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STRESZCZENIE
Poniższy artykuł zawiera przegląd literatury, głównie anglojęzycznej, dotyczącej narzędzi psychometrycznych do oceny występowania i nasilenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
(OCD), skonstruowanych na bazie teorii poznawczo-behawioralnej. Artykuł ten porusza też
szeroko pojętą problematykę konstrukcji tych narzędzi. W poniższej pracy oprócz omówienia
najważniejszych narzędzi do pomiaru zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (zwłaszcza ich
przydatności, właściwości psychometrycznych oraz wad i zalet) zostało zamieszczone też pierwsze w Polsce tłumaczenie skróconej wersji kwestionariusza The Obsessive-Compulsive Inventory
(OCI), przygotowanego przez Ednę Foa i zespół.
Słowa kluczowe: psychometria, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, inwentarz OCI

Abstract
This article provides an overview of mostly English-language literature on psychometric tools
to measure the incidence and severity of obsessive-compulsive disorder (OCD), constructed on
the basis of the theory of cognitive-behavioral therapy. This article also looks at the broader issues of design of these tools. In this study in addition to discussing the most important tools for
the measurement of obsessive-compulsive disorder, especially their usefulness, psychometric
properties and the advantages and disadvantages, there is also the first Polish translation of the
questionnaire short version of The Obsessive-Compulsive Inventory (OCI), prepared by Edna Foa
and team.
Key words: psychometrics, obsessive-compulsive disorder, OCI
Najważniejsze
Przegląd narzędzi wspierających diagnozę zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.
Highlights
Overview of the diagnose-supporting tools for obsessive-compulsive disorder.
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Wstęp
Narzędzia skonstruowane w oparciu o założenia koncepcji
poznawczo-behawioralnej stosowane jako wsparcie diagnozy
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD, obsessive-compulsive disorder) mają odpowiedzieć na pytanie, czy zaburzenie to
występuje, a jeśli tak, to jakie jest jego nasilenie. Najczęściej są
to kwestionariusze samooceny, skale pomiarowe i ustrukturyzowane wywiady kliniczne. Przy stosowaniu tych narzędzi należy uwzględnić problemy z diagnozą wynikające ze specyfiki
zaburzenia, można je podzielić na: leżące po stronie pacjenta
oraz leżące po stronie narzędzia.
Do problemów leżących po stronie pacjenta możemy zaliczyć
o ile przeważa postawa obronna:
− tendencje do negowania bądź ukrywania swoich objawów
(doświadczenie pokazuje, że jeśli pacjenci nie zostaną zapytani wprost o objawy, to nie informują o nich) oraz
− w zależności od wglądu, brak postrzegania swoich objawów jako odbiegających od normy.
Problemy leżące po stronie narzędzia wynikają z jego:
− właściwości psychometrycznych
− czasochłonności
− trafności teoretycznej.
Wadą narzędzi psychometrycznych może być właśnie brak
uwzględniania neutralizacji w diagnozie schorzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Ostatnio zwraca się uwagę na tzw.
mentalne kompulsje (mental compulsions), które w istocie są
myślami neutralizującymi (neutralizing thoughts). W anglojęzycznej literaturze przedmiotu mentalne kompulsje i neutralizowanie traktowane są jak synonimy o tej samej treści
i tym samym zakresie.

