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Streszczenie:
Cel i zaáoĪenia: celem pracy byáa ocena wpáywu dolegliwoĞci bólowych o charakterze przewlekáym na zdrowie psychiczne osób w wieku starszym. Dodatkowym celem byáo zbadanie związku
ą
miĊdzy regularną
ą aktywnoĞcią ﬁzyczną
oraz uczĊszczaniem na zajĊcia teoretyczne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku a wystĊpowaniem stanów
depresyjnych w badanej grupie osób. Materiaá: w badaniach uczestniczyáo 40 osób w wieku od 60 do 78 lat (Ğrednio
65 lat). Osoby te byáy sáuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Waábrzychu. Metody: w badaniu wykorzystano
kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28, kwestionariusz McGilla (wersja skrócona) i ankietĊ wáasną, w
której zamieszczono informacje o przebytych urazach, dolegliwoĞciach bólowych oraz aktywnoĞci ﬁzycznej. Wnioski: ból przewlekáy ma bezpoĞredni wpáyw na ogólny stan zdrowia psychicznego osób starszych, powodując
ą jego
pogorszenie. Wpáywa on zarówno na procentowy wzrost problemów z bezsennoĞcią, jak równieĪ powoduje zwiĊkszenie zaburzeĔ funkcjonowania. Istnieje wzajemna zaleĪnoĞü pomiĊdzy symptomami depresji a subiektywnym
odczuwaniem bólu przewlekáego i stanem emocji. AktywnoĞü ﬁzyczna oraz uczestniczenie w Īyciu spoáecznym,
uczĊszczanie na zajĊcia teoretyczne i praktyczne pozytywnie wpáywają
ą na stan zdrowia psychicznego.
Sáowa kluczowe: ból przewlekáy, zdrowie psychiczne, osoby starsze.
Abstract:
Aims: the aim of this study was to evaluate the impact of chronic pain on mental health of the elderly persons. Additionally, the study was to investigate the relationship of regular physical activity and participation in Third Age University classes with incidence of depression states in the studied population. Material: the studied population consisted of 40 persons aged from 60 to 78 years (65 years on average). All of those persons participated in the Third Age
University classes in Walbrzych. Methods: the study used the following research methods: GHQ-28 (General Health
Questionnaire – 28 questions), McGill Questionnaire (short version) and a survey established by the research team,
which covered information on reported injuries, chronic pain and physical activity level of the subjects. Conclusions:
chronic pain has a direct negative impact on the general health and mental health state of the elderly persons. It is
a direct cause of increased rate of insomnia and functional disorders. There is a mutual relation between symptoms
of depression, subjective sensations of chronic and the emotional status of individuals. Physical activity, involvement
ﬁ
in social activities and participation in theoretical and practical classes of the Third Age University has a beneﬁcial
effect on the state of mental health of individuals.
Key words: chronic pain, mental health, elderly persons.
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Wprowadzenie

Introduction

ĝredni okres Īycia stale siĊ wydáuĪa, a co z tym jest zwiąą
zane, zwiĊksza siĊ w spoáeczeĔstwie liczba osób starszych,
dla których problem zdrowia i sprawnego funkcjonowania
w okresie emerytalnym staje siĊ jedną
ą z najwaĪniejszych
wartoĞci. Ze wzglĊdu na choroby cywilizacyjne, których procent wystĊpowania zwiĊksza siĊ wraz z wiekiem, jak równieĪ typowe choroby wieku podeszáego, czáowiekowi coraz
czĊĞciej zaczynają
ą towarzyszyü dolegliwoĞci bólowe, które
mogą
ą przybraü formĊ bólu przewlekáego. Staáe uczucie dyskomfortu, jaki ból przewlekáy wywoáuje u czáowieka, moĪe
przyczyniaü siĊ do powstawania problemów ze zdrowiem

The mean life expectancy rises constantly thus increasing
the percent of the elderly people in the population of Poland and the people at retirement age ﬁnd good health and
normal functioning essential for their well-being. Due to civilization diseases that become more frequent with age as
well as because of typical geriatric disease, individuals start
to experience chronic pain. Constant feeling of discomfort
that is caused by chronic pain may result in mental health problems such as depression. Senile age and changes
in the system that it brings about such as deterioration of
physical and mental ﬁtness, cause the elderly people to be
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psychicznym, a w szczególnoĞci symptomów depresji. Podeszáy wiek i zmiany, jakie zachodzą
ą w organizmie pod jego
wpáywem, w tym pogorszenie siĊ sprawnoĞci ﬁzycznej oraz
umysáowej, predysponują
ą osoby starsze do czĊstszego
wystĊpowania u nich zaburzeĔ związanych
ą
z psychiką [1,
2]. ĩycie w samotnoĞci w obrĊbie czterech Ğcian wáasnego
domu, tendencja do izolowania siĊ od Ğwiata zewnĊtrznego,
narastające
ą poczucie odrzucenia wzmacniają te problemy.
W związku
ą
z powyĪszym nasuwają
ą siĊ pytania: czy
przewlekáy ból ma wpáyw na stan zdrowia psychicznego i
jaka zachodzi pomiĊdzy nimi interakcja? Czy wiek podeszáy
zwiĊksza prawdopodobieĔstwo pojawienia siĊ objawów
depresyjnych oraz czy zmiana nawyków w Īyciu czáowieka
związana
ą
z wdroĪeniem üwiczeĔ ﬁzycznych, umysáowych
oraz uczestniczenie w Īyciu spoáecznym, w grupie rówieĞników, ma wpáyw na ogólny stan zdrowia psychicznego?

more susceptible to mental disorders [1, 2]. Living in solitude, tendency for isolation from the outside world and the
growing feeling of alienation only cause those problems to
be more serious.
The above-mentioned facts inclined the authors to pose
the following questions: Does chronic pain have an impact
on the mental health and what are the correlations between
chronic pain and mental health? Does senile age increase
the risk of depression? Does changing of everyday habits
connected with participation in regular physical, intellectual and social activities have impact on the state of one’s
mental health?

