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Santrauka

Tikslas – įvertinti sunkiu širdies nepakankamumu (ŠN) sergančių pacientų su sveikata susijusią gyvenimo kokybę bei
jos ryšį su demografiniais, klinikiniais ir echokardiografiniais rodikliais.
Tyrimo metodai. Išanalizuoti 60-ies III–IV funkcinės klasės (pagal Niujorko širdies asociacijos (NŠA) klasifikaciją)
širdies nepakankamumu sergančių pacientų duomenys. Gyvenimo kokybei vertinti buvo naudojama trumpa sveikatos
apklausos forma (angl. Short Form 36 Medical Outcomes Study questionnaire). Kliniškai širdies nepakankamumo sunkumas vertintas atsižvelgiant į širdies nepakankamumo funkcinę klasę bei šešių minučių ėjimo testo rezultatą (6-MĖT).
Duomenys analizuoti naudojant statistinę SPSS 21.0 programą. Kiekybinių kintamųjų ryšio stiprumui vertinti naudota
Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficiento analizė. Skirtumai vertinti kaip statistiškai patikimi, kai p < 0,05.
Rezultatai. Tyrime dalyvavusių pacientų amžiaus vidurkis buvo 62,8 ± 9,8 m. Didžioji dalis tiriamųjų (86,7 proc.) sirgo III funkcinės klasės ŠN pagal NŠA bei buvo vyriškos lyties (88,3 proc.). Išeminė kardiopatija diagnozuota 51,7 proc.
pacientų. Sunkiu širdies nepakankamumu sergantys pacientai geriausiai vertino energingumo ir gyvybingumo bei skausmo, o blogiausiai – fizinio aktyvumo, veiklos apribojimo dėl fizinių problemų ir fizinės sveikatos skales. Moterys geriau
vertino psichinę, o vyrai – fizinę sveikatą, tačiau šis skirtumas statistiškai nereikšmingas. Lytis, amžius, echokardiografiniai rodikliai statistiškai reikšmingos įtakos gyvenimo kokybės vertinimui neturėjo. Naudojant Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficientą nustatytas vidutinio stiprumo ryšys tarp 6-MĖT ir gyvenimo kokybės vertinimo: fizinio aktyvumo
(r = 0,4, p = 0,06) ir veiklos apribojimo dėl emocinės būklės (r = 0,4, p = 0,02) srityse.
Išvados. Gyvenimo kokybės vertinimas naudojant SF-36 klausimyną parodė, kad sunkiu širdies nepakankamumu sergantys pacientai blogiau vertino fizinės negu psichinės sveikatos vertinimo sritis. Reikšmingo amžiaus, lyties, echokardiografinių rodiklių bei širdies nepakankamumo funkcinės klasės ryšio su psichinės bei fizinės sveikatos vertinimu nenustatyta.
Reikšminiai žodžiai: širdies nepakankamumas, gyvenimo kokybė.