Pierwsze narzędzia do diagnozy
zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
Wczesne narzędzia do charakteryzowania objawów OCD oparte były na tematach związanych z kompulsyjnym zachowaniem się pacjentów, np. myciem i sprawdzaniem [1]. Jednak
na podstawie ich samoopisu zauważono, że symptomy wielu
pacjentów z OCD są bardziej wielowymiarowe niż te związane
z kompulsyjnym zachowaniem. Samoopis pacjentów dawał
szerszą topografię symptomów OCD. Najczęściej, statystycznie
rzecz biorąc, w samoopisie pacjentów obsesyjno-kompulsyjnych sygnalizowane są symptomy związane ze sprawdzaniem
i myciem. Rzadziej (lub wcale) są sygnalizowane mentalne rytuały (czyli neutralizowanie) lub zbieractwo.
Jednym z pierwszych narzędzi diagnozujących zaburzenia
obsesyjno-kompulsyjne, kładącym nacisk właśnie na kompulsje był The Compulsive Activity Checklist (CAC), pierwotnie
zwany The Obsessive-Compulsive Interview Checklist [2].
Początkowo narzędzie to miało wiele form. Wersja kwestiona-
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riuszowa, składająca się z 38 itemów, zawierała 4-stopniową
skalę szacunkową przygotowaną przez Foa i zespół. Trafność
zewnętrzna oszacowana została na poziomie 0,94. Narzędzie
to bardzo dobrze różnicuje zachowania kompulsyjne polegające na myciu się (washers) i zachowania kompulsyjne polegające na sprawdzaniu (checkers) (85% poprawnych identyfikacji).
Ma ono jednak wady i ograniczenia, a podstawowym minusem
jest nieuwzględnianie obsesji.
Hodgson i Rachman [3] przygotowali 30-itemowy inwentarz
Maudsley Obsessional Compulsive Inventory (MOCI), by
oszacować obecność różnych typów symptomów obsesyjnych
i kompulsyjnych. Inwentarz MOCI zawiera wybór objawów, na
podstawie którego można wyliczyć wynik ogólny, oraz cztery
podskale wyodrębnione na podstawie analizy czynnikowej:
sprawdzanie, mycie, powolność/powtarzanie oraz wątpliwości/
skrupulatność. Narzędzie to odznacza się wysokim wskaźnikiem trafności kryterialnej i znaczną rzetelnością. Dużą zaletą
tego narzędzia jest moc dyskryminacyjna oraz wysoki wskaźnik trafności zewnętrznej. W późniejszym czasie pojawiły się
wersje skrócone inwentarza, które miały wady i poważne usterki, np. niektóre itemy wersji skróconych nie odnosiły się sensu
stricto do symptomów obsesyjno-kompulsyjnych, a pytania
skonstruowane były w taki sposób, że wybór odpowiedzi był
dychotomiczny, co ograniczało możliwość szerszego ujmowania symptomów, dodatkowo podskale sprawdzania i mycia
zawierały za mało itemów [4]. Z tego powodu wykonano 52itemową rewizję skali MOCI, która uwzględniła uwagi krytyczne i zarzuty stawiane pierwszej wersji oraz skalom skróconym.
Nosi ona nazwę The Vancouver Obsessional Compulsive Inventory (VOCI) [5].
Oryginalnym narzędziem typu q-sort, zaprojektowanym, by
mierzyć obsesyjne cechy i symptomy, jest Leyton Obsessional Inventory (LOI). Narzędzie to ma dobre wskaźniki psychometryczne: współczynnik rzetelności α-Cronbacha dla
poszczególnych symptomów waha się od 0,75 do 0,90, stabilność bezwzględna testu mierzona metodą test–retest w odstępie dwóch tygodni wynosi r = 0,87 dla wyniku mierzącego
symptomy i r = 0,91 dla wyniku mierzącego cechę [4]. Oprócz
zalet LOI ma też wady. Podstawową jest to, że podskale narzędzia silnie korelują ze sobą (wynik ogólny r = 0,81, podskale:
0,70–0,90), co mogłoby sugerować, że nie opisują różniących
je czynników.
The Lynfield Obsessional-Compulsive Questionnaire (LOCQ)
jest skróconą wersją LOI, ale psychometryczne właściwości
tego narzędzia nie są znane [6].
Inną modyfikacją kwestionariusza LOI, przeznaczoną dla dzieci, jest The Leyton Obssesional Inventory – Child Version
(LOI-CV). W porównaniu z pierwotną wersją LOI uproszczono
język i zmniejszono liczbę pytań, by dzieci mogły sobie łatwiej
poradzić z narzędziem. W narzędziu można wyróżnić następujące podskale: myśli natrętne, sprawdzanie, zanieczyszczanie,
porządkowanie, powtarzanie i niezdecydowanie. [7]. Również
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w Polsce powstała wersja kwestionariusza The Leyton Obsessional Inventory – Child Version (LOI-CV). Rzetelność polskiej wersji, składającej się z 20 itemów, jest zadowalająca zarówno pod
względem całości, jak i poszczególnych pytań [8].
Kolejnym kwestionariuszem typu self-report do pomiaru występowania symptomów obsesyjno-kompulsyjnych jest znany
i często używany 60-itemowy Padua Inventory (PI) [9]. Składa
się on z czterech opracowanych na podstawie analizy czynnikowej podskal, w analizie ilościowej można obliczyć też całościowy wynik. Podskale w tym narzędziu są następujące: neutralizowanie, zanieczyszczanie, sprawdzanie oraz obawa utraty
kontroli nad zachowaniem. Ponieważ skala PI silnie koreluje
z inwentarzami niepokoju, zaproponowano skrócone wersje
tego kwestionariusza, wyłączające zachodzące na siebie zakresem i treścią itemy dotyczące niepokoju [10], oraz wersję
składającą się z 39 itemów [11]. Dobrą rzetelnością i trafnością
charakteryzowały się wersje skrócone, szczególnie wersja skali
funkcjonująca pod nazwą Washington State University Revision, przygotowana przez Burnsa i zespół. Jednakże kwestionariusz PI i jego skrócone wersje mają małą moc dyskryminacyjną, ich wadą jest również to, że pominięto w nich symptomy
ważne w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym, natomiast takie symptomy jak neutralizowanie i intruzywne myśli o charakterze seksualnym są słabo reprezentowane.