Zaâoīenia i cel pracy

Aims

Celem niniejszej pracy byáa ocena wpáywu dolegliwoĞci bólowych o charakterze przewlekáym na zdrowie psychiczne
osób powyĪej 60 roku Īycia. Dodatkowym zagadnieniem
byáo zbadanie związku
ą
miĊdzy regularną
ą aktywnoĞcią ﬁzyczﬁ
ną
ą oraz uczĊszczaniem na zajĊcia teoretyczne w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku a wystĊpowaniem stanów
depresyjnych w badanej grupie osób. Przed przystąpieniem
do badaĔ postawiono nastĊpujące
ą pytania badawcze:
1. Jaki jest wpáyw bólu przewlekáego na stan ogólnego
zdrowia psychicznego osób w wieku starszym?
2. Czy dolegliwoĞci bólowe mogą
ą przyczyniü siĊ do powstania objawów depresji w badanej grupie osób?
3. Jaki wpáyw na stan zdrowia psychicznego osób starszych ma regularna aktywnoĞü ﬁzyczna i umysáowa oraz
przebywanie w grupie rówieĞników?

The aim of this study was to evaluate the impact of chronic pain on mental health of people over 60 years of age.
Additionally the authors studied the relationships between
regular physical activity, participation in the Third Age University classes and occurrence of depression states in the
research population. The following research questions
have been posed:
1. What is the impact of chronic pain on the general condition of the mental health in the elderly persons?
2. Can chronic pain cause symptoms of depression in the
research population?
3. What is the impact regular physical, intellectual and social activity on the condition of mental health in the elderly persons?

Materiaâ badaĕ

Material

W badaniach uczestniczyáo 40 osób – 37 kobiet (92,5%) oraz
3 mĊĪczyzn (7,5%) w wieku od 60 do 78 lat (Ğrednio 65 lat).
Osoby te byáy sáuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Waábrzychu. Regularnie uczĊszczaáy na zajĊcia, zarówno
teoretyczne w formie wykáadów, zajĊü seminaryjnych, cotygodniowych zajĊü w sekcjach zainteresowaĔ, jak i üwiczeĔ
ﬁﬁzycznych, w skáad których wchodziáy m.in. zajĊcia w formie
gimnastyki, páywania oraz zajĊü ruchowych w terenie.

The research population consisted of 40 persons – 37 women (92.5%) and 3 men (7.5%) aged from 60 to 78 years
(mean age – 65 years). All of those people participated in
the Third Age University classes in Walbrzych. They were
systematically attending classes, seminars, activity clubs
and physical activity classes, which included gymnastics,
swimming and outdoors activities.

Metody badaĕ

Methods

W badaniu wykorzystana zostaáa ankieta wáasna (ryc. 1),
kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 [3] oraz
kwestionariusz McGilla (wersja skrócona) [4]. Badany, wypeániając
ą ankietĊ, podawaá informacje o przebytych urazach (w ciągu
ą Īycia), dolegliwoĞciach bólowych (w ostatnich trzech miesiącach)
ą
oraz aktywnoĞci ﬁzycznej (w ciągu
ą
ostatnich 3 lat).

The following research methods were used: a questionnaire designed by the authors (Fig. 1), General Health Questionnaire GHQ-28 (28 questions) and McGill questionnaire (short version) [4]. The questionnaires were meant to
provide the following information about the subjects: injuries (whole lifetime), chronic pain (last three months) and
physical activity ( last three years).

ImiĊ i Nazwisko osoby badanej / Name and Surname of subject:
Wiek badanego (w latach) / Age [years]:
DolegliwoĞci bólowe w ostatnich trzech miesiącach
ą
(miejsce wystąąpienia) / Location of pain in last three months:
Przebyte urazy w obrĊbie narządu
ą ruchu (kiedy) / Injuries of the motor system (when):
AktywnoĞü ﬁ
ﬁzyczna przez ostatnie 3 lata / Physical activity in last three years:
a) maáa – üw. ﬁzyczne trwająące co najmniej 30 min. raz w tygodniu
low – exercising for 30 min. once a week
b) Ğrednia- üw. ﬁzyczne trwająące co najmniej 30 min. 2-3 razy w tygodniu
moderate – exercising for at east 30 min. 2-3 times a week
c) duĪa – üw. ﬁ
ﬁzyczne trwająące co najmniej 30 min. 4-7 razy w tygodniu
high – exercising for at least 30 min. 4-7 times a week
Uprawiany sport wyczynowo (w latach) / Professional sporting activity (when and how long):

Ryc. 1. Ankieta badaĔ
Fir. 1. Examination sheet

39

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, àukasz Chmielewski, Ewa OkrĊglicka-Forysiak
Wpáyw
á
bólu przewlekkáego na stan zdrowia psychicznego osób w wieku starszym

Fizjoterapia 2009, 17, 2

Wszystkie osoby podpisaáy oĞwiadczenie, w którym
ą i Ğwiadomą
ą zgodĊ na udziaá w badaniach.
wyraziáy peáną
U wszystkich badanych osób w ciągu
ą
3 miesiĊcy przed
wypeánianiem ankiet wystĊpowaá ból przewlekáy w obrĊbie
ukáadu ruchu (krĊgosáupa i innych czĊĞci ciaáa).
W celu porównania wyników pomiĊdzy skáadowymi
kwestionariusza GHQ-28 i McGilla zastosowano wspóáczynnik korelacji r-Pearsona o związku
ą
(korelacji) prostoliniowym.

All of the subjects have given their written consent to
participation in this study. All of the subjects reported chronic pain of the motor system (spine or limbs) in the period
of three months before commencement of the study.
The r-Pearson linear correlation coefﬁ
fﬁcient was applied
in order to compare the results of GHQ-28 and McGill questionnaire.