ĮVADAS

Širdies nepakankamumas (toliau – ŠN) – tai simptomų ir požymių derinys, sąlygotas širdies struktūros
ir (ar) funkcijos pakitimų. ŠN nustatomas 1–2 proc.
suaugusiųjų populiacijos, o 70 m. amžiaus ir vyresnių žmonių grupėje siekia daugiau nei 10 proc. [1].
Jaunesniame amžiuje ŠN daugiau paplitęs tarp vyrų
dėl pagrindinės vyraujančios priežasties – išeminės
širdies ligos (toliau – IŠL), kuri vyrams pasireiškia
anksčiau [2]. ŠN sergančių pacientų gydymas yra
sunki ekonominė našta, daugiau negu 50 proc. visų
išlaidų sudaro stacionarinis gydymas [3]. Nors ŠN
yra ganėtinai paplitusi patologija, šių pacientų gyvenimo kokybės tyrimų atlikta palyginti nedaug [4].
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Pacientai, sergantys ŠN, jaučia lėtinį nuovargį, dusulį, blogėja jų funkcinė būklė, jie dažnai pakartotinai
stacionarizuojami dėl ŠN paūmėjimų [5]. Šis neigiamas daugiaveiksmis poveikis sąlygoja blogesnę šių
pacientų gyvenimo kokybę. Atliktų tyrimų duomenimis, naudojant įvairiapusį SF-36 klausimyną ir lyginant su bendrąja populiacija, ŠN sergančių pacientų
gyvenimo kokybė yra prastesnė [6–10]. Juenger ir kt.
atlikę tyrimą nustatė, kad pacientų, sergančių lėtiniu
širdies ir inkstų funkcijos nepakankamumu (kai jau
taikomos hemodializės), gyvenimo kokybės rodikliai
buvo sumažėję vienodai, o hepatitu C sergantys asmenys geriau vertino fizinio aktyvumo, veiklos apribojimo dėl fizinių problemų, fizinės ir bendrosios
sveikatos sritis [11].
Mūsų tyrimo tikslas buvo išnagrinėti sunkiu ŠN
sergančių pacientų su sveikata susijusią gyvenimo kokybę bei įvertinti jos ryšį su demografiniais,
klinikiniais ir echokardiografiniais rodikliais.
Mokslinis darbas, kuriame nagrinėta sunkiu ŠN
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sergančių asmenų su sveikata susijusi gyvenimo
kokybė, naudojant SF-36 klausimyną, Lietuvoje
atliktas pirmą kartą.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Tyrimas 2013 m. atliktas Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Kardiologijos klinikos ambulatorijoje.
Analizuoti 60-ies sunkiu širdies nepakankamumu
sergančių pacientų duomenys. Įtraukimo į tyrimą
kriterijai: pacientai, sergantys sunkiu ŠN (III ar IV
funkcinės klasės pagal Niujorko širdies asociacijos (toliau – NŠA) klasifikaciją), neturintys sunkių
gretutinių ligų, galinčių paveikti gyvenimo kokybę,
sutinkantys atsakyti į pateiktus klausimus. Į tyrimą
neįtraukti pacientai, turintys fizinių ir (ar) psichinių
sutrikimų, taip pat nesutikę dalyvauti ar nestabilios
hemodinamikos asmenys.
Gyvenimo kokybei vertinti buvo naudojamas
SF-36 (angl. Medical Outcomes Study 36-item Short
Form) klausimynas, kurį pildė patys pacientai. Šis
klausimynas plačiai taikomas tiriant įvairaus amžiaus
grupių pacientus, sergančius lėtinėmis ligomis [12].
Naudojant SF-36 įvertinamos aštuonios gyvenimo
kokybės sritys: 1) fizinis aktyvumas (FA); 2) veiklos
apribojimas dėl fizinių problemų (VFP); 3) skausmas
(S); 4) bendras sveikatos vertinimas (BSV); 5) energingumas ir gyvybingumas (EG); 6) socialiniai ryšiai
(SF); 7) veiklos apribojimas dėl emocinės būklės problemų (VEP); 8) psichologinė būklė (EB). Kiekviena
sritis vertinama balais nuo 0 iki 100. Kuo daugiau
balų, tuo geresnė gyvenimo kokybė. Šios aštuonios
sritys buvo jungiamos į dvi pagrindines kategorijas:
fizinę (FS) ir psichinę sveikatą (PS). Fizinei sveikatai
vertinti skirtos fizinio aktyvumo, veiklos apribojimo
dėl fizinių problemų, skausmo, sveikatos vertinimo
sritys. Psichinei sveikatai vertinti skirtos energingumo ir gyvybingumo, socialinių ryšių, veiklos apribojimo dėl emocinės būklės ir psichinės būsenos sritys.
Vidiniam klausimyno nuoseklumui nustatyti apskaičiuotas Kronbacho alfa koeficientas. Klausimynas patikimas, kai pastarasis > 0,7 (mūsų tyrimo
Kronbacho alfa – 0,8).
Visiems pacientams LSMUL Kardiologijos klinikoje buvo atlikta elektrokardiograma (EKG) – vertintas širdies ritmas, echokardioskopija (matavimai
atlikti atsižvelgiant į nustatytus standartus [13, 14]),
6 minučių ėjimo testas (6-MĖT) [15], vertinta ŠN
funkcinė klasė pagal NŠA [16]. Išeminė kardiopatija (IKMP) [17] nustatyta pacientams, kuriems dokumentuotas miokardo infarktas ar vainikinių kraujagyslių revaskuliarizacija (perkutaninė vainikinių
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arterijų angioplastika ir (ar) stentavimas, ir (ar) aortos vainikinių arterijų jungčių suformavimo operacija) anamnezėje, diagnozuota pažengusi išeminė
širdies liga (IŠL) (patvirtinta vainikinių kraujagyslių
angiografijos metu ir krūtinės angina) ar kiti vainikinės kraujotakos nepakankamumo simptomai. Visi
kiti pacientai, neatitinkantys minėtų kriterijų, priskirti neišeminės KMP (NIKMP) grupei.
Statistinė duomenų analizė buvo atliekama naudojant IBM SPSS statistinį paketą (Statistical Package
for Social Sciences v.21.0 for MAC OS X). Kiekybiniams kintamiesiems vertinti taikyti tokie rodmenys:
vidurkis ir imties standartinis nuokrypis (SD). Dviejų nepriklausomų grupių požymių vidurkiams lyginti
naudotas Stjudento t kriterijus, o priklausomų grupių
parametrų statistiškai reikšmingi skirtumai vertinti taikant porinį Stjudento kriterijų. Kiekybinių kintamųjų
ryšio stiprumui vertinti naudota Pirsono (Pearson) koreliacijos koeficiento analizė. Jei r ≤ 0,3, tarp kintamųjų nustatytas silpnas ryšys, jei 0,3 < r ≤ 0,6 – vidutinio
stiprumo ryšys, jei r > 0,6 – stiprus ryšys [18]. Pasirinktas statistinio reikšmingumo lygmuo < 0,05.