Nowsze narzędzia do diagnozy
zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
Obecnie najbardziej znanym i powszechnie uznanym narzędziem do szacowania symptomów obsesyjno-kompulsyjnych
jest Yale-Brown Obsessive-Compulsive Inventory (Y-BOCS),
który zawiera listę 64 itemów dotyczących aktualnych obsesji
i kompulsji, odnoszących się zarówno do przeszłości, jak i do
teraźniejszości. Skala poprzedzona jest 10 klinicznymi itemami,
które oszacowują i oceniają kompulsje i obsesje niezależnie
od zawartości i symptomów [12, 13]. Skala Y-BOCS cechuje się
wysokim wskaźnikiem rzetelności dla początkowych 10 klinicznych itemów [12, 14, 15], chociaż trafność kryterialna dla
poszczególnych podskal jest różna, również moc dyskryminacyjna testu nie jest bardzo wysoka.
The Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale
(CY-BOCS) to modyfikacja kwestionariusza Y-BOCS dokonana
przez Rapoport [12, 13], przeznaczona dla dzieci i młodzieży
w wieku 6–17 lat. Zarówno CY-BOCS, jak i Y-BOCS mają częściowo ustrukturyzowaną formę badania, składającą się z 5
części:
1. Wstęp (wyjaśnienie procedury badania oraz specyfiki objawów obsesyjno-kompulsyjnych).
2. Itemy dotyczące natrętnych myśli.
3. Nasilenie tychże myśli natrętnych.
4. Itemy dotyczące kompulsji.
5. Nasilenie tychże kompulsji.
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Wersja dla dzieci i młodzieży (CY-BOCS) zawiera takie same
punkty i itemy jak skala Y-BOCS oraz ma identyczną formę graficzną, jednakże została uproszczona pod względem językowym, a pewne pojęcia, takie jak obsesje czy kompulsje, zostały
przedstawione w sposób opisowy. Czynności i myśli natrętne
podzielono na 15 kategorii. Najważniejszą część skali stanowi
19 itemów, z których pierwsze 10 służy do oceny występujących objawów obsesyjno-kompulsyjnych (pytania 1–5 dotyczą
myśli natrętnych, a pytania 6–10 – kompulsji) [8].
Polska wersja The Children’s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, opracowana przez Bryńską i Wolańczyka, ma dobre
parametry psychometryczne. Współczynnik rzetelności α-Cronbacha dla całości skali wynosi 0,91, dla podskali dotyczącej obsesji – 0,85, a dla skali dotyczącej kompulsji – 0,80 [8].
Chociaż skala Y-BOCS uchodzi za złoty standard w mierzeniu
symptomów zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, ma ona
też istotne ograniczenia. Narzędzie jest przede wszystkim czasochłonne, wymaga też wywiadu i specjalnie przeszkolonego
specjalisty do oceny symptomów, a wskaźnik trafności narzędzia nie został wystarczająco i przekonująco poparty badaniami [16], ma też niezbyt dużą moc dyskryminacyjną. Z tych
powodów pomiar symptomów obsesyjno-kompulsyjnych wymaga uzupełnienia.
Chociaż powyższą skalę skonstruowano do diagnozy OCD, to
posługiwano się nią również do empirycznego badania natury tego zaburzenia, szczególnie w celu poprawnego wyszczególnienia podtypów zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.
Za najlepsze narzędzie do empirycznego badania OCD uznano właśnie Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale [12, 13].
Analiza kliniczna, na podstawie której oceniono szeroko rozumiane występowanie symptomów OCD lub ich brak (np. obawa przed insektami lub zwierzętami), pozwoliła wyodrębnić
15 kategorii kompulsji i obsesji. Baer dokonał analizy czynnikowej tych 15 kategorii przy użyciu danych 107 przypadków
pacjentów z OCD i wyszczególnił 3 czynniki:
1. symetrię i zbieractwo
2. zanieczyszczenie i czyszczenie
3. czyste obsesje.
Stosując tę samą metodę i narzędzia, Leckman wyróżnił 4 czynniki:
1. obsesje i sprawdzanie
2. symetria i porządek
3. czystość
4. zbieractwo.
Pięć czynników wyróżnionych zostało przez Mataix-Cols i zespół [17]:
1. symetria i porządek
2. zanieczyszczanie/czyszczenie
3. zbieractwo
4. natarczywość i sprawdzanie
5. seksualność i obsesje religijne.
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Wreszcie, po badaniach skalą Y-BOCS, przy zastosowaniu analizy czynnikowej Calamari, Wiegartz i Janeck [18] również wyróżnili pięć podtypów zaburzenia OCD:
1. krzywdzenie
2. zbieractwo
3. zanieczyszczanie
4. upewnianie się
5. obsesyjność.
Minusem skal Y-BOCS i CY-BOCS jest to, że nie uwzględniają
one neutralizowania (czyli mentalnych kompulsji) jako charakterystycznego symptomu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, co jest coraz bardziej podkreślane w modelach zaburzenia
