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Ocena jakości życia pacjentów z ziarniniakowatością  
z zapaleniem naczyń 

Quality of life in granulomatosis with poliangitis
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magDalena góralsKaB–D, magDalena cabajB–D, anDrzej FalKowsKiB–D, 
aneta nitsch-osuchB–D, Kazimierz a. warDynA–D

Katedra i zakład medycyny rodzinnej z oddziałem Klinicznym chorób wewnętrznych i metabolicznych 
warszawskiego uniwersytetu medycznego

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (gPa), dawniej zwana ziarniniakowatością wegenera, jest 
przewlekłą układową chorobą naczyń na tle immunologicznym, której przebieg cechują okresy zaostrzeń i remisji. zarówno 
przebieg choroby, jak i stosowane leczenie wpływają na jakość życia pacjentów. 
Cel pracy. ocena jakości życia oraz poszczególnych jej składników w wybranych obszarach życia u pacjentów z gPa.
Materiał i metody. odpowiedzi na pytania kwestionariusza Nottingham Health Profile (nhP) oraz Short Fear of Progression 
Questionnaire (FoP) zostały udzielone przez 35 pacjentów Katedry i zakładu  medycyny rodzinnej chorób wewnętrznych 
i metabolicznych warszawskiego uniwersytetu medycznego z rozpoznaniem gPa. nhP zawiera pytania dotyczące 6 obsza-
rów życia, takich jak: osamotnienie, ból, nastawienie emocjonalne, sen, sprawność fizyczna oraz Poziom energii.
Wyniki. Ponad połowa respondentów często i bardzo często czuje niepokój o zdolność do pracy (63,6%), przed wizytą kon-
trolną u lekarza (60%) oraz boi się uzależnienia od pomocy innych osób (57,1%). 66% osób skarży się na szybką utratę energii, 
60% podaje trudności w dłuższym staniu, a 57% pytanych „zapomniała jak to jest cieszyć się życiem” oraz „ma trudności 
we wchodzeniu i schodzeniu po schodach”. obszary życia dotknięte największym niedoborem w ogólnym dobrostanie to 
Poziom energii, sprawność fizyczna oraz sen.
Wnioski. gPa jest chorobą wpływającą negatywnie na jakość życia pacjentów, rodzącą obawy co do dalszego jej przebiegu, 
a w szczególności możliwości zarobkowania i bycia niezależnym. badanie jakości życia poszczególnych pacjentów pomaga 
lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby zdrowotne oraz ukierunkować opiekę na obszary najbardziej dotknięte przez cho-
robę.
Słowa kluczowe: jakość życia, zapalenie naczyń z ziarniniakowatością.

Background. granulomatosis with polyangitis (gPa), formerly wegener’s granulomatosis, is a chronic, systemic 
vascular disease of immunological background that tends to have remissions and recurrences in its course. both the disease 
and the treatment affect patient’s quality of life.
Objectives. to assess quality of life and its elements represented in different areas of life in patients with gPa.
Material and methods. answers given by 35 gPa patients of one clinic in anonymous questionnaire consisting of Nottingham 
Health Profile (nhP) and Short Fear of Progression Questionnaire (FoP) in authors’ modification and translation. nhP com-
prises 38 questions in 6 subareas analyzed separately.
Results. more than a half of the patients often or very often: have concerns about not being able to work due to their illness 
(63.6%), feel nervous prior to periodic examination (60%), are disturbed by possibility of relying on strangers in daily activities 
(57.1%). 66% of patients run out of energy in short time, 60% find it hard to stand for long, 57% of patients forgot what it’s like 
to enjoy themselves and same percent have trouble getting up and down stairs and steps. nhP subareas of greatest decrease in 
good health are: energy level, Physical activity and sleep.
Conclusions. gPa affects quality of patients’ life in a negative way, mainly in regard to raising concerns about future depen-
dency on financial and everyday support. Quality of life questionnaires help to better understand individual needs of patients 
and may contribute to problem-targeted, personalized care.
Key words: quality of life, gPa.

Streszczenie

Summary

Wstęp
ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ang. granulo-

matosis with polyangiitis – gPa), dawniej ziarniniakowatość 
wegenera [1], jest układową chorobą małych naczyń krwio-
nośnych o charakterze zapalenia autoimmunologicznego 
z tworzeniem się ziarniniaków, której przewlekły przebieg 
składa się z okresów remisji i zaostrzeń. zajęcie górnych 
i dolnych dróg oddechowch, kłębuszkowe zapalenie nerek 
oraz obecność w surowicy przeciwciał c-anca są charak-
terystyczne dla tej jednostki nozologicznej [2]. epidemiolo-
gia gPa nie jest dokładnie znana, badania brytyjskie poda-

