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Streszczenie
Wprowadzenie: Wskanik wp³ywu dolegliwoci skórnych na jakoæ ¿ycia (DLQI) jest narzêdziem opracowanym w celu badania jakoci ¿ycia w chorobach dermatologicznych.
Cel pracy: Celem niniejszej pracy by³o opracowanie i przeprowadzenie walidacji polskiej wersji jêzykowej DLQI.
Metoda: Kwestionariusz DLQI zosta³ przet³umaczony z tekstu oryginalnego w jêzyku angielskim na jêzyk polski, z uwzglêdnieniem miêdzynarodowych zaleceñ metodologicznych (t³umaczenie, tworzenie wersji ostatecznej, wsteczne t³umaczenie
na jêzyk angielski oraz badanie wstêpne).
Wyniki: W trakcie procesu t³umaczenia wszystkie trudnoci leksykalne wynikaj¹ce z ró¿nic kulturowych obu krajów zosta³y
zidentyfikowane i rozwi¹zane, tak aby u¿yte wyrazy i zwroty odpowiednio odzwierciedla³y ich sens znaczeniowy. Badanie
wstêpne przeprowadzone z udzia³em 64 ochotników wykaza³o, ¿e kwestionariusz jest jasny i zrozumia³y dla osób w ró¿nym
wieku i z ró¿nych klas spo³ecznych. Porównanie wyników uzyskanych po dwukrotnym wype³nieniu kwestionariusza w odstêpie 15 dni przez 64 ochotników wykaza³o zadowalaj¹c¹ wiarygodnoæ polskiej wersji DLQI (wspó³czynnik korelacji wynosi³
0,56); spójnoæ wewnêtrzna by³a bardzo dobra (wspó³czynnik Cronbacha a mia³ wartoæ 0,90).
Wnioski: DLQI, jako jedno z najczêciej u¿ywanych narzêdzi do oceny wp³ywu chorób dermatologicznych na jakoæ ¿ycia
pacjenta, mo¿e byæ obecnie stosowane w Polsce.

S³owa kluczowe: DLQI, dermatologia, jakoæ ¿ycia, stopieñ niesprawnoci, polska wersja jêzykowa

Abstract
Background: The Dermatology Life Quality Index (DLQI) is a scale devised to evaluate the impact of dermatological diseases on the life of the patient.
Objective: The objective was to create a validated translation of the DLQI in Polish.
Method: Following international methodological recommendations (forward translation, quality control, backward translation,
and a pilot test), the DLQI was translated from its original English into Polish.
Results: Compatibility difficulties between the cultural backgrounds of the UK and Poland were identified and resolved by
the translation process which should guarantee that specific words and phrases appropriately reflect the culture in the two
countries. A pre-test in 64 volunteers demonstrated clarity and understandability across social classes and ages. A preliminary 15 days test-retest comparison of the final scale (64 volunteers) showed satisfactory reliability (correlation coefficient=0.56) for the Polish version total DLQI score. Internal consistency of the scale was good (Cronbach a=0.90).
Conclusion: The DLQI scale, one of the most widely used tools for assessing the impact of dermatological diseases on the
life of the patients, can now be used in Poland.

Key words: DLQI, dermatology, quality of life, disability scale, Polish version

63

Jacek Szepietowski, Joanna Salomon, Andrew Y. Finlay, Andrzej Klepacki et al.
Dermatology Life Quality Index (DLQI): Polish version