Wyniki badaĕ i ich omówienie

Findings

Na podstawie wyników uzyskanych z ankiety moĪna stwierdziü w badanej grupie wystĊpowanie licznych dolegliwoĞci
bólowych, których czas trwania wynosiá co najmniej 3 miesiąą
ce (ryc. 2 i 3). Miejsca wystĊpowania bólu nie odzwierciedlają
jednak z reguáy miejsc przebytych urazów (rys. 4). Zgáaszane
dolegliwoĞci bólowe wystĊpowaáy najczĊĞciej w strukturach
mocno eksploatowanych, na które przenoszone są
ą najwiĊksze
obciąĪenia, takich jak krĊgosáup i stawy koĔczyn (ryc. 2 i 3).

The questionnaire devised by the authors showed that the
examined population complained on chronic pain that lasted at least 3 months (Fig. 2 and 3). However, the locations of pain reported by the subjects did not on the whole
overlap with the locations of the injuries they had reported
(Fig. 4). The chronic pain most often concern the spine and
major joints – the structures that work under the highest
strain (Fig. 2 and 3).

Liczba osób / number of patients

DolegliwoĞci bólowe / pain symptoms

47%

25%

20%

17%

12,5%

Kolano / knee

Biodro / hip

Staw skokowy
tarsal joint

Bark / shoulder

Stopa / foot

Ryc. 2. Analiza miejsc wystĊpowania dolegliwoĞci bólowych w ciąą
gu ostatnich trzech miesiĊcy
Fig. 2. Analysis of pain location within the last three months

Miejsce bólu / pain location

Liczba osób / number of patients

DolegliwoĞci bólowe / pain symptoms

70%
KrĊgosáup lĊdĨwiowy
lumbar spine

KrĊgosáup lĊdĨwiowy
lumbar spine
p

KrĊgosáup piersiowy
thoracic spine
p

Szyjny i lĊdzwie
cervical and lumbar spine

Caáy krĊgosáup
the whole spine

Bolesne tkanki / pain location

Ryc. 3. Analiza wystĊpowania dolegliwoĞci
bólowych krĊgosáupa w ciągu
ą
ostatnich trzech miesiĊcy
Fig. 3. Analysis of spinal pain location within
the last three months

Liczba osób / number of patients

Urazy / injuries

20%

Staw skokowy
tarsal joint

10%

PrzedramiĊ
forearm

Kolano
knee

Bark
shoulder

Stopa
foot

Kl. piersiowa
chest

Okolice urazu / injury location
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Wszystkie osoby z badanej grupy odczuwaáy dolegliwoĞci bólowe w co najmniej jednym miejscu ciaáa (u wszystkich byá to krĊgosáup). NajczĊĞciej badani wskazywali od 2
do 4 miejsc, w których odczuwaáy ból, a trzy osoby zaznaczyáy aĪ szeĞü takich miejsc (ryc. 5).
Z informacji dotyczących
ą
poziomu aktywnoĞci ﬁzycznej
badanych zawartych w ankiecie wynika, Īe najwiĊcej, bo

Odc.szyjny kr.
cervical spine

Ryc. 4. Analiza miejsc wystĊpowania urazów w ciągu
ą
Īycia
Fig. 4. Analysis of location of the injuries throughout
the whole life

All of the people in the studied group experienced chronic pain of at least one part of the body (spine was reported
by all of the subjects). Typically, the subjects reported from
two to four locations of chronic pain, yet three of the subjects marked even six locations (Fig. 5).
The information on the level of physical activity of the
examined showed that majority of the subjects (36 persons
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aĪ 36 osób z badanej grupy (90%) zaznaczyáo Ğrednią
ą aktywnoĞü ﬁzyczną, natomiast 2 osoby zaznaczyáy maáą
ą lub
duĪą
ą aktywnoĞü ﬁzyczną. WĞród badanych osób 10 (25%)
w przeszáoĞci uprawiaáo sport wyczynowy.

– 90%) marked their physical as average, two persons
reported low physical activity and the remaining two high
physical activity. Ten of the subjects used practice sports at
a professional level.

Liczba osób / number of patients

BolesnoĞü tkanek / painfulness of tissues

IloĞü miejsc bolesnych / number of painful areas

W tab. 1 przedstawione są
ą wyniki kwestionariusza
McGilla SF dotyczącego
ą
odczuwanego bólu w badanej grupie osób (UTW). Tabela zostaáa podzielona na piĊü kategorii:
– McGill ogóáem (zsumowana punktacja ze wszystkich skal
SF McGilla;
– McGill czĊĞü somatyczna – S;
– McGill czĊĞü psychiczna – A;
– McGill – dolegliwoĞci odczuwane w danym momencie – E;
– Skala analogowa VAS – wartoĞci podane w milimetrach.
Wynik ogólny jak równieĪ poszczególne skáadowe kwestionariusza pokazują, Īe u badanych osób wystąpiá ból,
który w szczególnoĞci charakterystyczny jest dla odczuü
somatycznych. TakĪe na podstawie analogowej skali VAS
moĪna stwierdziü, Īe osoby badane odczuwaáy umiarkowane bąd
ą Ĩ silne dolegliwoĞci bólowe.
W tab. 2 zamieszczone są
ą wyniki kwestionariusza
GHQ-28 w poszczególnych kategoriach. Z danych zamieszczonych w tab. 2 wynika, Īe u wszystkich badanych
wystĊpowaáy zaburzenia funkcjonowania. 39 osób zaznaczyáo wystĊpowanie symptomów somatycznych oraz niepokój i bezsennoĞü (38 osób), a u 18 osób nie stwierdzono
symptomów depresji.
W tab. 3 zestawiono wyniki uzyskane z kwestionariuszu
GHQ-28 w badaniach przeprowadzonych przez Goldberga
[3]. Przedstawiają
ą one wyniki Ğrednich i odchyleĔ standardowych w trzech badanych grupach osób: osoby zdrowe,
pacjenci poradni i pacjenci kliniki. ĝredni ogólny wynik, jak
równieĪ Ğredni wynik z poszczególnych kategorii, jest zdecydowanie mniejszy w grupie osób zdrowych niĪ wynik w
grupach pacjentów. WartoĞci umieszczone w tabeli stanowią
punkt odniesienia, do którego byáy porównywane wyniki uzyskane w przeprowadzonych badaniach wáasnych (UTW).
Tabela 4 przedstawia wyniki Ğrednich oraz odchyleĔ standardowych pomiĊdzy pacjentami poradni oraz badanymi osobami (UTW). Widaü znacząc
ą ą róĪnicĊ pomiĊdzy wynikiem
ogólnym (41,19) pacjentów poradni a miĊdzy osobami badanymi z UTW (24,8). PomiĊdzy poszczególnymi skáadowymi
GHQ-28: skalą
ą A (symptomy somatyczne), skalą B (niepokój, bezsennoĞü) oraz skalą
ą C (zaburzenia funkcjonowania)
takĪe zauwaĪalna jest róĪnica, a Ğrednie wyniki osób badanych (UTW) są
ą niĪsze aniĪeli pacjentów poradni. NajwiĊksza
róĪnica w Ğrednich wystĊpuje miĊdzy symptomami depresji,
gdzie w przypadku badanych (UTW) wynosi 1,9, a u pacjentów poradni 9,36, co Ğwiadczy o mniejszym natĊĪeniu wystĊpowania symptomów depresji w badanej grupie (UTW).
Tabela 5 przedstawia wyniki Ğrednich i odchyleĔ standardowych pomiĊdzy osobami zdrowymi (u których dolegliwoĞci
bólowe nie wystĊpują)
ą a osobami badanymi (wszystkie oso-

