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STRESZCZENIE:    Amputacja kończyny dolnej jest zabiegiem okaleczającym, przyczyniającym się do zaburzeń sfer zarówno fizycznej, jak i psy-
chicznej pacjenta. Dlatego tak ważne jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej. Pacjenci oraz ich rodziny muszą 
zmienić swoje życie, przeorganizować je, co niewątpliwie wiąże się z obniżeniem jakości życia.

  Celem pracy była analiza poszczególnych determinantów jakości życia chorych po amputacji kończyn dolnych oraz ich 
wpływu na sferę fizyczną, psychiczną i społeczną pacjentów.

  Na podstawie dostępnej literatury omówiono określone czynniki warunkujące jakość życia, m.in. obecność bólów fantomowych czy 
bólów kikuta, sposób poruszania się, samodzielność w zakresie codziennych czynności, aktywność zawodową, dostęp do rehabili-
tacji. Analiza wpływu określonych determinantów na jakość życia ludzi po amputacji kończyny dolnej może przyczynić się do po-
prawy i wprowadzania nowych paradygmatów opieki nad osobami po amputacji. 

SŁOWA KLUCZOWE:   amputacja, kończyna dolna, jakość życia

ABSTRACT:   The amputation of the lower limb is a crippling procedure, which impairs both physical and mental aspect of the patient’s life and 
therefore, it is important to provide these patients with comprehensive health care. Patients and their families must change their 
lives and reorganize them, which is undoubtedly associated with a decrease in the quality of life.

  The aim of this study was to analyze various determinants of quality of life in patients after lower limb amputation and their 
impact on the physical, mental and social aspect of life.

  Based on the available literature, this paper discusses certain factors determining quality of life, including the presence of phantom 
pain and stump pain, the way patients move, independence in daily activity, occupational activity, and access to rehabilitation.

  Analysis of the impact of particular factors on quality of life in people after lower limb amputation may contribute to the im-
provement and introduction of new paradigms regarding care provided for amputees.
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Amputacje kończyn dolnych wykonywane były już przez chirurgów 
starożytnych. Na początku XIX wieku liczba amputacji wzrosła ze 
względu na wynalezienie i rozpowszechnienie broni palnej, dlate-
go też był to zabieg najczęściej stosowany w medycynie wojskowej. 
Mimo rozwoju medycyny liczba amputacji nadal rośnie. W Pol-
sce w latach 2008–2011 wykonano od 6000 do 10 000 amputacji, 
zaś w 2012 roku liczba ta wynosiła już 12 000. Wewnątrzszpital-
ny wskaźnik śmiertelności po dużej amputacji kończyn wynosi 
ok.10–20%, a u starszych pacjentów po amputacji powyżej stawu 
kolanowego może sięgać nawet 30% [1].

Amputacja kończyny dolnej jest zabiegiem wykonywanym w osta-
teczności, gdy w ocenie chirurga inne metody leczenia nie dają 

rezultatów. U pacjentów w ciężkim stanie, z szerzącym się zaka-
żeniem z ognisk martwiczych, natychmiastowa amputacja może 
być jedyną szansą na uratowanie życia [1]. Zabieg ten wykonuje 
się z różnych przyczyn. W 90% przypadków przyczyną są choroby 
naczyniowe – martwica tkanek spowodowana brakiem ukrwienia 
w wyniku postępujących zmian miażdżycowych bądź powikłania 
cukrzycowe. Amputacje często są wykonywane na skutek urazów 
lub ich późniejszych następstw. Inną przyczynę stanowią nowo-
twory, przede wszystkim mięsak kości, oraz przewlekłe zagraża-
jące życiu zakażenie tkanek miękkich lub kości. Wady wrodzone 
i inne zniekształcenia kończyn dolnych także mogą być jednym ze 
wskazań do amputacji [2, 3]. Amputacja kończyny jest zabiegiem 
okaleczającym, który powoduje trwałe upośledzenie czynności na-
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rządu ruchu, a także trwały uraz psychiczny chorego [4]. Zabieg 
ten wiąże się z koniecznością przeorganizowania życia, zmiany 
pracy bądź całkowitej rezygnacji z życia zawodowego. Osoby po 
amputacjach przestają być w pełni samodzielne, stają się zależne 
od osób trzecich. Okres pooperacyjny jest dla nich bardzo ciężki, 
gdyż muszą uporać się z nową sytuacją oraz zaakceptować swój 
wygląd, co niejednokrotnie jest trudnym zadaniem.

Odjęcie kończyny może być jednak zabiegiem przyczyniają-
cym się do poprawy jakości życia i funkcjonowania chorych. 
Przewlekłe i rozwijające się niedokrwienie kończyny, jej prze-
wlekłe zakażenie często powodują tak silne dolegliwości bólo-
we, ograniczenie motoryki i zaburzenia procesów życiowych, 
że amputacja jest zabiegiem zmniejszającym stopień kalectwa 
[4]. Istotnym aspektem jest amputacja kończyny na jak najniż-
szym poziomie pozwalającym na zagojenie się rany oraz zacho-
wanie stawu kolanowego. Poruszanie się przy pomocy protezy 
jest wówczas łatwiejsze i mniej energochłonne [1].