Wprowadzenie
W ci¹gu ostatnich 10 lat problem jakoci ¿ycia pacjentów zyska³ znacz¹co na uwadze, rezultatem czego by³o
opracowanie jakociowych i ilociowych metod/narzêdzi
pomiaru tego parametru. Pocz¹tkowo metod/narzêdzi
tych u¿ywano do oceny wp³ywu ró¿nych sposobów leczenia na jakoæ ¿ycia pacjenta, obecnie coraz czêciej wykorzystuje siê je w celu badania wp³ywu danej choroby na
codzienn¹ aktywnoæ. Jakoæ ¿ycia definiuje siê jako odczuwanie przez jednostkê w³asnych dowiadczeñ w kontekcie systemu wartoci i kultury, w jakim siê znajduje,
uwzglêdniaj¹c indywidualne cele, oczekiwania, styl ¿ycia
i problemy. Jakoæ ¿ycia zwi¹zana ze zdrowiem odnosi siê
do tych aspektów jakoci ¿ycia, na które wp³ywa stan zdrowia pacjenta. Tak wiêc, ocena jakoci ¿ycia, jako dodatkowy parametr okrelaj¹cy stan zdrowia, jest uzupe³nieniem
innych obiektywnych metod badania stanu zaawansowania
choroby.
Ocena jakoci ¿ycia jest szczególnie przydatna w przypadku chorób o przewlek³ym b¹d nawracaj¹cym przebiegu. Parametr ten pozwala uwzglêdniæ w ocenie medycznej
punkt widzenia pacjenta oraz sprawnoæ jego funkcjonowania fizycznego, socjalnego, emocjonalnego itd. Pomiar
jakoci ¿ycia umo¿liwia zatem szersz¹ ocenê skutków choroby i jej leczenia.
Obecnie dostêpnych jest kilka metod i skal pomiaru jakoci ¿ycia, a najczêciej u¿ywa siê kwestionariuszy do samodzielnego wype³nienia przez pacjenta. Ankiety ogólne
maj¹ zastosowanie do badania wszystkich pacjentów, niezale¿nie od rodzaju schorzenia. Metody te s¹ u¿ywane do
porównywania grup pacjentów, cierpi¹cych na ró¿ne choroby i s¹ wykorzystywane przez osoby zarz¹dzaj¹ce systemami zdrowotnymi. Ankiety specyficzne dla danej jednostki
chorobowej lub grupy pacjentów skupiaj¹ siê na aspektach

Tabela I: Wartoci wskanika DLQI otrzymane w ró¿nych chorobach
Table I: DLQI scores for different diseases
Rozpoznanie
Diagnosis
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DLQI w dniu 0
DLQI on
the day 0

DLQI w dniu15
DLQI on
the day 15

n

£uszczyca
Psoriasis

14,6
(6,3)

12,3
(7,3)

26

Wyprysk
kontaktowy
Contact
dermatitis

11,6
(8,0)

12,1
(8,3)

8

Tr¹dzik
Acne

5,0
(3,3)

7,3
(1,9)

4

Atopowe
zapalenie skóry
Atopic
dermatitis

9,0
(6,4)

10,0
(7,6)

4

wi¹d
Pruritus

9,7
(6,5)

12,3
(10,1)

3

Inne dermatozy
Other
dermatoses

5,5
(5,3)

3,8
(5,0)

18

Razem
Total

10,3
(7,3)

9,2
(7,6)
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zdrowia, samopoczucia i jakoci ¿ycia, szczególnie upoledzanych przez dane schorzenie. Szczegó³owe ankiety czêsto s¹ bardziej czu³e ni¿ kwestionariusze ogólne i dlatego
te¿ ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem klinicystów.
Istnieje wiele dowodów na to, i¿ choroby skóry mog¹
znacz¹co wp³ywaæ na wszystkie dziedziny ¿ycia  aktywnoæ
zawodow¹, socjaln¹, sportow¹, ¿ycie towarzyskie i seksualne (1). Reakcje pacjentów cierpi¹cych na choroby dermatologiczne mog¹ byæ ró¿norodne, a znajomoæ wp³ywu danego schorzenia na pacjenta jest niezbêdna przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Obecnie istniej¹ standardowe
metody oceny wp³ywu chorób dermatologicznych na pacjentów. Metody te znajduj¹ zastosowanie w ustalaniu nowych strategii terapeutycznych, w nadzorze opieki medycznej oraz w procesie rozdzia³u rodków finansowych w systemie zdrowotnym. Posiadaj¹c dostateczn¹ wiedzê na temat
wp³ywu chorób skóry na jakoæ ¿ycia pacjentów, mo¿na im
skuteczniej pomagaæ (2).
Wobec powy¿szego istnieje potrzeba ustalenia obowi¹zuj¹cej metody okrelaj¹cej stopieñ niesprawnoci pacjenta.
Niesprawnoæ mo¿e byæ rozumiana jako ka¿de ograniczenie
lub niezdolnoæ do aktywnoci w zakresie odpowiednim dla
zdrowego cz³owieka (3). Zmniejszanie niesprawnoci spowodowanej chorobami przewlek³ymi jest jednym z podstawowych za³o¿eñ wiatowej Organizacji Zdrowia dzia³aj¹cej
w Europie (4).