Ryc. 5. Analiza iloĞciowa wystĊpowania dolegliwoĞci
bólowych w ciągu
ą ostatnich trzech miesiĊcy
Fig. 5. Quantitative analysis of pain location within the
last three months.

Table 1 shows the results of McGill questionnaire that
concerned the level of pain in the examined group. The
table shows ﬁﬁve categories:
– McGill total (all scales summed up)
– McGill somatic scale – S;
– McGill mental scale – A;
– McGill – pain felt at a particular moment – E;
– Visual Analogue Scale (VAS) – values expressed in millimeters.
General results as well as the component results of the
questionnaire show that the subjects experienced mostly
the somatic type of pain. Also VAS showed that the examined persons felt moderate and strong pain.
Table 2 presents the GHQ-28 results, which showed
that all of the subjects reported functional disorders. Thirty
nine subjects reported somatic symptoms of chronic pain
and anxiousness and insomnia (38 persons). No symptoms of depression were found in 18 of the subjects.
Table 3 presents the results of GHQ-28 obtained by
Goldberg [3]. It presents the mean and standard deviation
values from three examined groups: healthy persons, outpatients and in-patients. The mean general result as well
as the mean result from each of the categories was signiﬁﬁcantly lower in the group of healthy person than in the
remaining groups. Values in the table are a reference point
for comparison with the results obtained by the authors of
this paper.
Table 4 presents the results of the mean and standard deviation values between the out-patients and the
research group. There is a signiﬁcant
ﬁ
difference between
the general result (41.19) of the out-patients and persons from the research group (24.8). There is a visible
difference between the components of GHQ-28 – scale A (somatic symptoms), scale B (anxiety, insomnia)
and scale C (functional disorders) and the mean results
of the research group are lower than the results of the
out-patients. The highest difference in the mean values
concerns the depression symptoms – the mean value in
the research group 1.9 and 9.36 in out-patients, which
shows that the number of cases of depression was lower
in the research group.
Table 5 presents the mean and standard deviation
values of the healthy persons (who reported no chron
pain) and the research group (all of those people m
ked at least one location of pain in the questionnaire). The
differences between the groups are not signiﬁcant.
ﬁ
It is
worth to mention that the highest difference between the
groups concerned the depression symptoms, where the
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by z badanej grupy zaznaczyáy w ankiecie przynajmniej jedno miejsce bólowe). Podane wartoĞci róĪnią
ą siĊ nieznacznie
miĊdzy sobą. ZauwaĪyüü warto, Īe najwiĊksza róĪnica wystĊpuje w symptomach depresji, gdzie Ğredni wynik w badanej grupie (UTW) wynosi (1,9), a osób zdrowych (3,07).

Fizjoterapia 2009, 17, 2

result in the research group was 1.9 and 3.07 in the healthy group.

Tabela 1. Analiza skáadowych kwestionariusza SF McGilla
Table 1. Components of the SF McGill Questionnaire

42

Nr osoby
number of patient

McGill ogóáem
total

S-somatyczne
s-somatic

A-psychiczne
a-mental

E-w danym momencie Skala analogowa VAS (mm)
e- at the moment
VAS analogue scale

1

1

1

0

0

3

2

3

3

0

0

27

3

6

5

0

1

28

4

2

2

0

0

13

5

3

3

0

0

77

6

4

2

0

2

47

7

17

10

5

2

68

8

17

12

3

2

56
44

9

13

12

0

1

10

3

2

0

1

29

11

16

14

1

1

57

12

0

0

0

0

7

13

3

3

0

0

14

14

13

11

2

0

63

15

5

4

0

1

27

16

9

7

0

2

57

17

11

9

1

1

49

18

6

3

2

1

58

19

6

4

1

1

8

20

18

12

3

3

84

21

17

13

3

1

57

22

13

12

0

1

69

23

4

3

0

1

27

24

7

5

2

0

31

25

3

2

0

1

17

26

3

3

0

1

28

27

14

10

2

2

9

28

4

3

0

1

13

29

32

28

1

3

59

30

5

3

0

2

46

31

2

0

0

2

66

32

6

5

0

1

43

33

10

7

1

2

43

34

0

0

0

0

1

35

11

10

0

0

48

36

42

30

9

3

51

37

6

4

0

2

40

38

4

2

2

0

66

39

4

3

0

1

40

40

0

0

0

0

4

Analizując
ą kwestionariusz GHQ-28 za pomocą wspóáczynnika korelacji r-Pearsona, stwierdzono, Īe ogólny wynik uzyskany
przez badane osoby (UTW) wskazuje na wysoki wspóáczynnik
korelacji w odniesieniu do poszczególnych ská
k adowych, co poka-