REZULTATAI

Tyrime dalyvavo 60 pacientų (amžiaus vidurkis 62,8 ±
9,8 m.), vyrai sudarė 88,3 proc. tiriamųjų. Didžiajai
daliai pacientų (86,7 proc.) nustatytas III funkcinės
klasės ŠN pagal NŠA, EKG registruotas sinusinis rit
mas (93,3 proc.), išeminė kardiopatija diagnozuota
51,7 proc. pacientų. Kairiojo skilvelio išstūmio frakcija
(KSIF) buvo gerokai sumažėjusi (nuo 7 iki 35 proc.),
vidurkis 21,4 ± 7,6 proc. (1 lentelė).
Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės vertinimas. Pacientai, sergantys sunkiu ŠN, geriausiai vertino energingumo ir gyvybingumo bei skausmo, o blogiausiai – fizinio aktyvumo, veiklos apribojimo dėl
fizinių problemų ir fizinės sveikatos skales. Taip pat
nustatyta, kad pacientai psichinę sveikatą vertino statistiškai reikšmingai geriau nei fizinę (38,4 ± 11,0 vs
30,7 ± 7,1; p < 0,001). SF-36 klausimyno skalių
vertinimo vidurkiai pateikiami 2 lentelėje. Atsižvelgiant į ŠN etiologiją, gyvenimo kokybę psichinės
sveikatos srityse (išskyrus veiklos apribojimą dėl
emocinės būklės) geriau įvertino IKMP sergantys
asmenys, palyginti su NIKMP sergančiais pacientais
(42,2 ± 10,6 vs 34,2 ± 10,0; p < 0,05). Taip pat IKMP
grupėje daugiau pacientų sirgo AH (58,7 proc. ir
41,3 proc., p = 0,04) bei daugiau buvo vyriškos lyties
asmenų (56,6 proc. ir 43,4 proc., p = 0,03), lyginant
su NIKMP. Fizinės sveikatos vertinimo skirtumų tarp
grupių nenustatyta.
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1 lentelė. Demografiniai, klinikiniai ir echokardiografiniai
duomenys (n = 60)
Vidurkis ± SN
arba kiekis
(dažnis)