Cel pracy
Choroby dermatologiczne s¹ przyczyn¹ wielu zmian
w codziennym ¿yciu pacjentów, miêdzy innymi mog¹ powodowaæ dyskomfort psychiczny. W 1994 r. wprowadzono prosty kwestionariusz, zaprojektowany w celu oceny
stopnia niesprawnoci, której przyczyn¹ s¹ choroby dermatologiczne: Dermatological Life Quality Index (DLQI) (5).
Celem niniejszej pracy by³o opracowanie i przeprowadzenie walidacji polskiej wersji jêzykowej kwestionariusza
DLQI.

Opis oryginalnej skali DLQI oraz jej standaryzacja
DLQI jest specyficznym kwestionariuszem, za pomoc¹
którego ocenia siê stopieñ niesprawnoci spowodowanej
przez chorobê dermatologiczn¹ (5). DLQI jako narzêdzie
pomiaru niesprawnoci spowodowanej przez choroby
skóry jest szeroko stosowane, a wykorzystano je w 137
badaniach dotycz¹cych 36 schorzeñ w ponad 20 krajach
(6). Kwestionariusz DLQI zosta³ opracowany z myl¹ o pacjentach doros³ych, powy¿ej 16 roku ¿ycia. Kwestionariusz
zawiera wskazówki dotycz¹ce sposobu wype³niania i mo¿e
byæ wrêczony pacjentowi bez potrzeby szczegó³owych wyjanieñ. redni czas wype³niania ankiety wynosi 2 minuty
(7). Kwestionariusz sk³ada siê z 10 pytañ jednokrotnego
wyboru, z 4-stopniowymi odpowiedziami (wg skali Likerta).
Dla niektórych pytañ istnieje mo¿liwoæ odpowiedzi nie
dotyczy. Odpowiedzi na ka¿de pytanie punktuje siê od 0
do 3. Ca³kowit¹ punktacjê uzyskuje siê dodaj¹c punkty za
poszczególne pytania. Maksymalnie mo¿na uzyskaæ 30,
minimalnie 0 punktów. Im wy¿szy wynik, tym bardziej upoledzona jest jakoæ ¿ycia pacjenta. Wskanik DLQI mo¿e
byæ tak¿e wyra¿ony jako procent maksymalnej wartoci 30
punktów.
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Opracowanie polskiej wersji jêzykowej ankiety
Proces t³umaczenia, uwzglêdniaj¹cy aspekty kulturowe
i jêzykowe, musi zapewniæ jednakowe znaczenie dla tych
samych odpowiedzi na pytania. Poniewa¿ bardziej po¿¹dana jest zgodnoæ znaczeniowa z orygina³em ni¿ dos³ownoæ t³umaczenia, t³umaczenie powinno byæ tak przeprowadzone, aby tekst zawiera³ specyficzne dla danej kultury
jêzykowej s³owa i zwroty. Proces przet³umaczenia ankiety
sk³ada³ siê z kilku etapów, co jest zgodne z miêdzynarodowymi zaleceniami (8-14). Wersja angielska kwestionariusza
DLQI by³a t³umaczona w standardowy sposób, na który
sk³ada³o siê: t³umaczenie na jêzyk polski, ustalenie wersji
ostatecznej, wsteczne t³umaczenie wersji polskiej na jêzyk
angielski oraz przeprowadzenie badañ wstêpnych. Kolejnoæ etapów przedstawiono na rycinie 1.
T³umaczenie na jêzyk polski by³o przeprowadzane niezale¿nie przez dwóch wykwalifikowanych t³umaczy angielsko-polskich, posiadaj¹cych dowiadczenie z tekstami medycznymi. Ka¿dy z nich ustala³, które ze zwrotów s¹ problematyczne i z jakiego powodu. Je¿eli z powodu ró¿nic kulturowych istnia³y trudnoci w ustaleniu dos³ownego t³umaczenia
proponowano wersje alternatywne o podobnym znaczeniu.
Powsta³e w ten sposób dwie polskie wersje tekstu porównywano pod k¹tem istniej¹cych ró¿nic, aby utworzyæ najbardziej adekwatn¹ trzeci¹ wersjê t³umaczenia. Nastêpnym
krokiem by³o ustalanie wersji ostatecznej. Dwujêzyczny
ekspert medyczny (JS) zapozna³ siê z dwiema oryginalnymi
wersjami t³umaczenia i trzeci¹ wersj¹ oraz oceni³ je. Nastêpnie przedyskutowano wszystkie zdania t³umaczenia a¿
do uzyskania zgodnoci opinii. W dyskusji brano pod uwagê aspekty kulturowe, jêzykowe, emocjonalne i inne, co
ostatecznie doprowadzi³o do powstania czwartej wersji t³umaczenia, która mog³a byæ zaakceptowana przez pacjentów i spe³nia³a warunek tej samej treci znaczeniowej
w stosunku do ka¿dej odpowiedzi. Ostateczna wersja zosta³a ustalona po rewizji i dyskusji z koordynatorem (EM).
Ostateczna, czwarta, wersja t³umaczenia zosta³a przet³umaczona z powrotem na jêzyk angielski przez dwujêzycznego t³umacza dotychczas niebior¹cego udzia³u w badaniu. Nastêpnie t³umacz omawia³ z koordynatorem (EM) ka¿d¹ niezgodnoæ t³umaczenia, ustalaj¹c, czy jest ona istotna
dla treci tekstu. Otrzymany tekst angielski by³ korespondencyjnie konsultowany przez autora oryginalnego kwestionariusza (AYF) oraz przez dwujêzycznego eksperta medycznego (JS), którzy potwierdzili, ¿e polska wersja t³umaczenia dobrze oddaje znaczenie wersji angielskiej. Kilka
niezgodnoci odnotowanych przez AYF zosta³o sprostowanych przez JS i potraktowanych jako niecis³oci wynikaj¹ce z t³umaczenia wstecznego.