The analysis of GHQ-28 results by means of r-Pearson linear correlation coefﬁ
fﬁcient showed that the general
results of research group strongly correlated with the results of GHQ-28 components, which is presented in Table
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Tabela 2. Analiza gáównych skáadowych Kwestionariusza GHQ-28 Punktacja Likerts
Table 2. Components of GHQ-28 questionnaire.
Nr osoby
Number
of patient

A – symptomy somatyczne
A – somatic symptoms

B – niepokój bezsennoĞü
B – anxiety and insomnia

1

8

7

8

2

2

3

3

5

0

11

3

4

4

7

1

16

4

5

4

6

0

15

5

5

6

3

0

14

6

8

3

8

0

19

C – zaburzenia funkcjonowania D – symptomy depresji Ogóáem
C – functional disorders
D – depression symptoms Total
25

7

9

7

7

2

25

8

12

12

8

1

33
32

9

9

11

11

1

10

7

4

6

3

20

11

6

8

10

2

26

12

2

3

7

1

13

13

3

2

4

0

9

14

9

10

5

0

24

15

8

11

7

0

26

16

8

5

14

1

28

17

8

3

7

0

18

18

11

8

9

4

32

19

0

0

4

0

4

20

12

13

5

0

30

21

12

5

11

0

28

22

8

3

11

3

25

23

8

2

4

0

14

24

13

17

8

7

45

25

2

6

6

2

16

26

10

8

10

3

31

27

9

6

7

0

22

28

5

1

6

2

14

29

18

9

14

3

44

30

11

7

7

0

25

31

3

5

8

0

16

32

4

0

8

0

12

33

10

13

9

2

34

34

10

14

14

13

51

35

12

18

16

10

56

36

10

10

7

0

27

37

7

6

7

2

22

38

13

10

6

7

36

39

15

12

12

4

43

40

4

1

7

0

12

Tabela 3. Porównanie wartoĞci Ğrednich i odchyleĔ standardowych (S) dla poszczególnych kategorii GHQ-28 w trzech grupach osób
Table 3. Comparison of mean values and standard deviations (S) for categories of GHQ-28 in three groups of subjects
Wyniki Ğrednie i odchylenie standardowe dla grup / mean results and standard deviation for groups
zdrowi / healthy

GHQ-28

Ogólny wynik

pacjenci poradni / out-patients

pacjenci kliniki / in-patients

x

S

x

S

x

S

26,12

12,92

41,19

17,99

48,42

18,77

7,8

4,52

10,22

4,23

11,62

5,01

7,29

4,87

10,88

5,15

11,91

5,62

7,96

2,81

10,98

4,84

13,57

5,08

3,07

3,75

9,36

6,36

11,72

6,53
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zuje tab. 6. MoĪe to Ğwiadczyüü to o tym, Īe na zdrowie psychiczą wpáyw wszystkie ská
k adowe kwestionariusza, a w szczene mają
gólnoĞci symptomy somatyczne (A) i zaburzenia funkcjonowania
(B), które wykazują
ą bardzo duĪą
ą korelacjĊ z wynikiem ogólnym.
W tab. 7 zamieszczone są
ą wyniki korelacji pomiĊdzy
symptomami somatycznymi a pozostaáymi skáadowymi
GHQ-28. Jak widaü, wyniki w kategorii symptomy somatyczne korelują
ą w stopniu duĪym bąd
ą Ĩ Ğrednim z pozostaáymi skáadowymi GHQ-28.
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6. This may indicate that mental health can be affected by
all of the elements listed in the questionnaire and especially the somatic symptoms (A) and functional disorders (B)
– both strongly correlated with the general result.
Table 7 presents the correlations between the somatic
symptoms and the remaining components of GHQ-28. It is
visible that the results in somatic symptoms category correlate strongly or moderately with the remaining components
of GHQ-28.

Tabela 4. Porównanie Ğrednich i odchyleĔ standardowych (S) pomiĊdzy osobami poradni a Uniwersytetem Trzeciego Wieku
Table 4. Comparison of the means and standard deviations (S) between the clinic patients and the University of the Third Age
Uniwersytet Trzeciego Wieku / University of the Third Age

GHQ-28
Ogólny wynik / total result

Pacjenci poradni [3] / Out-patients

x

S

x

S

24,8

11,7

41,19

17,99

Skala A / Scale A

8

3,9

10,22

4,23

Skala B / Scale B

6,9

4,5

10,88

5,15

Skala C / Scale C

7,9

3

10,98

4,84

Skala D / Scale D

1,9

2,8

9,36

6,36

Tabela 5. Porównanie Ğrednich i odchyleĔ standardowych (S) pomiĊdzy osobami zdrowymi a Uniwersytetem Trzeciego Wieku Table 5. Comparison of the means and standard deviations (S) between the healthy patients and the University of the Third Age
Uniwersytet Trzeciego Wieku / University of the Third Age

GHQ-28

Zdrowi [3] / Healthy patients

x

S

x

S

Ogólny wynik / total result

24,8

11,7

26,12

12,92

Skala A / Scale A

8

3,9

7,8

4,52

Skala B / Scale B

6,9

4,5

7,29

4,87

Skala C / Scale C

7,9

3

7,96

2,81

Skala D / Scale D

1,9

2,8

3,07

3,75

Tabela 6. Wyniki korelacji r-Pearsona pomiĊdzy wynikiem ogólnym a poszczególnymi skáadowymi GHQ-28 w badanej grupie
Table 6. The results of the r-Pearson’s correlation between general result and components of GHQ-28 in the research population
Skáadowe GHQ-28 / Components of GHQ-28

