakości życia osób z mpdz ze współwystę-
pującą niepełnosprawnością intelektualną jest stosunkowo 
rzadko poruszane. Autorzy opracowania podjęli więc 
próbę oceny HRQOL dzieci i młodzieży z mpdz uczęsz-
czających do placówek szkolnictwa specjalnego. Niniejsze 

opracowanie jest pierwszą z trzech części poświęconych 
tej tematyce. W części drugiej i trzeciej omówione zostaną 
kliniczne i rodzinne uwarunkowania jakości życia.

Obecność deficytów poznawczych u badanych wpły-
nęła na rozkład badanej grupy, odmienny niż w większo-
ści badań populacyjnych dotyczących osób z mpdz. Przy 
podobnym do występującego zazwyczaj rozkładzie płci 
(liczebnej przewadze chłopców nad dziewczętami) odno-
towano odmienny rozkład poszczególnych postaci zespołu, 
z nadreprezentacją postaci tetraplegicznej oraz mniejszą 
liczebnością pozostałych spastycznych postaci. Zało-
żono, że obecność deficytów poznawczych u wszystkich 
badanych oraz wysoki odsetek osób wykazujących cięż-
kie postaci zespołu mogą być czynnikami obniżającymi 
wartość HRQOL w ocenianej grupie. W dotychczasowych 
badaniach wykazano u osób z mpdz obecność związku 
pomiędzy niepełnosprawnością intelektualną a niższymi 
wartościami HRQOL w domenach dobrostanu fizycznego, 
autonomii i funkcjonowania społecznego [24]. 

Wyniki badań własnych wskazały na znaczący defi-
cyt w HRQOL dzieci i młodzieży z mpdz. Są one zgodne 
z wynikami innych badań przeprowadzonych zarówno 
z zastosowaniem skal PedsQL, jak i pozostałych narzę-
dzi. Potwierdzają, że jakość życia osób z mpdz jest niższa 
w odniesieniu do dzieci zdrowych [26,28–33]. Jej poziom 
może być porównywany do pacjentów leczonych z powodu 
chorób nowotworowych i reumatycznych [26,27] oraz 
pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową [34]. 

W literaturze przedmiotu spotyka się również donie-
sienia o nieznacznych różnicach w HRQOL występu-
jących pomiędzy populacją dzieci z mpdz a populacją 
dzieci zdrowych. Dickinson i wsp. badając jakość życia 

Ryc. 1. Profile jakości życia dzieci i młodzieży z mpdz w skali PedsQL CP Module w zależności od wieku Profiles of the quality of 
life of children and young people with cerebral palsy in PedsQL CP Module scale depending on age
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przy pomocy KIDSCREEN stwierdzili że w przypadku 
mpdz uzyskane wyniki są podobne do wyników popu-
lacji ogólnej. Odbiegają od nich jedynie w domenach 
fizycznej i szkolnej [35]. Z kolei w pracy Majnemer i wsp. 
[36] z wykorzystaniem dwóch skal generycznych: Child 
Health Questionnaire (CHQ) oraz PedsQL, stwierdzono, 
że jakość życia połowy badanych jest podobna do jakości 
typowo rozwijających się dzieci. Podłożem rozbieżności 
w wynikach może być dobór grupy badawczej. W przy-
padku Majnemer i wsp. [36] 47% badanych sklasyfiko-
wano na I poziomie skali GMFCS, co daje wysoki poziom 
funkcjonowania, a tym samym lepszą wartość HRQOL. 
Varni i wsp. [19] otrzymali wyniki wyższe od wyników 
własnych przy ponad 30% badanych sklasyfikowanych 
na IV i V poziomie skali GMFCS i odsetku osób z tetra-
plegią wynoszącym 38%. W badanej grupie odsetek osób 
wykazujących funkcjonowanie na IV i V poziomie skali 
GMFCS wyniósł około 65% i był związany z wysokim 
odsetkiem badanych z tetraplegią spastyczną. Postać ta jest 
wyrazem najcięższego uszkodzenia ośrodkowego układu 
nerwowego, z współwystępującymi zaburzeniami rozwoju 
umysłowego, padaczką oraz zaburzeniami zmysłów. Naj-
bardziej zbliżoną do badań własnych ocenę ogólną oraz 
ocenę funkcjonowania fizycznego uzyskali Du i wsp. [29]. 
W obu pracach porównywalne są odsetki osób z tetraple-
gią (55,6% Du i wsp., 57,31% badania własne) oraz osób 
na IV i V poziomie GMFCS (59,7% Du i wsp., 65% bada-
nia własne). 