Badania wstêpne
Ankietê przedyskutowano z grup¹ ochotników (n=64)
pod wzglêdem jej przejrzystoci, rozumienia treci oraz kulturowej i jêzykowej zgodnoci z wersj¹ oryginaln¹.

Hipoteza
Przyjmuje siê, ¿e wyniki badañ opartych na kwestionariuszu s¹ powtarzalne, je¿eli  stosuj¹c dwa pomiary 
osi¹gnie siê podobny rezultat obliczony za pomoc¹ ICC

(wewn¹trzgrupowy wspó³czynnik korelacji). Wspó³czynnik
ten mierzy korelacjê miêdzy dwiema odpowiedziami tego
samego respondenta. Powtarzalnoæ jest uznana za dobr¹,
je¿eli ICC wynosi powy¿ej 0,6 (15). W okrelaniu stopnia
spójnoci wewnêtrznej Nunally i wsp. (16) polecaj¹ zastosowanie wspó³czynnika a Cronbacha, który przy dobrej
spójnoci wewnêtrznej powinien wynosiæ przynajmniej
0,70.

Metodologia i pacjenci
Przejrzystoæ i rozumienie treci kwestionariusza by³y
oceniane po rozdaniu ankiet 100 pacjentom choruj¹cym
na schorzenia dermatologiczne. Ochotnicy byli proszeni
o dwukrotne udzielenie odpowiedzi na pytania kwestionariusza w odstêpie 15 dni. Przyjmuje siê, ¿e w celu przeprowadzenia wiarygodnej analizy statystycznej nale¿y w³¹czyæ
do badania minimum 30 pacjentów. Omawiane badanie
przeprowadzono latem i jesieni¹ 2003 r. w Oddzia³ach
Dermatologicznych Klinik we Wroc³awiu i Bia³ymstoku (50
pacjentów z ka¿dego oddzia³u).
Na 100 rozdanych pacjentom kwestionariuszy uzyskano 64 dwukrotnie wype³nione ankiety. Wród badanych pacjentów by³o 80% mê¿czyzn (n=51) i 20% kobiet (n=13),
redni wiek chorych wynosi³ 43±17 lat. 51% (n=32) pacjentów by³o mieszkañcami miast o liczebnoci powy¿ej
100 000 mieszkañców, 32% (n=18) mieszka³o w ma³ych
miastach, licz¹cych 5000-100 000 mieszkañców, i 21%
(n=13) by³o mieszkañcami wsi. 63% (n=39) pacjentów mieszka³o z rodzin¹, 32% (n=20) by³o samotnych i 5% (n=3)
mieszka³o z partnerem. Czêstoæ wystêpowania chorób
skóry by³a nastêpuj¹ca: u 41% (n=26) by³a to ³uszczyca,
u 13% (n=8) wyprysk kontaktowy, u 6% (n=4) tr¹dzik, u 6%
(n=4) atopowe zapalenie skóry, u 5% (n=3) wi¹d skóry,
u 2% (n=1) pokrzywka, u 2% (n=1) suchoæ skóry, u 2%
(n=1) zapalenie ³ojotokowe skóry, a u 24% pacjentów
(n=15) stwierdzono inne dermatozy.
W ci¹gu 15 dni miêdzy dwukrotnym wype³nieniem ankiet 4 pacjentów odnotowa³o wyst¹pienie wa¿nego wydarzenia (zdrowotnego, rodzinnego, zawodowego), a 33 pacjentów nie stwierdzi³o takiego faktu. Pozosta³ych 27 chorych nie udzieli³o informacji na ten temat.
Ankiety poddawano analizie, je¿eli uzyskano odpowiedzi na wszystkie pytania lub brakowa³o maksymalnie jednej
odpowiedzi. Brakuj¹cym danym przydzielano 0 punktów,
je¿eli dwa lub wiêcej pytañ pozosta³o bez odpowiedzi kwestionariusz by³ wykluczany z analizy. Analizê wewnêtrznej
spójnoci przeprowadzono na podstawie ankiet 64 pacjentów, którzy odpowiedzieli na wszystkie pytania podczas
pierwszego wype³niania kwestionariusza. Analizê statystyczn¹ przeprowadzono przy u¿yciu SAS V8.2 software,
wyliczaj¹c wspó³czynnik a Cronbacha. Poziom istotny statystycznie wynosi³ 5%. Analizê wiarygodnoci testów przeprowadzono w³¹czaj¹c do badania 64 pacjentów, którzy
dwukrotnie wype³nili kwestionariusz. Analizê wyników obydwu ankiet tego samego pacjenta wykonano porównuj¹c
punktacjê uzyskan¹ z obu kwestionariuszy. Poziom zgodnoci ustalono przy u¿yciu ICC, wspó³czynnika korelacji
Pearsona i wspó³czynnika korelacji Spearmana. Ewentualne ró¿nice miêdzy punktacjami wynikaj¹cymi z obu kwestionariuszy porównywano za pomoc¹ parowanego testu
t-Studenta.
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Tabela II: Wspó³czynniki korelacji mierzone dla ka¿dego z pytañ osobno
Table II: Correlations between D0 and D15 for each item
Wspó³czynniki
korelacji D0/D15
Correlations D0/D15

