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ADJUSTÁCIA NA CHOROBU AKO MEDIÁTOR VO VZŤAHU MEDZI ÚNAVOU A PSYCHICKÝM 
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Úvod a cieľ: Psychický distres (anxieta, depresia) sa vyskytuje častejšie u pacientov s reumatoidnou 

artritídou (RA) v porovnaní so zdravou populáciou a výrazne prispieva k zníţenej kvalite ţivota. 

Špecifickými faktormi, ktoré vedú k zníţenej kvalite ţivota u RA pacientov sú bolesť, funkčné 

obmedzenia a únava, ktorá je dôleţitým ale často prehliadaným sprievodným symptómom tohto 

ochorenia. Ďalším významným faktorom, ktorý môţe výrazne ovplyvniť kvalitu ţivota, je adjustácia na 

chorobu. Cieľom štúdie bolo preskúmať potenciálny mediačný efekt adjustácie na chorobu vo vzťahu 

medzi únavou a psychickým distresom v skupine pacientov s včasnou respektíve pokročilou RA. 

Metódy: 268 RA pacientom (vek 52±11.6 rokov, dĺţka trvania ochorenia 10.6±7.2 rokov, 81.3% ţien) 

boli administrované dotazníky merajúce únavu (SF36-vitalita), adjustáciu na chorobu (GARA) a 

psychologický distres (GHQ-28). Vzťah medzi únavou a distresom bol analyzovaný pomocou 

viacnásobnej lineárnej regresie, kontrolovanými premennými boli sociodemografické (pohlavie, vek) a 

klinické dáta (dĺţka trvania ochorenia, aktivita ochorenia (DAS-28), bolesť (NHP) a funkčná disabilita 

(HAQ)). Mediačný efekt bol testovaný pomocou Sobelovho testu. 

Výsledky: U pacientov s včasnou RA (dĺţka trvania ochorenia < 4 roky, n=111) únava vysvetľovala 

32% celkovej variancie distresu, pričom v skupine pacientov s pokročilou RA to bolo 31%. Kompletný 

model vysvetľoval 38%, respektíve 42% variance v týchto skupinách. Adjustácia na chorobu nebola 

signifikantným mediátorom vo vzťahu medzi únavou a distresom v skupine pacientov s včasnou RA, 

ale javila sa byť signifikantným mediátorom v skupine pacientov s pokročilou RA (Sobelova z-hodnota 

= -3.55, p < 0.001; nepriamy mediačný vplyv 22.5%). 

Záver: Únava je najdôleţitejšou vysvetľujúcou premennou psychického distresu v oboch skupinách. 

Avšak ako choroba napreduje stále významnejším sa stáva aj mediačný vplyv adjustácie na chorobu. 

Výsledky štúdie majú vyuţitie v klinickej praxi, nakoľko poskytujú podporu pre dôleţitosť self-

manaţmentu, copingu a adjustácie na chorobu pri zmiernení symptómov anxiety a depresie a tým 

prispievajú k zlepšenej kvalite ţivota. 

 

Kľúčové slová: adjustácia na chorobu, psychický distres, reumatoidná artritída, únava 
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Úvod

Reumatoidná artri9da → chronická choroba spojená s

• bolesťou 
• únavou
• funkčnou neschopnosťou (disabilita)
• nepredvídateľnosťou 
• zníženou psychickou pohodou
• zníženou kvalitou života
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Úvod

Psychický distres / Psychological distress
→ anxieta, depresia

Adjustácia na chorobu / Adjustment to disease
→ výsledok procesu zvládania choroby (copingu)

Únava / Fatigue
→ subjektívny zážitok, stav extrémnej slabosti, vyčerpanosti, 

nedostatok energie – fyzickej alebo psychickej

Cieľ

Cieľom štúdie bolo zistiť do akej miery je adjustácia na 
chorobu mediátorom vo vzťahu medzi únavou a psychickým 
distresom u pacientov s reumatoidnou artritídou.

únava psychický distres

adjustácia na 
chorobu
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Metódy: Vzorka

286 pacientov s RA
pokračovanie projektu EURIDISS (FP4), 6 EU krajín – NL, FR, NO, SE, NI, SK 

priemerný vek: 52,7±11,6 rokov
priemerná dĺžka trvania choroby: 10,6±7,2 rokov
81,3% žien 

2 skupiny:
včasná RA (dĺžka trvania ochorenia ≤ 4 roky, n=111) 
etablovaná RA (dĺžka trvania ochorenia > 4 roky, n=158) 

Metódy: Metodiky

Psychický distres (anxieta, depresia)
→ GHQ-28 – General Health Questionnaire
28 položiek, 4 subškály
skóre 28-112, vyššie skóre = nižšia psychická pohoda

Adjustácia na chorobu
→ GARA – General Adjustment to Rheumatoid Arthritis
5 bodová škála

skóre 1-5, vyššie skóre = horšie prispôsobenie sa chorobe Únava 
→ SF36 – Health Survery Short Form 36
subškála vitality
skóre 0-100, nižšie skóre = vyššia únava
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Metódy: Štatistické analýzy

• t-test, test proporcií, viacnásobná lineárna regresná analýza

• Softvér SPSS 18

• mediačný efekt: Sobelov test

Výsledky
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Obr 1. Viacnásobná lineárna regresná analýza
Závislá premnenná GHQ-28

adjustácia

bolesť

klinické

sociodemografické

únava
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Výsledky

Výsledky
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• Adjustácia na chorobu nebola signifikantným mediátorom vo vzťahu 
medzi únavou a distresom v skupine pacientov s včasnou RA. 

• Ale javila sa byť signifikantným mediátorom v skupine pacientov s 
etablovanou RA (Sobelova z-hodnota = -3.55, p < 0.001; nepriamy 

mediačný vplyv 22.8%).

Výsledky

Záver 

• Únava je najdôležitejšou vysvetľujúcou premennou psychického 
distresu v oboch skupinách. 

• Avšak ako choroba napreduje stále významnejším sa stáva aj 
mediačný vplyv adjustácie na chorobu. 

• Výsledky štúdie majú využitie v klinickej praxi, nakoľko poskytujú 
podporu pre dôležitosť self-manažmentu, copingu a adjustácie sa na 
chorobu pri zmiernení symptómov anxiety a depresie a tým 
prispievajú k zlepšenej kvalite života.
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