Rodiklis
Amžius, metai

62,8 ± 9,8

Lytis – vyrai, n (proc.)
ŠN funkcinė klasė
pagal NŠA, n (proc.)
Širdies ritmas

53 (88,3)
III funkcinė klasė

52 (86,7)

IV funkcinė klasė

8 (13,3)

sinusinis ritmas, n (proc.)

56 (93,3)

prieširdžių virpėjimas, n (proc.)

4 (6,7)

IKMP, n (proc.)

31 (51,7)

AH, n (proc.)

46 (76,7)

Cukrinis diabetas, n (proc.)

13 (21,7)

Miokardo infarktas anamnezėje, n (proc.)

28 (46,7)

VAJO/PTKA ir stentavimas, n (proc.)

23 (41,7)

6-MĖT, m

307,6 ± 84,2

KSIF, proc.

21,4 ± 7,6

KSGDD, mm

65,9 ± 8,9

KSGSD, mm

59,4 ± 10,1

KSGDT, ml

211,2 ± 84,2

KSGST, ml

167,6 ± 77,2

TVŽJA, mm

15,2 ± 4,7

Vertinant atskirų gyvenimo kokybės sričių ryšį
nustatytas stiprus statistiškai reikšmingas ryšys tarp
fizinio aktyvumo ir energingumo, gyvybingumo
(r = 0,7), fizinės sveikatos (r = 0,8), tarp psichinės
sveikatos ir socialinių ryšių (r = 0,8), veiklos apribojimo dėl emocinės būklės (r = 0,8) ir emocinės būklės
(r = 0,9) skalių vertinimo (3 lentelė).
Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės ryšys
su demografiniais, klinikiniais ir echokardiografiniais rodikliais. Gyvenimo kokybė atsižvelgiant į
lytį ir amžių buvo vertinta visoje tiriamųjų grupėje.
Vyrai buvo šiek tiek vyresni (63,0 ± 9,9 m.) negu
moterys (61,3 ± 10,0 m.) (p = 0,6) bei dažniau sirgo išeminės kilmės ŠN (52,8 proc. vs 14,3 proc.,
p = 0,04), arterine hipertenzija (81,1 proc. vs
42,9 proc., p = 0,02) ir cukriniu diabetu (22,6 proc.
3 lentelė. Gyvenimo kokybės SF-36 klausimyno sričių
koreliacija

ŠN – širdies nepakankamumas, IKMP – išeminė kardiopatija, AH –
arterinė hipertenzija, NŠA  – Niujorko širdies asociacija, VAJO – aortos
vainikinių arterijų jungčių suformavimo operacija, PTKA – perkutaninė
vainikinių arterijų angioplastika, 6-MĖT – šešių minučių ėjimo testas,
KSIF – kairiojo skilvelio išstūmio frakcija, KSGDD – kairiojo skilvelio
galinis diastolinis dydis, KSGSD – kairiojo skilvelio galinis sistolinis dydis, KSGDT – kairiojo skilvelio galinis diastolinis tūris, KSGST – kairiojo
skilvelio galinis sistolinis tūris, TVŽJA – triburio vožtuvo žiedo judesio
amplitudė

SF-36 vertinimo sritys
FA
VFP
S
BSV
EG
SF
VEP
EB
FS
PS

2 lentelė. Sunkiu širdies nepakankamumu sergančių pacientų (n = 60) SF-36 gyvenimo kokybės sričių vertinimo
rezultatai