Pytanie 1
Item 1

Pytanie 2
Item 2

Pytanie 3
Item 3

Pytanie 4
Item 4

Pytanie 5
Item 5

Pytanie 6
Item 6

Pytanie 7
Item 7

Pytanie 8
Item 8

Pytanie 9
Item 9

Pytanie 10
Item 10

r Spearman

0,71

0,49

0,54

0,70

0,48

0,63

0,63

0,66

0,56

0,51

r Pearson

0,71

0,47

0,56

0,71

0,48

0,54

0,57

0,65

0,56

0,48

Tabela III: Korelacja punktacji poszczególnych pytañ ze wskanikiem DLQI
Table III: Correlations with the total score for each item
Wspó³czynniki korelacji
Correlations

Pytanie 1
Item 1

Pytanie 2
Item 2

Pytanie 3
Item 3

Pytanie 4
Item 4

Pytanie 5
Item 5

Pytanie 6
Item 6

Pytanie 7
Item 7

Pytanie 8
Item 8

Pytanie 9
Item 9

Pytanie 10
Item 10

r Spearman w D0

0,61

0,71

0,74

0,73

0,83

0,64

0,55

0,88

0,74

0,73

r Spearman w D15

0,62

0,61

0,85

0,78

0,86

0,62

0,62

0,83

0,72

0,79

Tabela IV: rednie wartoci wskanika DLQI w ró¿nych krajach
Table IV: DLQI scores obtained in different countries
Rozpoznanie
Diagnosis

DLQI
w Polsce
DLQI
in Poland

DLQI
w Wielkiej
Brytanii
DLQI
in UK

DLQI
w Danii
DLQI
in Denmark

DLQI
w Stanach
Zjednoczonych
DLQI
in United
States

£uszczyca
Psoriasis

14,6
n=26

8,9
n=52

13,3
n=19

4,6
n=10

Wyprysk
kontaktowy
Contact
dermatitis

11,6
n=8

8,6
n=17

7,9
n=38

8,5
n=41

Tr¹dzik
Acne

5,0
n=4

4,3
n=18

6,1
n=9

9,0
n=23

Atopowe
zapalenie skóry
Atopic
dermatitis

9,0
n=4

12,5
n=13

15,3
n=14

5,8
n=6

wi¹d
Pruritus

9,7
n=3

10,5
n=9

11,3
n=6

n=0

Inne
dermatozy
Other
dermatoses

5,5
n=18

nie
liczono
not
counted

nie
liczono
not
counted

nie
liczono
not
counted

Razem
Total

10,3
n=64

7,3
n=200

7,9
n=200

6,5
n=197

Wyniki
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Im wy¿szy wskanik DLQI, tym wiêksze upoledzenie
jakoci ¿ycia pacjenta. Wskanik ten wynosi³ rednio
10,3±7,3 pkt w dniu 0 (D0) i 9,2±7,6 pkt w dniu 15
(D15). W tabeli I zamieszczono wartoci punktowe wskanika DLQI dla ka¿dej z uwzglêdnionych chorób.
Na rycinie 2 zilustrowano korelacjê miêdzy punktacjami
pierwszego i drugiego kwestionariusza wype³nianego przez

