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Autoimmunologiczna choroba tarczycy (AITD, ang. Autoimmune Thyroid Disease) 

jest to narządowo specyficzna choroba z autoagresji, swym zakresem obejmująca kilka 

powiązanych ze sobą stanów chorobowych, z których najczęstsze to choroba Hashimoto 

(HT, ang. Hashimoto’s Thyroiditis) i choroba Gravesa-Basedowa (GD, 

ang. Graves’ Disease). Częstość występowania HT z jawną klinicznie niedoczynnością 

wynosi 1-3%, z subkliniczną niedoczynnością 4-10%, natomiast wszystkich postaci 

(subklinicznych i jawnych klinicznie) GD około 1%, co wskazuje na duże rozpowszechnienie 

tych schorzeń w populacji ogólnej. 

Hormony tarczycy kontrolują czynność większości tkanek ustroju. Niezaprzeczalny 

jest fakt występowania wielorakich powiązań między czynnością gruczołu tarczowego 

i ośrodkowego układu nerwowego (OUN, inaczej CNS ang. Central Nervous System). 

Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania tarczycy mają związek z zaburzeniami 

psychicznymi obserwowanymi u pacjentów, aczkolwiek interakcje między poziomem 

hormonów tarczycy, OUN i nasileniem symptomów neuropsychiatrycznych są niezwykle 

skomplikowane. Zaburzenia psychiczne w chorobach gruczołu tarczowego mogą być 

wynikiem hiper- lub hiposekrecji hormonów. Dodatkowo, w przypadku AITD nie można 

wykluczyć roli procesów immunologicznych w rozwoju objawów psychicznych. Ponadto 

choroba przewlekła jest czynnikiem długotrwale obciążającym oraz zjawiskiem niekorzystnie 

wpływającym na wiele aspektów funkcjonowania. 

Potrzeba wielodyscyplinarnego, holistycznego podejścia do leczenia pacjenta, 

z uwzględnieniem nie tylko choroby somatycznej, ale także sfery socjopsychologicznej, 

spowodowała wzrost zainteresowania problematyką jakości życia w medycynie. Celem pracy 

było przeprowadzenie w grupie pacjentów z AITD (HT i GD) oceny jakości życia zależnej 



od stanu zdrowia (HRQOL, ang. Health-Related Quality of Life), szczególnie w odniesieniu 

do analizy nasilenia objawów hiper- i hipotyreozy, zaburzeń zdrowia psychicznego i stopnia 

akceptacji choroby przewlekłej. 

Całość procesu badawczego została przeprowadzona w grupie 192 pacjentów 

(156 kobiet, 36 mężczyzn), w wieku od 18 do 83 lat (47,17 +/- 14,98), z czego u 110 

badanych stwierdzono HT (w stanie eutyreozy, subklinicznej i jawnej niedoczynności oraz 

tyreotoksykozy polekowej) oraz u 82 z GD (w stanie eutyreozy, subklinicznej i jawnej 

niedoczynności oraz nadczynności). Badanie realizowano metodą sondażu diagnostycznego 

techniką ankiety z zastosowaniem następujących narzędzi psychometrycznych: 

Kwestionariusz Oceny Jakości Życia SF-36 v2, Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia 

Davida Goldberga (GHQ-28), Kwestionariusz Szpitalnej Skali Lęku i Depresji w modyfikacji 

Majkowicz i Gałuszko (HADS-M), Kwestionariusz Skali Akceptacji Choroby (AIS) oraz 

Kwestionariusz ThyPRO. 

Z badań wynika, iż pacjenci w stanie eutyreozy deklarują istotnie wyższą jakość życia 

niż osoby z zaburzeniami hormonalnymi w zakresie funkcjonowania: fizycznego (PCS: 

51.10 +/- 7.29 vs. 47.48 +/- 8.00, p=0.001) oraz psychicznego (MCS: 44.06 +/- 11.33 

vs. 37.33 +/- 12.67, p<0.001). Podobnie, pacjenci w stanie eutyreozy cechują się istotnie 

niższymi wynikami niż osoby z zaburzeniami hormonalnymi pod względem objawów 

depresyjnych (HADS-D: 4.23 +/- 4.03 vs. 8.83 +/- 6.06, p<0.001, GHQ-D: 2.37 +/- 2.94 

vs. 5.18 +/- 4.78, p<0.001), lękowych (HADS-A: 6.63 +/- 3.80 vs. 9.02 +/- 5.47, p=0.001), 

rozdrażnienia (HADS-R: 2.67 +/- 1.71 vs. 3.24 +/- 1.75, p=0.022), niepokoju z bezsennością 

(GHQ-B: 7.94 +/- 4.28 vs. 9.59 +/- 4.49, p=0.010), mniejszym nasileniem niespecyficznego 

cierpienia psychicznego (25.39 +/- 10.19 vs. 35.26 +/- 12.93, p<0.001) oraz lepszym 

przystosowaniem do choroby (AIS: 33.63 +/- 7.6 vs. 27.47 +/- 9.68, p<0,001). 

Pacjenci z HT deklarują istotnie wyższą jakość życia niż osoby z GD w zakresie 

funkcjonowania fizycznego (test t Studenta, PF: 79.95 +/- 22.78 vs. 75.79 +/- 19.95, p=0.193; 

RP: 70.68 +/ -27.13 vs. 64.10 +/- 25.68, p=0.248; test Manna-Whitney’a, PF: 87.50 vs. 79.99, 

p=0.033, RP: 75.00 vs. 62.50, p=0.049). Badani z GD cechują się istotnie wyższym niż 

pacjenci z HT nasileniem lęku i rozdrażnienia (HADS-A: 7.12 +/- 4.27 vs. 8.87 +/- 5.45, 

p=0.017, HADS-R: 2.72 +/- 1.68 vs. 3.29 +/-1.80, p=0.024). Brak jest istotnych różnic 

między grupami z HT i GD w zakresie objawów depresyjnych (HADS-D: 6.55 +/- 5.87 

vs. 6.67 +/- 5.39, p=0.880, GHQ-D: 3.90 +/- 4.46 vs. 3.71 +/- 3.92, p=0.756) oraz 

niespecyficznego cierpienia psychicznego (29.98 +/- 12.47 vs. 31.15 +/- 12.95, p=0.530). 



Wykonana praca badawcza pozwoliła na udokumentowanie, że autoimmunologiczna 

choroba tarczycy może prowadzić do znacznego pogorszenia jakości życia zależnej od stanu 

zdrowia w zakresie funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wystąpienia 

różnorodnych objawów związanych z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Potrzeba 

kompleksowej opieki w przebiegu tego schorzenia wskazuje na konieczność 

interdyscyplinarnego podejścia do leczenia, gdzie znaczenie konsultacji psychiatrycznej czy 

psychologicznej nie może być pomijane czy bagatelizowane. 