OCD w teorii poznawczo-behawioralnej.
Inne narzędzie, uwzględniające już neutralizowanie w diagnozie OCD stworzyli Foa z zespołem [19]. Przygotowali oni
42-itemowy kwestionariusz: The Obsessive-Compulsive Inventory (OCI) do oszacowania szerokiego zakresu symptomów obsesyjno-kompulsyjnych. W normalizacji wzięto pod
uwagę zarówno grupę kliniczną, jak i grupę kontrolną. Itemy
podzielone zostały na 7 podskal: sprawdzanie, mycie, obsesje,
neutralizowanie, porządkowanie, zbieractwo oraz wątpliwości.
Skale OCI mają bardzo dobrą trafność, która w podskalach
waha się od dobrej do bardzo dobrej (r: 0,59–0,96), i wysoką stabilność bezwzględną testu mierzoną metodą test–retest w odstępie dwóch tygodni, wahającą się w podskalach
w zakresie 0,77–0,97. Dla grupy kontrolnej stabilność bezwzględna również mierzona metodą test–retest po tygodniu
w podskalach waha się od 0,68 do 0,90. Pacjenci ze zdiagnozowanym OCD uzyskują istotnie wyższe wyniki od pacjentów
z innymi zaburzeniami lękowymi we wszystkich podskalach
z wyjątkiem skali zbieractwa. Od grupy kontrolnej (badani
z grupy nieklinicznej) pacjenci ze zdiagnozowanym OCD uzyskują również istotnie wyższe wyniki we wszystkich podskalach. Skala OCI bardzo silnie koreluje z wymienioną już skalą
MOCI oraz ze skalą Compulsive Activity Schedule, ale ma słabą
korelację ze skalą Y-BOCS.
Wersja skrócona skali OCI, składająca się z 18 itemów (OCI-R),
która została opublikowana w 2002 roku, jest bardziej rekomendowana przez autorów niż pełna wersja OCI [20]. W wersji
skróconej OCI-R, podobnie jak w pełnej wersji The Obsessive-Compulsive Inventory, mierzymy symptomy na 5-punktowej
skali typu Likerta. Jednakże podstawowym mankamentem
tego narzędzia jest to, że skala OCI-R nie pozwala odpowiednio oszacować obsesji. Poświęca im tylko 3 itemy. Skala OCI-R
również ma wysoki współczynnik korelacji ze skalą MOCI, na
poziomie r = 0,85. Na końcu artykułu przedstawiam prawdopodobnie pierwsze w Polsce tłumaczenie tego narzędzia.
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Kolejnym, stosunkowo świeżym kwestionariuszem do pomiaru i szacowania symptomów obsesyjno-kompulsyjnych jest
narzędzie, mające w nazwie nazwiska twórców: Clark – Beck
Obsessive-Compulsive Inventory (CBOCI) [21]. Autorzy postawili sobie za cel stworzenie narzędzia stosunkowo mało czasochłonnego, użytecznego klinicznie, zawierającego w opisie
taki sam stosunek itemów dotyczących obsesji i kompulsji, odnoszącego się do DSM-IV oraz zawierającego najnowsze osiągnięcia teorii poznawczo-behawioralnej. Kwestionariusz CBOCI
składa się z 25 itemów i jego celem jest przeprowadzenie krótkiego sprawdzianu częstotliwości i występowania symptomów
obsesyjno-kompulsyjnych. Jest to narzędzie komplementarne
do inwentarza diagnozującego depresję – Beck Depression Inventory II (BDI-II) oraz do Beck Anxiety Inventory (BAI), dlatego
należy je uważać za kompatybilne z powyższymi, lecz mierzące
tylko główne symptomy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego zgodnie z kryteriami DSM-IV i aktualną teorią poznawczo-behawioralną. Właściwości psychometryczne narzędzia zostały opracowane bardzo poprawnie metodologicznie. Najpierw
wykonano badania pilotażowe, by wyodrębnić odpowiednie
itemy, następnie ustalono normy w większej próbie klinicznej
porównującej grupę kontrolną z osobami niemającymi diagnozy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego.
Warty odnotowania jest kwestionariusz Ustrukturyzowany
Wywiad (Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjnego) autorstwa
Bryńskiej i Wolańczyka [8]. Polski kwestionariusz zawiera 18 pytań skonstruowanych na podstawie kryteriów diagnostycznych
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego zawartych w klasyfikacji
DSM-IV oraz ICD 10. Najwięcej, bo 14 pytań, dotyczy kryterium A
z DSM-IV oraz kryterium B z ICD 10. Itemy te potwierdzają lub
negują występowanie objawów obsesyjno-kompulsyjnych, ujmują głównie pojęcie myśli natrętnej i czynności natrętnej. Zanim narzędzie udostępniono, zostało ono zbadane pod kątem
językowym i metodologicznym. Ma ono wysoką rzetelność
(α-Cronbacha dla całości narzędzia wynosi 0,90), współczynnik
korelacji między Ustrukturyzowanym Wywiadem (Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjnego) a kwestionariuszem Leyton
Obsessional Inventory Child Version (LOI-CV) wynosi r = 0,30
dla p < 0,05 [8].