*p < 0,001; FA – fizinis aktyvumas, VFP – veiklos apribojimas dėl
fizinių problemų, S – skausmas, BSV – bendras sveikatos vertinimas,
EG – energingumas ir gyvybingumas, SF – socialiniai ryšiai, VEP – veiklos apribojimas dėl emocinės būklės, EB – emocinė būklė, FS – fizinė
sveikata, PS – psichinė sveikata

SF-36 gyvenimo kokybės vertinimo sritys

Balai
(vidurkis + SN)

Fizinės sveikatos sritys
Fizinis aktyvumas

30,6 + 8,9

Veiklos apribojimas dėl fizinių problemų

30,9 + 6,1

Skausmas

39,9 + 10,4

Bendrasis sveikatos vertinimas

31,8 + 7,3

Psichinės sveikatos sritys
Energingumas ir gyvybingumas

40,1 + 9,8

Socialiniai ryšiai

35,1 + 10,1

Veiklos apribojimas dėl emocinės būklės

31,9 + 11,9

Emocinė būklė

36,5 + 12,2

Fizinė sveikata

30,7 + 7,1

Psichinė sveikata

38,4 + 11,0

SN – standartinis nuokrypis

FA VFP
1

S

BSV EG

0,5 0,6 0,5
1 0,5* 0,4*
1 0,5*
1
*

*

*

0,7
0,5*
0,5*
0,5*
1
*

SF VEP EB

FS

PS

0,4
0,4*
0,4*
0,5*
0,6*
1

0,8
0,5*
0,8*
0,6*
0,6*
0,3
0,2
0,2
1

0,3*
0,5*
0,4*
0,5*
0,6*
0,8*
0,8*
0,9*
0,1
1

0,4
0,6*
0,4*
0,4*
0,4*
0,5*
1

*

*

0,4
0,5*
0,5*
0,5*
0,6*
0,7*
0,5*
1
*

*

4 lentelė. SF-36 sričių vertinimo rezultatai atsižvelgiant
į lytį
SF-36 gyvenimo kokybės vertinimo
sritys
Fizinis aktyvumas
Veiklos apribojimas dėl fizinių problemų
Skausmas
Bendrasis sveikatos vertinimas
Energingumas ir gyvybingumas
Socialiniai ryšiai
Veiklos apribojimas dėl emocinės
būklės
Emocinė būklė
Fizinė sveikata
Psichinė sveikata

Vyrai
(n = 53)
31,1 ± 12,6
31,0 ± 5,5
40,4 ± 8,6
31,4 ± 8,6
38,6 ± 8,2
33,1 ± 12,4

Moterys
p
(n = 7) reikšmė
30,6 ± 8,4
0,8
30,9 ± 6,2
0,9
39,9 ± 10,7 0,8
31,9 ± 7,3
0,8
40,3 ± 10,1 0,6
35,3 ± 9,9
0,6

29,7 ± 8,3 32,2 ± 12,4

0,4

32,9 ± 13,0 36,9 ± 12,1
34,7 ± 12,2 30,5 ± 7,2
32,1 ± 9,3 38,8 ± 10,9

0,6
0,4
0,2
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vs 14,3 proc., p = 0,6). Moterys geriau vertino psichinės sveikatos sritis, o vyrai – fizinės sveikatos, tačiau šis skirtumas statistiškai nereikšmingas
(4 lentelė). Lytis ir amžius statistiškai reikšmingos
įtakos gyvenimo kokybei neturėjo. Šiuo atveju ryšio
su lytimi greičiausiai nenustatyta dėl mažo moterų
skaičiaus tiriamųjų grupėje.
Naudojant Pirsono (Pearson) koreliacijos
koeficientą nustatytas vidutinio stiprumo ryšys tarp
6-MĖT ir gyvenimo kokybės vertinimo: fizinio aktyvumo (r = 0,4, p = 0,06) ir veiklos apribojimo dėl
emocinės būklės (r = 0,4, p = 0,02) srityse. Reikšmingo ryšio tarp ŠN funkcinės klasės pagal NŠA ir
gyvenimo kokybės nustatyti nepavyko.
Matuoti echokardiografiniai rodikliai, tokie kaip
kairiojo skilvelio išstūmio frakcija, kairiojo skilvelio
dydžiai ir tūriai, dešiniojo skilvelio funkcija, reikšmingos įtakos gyvenimo kokybės vertinimui mūsų
atliktame tyrime neturėjo.