Podobnie jak w innych badaniach [19,29,37], stwier-
dzono największe deficyty w zakresie funkcjonowania 
fizycznego, przy dość dobrych ocenach funkcjonowania 
psychospołecznego [19]. W badaniu polskim z zastosowa-
niem CHQ niżej od sprawności fizycznej oceniono jedynie 
stan zdrowia dzieci i możliwość jego poprawy w przyszło-
ści. Pozostałe komponenty psychospołeczne (poczucie 
własnej wartości, zdrowie psychiczne, funkcjonowanie 
społeczne i emocjonalne) uzyskały lepszą wartość HRQOL 
[38]. Również Pirpiris i wsp. [28] donoszą o braku korela-
cji pomiędzy fizycznym funkcjonowaniem dzieci z mpdz 
a dobrostanem psychospołecznym. Shelly [39] zwraca 
uwagę na zgłaszanie w badaniach HRQOL wysokich ocen 
psychospołecznych nawet przy niskim poziomie funk-
cjonowania. Sytuację taką zaobserwowano w badaniach 
własnych w przypadku osób z tetraplegią. Może być ona, 
o czym świadczą zamieszczane przez rodziców pisemne 
uwagi (np. „Czy moje dziecko nic nie umie?”), pod-
świadomą kompensacją zbyt niskich ocen w pozostałych 
podskalach odnoszących się do mierzalnych aktywności 
własnych dziecka. Innym powodem różnic może być sama 
konstrukcja pytań w skali PedsQL, którą uważa się za 
skalę funkcjonalną, oceniającą raczej umiejętności dziecka 
i dobrostan funkcjonalny niż ogólny [28,39]. 

Wyniki skali specyficznej potwierdzają niski poziom 
funkcjonowania dzieci i młodzieży w zakresie codziennych 
i szkolnych czynności, mowy i jedzenia. W przypadku Var-
niego i wsp. [19] najniżej ocenianymi komponentami CP 
Module były codzienne i szkolne aktywności, poruszanie 
się i równowaga oraz mowa. W badaniach chińskich były 
to codzienne i szkolne aktywności, mowa i zmęczenie [37]. 

Powtarzająca się w wielu pracach niska ocena czynności 
codziennych i szkolnych, ze stosunkowo wysoką w porów-
naniu do nich oceną umiejętności poruszania się, powinna 
skłonić do zastanowienia się nad celami terapeutycznymi 
stawianymi pacjentom z mpdz. Zdaniem autorów szcze-
gólny nacisk w terapii powinno kłaść się na odpowiednie 
do potrzeb pacjenta dostosowanie środowiska domowego 
i szkolnego oraz wypracowanie takich umiejętności, które 
umożliwiają samodzielne wykonywanie lub asystowanie 
w codziennych czynnościach samoobsługi (czynności higie-
niczne, ubieranie się) i czynnościach szkolnych. Niezwykle 
ważne jest również u pacjentów niemówiących lub posługu-
jących się mową w ograniczonym stopniu stosowanie metod 
komunikacji wspomagającej i alternatywnej (Augmentative 
and Alternative Communication, AAC), dzięki którym 
mogą pokonywać bariery w porozumiewaniu się. 

Odrębnego omówienia wymaga zagadnienie bólu, 
który podobnie jak w badaniach amerykańskich i chińskich 
[19,37], był najrzadziej zgłaszanym problemem ocenia-
nym przy pomocy CP Module. Wyniki innych badań wska-
zują jednak, że jest on często obecny, zwłaszcza u osób 
z cięższymi motorycznymi deficytami oraz w przypadku 
obecności gastrostomii [40]. Temat ten podejmują Berrin 
i wsp. [41], zwracając uwagę na różnice w ocenie, wystę-
pujące pomiędzy dziećmi a rodzicami. Dzieci w porówna-
niu z rodzicami raportowały mniejszy ból i zmęczenie, co 
odpowiadało wyższym wynikom w skali CP Module. 

