
Twardzina układowa jest rzadką, nieuleczalną chorobą autoim-
munologiczną, która atakuje tkankę łączną. Charakteryzuje się 
postępującym włóknieniem skóry i głównych narządów, między 
innymi płuc, co może prowadzić do zagrażających życiu powikłań.

W Polsce na twardzinę układową choruje ok. 5,41 – 5,9 tys. osób2.  
Większość z nich stanowią kobiety, zapadające na schorzenie  
4 razy częściej niż mężczyźni3. Choroba rozpoznawana jest 
zazwyczaj u osób w przedziale wiekowym 25-55 lat. U 1 na 4 os-
oby z rozpoznaną twardziną układową (SSc), w ciągu trzech lat od 

postawienia diagnozy, rozwija się śródmiąższowa choroba płuc 
(SSc-ILD)5. 

Objawia się ona dusznością przy wysiłku fizycznym, pojawie- 
niem się suchego, drażniącego kaszlu, który nie ustępuje, 
zmęczenia oraz zadyszką podczas ćwiczeń. Choroba śród-
miąższowa płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów pacjentów 
z twardziną układową. W 2019 roku w Polsce żyło nieco ponad 
1700 osób z rozpoznaną śródmiąższową chorobą płuc w prze-
biegu twardziny układowej6.

OBJAWY CHOROBY  
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Objawy choroby, które według respondentów 
ograniczają lub znacznie ograniczają codzienne 
funkcjonowanie chorego:
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Blisko połowa badanych 
zgłasza niepokój związany  
ze swoją chorobą, który  
towarzyszy im każdego dnia.

pacjentów przyznaje,  
że odczuwany ze względu  
na chorobę ból sprawia,  
że czują się często smutni  
lub przygnębieni.

Jedna trzecia respondentów 
deklaruje, że przez chorobę 
obniżyło się ich poczucie 
własnej wartości.
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Piśmiennictwo:

Dane prezentowane w dokumencie pochodzą z badania syndykatowego, przeprowadzonego na grupie 74 pacjentów z całej Polski, w okresie kwiecień – maj 2021 r., metodą wywiadów  
bezpośrednich i telefonicznych z chorymi na SSc-ILD w oparciu o ustrukturalizowany kwestionariusz wywiadu. 
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badanych czuje, że ze względu 
na chorobę nie jest już takim 
wsparciem dla swojej rodziny, 
jak wcześniej.

pacjentów, będących obecnie  
w związku, ma poczucie, że  
przez chorobę nie spełnia się  
jako partner.

22%

SAMOPOCZUCIE I ŻYCIE RODZINNE PACJENTÓW  
ZE ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ CHOROBĄ PŁUC  
W PRZEBIEGU TWARDZINY UKŁADOWEJ

WPŁYW CHOROBY  
NA ŻYCIE RODZINNE

respondentów choroba jest częściej 
niż wcześniej tematem rozmów 
domowych.

U 27%