REZULTATŲ APTARIMAS

Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė yra kompleksiškai veikiama asmens fizinės sveikatos, psichologinės būklės, nepriklausomybės laipsnio ir socialinių
ryšių su aplinka. Lėtinis ŠN, veikdamas šias sritis, iš
esmės pakeičia žmogaus gyvenimą ir blogina jo kokybę [1, 2].
Lyginant su bendrąja populiacija ir kitomis lėtinėmis ligomis (artritu, lėtine obstrukcine plaučių
liga, IŠL), ŠN lemia gerokai blogesnę gyvenimo kokybę [5, 11, 19, 20]. Blogą šių pacientų gyvenimo
kokybės vertinimą dažnai sąlygoja ŠN sunkumas ir
kitos gretutinės lėtinės ligos, įskaitant ir depresiją
[11, 21–23]. Didelis CD ir AH paplitimas tarp ŠN
sergančių pacientų aiškinamas tuo, kad šios ligos
yra pagrindiniai IŠL, kuri dažniausiai ir sukelia ŠN,
rizikos veiksniai [20]. Mes taip pat nustatėme, kad
sunkiu ŠN sergantiems pacientams dažnai diagnozuojama AH, CD ir IŠL, o tai dar labiau blogina šių
pacientų gyvenimo kokybę.
ŠN sergančių pacientų gyvenimo kokybės vertinimui įtakos turi ir amžius, lytis, profesija bei socioekonominė ir materialinė padėtis [20, 24–31].
Nikolaos V. Fotos ir bendraautoriai nustatė, jog vyresni nei 65 m. pacientai gyvenimo kokybę vertino
blogiau, o lytis gyvenimo kokybės vertinimui įtakos
neturėjo [20]. Mūsų tyrimo duomenimis, nei lytis,
nei amžius statistiškai reikšmingos įtakos gyvenimo
kokybei neturėjo. Šiuo atveju ryšio su lytimi greičiausiai nenustatyta dėl mažo moterų skaičiaus tiriamųjų grupėje.
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Sunkiu ŠN sergančių pacientų gyvenimo kokybė
labai priklauso nuo fizinės sveikatos [32]. ŠN sergantys asmenys stengiasi riboti savo fizinį aktyvumą,
norėdami išvengti diskomforto. Tačiau tai tik didina
socialinę atskirtį, nuovargį fizinio krūvio metu ir mažina šių pacientų fizinį treniruotumą. Mūsų tiriamieji
pacientai blogai vertino fizinę sveikatą, todėl tai turėtų būti paskata stengtis juos sudominti fizine veikla,
rasti mėgstamus užsiėmimus. Nors tai ir nepagerins
echokardiografinių parametrų ar ŠN išeičių, bet pagerins pacientų savijautą, energingumą, sumažins
nuovargį [33].
Viviane Martineli Pelegrino ir bendraautoriai nustatė, jog ŠN sergančių asmenų gyvenimo kokybė
tiesiogiai susijusi su kairiojo skilvelio išstūmio frakcija [34]. Mūsų duomenimis, kairiojo skilvelio išstūmio frakcija statistiškai reikšmingos įtakos šių pacientų gyvenimo kokybei neturėjo. Panašius duomenis
pateikė ir kiti autoriai [11, 24, 35].
Užsienio autorių duomenimis, sunkiu širdies nepakankamumu sergančių pacientų blogesnė gyvenimo kokybė tiesiogiai susijusi su blogesne ŠN funkcine klase pagal NŠA: kuo didesnė ŠN funkcinė klasė – tuo blogesnė gyvenimo kokybė [20]. Tai siejama
su mažėjančiu funkciniu pajėgumu sunkėjant ŠN.
Panašūs duomenys gauti ir kitų tyrėjų [10, 11, 27,
36–38], tačiau mes statistiškai reikšmingo ryšio tarp
ŠN funkcinės klasės ir gyvenimo kokybės nenustatėme. Greičiausiai tai buvo nulemta mažos pacientų
imties ir tiriamųjų asmenų grupių pagal ŠN funkcines
klases netolygumo.
Parajo ir bendraautoriai nustatė, kad pacientai,
kurie sirgo IŠL, gyvenimo kokybę vertino blogiau
[39]. Mūsų tyrimo duomenimis, pacientai, sergantys
IKMP, lyginant su sergančiais NIKMP, geriau vertino gyvenimo kokybę psichinės sveikatos srityse (išskyrus veiklos apribojimą dėl emocinės būklės), kitų
sričių vertinimas reikšmingai nesiskyrė.
Mūsų atlikto tyrimo rezultatai dar kartą patvirtina, jog sunkus ŠN turi įtakos ne tik fizinei ligonių
sveikatai, bet ir gyvenimo kokybei, o bloga gyvenimo kokybė blogina šių pacientų išeitis, didina hospitalizacijų skaičių. Norint pagerinti tokių pacientų
gyvenimo kokybę būtina užtikrinti ne vien optimalų
medikamentinį gydymą, bet ir tinkamą paliatyviąją slaugą bei psichologinę pagalbą ligoniams ir jų
šeimos nariams. Europos kardiologų draugijos Širdies nepakankamumo asociacijos Sunkaus širdies
nepakankamumo darbo grupė parengė atskirą dokumentą, skirtą ŠN sergančių pacientų paliatyviajai
priežiūrai [40].
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Gyvenimo kokybės vertinimas naudojant SF-36 klausimyną parodė, kad sunkiu širdies nepakankamumu
sergantys pacientai blogiausiai vertino fizinę sveikatą atspindinčias klausimyno sritis. Amžius, lytis,
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Health-related quality of life in patients with severe heart failure
Diana Rinkūnienė, Jūratė Jurkutė, Jolanta Laukaitienė, Silvija Bučytė, Renaldas Jurkevičius
Lithuanian University of Health Sciences