W badaniach jakości życia dzieci zdrowych stwier-
dzono obecność zależności występujących pomiędzy 
wartością HRQOL a wiekiem (HRQOL maleje wraz 
z podnoszącym się wiekiem), płcią (dziewczynki wyka-
zywały tendencje do niższych ocen funkcjonowania 
fizycznego i psychologicznego) i statusem społeczno-eko-
nomicznym (niskiemu statusowi odpowiadała niższa war-
tość HRQOL) [42]. Nie wszystkie one są jednak słuszne 
w stosunku do dzieci z mpdz. Podobnie jak Chmielik 
[38], Maher i wsp. [42], Berrin i wsp. [41] oraz Vargus-
-Adams [30], autorzy nie stwierdzili zależności między 
oceną HRQOL a płcią osób z mpdz. Podobna zgodność 
wyników nie wystąpiła w ocenie wpływu wieku na war-
tość jakości życia. W badaniach Maher i wsp. [42] wiek 
nie miał wpływu na ocenę w skali generycznej PedsQL. 
Podobnie w badaniach Okurowskiej-Zawady i wsp. [34]. 
Z kolei wyniki badań Chmielik [38] wskazują na obecność 
korelacji pomiędzy wiekiem a funkcjonowaniem społecz-
nym. W badanej grupie starsze dzieci wykazywały mniej-
sze ograniczenia życia społecznego [38]. W badaniach 
własnych wraz z rosnącym wiekiem otrzymywano niższą 
ocenę funkcjonowania fizycznego, emocjonalnego i ocenę 
ogólną w skali generycznej oraz niższe oceny bólu i zmę-
czenia w skali specyficznej. Może być to wynik dużej ilości 
badanych znajdujących się na IV i V poziomie w skalach 
GMFCS i MACS oraz wysokiego odsetka osób z ciężkimi 
postaciami mpdz. W tych przypadkach zazwyczaj docho-
dzi do szybkiej progresji wtórnych zaburzeń układu ruchu 
(deformacje, przykurcze, zaniki mięśniowe). Wiąże się to 
z potencjalnie wyższym poziomem bólu i zmęczenia, który 
może wpływać na niższą wartość HRQOL we wspomnia-
nych domenach.
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Przedstawione badanie jest pierwszym badaniem 
w Polsce skupiającym się na grupie dzieci i młodzieży 
z mpdz wykazujących niepełnosprawność intelektualną. 
Obecność u badanych deficytów poznawczych oraz pro-
blemów w komunikowaniu się zaważyła na rezygnacji 
z samooceny na rzecz oceny wykonywanej przez rodzica 
(proxy-report). Niesie ona ze sobą pewne zagrożenia zwią-
zane z pośrednim wpływem obniżenia poziomu dobrostanu 
fizycznego i psychicznego rodzica na ocenę jakości życia 
dziecka. Ograniczeniem badania jest również brak polskiej 
grupy kontrolnej oraz brak możliwości przeprowadzenia 
walidacji polskiej wersji skali, głównie ze względu na 
wyselekcjonowany charakter grupy (tylko pacjenci z nie-
pełnosprawnością intelektualną) oraz nadreprezentację 
badanych z tetraplegią spastyczną.

WNIOSKI
1. Jakość życia dzieci i młodzieży z mpdz we wszystkich 

badanych aspektach jest niższa od jakości życia zdro-
wych rówieśników.  

2. Codzienne i szkolne czynności oraz komunikacja wer-
balna zostały wskazane przez rodziców jako najwięk-
szy problem występujący u ich dzieci.

3. Płeć nie ma wpływu na ocenę jakości życia w żadnej 
z badanych sfer.

4. Wiek jest czynnikiem obniżającym jakość życia w kate-
goriach funkcjonowania fizycznego i emocjonalnego, 
bólu oraz zmęczenia.

Źródła finansowania – środki własne

Autorzy pragną złożyć podziękowania Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  
za pomoc w przeprowadzeniu badań.
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