tego samego pacjenta. Wskaniki korelacji miêdzy rednimi wartociami DLQI dwukrotnie wype³nianego kwestionariusza wynosi³y odpowiednio: ICC=0,56, r Spearman=0,67 i r Pearson=0,59 przy p<0,0001. Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic miêdzy ca³kowit¹
punktacj¹ uzyskan¹ po dwukrotnym wype³nieniu kwestionariuszy (D0 i D15). Podsumowuj¹c, powtarzalnoæ wyników dwukrotnego wype³nienia ankiet jest bardzo dobra,
nawet jeli niektórzy pacjenci nie s¹ w pe³ni zgodni pod
wzglêdem oceny swojej jakoci ¿ycia. Istnieje mo¿liwoæ,
¿e w ci¹gu 15 dni aktywnoæ choroby u niektórych pacjentów uleg³a zmianie.
Powtarzalnoæ wyników w odniesieniu do ka¿dego
z pytañ osobno jest ró¿na. Nisk¹ powtarzalnoæ stwierdzono w pytaniu 5, odnosz¹cym siê do wp³ywu choroby na ¿ycie towarzyskie i aktywnoæ w czasie wolnym od pracy
(r Spearman=0,48). Byæ mo¿e zjawisko to mo¿na t³umaczyæ zmianami, jakie dokona³y siê w rodowisku chorego
w ci¹gu 15 dni od wype³nienia pierwszej ankiety. Podobnie, uwzglêdniaj¹c aspekt socjalny w momencie wype³niania ankiety, t³umaczyæ mo¿na wyniki uzyskane odnonie do
pytania 2, dotycz¹cego uczucia frustracji i zak³opotania
(r Spearman=0,49). W pytaniu 10, odnosz¹cym siê do niedogodnoci zwi¹zanych z leczeniem, równie¿ stwierdzono
doæ s³ab¹ korelacjê (r Spearman=0,48) (tab. II).
Wewnêtrzn¹ spójnoæ badano na podstawie kwestionariuszy z dnia 0, aby wykluczyæ efekt zapamiêtywania. Za
pomoc¹ wspó³czynnika a Cronbacha wykazano bardzo
dobr¹ spójnoæ wewnêtrzn¹ dla ca³ego kwestionariusza
(Cronbach a = 0,90). W tabeli III przedstawiono korelacje
z ca³kowit¹ punktacj¹ DLQI dla ka¿dego pytania osobno.
Odpowiedzi na pytanie 7 najs³abiej korelowa³y z punktacj¹
ca³kowit¹ DLQI.

Omówienie
Celem omawianego badania by³o opracowanie i ocena
wiarygodnoci polskiej wersji kwestionariusza DLQI przez
ocenê powtarzalnoci wyników oraz spójnoci wewnêtrznej. Wiêkszoæ wyników DLQI otrzymanych w populacji
polskiej okaza³a siê wy¿sza od tych uzyskanych przez Fin-
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DLQI  Wersja angielska. Wersja 0
DLQI  English Version. Version 0

Pierwsze t³umaczenie: 10 pytañ, wyjanienia, wybór opcji. T³umacz 1 i 2. Wersje 1 i 2
Forward translation: 10 items, explanations, choices. Translator 1 and 2. Version 1 and 2

Porozumienie t³umaczy. Wersja 3
Consensus Meeting Translator 1 and 2. Version 3

Ostateczna wersja: Polski ekspert 3. Wersja 4
Quality control: Polish Expert 3. Version 4

T³umaczenie wsteczne: T³umacz 4
Back translation: Translator 4

Ponowne omówienie problematycznych zwrotów z udzia³em koordynatora. Wersja 5
Reconciliation of problematic items or explanations with the coordinator. Version 5