Summary

Purpose. To estimate health-related quality of life
among patients with severe heart failure (HF).
Materials and methods. 60 patients were included
in our study. Health-related quality of life was evaluated
using the Medical Outcomes Study 36-item Short Form
questionnaire. Six-minute walk test and heart failure
functional class according to New York Heart Association
(NYHA) were used for clinical evaluation. Pearson’s
correlations were calculated between the continuous
variables. Statistical analysis was performed using SPSS
version 21.0, the significance level was 0.05.
Results. The study population consisted of 53 men
(88.3 percent) and 7 women (11.7 percent), mean age
62.8 ± 9.8 years. HF due to ischemic cardiomyopathy
was diagnosed in 31 (51.7 percent) patients. Most of the
patients (86.7 percent) were in NYHA class III. The best
health-related quality of life evaluation, in patients with
severe heart failure, was found on vitality and pain scales,
the worst – in physical functioning, role limitations due
to physical problems and physical health area. Women
assessed better mental health and men - physical, but
the observed difference was not statistically significant.
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Gender, age, NYHA and echocardiographic data had
no significant influence on health-related quality of life.
Moderate correlation was found between six-minute walk
test and quality of life: physical activity (r = 0.4, p = 0.06)
and role limitations due to emotional state (r = 0.4,
p = 0.02) areas.
Conclusions. Our findings suggest, that the quality of
life in patients with severe heart failure in physical health
area was impaired the most. Patients’ age, sex, heart failure
functional class and echocardiographic parameters had no
significant influence on health-related quality of life.
Keywords: heart failure, quality of life.
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