Podsumowanie
Niniejszy przegląd dostępnych kwestionariuszy do badania
zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego u dorosłych i dzieci
wskazuje na dostępność narzędzi głównie w języku angielskim. Trzeba mieć nadzieję, że w najbliższym czasie luka ta
zostanie wypełniona za pomocą szybkich w stosowaniu i rzetelnych narzędzi spełniających wszystkie wymagania psychometryczne.
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ANEKS. Tłumaczenie inwentarza OCI-R
Obsessive-Compulsive Inventory – Revised (OCI-R)
Poniższe stwierdzenia mówią o sytuacjach, z którymi ludzie stykają się w swoim codziennym życiu. Zaznacz kółkiem numer, który najlepiej opisuje, jak bardzo Twoje doświadczenie Cię niepokoiło lub martwiło w ostatnim miesiącu. Numery odnoszą się do poniższych
określeń:

0
wcale		

1
trochę		

3
często

4
bardzo często

1. Nie wyrzucam na śmietnik wielu niepotrzebnych przedmiotów,
które później zostawiam nie na swoim miejscu 						

0 1 2 3 4

2. Sprawdzam rzeczy dużo częściej, niż potrzeba 							

0 1 2 3 4

3. Niepokoję się, jeśli przedmioty nie są ułożone należycie						

0 1 2 3 4

4. Czuję się zmuszony do liczenia w myślach, gdy robię różne rzeczy 				

0 1 2 3 4

5. Mam problem z dotknięciem jakiejś rzeczy, jeśli wiem, że była ona dotknięta przez
inną nieznajomą lub znajomą osobę								

0 1 2 3 4

6. Mam kłopot z kontrolowaniem moich myśli 							

0 1 2 3 4

7. Mam myśli, których nie chcę mieć 								

0 1 2 3 4

8. Po wyjściu z domu upewniam się, czy są zamknięte drzwi, czy są pozamykane okna,
szuflady itd. 											

0 1 2 3 4

9. Niepokoję się, jeśli inni zmieniają sposób, w który ułożyłem rzeczy 				

0 1 2 3 4

10. Czuję się zmuszony powtarzać pewne liczby 							

0 1 2 3 4

11. Czasami muszę się umyć, bo czuję się zanieczyszczony						

0 1 2 3 4

12. Czuję się zaniepokojony moimi nieprzyjemnymi myślami, które przychodzą mi do głowy
wbrew mojej woli 										

0 1 2 3 4

13. Unikam wyrzucania rzeczy, ponieważ obawiam się, że mogę potrzebować ich później 		

0 1 2 3 4

14. Wielokrotnie sprawdzam gaz, kran i światło po ich zakręceniu i wyłączeniu 			

0 1 2 3 4

15. Potrzebuję, by moje myśli były w należytym porządku 		

				

0 1 2 3 4

16. Czuję, że jedne liczby są dobre, a inne złe 							

0 1 2 3 4

17. Myję ręce dużo częściej, niż potrzeba 								

0 1 2 3 4

18. Regularnie mam „obrzydliwe” myśli i problem, by się od nich uwalniać 				

0 1 2 3 4
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