Badanie wstêpne: ocena przejrzystoci i zrozumia³oci ankiety przez 100 pacjentów.
W razie potrzeby dokonanie odpowiednich poprawek
Pretest: Assessment of clarity and understandability by 100 patients.
Comments to be discused and changes made if necessary

DLQI  Wersja polska. Wersja 6
DLQI  Polish Version. Version 6

Ryc.1. Kolejnoæ etapów opracowania polskiej wersji jêzykowej DLQI zgodnie z miêdzynarodowymi zaleceniami
Fig. 1. Translation process of the DLQI from the source version (English version) to the Polish version, following international guidelines

laya i wsp. w 1994 r. (5), którzy stwierdzili nastêpuj¹ce
punktowe wartoci rednie wskanika DLQI: 8,9±6,3 u pacjentów choruj¹cych na ³uszczycê, 8,6±6,5 u chorych
z wypryskiem kontaktowym i 4,3±3,1 u pacjentów choruj¹-

cych na tr¹dzik. Polskie wyniki s¹ równie¿ wy¿sze od otrzymanych w przeprowadzonych na du¿¹ skalê badaniach
w Stanach Zjednoczonych (17). Natomiast punktacja uzyskana u pacjentów ambulatoryjnych w Danii w trakcie badañ
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Korelacja miêdzy punktacjami po dwukrotnym wype³nieniu polskiej wersji DLQI
Correlations of the total scores of the Polish version of the DLQI

Ankiety wype³niane w dniu 15
D15 administration
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Ryc. 2. Korelacja miêdzy wskanikami DLQI uzyskanymi z pierwszego i drugiego kwestionariusza wype³nianego przez tego samego pacjenta
Fig. 2. Correlation of the total DLQI scores between the 1st and 2nd administrations of the questionaire
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nad duñsk¹ wersj¹ DLQI by³a zbli¿ona do wartoci otrzymanych w Polsce (18). W tabeli IV zebrano punktacjê uzyskan¹ w wyniku zastosowania ró¿nojêzycznych wersji
DLQI.
Powtarzalnoæ wyników otrzymanych po dwukrotnym
wype³nieniu kwestionariusza by³a dobra, mimo nieznacznego spadku wartoci wspó³czynników korelacji, jaki móg³
wynikaæ ze zmian, które dokona³y siê w otoczeniu chorego
w okresie miêdzy pierwszym a drugim wype³nieniem ankiety. Wyniki dotycz¹ce spójnoci wewnêtrznej s¹ bardzo dobre  wartoæ wspó³czynnika Cronbacha a wynosi 0,90.
Podczas t³umaczenia duñskiej wersji kwestionariusza
DLQI (18), autorzy poprosili 26 pacjentów o dwukrotne wype³nienie kwestionariusza: w dniu 0 oraz 7 dni póniej.
Wiarygodnoæ tego badania wynosi³a 0,93 (p<0,001). Korelacje odpowiedzi dla pytañ 2-10 u ka¿dego respondenta
by³y istotne statystycznie (p<0,01), a wspó³czynniki korelacji wynosi³y od 0,62 do 0,88. Wspó³czynnik spójnoci wewnêtrznej Cronbacha a w tym badaniu mia³ wartoæ 0,88.
Podczas opracowania po³udniowoafrykañskiej wersji
kwestionariusza DLQI (19) uzyskano nieco odmienne wyniki, poniewa¿ autorzy pracowali ze zmodyfikowan¹ wersj¹
ankiety zawieraj¹c¹ pytania dotycz¹ce poziomu depresji
i lêku u pacjenta. W tym badaniu pacjenci byli proszeni
o ponowne wype³nienie kwestionariusza po 4-6 dniach.
Wiarygodnoæ tak przeprowadzonego badania okaza³a siê
bardzo wysoka (wspó³czynnik r Spearmana wynosi³ 0,97;
p<0,0001). Wspó³czynnik Cronbacha a mia³ wartoæ 0,83,
co wskazuje na du¿¹ spójnoæ wewnêtrzn¹ testu.
Wspó³czynnik korelacji badany przy u¿yciu oryginalnej
wersji ankiety wynosi³ 0,99 (r Spearmana). Badanie to
przeprowadzono z udzia³em 53 pacjentów, a czas miêdzy
wype³nianiem kwestionariuszy wynosi³ 7-10 dni (5).