ją zachorowalność roczną na 9,7 przypadków na 1 milion 
osób, a chorobowość – na 62,9 przypadki na 1 milion osób 
[3]. choroba początkowo może przebiegać niespecyficz-
nie i z powodu swojej rzadkości do momentu rozpoznania 
i wdrożenia odpowiedniego leczenia poczynić trwałe szko-
dy na zdrowiu pacjentów. ale nawet odpowiednio wczesne 
wykrycie gPa nie gwarantuje łagodnego przebiegu i bra-
ku wystąpienia powikłań. leczenie stosowane w gPa jest 
obarczone wieloma działaniami niepożądanymi i ryzykiem 
nieskuteczności. Przewlekły, nieuleczalny charakter scho-
rzenia, poważne powikłania stosowanych leków wpływają 
na jakość życia pacjentów z gPa.
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Cel pracy
ocena jakości życia oraz poszczególnych jej składni-

ków w wybranych obszarach życia u pacjentów z gPa.

Materiał i metody
anonimowy kwestionariusz oceniający jakość życia 

i najczęstsze obawy stworzony na podstawie Nottingham 
Health Profile (nhP) oraz Short Fear of Progression Qu-
estionnaire (FoP) został zmodyfikowany i przetłumaczony 
przez autorów. z nhP wykorzystano 38 pytań ważonych, 
podzielonych na 6 obszarów życia: osamotnienie (Social 
Isolation – si), ból (Pain – P), nastawienie emocjonalne 
(Emotional Reaction – er), sen (Sleep – s), sprawność fi-
zyczna (Physical Activity – Pa) oraz Poziom energii (Energy 
Level – el). suma wag pytań poszczególnych obszarów wy-
nosi 100. ocenę wpływu na dobrostan uzyskuje się odej-

mując od 100% (pełny dobrostan) wagę pytań, na które od-
powiedziano „tak”. w FoP pytano o to, jak często pacjent 
mógłby się zgodzić z podanymi zdaniami. FoP wykorzysta-
no w całości wyłączając pytanie o odczuwany ból.

Wyniki
najczęściej stwierdzanymi dolegliwościami w nhP są: 

szybka utrata energii (65,7%), trudności w dłuższym staniu, 
np. myjąc naczynia, stojąc w kolejce (60%). 57,1% pytanych 
„zapomniało jak to jest cieszyć się życiem”, tyle samo ma 
trudności we wchodzeniu i schodzeniu po schodach (ryc. 1)

nikt spośród badanych nie zgodził się ze zdaniami: “nie 
ma sensu żyć” i „trudno mi jest żyć z ludźmi”. spośród 6 
wyszczególnionych obszarów życia średnio największym 
ubytkiem w dobrostanie zdrowotnym dotknięte są Poziom 
energii, sprawność fizyczna oraz sen, które cechuje odpo-
wiednio: 57,3, 69,4 i 69,9% pełnego zdrowia (100%) (ryc. 2).

Rycina 1. najczęstsze dolegliwości w nhP

Rycina 2. Średni poziom dobrostanu wraz 
z ubytkiem zdrowia w poszczególnych obsza-
rach życia 

Rycina 3. mediana dobrostanu w poszczegól-
nych obszarach życia 

Rycina 4. najczęstsze obawy w FoP
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mediana dobrostanu zdrowotnego najniższa jest w ob-
szarze snu (71%), a w obszarze osamotnienia wynosi 100% 
(ryc. 3).

w FoP ponad połowa respondentów często i bardzo 
często czuje niepokój o zdolność do pracy (63,6%), przed 
wizytą kontrolną u lekarza (60%) oraz boi się uzależnienia 
od pomocy innych osób (57,1%) (ryc. 4)

Dyskusja
Pomiar jakości życia pacjentów z pierwotnymi zapale-

niami naczyń, w tym z gPa, jest ważnym i wykorzystywa-
nym narzędziem w ocenie skuteczności leczenia oraz wpły-
wu choroby na życie pacjentów w różnych jego obszarach. 
może służyć jako metoda oceny zaawansowania choroby 
lub powrotu do zdrowia w okresie remisji [4]. ocena jako-
ści życia za pomocą ankiet uzupełnianych przez pacjentów 

ma charakter subiektywny, ale informacje przez nie dostar-
czone mogą pomóc zindywidualizować opiekę medyczną, 
dokonać jej optymalizacji oraz zwiększyć udział samych 
pacjentów w procesie leczenia. [5].

Wnioski
1. gPa jest chorobą, która negatywnie wpływa na jakość 

życia pacjentów.
2. obawy pacjentów z gPa związane są z dalszym jej 

przebiegiem i potencjalnymi negatywnymi skutkami, 
które może wywrzeć na życie pacjentów, w tym bycie 
zależnym od pomocy innych.

3. badnie jakości życia poszczególnych pacjentów poma-
ga lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby zdrowotne 
oraz ukierunkować opiekę na obszary najbardziej do-
tknięte przez chorobę.
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