GHQ-28
Ogólny wynik / Total result

Skala A / Scale A

Skala B / Scale B

Skala C / Scale C

Skala D / Scale D

0,84

0,88

0,75

0,77

Tabela 7. Wyniki korelacji r-Persona pomiĊdzy symptomami somatycznymi a pozostaáymi ská
k adowymi GHQ-28 w badanej grupie
Table 7. The results of the r-Pearson’s correlation between somatic symptoms and components of GHQ-28 in the research population
Skáadowe GHQ-28 / Components of GHQ-28

GHQ-28

Skala B / Scale B

Skala C / Scale C

Skala D / Scale D

0,69

0,53

0,42

Symptomy somatyczne
Somatic symptoms

Tabela 8. Wyniki korelacji r-Persona pomiĊdzy wynikiem ogólnym a poszczególnymi skáadowymi kwestionariusza McGilla w badanej grupie
Table 8. The results of r-Pearson’s correlation between the general result and components of McGill questionnaire in the research population
Skáadowe McGilla / McGill components
McGill SF

Odczucia somatyczne (S)
Somatic symptoms

Ogólny wynik / Total result

0,98

Odczucia psychiczne (A) Ból w danym momencie (E)
Somatic symptoms
Pain at the moment
0,76

Skala VAS
VAS scale

0,64

0,48

Tabela 9. Wynik korelacji r-Persona pomiĊdzy odczuciami somatycznymi a pozostaáymi skáadowymi kwestionariusza McGilla w badanej grupie
Table 9. The results of r-Pearson’s correlation between somatic symptoms and components of McGill questionnaire in the research population
Skáadowe McGilla / McGill components

44

McGill SF

Ból w danym momencie (E)
Pain at the moment

Skala VAS
VAS scale

Odczucia Somatyczne / Somatic symptoms

0,57

0,46
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Tabela 8 przedstawia wyniki korelacji pomiĊdzy wynikiem ogólnym SF McGilla a poszczególnymi skáadowymi
kwestionariusza.
W tab. 9 zamieszczone są
ą wyniki korelacji pomiĊdzy
odczuciami somatycznymi a skalą
ą VAS oraz bólem odczuwanym w danym momencie w kwestionariuszu McGilla.
Na podstawie wyników zamieszczonych w tab. 8 i 9 widaü bardzo silną
ą lub silną korelacjĊ miĊdzy wynikiem ogólnym a poszczególnymi czĊĞciami McGilla oraz silną
ą lub
bardzo silną
ą korelacjĊ miĊdzy odczuciami somatycznymi a
bólem w danym momencie oraz skalą
ą VAS.

Table 8 presents correlations between McGill questionnaire general result and each component of the questionnaire.
Table 9 presents correlations between somatic symptoms and VAS scale as well as pain experienced at the
time of ﬁlling in the McGill questionnaire.
Results from Tables 8 and 9 show a very strong correlation between the general result and component results of
McGill questionnaire, and a strong or moderate correlation
of somatic symptoms and pain at a given moment in time,
and the VAS scale.

Dyskusja

Discussion

Wiek starszy wiąĪe siĊ z licznymi komplikacjami w Īyciu
czáowieka. UwaĪa siĊ, Īe wiek powyĪej 65 lat predysponuje do wielu chorób, które czĊsto prowadzą
ą do bólu. Oprócz
typowych chorób tego wieku, jak: choroba niedokrwienna
serca, osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, otĊpienie, zmiany ciĞnienia krwi, czĊsto wystĊpują
ą teĪ urazy
w wyniku upadków. Na podstawie badaĔ osób starszych
(wiek > 75 lat) stwierdzono, Īe 90% obraĪeĔ nastąpiáo w
wyniku upadku [5]. Choroba zwyrodnieniowa stawów na
kaĪde 1000 osób atakuje 28 w wieku 45-64 lat, ale juĪ w
wieku 65-74 lat liczba ta wzrasta do 470 osób [6]. Z tego
40% przypada na zwyrodnienia stawów biodrowych oraz
25% stawów kolanowych. Szacuje siĊ, Īe ból krzyĪa po 55
roku Īycia dotyka nawet 98% populacji, gáównie z powodu
zmian przeciąĪeniowych krĊgosáupa.
W badanej grupie 78% osób przynajmniej raz w Īyciu
ulegáo urazowi w obrĊbie narządu
ą ruchu, z czego najczĊĞciej uraz wystąpiá w obrĊbie stawu skokowego oraz przedramienia (ryc. 4). Wszystkie osoby odczuwaáy dolegliwoĞci
bólowe w obrĊbie ukáadu ruchu, z czego najczĊĞciej w obrĊbie krĊgosáupa lĊdĨwiowego i stawów kolanowych (ryc. 2,
3). Osoby badane zaznaczyáy Ğrednio kilka miejsc wystĊpowania dolegliwoĞci bólowych, co Ğwiadczy o skali zjawiska
i moĪe predysponowaü do czĊstszego wystĊpowania depresji (ryc. 5). Kennedy i wsp. okreĞlili, Īe w badanej grupie
Ğrodowiskowej na depresjĊ chorowaáo 30% osób w podeszáym wieku, cierpiących
ą
z powodu czterech lub wiĊkszej
liczby zaburzeĔ somatycznych, w porównaniu z jedynie 5%
osób, u których choroby somatyczne nie wystĊpowaáy [7].
Na podstawie wyników r-Pearsona uzyskanych z kwestionariusza McGilla, widaüü silną korelacjĊ miĊdzy odczuciami somatycznymi (S) a wynikiem, jaki zaznaczyáa badana osoba w kategorii – ból odczuwany w danym momencie
(E), co Ğwiadczyüü moĪe o staáym charakterze wystĊpowania
dolegliwoĞci bólowych, a to z kolei moĪe negatywnie wpáywaüü na stan psychiczny czáowieka (tab. 9). ĝrednią
ą korelacjĊ
stwierdzono równieĪ pomiĊdzy odczuciami somatycznymi a
analogową
ą skalą natĊĪenia bólu Vas (tab. 9). Bardzo silna korelacja miĊdzy wynikiem ogólnym kwestionariusza McGilla a
odczuciami somatycznymi informuje o wzajemnym związku,
ą
jaki áączy
ą
psychiczne odczuwanie bólu z ﬁzjologiczną reakcją
na ból pod postacią
ą somatycznych dolegliwoĞci (tab. 8).
Analizując
ą wyniki kwestionariusza Ogólnego Stanu
Zdrowia GHQ-28, moĪna takĪe zauwaĪyü wzajemny wpáyw
symptomów diagnozowanych przez poszczególne czĊĞci
kwestionariusza oraz zaleĪnoĞü miĊdzy wynikiem ogólnym a wynikami z poszczególnych skáadowych: symptomy
somatyczne, niepokój i bezsennoĞü, zaburzenia funkcjonowania, symptomy depresji. Bardzo silna korelacja, podobnie jak w przypadku wyników otrzymanych z kwestionariusza McGilla SF, wystĊpuje miĊdzy wynikiem ogólnym
a symptomami somatycznymi (tab. 6). Oznacza to bardzo
duĪy udziaá komponenty zaburzenia somatycznego i wpáywu, jaki wywiera on na ogólny stan zdrowia psychicznego.
Bardzo silna korelacja wystĊpuje równieĪ pomiĊdzy wynikiem ogólnym a zaburzeniami snu i niepokojem oraz silna