Odnosz¹c siê do powy¿szych wyników, spójnoæ wewnêtrzna badanego kwestionariusza w wersji polskiej jest
bardzo dobra, wykazuj¹c wspó³czynnik Cronbacha a
o wartoci 0,90. Natomiast wiarygodnoæ omawianego badania jest doæ niska w porównaniu z innymi wynikami. Finlay i wsp. powtarzali wype³nianie ankiet po 7-10 dniach (5),
co mo¿e t³umaczyæ odmiennoæ wyników. Prof. Finlay
stwierdzi³ w podsumowaniu swoich dziesiêcioletnich dowiadczeñ ze stosowania wskanika DLQI w praktyce (6),
¿e wszystkie pytania odnosz¹ siê do ostatniego tygodnia
przed wype³nieniem ankiety. Tak wiêc, ponowne badanie
wskanika DLQI u pacjenta przed up³ywem tygodnia jest
nieuzasadnione. W polskiej grupie badanej chorzy byli aktywnie leczeni, tak¿e szpitalnie, przez dwa tygodnie, co
z du¿ym prawdopodobieñstwem mog³o wp³yn¹æ na obni¿enie stopnia wiarygodnoci. Ze zmian¹ stanu klinicznego
niektórych chorych ³¹cz¹ siê wiêc ró¿nice w wiarygodnoci
obserwowane miêdzy polskimi i innymi badaniami.

Wnioski
Omawiane badanie wykaza³o bardzo dobr¹ spójnoæ
wewnêtrzn¹ polskiej wersji kwestionariusza DLQI, natomiast u niektórych pacjentów stwierdzono nieco obni¿on¹
powtarzalnoæ wyników po 15 dniach. Polsk¹ wersjê kwestionariusza DLQI przedstawiono w za³¹czniku 1, mo¿e byæ
ona od tej pory stosowana do oceny jakoci ¿ycia pacjentów z chorobami skóry w Polsce.

Podziêkowania
Autorzy sk³adaj¹ podziêkowania t³umaczom uczestnicz¹cym
w realizacji projektu.
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WSKANIK WP£YWU DOLEGLIWOCI SKÓRNYCH NA JAKOÆ ¯YCIA
DLQI
Szpital nr
Nazwisko:
Adres:

Data:

Liczba punktów:

Rozpoznanie:

Celem tego kwestionariusza jest zbadanie, w jakim stopniu dolegliwoci skórne wp³ywa³y na Twoje ¿ycie
W OSTATNIM TYGODNIU. Przy ka¿dym pytaniu zakrel jedn¹ kratkê.
1. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
odczuwa³e/a swêdzenie, bolesnoæ, pieczenie
lub mrowienie skóry?

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

2. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
by³e/a zak³opotany/a czy za¿enowany/a
stanem swojej skóry?

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

3. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
dolegliwoci skórne przeszkadza³y Tobie
w robieniu zakupów, wykonywaniu prac domowych
lub ogrodniczych?

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

Nie dotyczy

r

4. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
dolegliwoci skórne wp³ywa³y na Twój ubiór?

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

Nie dotyczy

r

5. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
dolegliwoci skórne wp³ywa³y na Twoje ¿ycie
towarzyskie lub spêdzanie wolnego czasu?

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

Nie dotyczy

r

6. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
dolegliwoci skórne przeszkadza³y Ci
w uprawianiu sportu?

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

Nie dotyczy

r

7. Czy w ostatnim tygodniu Twoje dolegliwoci skórne
uniemo¿liwia³y Ci pracê lub naukê?

Tak
Nie

r
r

Nie dotyczy

r

Bardzo mocno
Trochê
Wcale

r
r
r

8. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
dolegliwoci skórne stanowi³y problem w kontakcie
z partnerem lub partnerk¹, przyjació³mi czy rodzin¹?

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

Nie dotyczy

r

9. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
stan Twojej skóry utrudnia³ Ci wspó³¿ycie seksualne?

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

Nie dotyczy

r

Bardzo mocno
Bardzo
Trochê
Wcale

r
r
r
r

Nie dotyczy

r

Je¿eli odpowiedzia³e/a Tak, to w jakim stopniu
w ostatnim tygodniu Twoje dolegliwoci skórne
utrudnia³y Ci pracê zawodow¹ lub naukê?

10. W jakim stopniu w okresie ostatniego tygodnia
leczenie dolegliwoci skórnych stanowi³o dla Ciebie
problem, taki jak np. utrudnienie utrzymania porz¹dku
w domu czy nadmierne zaabsorbowanie czasu?

Proszê, sprawd, czy odpowiedzia³e/a na WSZYSTKIE pytania. Dziêkujemy.
© AY Finlay, GK Khan, April 1992. This must not be copied without the permission of the authors.
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