Senile age brings about numerous complications in human
life. It is believed that people over 65 are more susceptible to various diseases that result in chronic pain. Apart
from the typical geriatric diseases such as ischemic heart
disease, arthrosis, dementia, blood pressure problems or
osteoporosis, the elderly people often become injured due
to falls. It has been established that 90% of injuries in the
elderly (> 75 years) are sustained due to falls [5]. Arthrosis
is diagnosed in only 28 persons per each 1000 aged 45-64,
but in the age range of 65-74 this the number of cases of
diagnosed arthrosis increases to 470 [6]. Hip joints arthrosis occurs in 40% of cases and knee joints arthrosis in 25%
of cases. It has been estimated that after 55 chronic lower
back pain is experienced by as much as 98% of population,
mainly due to strain-related changes of the spine.
In the examined group, 78% of the group have had at
least one injury of the motor system and most often the
injury concerned the ankle joint or the forearm (Fig. 4). All
of the subjects felt pain, mostly of the spine and knee joints (Fig. 2, 3). The subjects marked several locations of
pain in the questionnaire, which only indicates scale of the
problem and might increase the incidence rate of depression (Fig. 5). Kennedy et al. determined that in a group of
elderly patients with four or more somatic disorders 30% of
patients suffered from depression, while in a group without somatic disorders the incidence rate of depression was
only 5% [7].
The r-Pearson results obtained from McGill questionnaire show a strong correlation between somatic symptoms
(S) and pain level that was marked by each subject in the
category – pain felt at the moment (E). This may indicate
the permanent character of pain, which, in turn, has a negative impact on mental state of a human being (Tab. 9). A
moderate correlation was found also between the somatic
symptoms and VAS of pain level (Tab. 9). A very strong correlation between the general result of McGill questionnaire
and somatic symptoms shows the mutual relation that connects the mental perception of pain with the physiological
response to pain in the form of somatic symptoms (Tab. 8).
The analysis of the GHQ-28 results also shows the
interdependence of the symptoms diagnosed by the questionnaire and correlation between the general and component results: somatic symptoms, anxiety, insomnia, functional disorders and symptoms of depression. There is a very
strong correlation, similarly as in the case of McGill questionnaire, between the general results and somatic symptoms (Tab. 6). This means that somatic symptoms have a
tremendous impact on the general state of mental health.
There is also a very strong correlation between the general result and insomnia and anxiety and a strong correlation between somatic symptoms and insomnia (Tab.
Kivela and Pahkala noticed that the elderly people mo
often complain about insomnia than young people. It starts
swiftly, causes fatigue after waking and changes of mood
during the day [8]. Such symptoms occur more often with
somatic disorders and diseases [9]. Also the correlation
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korelacja miĊdzy symptomami somatycznymi a zaburzeniami snu (tab. 6). W swoich badaniach Kivela i Pahkala zauwaĪają, Īe osoby starsze czĊĞciej niĪ máode skarĪą
ą siĊ na
bezsennoĞü, która pojawia siĊ szybko, towarzyszy jej brak
uczucia wypoczĊcia po przebudzeniu i powoduje zaburzenia nastroju w ciągu
ą dnia [8]. Takie objawy wystĊpują
ą czĊĞciej z chorobami i zaburzeniami somatycznymi [9]. TakĪe
korelacja (r-Pearsona od 0,42 do 0,69) miĊdzy komponentą
somatyczną
ą a pozostaáymi skáadowymi GHQ-28 pokazuje
ą
jaki one na siebie wywierają (tab. 7).
wzajemny związek,
Wpáyw zaburzeĔ somatycznych na objawy depresji w
badaniach Ğrodowiskowych, które przeprowadzili Blazer i
Williams, wykazaáy istotny związek
ą
objawów depresyjnych
i zaburzeĔ somatycznych [9]. Evans i Katon wykazali, Īe u
osób ze záym stanem zdrowia depresja wystĊpowaáa dwa
razy czĊĞciej niĪ w porównywalnej wiekowo grupie osób
bez zaburzeĔ somatycznych [10]. Ponadto JabáoĔska i Miller donoszą, iĪ z przeprowadzonych przez nich badaĔ wynika, Īe skargi na dolegliwoĞci bólowe stwierdzono u 30-84%
pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi [11]. ObniĪenie jakoĞci Īycia poprzez zaburzenia funkcjonowania i wystĊpowanie bólu przewlekáego stwierdzono na podstawie badaĔ,
w których starsi chorzy najczĊĞciej informowali o utracie
energii Īyciowej, ograniczeniu sprawnoĞci ruchowej oraz
dolegliwoĞciach bólowych i zaburzeniach snu [12].
Analizując
ą uzyskane wyniki badaĔ, naleĪy mieüü na uwadze
fakt, Īe badana grupa osób uczĊszczaáa jako sáuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajĊcia fakultatywne, teoretyczne, ruchowe, aktywnie spĊdzając
ą czas w gronie rówieĞników. Organizowaáa wspólne wyjazdy, spotkania, grupy zainteresowaĔ oraz
grupy wsparcia. UwzglĊdniając
ą przyczyny depresji oraz czynniki, które mogą
ą wywoáywaüü jej objawy: ﬁzyczne, psychiczne i
spoáeczne, moĪna przyjąü, Īe poprzez dziaáalnoĞüü spoáeczną
wystĊpują
ą one z mniejszym natĊĪeniem w porównaniu do osób,
które takiej dziaáalnoĞci nie wykazują. Grupy wsparcia, pomagające
ą uporaü siĊ z ewentualną
ą stratą bliskich osób, poczuciem
samotnoĞci lub utratą
ą sensu Īycia obniĪają
ą znaczenie tzw. stresorów w Īyciu czáowieka, co moĪe mieüü bezpoĞredni wpáyw na
poziom zdrowia psychicznego. Istotne jest takĪe to, Īe pomimo
wystĊpowania u badanych osób dolegliwoĞci bólowych ich stan
zdrowia byá
yá przez nich oceniany lepiej niĪ w porównywanej grupie pacjentów poradni (tab. 4). Na tej podstawie moĪna wysunąüü wniosek, Īe ogólny stan zdrowia psychicznego sáuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest w ich subiektywnej ocenie
lepszy w porównaniu z pacjentami poradni oraz porównywalny z osobami zdrowymi (tab. 5), mimo stwierdzonych licznych
dolegliwoĞci bólowych w obrĊbie narządu
ą ruchu. Jak podają
w swoich badaniach Beekman i wsp., subiektywne wskaĨniki
zdrowia somatycznego wiąza
ą áy siĊ z depresją
ą o wiele silniej niĪ
obiektywne wskaĨniki choroby, stąd
ą teĪ potrzeba wprowadzenia
proﬁlaktyki,
ﬁ
która wpáynĊáaby pozytywnie na Īycie osób starszych [13]. Uznanie wpáywu bólu przewleká
k ego u osób starszych
na wystĊpowanie stanów depresyjnych i ogólne zdrowie psychiczne powinno wyznaczyüü kierunek leczenia, obejmującego
ą
zarówno sferĊ ﬁzyczn
ﬁ
ą, jak równieĪ umysáową
ą i psychiczną na
zasadzie holistycznego podejĞcia do zdrowia osoby cierpiącej.
ą

(r-Pearson from 0.42 to 0.69) between the somatic component and the remaining components of GHQ-28 shows the
interdependence of those components (Tab. 7).
The impact of somatic disorders on the symptoms of
depression was examined by Blazer and Williams. They
found a signiﬁcant
ﬁ
relationship between depression symptoms and somatic disorders [9]. Evans and Katona showed
that depression incidence rate was twice as high in persons
with bad health state in comparison to people of similar age
but with no somatic problems [10]. Moreover, JabáoĔska
and Miller report that complaints about chronic pain were
noticed in 30-84% of patient with depression [11]. Deterioration of the quality of life caused by functional disorders
and chronic pain were conﬁﬁrmed by studies, where the elderly subject most often reported loss of vitality, limitations
of locomotor efﬁ
fﬁciency, pain and insomnia [12].
While analyzing the results one should hold in consideration the fact that the all of the subjects were participants
of the Third Age University, attending faculties, theoretical
and sports classes, and having good time with their peers. The University also organized trips, meetings, interest
clubs and support groups. Taking into account the physical,
mental and social causes of depression, it may be assumed that people who take part in social activity suffer less
from those symptoms than people who do not participate.
Support groups, which help deal with the loss of relatives,
feeling of solitude and loss of the meaning of life, reduce
the impact of stressors in human life, which may have a
direct inﬂuence
ﬂ
on the state of mental health. It is also important that despite chronic pain the in-patients rated their
health state better than the out-patients (Tab. 4). On these
grounds, one can conclude that the participants of the Thrid
Age University rate their general state of mental health as
better from the out-patients and comparable with the health
persons, despite the chronic pain they suffer from (Tab. 5).
According to Beekman et al. subjective indicators of somatic health are in much stronger correlation with depression
than the objective indicators of a disease. Therefore, the
need for introduction of prophylaxis that could improve the
life of the elderly persons [13]. Acknowledgement of the impact of chronic pain on the incidence rate of depression
and general state of mental health in the elderly patients
should mark the direction for treatment that would cover
the physical and mental aspects of depression and treat
the suffering person in a holistic way.

Wnioski

Conclusions

1. Ból przewlekáy ma bezpoĞredni wpáyw na ogólny stan
zdrowia psychicznego osób starszych, powodując
ą jego
pogorszenie. Wpáywa zarówno na wzrost problemów z
bezsennoĞcią, jak równieĪ powoduje zwiĊkszenie zaburzeĔ funkcjonowania.
2. Istnieje wzajemna zaleĪnoĞü pomiĊdzy symptomami depresji a subiektywnym odczuwaniem bólu przewlekáego
i stanem emocji.
3. AktywnoĞü ﬁzyczna oraz uczestniczenie w Īyciu spoáecznym, uczĊszczanie na zajĊcia teoretyczne i praktyczne
pozytywnie wpáywają
ą na stan zdrowia psychicznego.

1. Chronic pain has a direct impact on the general state of
mental health in the elderly and causes its deterioration
in the form of recurring insomnia and increased functional disorders.
2. There is a mutual relationship between the symptoms
of depression and subjective perception of chronic pain
and the emotional status.
3. Physical activity and participation in social life, attending
theoretical and practical classes at the Third Age University has a beneﬁﬁcial inﬂuence on the mental health
state.
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