Po amputacji bardzo ważne jest podjęcie aktywnej rehabilitacji, na 
którą składa się fizjoterapia oraz terapia zajęciowa, zachęcająca pa-
cjenta do skorzystania z protezy i powrotu do funkcjonowania spo-
łecznego [5]. Wielu problemów po odjęciu kończyny przysparzają 
oporne na leczenie bóle fantomowe, które mogą dotyczyć sporej 
grupy pacjentów i mieć charakter przewlekły [1, 5]. Zgodnie z defi-
nicją Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization 
– WHO) jakość życia to indywidualny sposób postrzegania przez 
jednostkę jej pozycji życiowej w kontekście kulturowym, systemu 
wartości, w którym żyje oraz w odniesieniu do zadań, oczekiwań 
i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowiskowymi 
[6]. Jakość życia zależy więc od wielu czynników i odnosi się do 
każdej ze sfer życia człowieka, tj. fizycznej, psychicznej, ducho-
wej i społecznej [7].

Celem pracy jest przedstawienie, na podstawie przeprowadzo-
nych na świecie badań, wpływu wybranych czynników na poziom 
jakości życia u chorych po zabiegu amputacji kończyny dolnej.

Van der Schans i wsp., używając kwestionariusza GQPLA (The 
Groningen Questionnaire Problems Leg Amputation) i RAND-
36, porównywali jakość życia u chorych po amputacji z występu-
jącymi bólami fantomowymi i bez bólów fantomowych. Autorzy 
odnotowali znaczące różnice między dwoma grupami w zakresie 
różnych sfer. Jakość życia osób z poamputacyjnymi bólami fan-
tomowymi jest zdecydowanie niższa. Najważniejszymi determi-
nantami jakości życia okazały się dystans chodzenia i bóle kikuta. 
Osoby, u których występowały bóle fantomowe potrafiły pokonać 
zaledwie 100–500 metrów, zaś ludzie bez tych dolegliwości po-
konywali średnio 500–1000 metrów. Ból fantomowy, a co za tym 
idzie skrócony dystans chodzenia, wiąże się z obniżeniem jakości 
życia osób po odjęciu kończyny [8]. Negatywny wpływ na jakość 
życia mają również bóle kikuta, które mogą być bardziej istotne 
w ocenie jakości życia niż bóle fantomowe. Autorzy pracy, podob-
nie jak autorzy wcześniejszych badań, uzyskali istotną zależność 
także między bólami fantomowymi a problemami emocjonalny-
mi (stresem) [9].

Dolegliwości bólowe niewątpliwie wpływają na ogólne funkcjo-
nowanie człowieka. Whyte i wsp. podają jednak, że na osoby po 
amputacji negatywny wpływ ma też ich dysfunkcja społeczna, 
bezsenność czy lęk, a nie tylko dolegliwości somatyczne, czyli ból. 

Autorzy posłużyli się Skalą Depresji Becka (BDI), która oprócz ob-
jawów poznawczych i afektywnych odzwierciedla objawy soma-
tyczne i wegetatywne. Według badań spora liczba osób po ampu-
tacjach nie wykazuje objawów depresji lub są to słabe objawy [10].

Autorzy japońscy stwierdzają, że respondenci z poważnymi do-
legliwościami bólowymi są mniej zadowoleni z życia zawodowe-
go niż pozostali uczestnicy badania. Nie wykazano natomiast za-
leżności między rodzajem bólu oraz jego nasileniem a powrotem 
do normalnego rytmu pracy. Przyczyna amputacji, jej rodzaj oraz 
czas, który upłynął od zabiegu, tylko nieznacznie wpływają na po-
ziom zadowolenia z życia zawodowego. Makoto i wsp. wnioskują, 
iż nasilenie dolegliwości bólowych nie ma wpływu na powrót do 
życia zawodowego pacjentów po amputacji [11].

Sinha i wsp wykazali natomiast, że zabieg amputacji ma istotny 
wpływ na szanse zatrudnienia, co potwierdza fakt, iż 82% osób 
po amputacji utraciło dotychczasową pracę. Autorzy ci, używając 
kwestionariusza SF-36, analizowali czynniki warunkujące jakość 
życia u pacjentów po amputacji kończyny dolnej [12]. Zbadano 
determinanty wpływające na komponent zdrowia psychicznego 
oraz fizycznego. Używanie protezy i obecność chorób współist-
niejących w znacznym stopniu wpływa na fizyczny komponent, 
zaś rodzaj zatrudnienia i obecność chorób współistniejących sta-
nowią główne składowe zdrowia psychicznego. Obecność bólu 
fantomowego ma zdecydowanie bardziej niekorzystny wpływ na 
komponent fizyczny niż psychiczny, zaś obecność chorób współ-
istniejących jest czynnikiem działającym negatywnie zarówno na 
stan fizyczny, jak i stan psychiczny chorego [12].

Knezevic i wsp. porównali jakość życia pacjentów po amputacji 
i osób zdrowych. Osoby z zachowanymi kończynami deklarowały 
zdecydowanie wyższą jakość życia niż pacjenci po odjęciu koń-
czyny. Osoby po amputacji z zachowanym stawem kolanowym 
wykazywały większą sprawność fizyczną i były w lepszej kondycji 
ogólnej niż osoby po amputacji udowej, których jakość życia była 
jeszcze niższa [13].

Badania Muraczyńskiej i wsp. dowodzą, że bez względu na rodzaj 
i poziom amputacji, a także czas, jaki upłynął od zabiegu, aktyw-
ność społeczna pacjentów pozostaje na poziomie średnim [8].

Mohammed i wsp. potwierdzają fakt, że amputacja kończyny dol-
nej upośledza sprawność fizyczną i psychiczną. Badacze zaobser-
wowali, że na poziom jakości życia istotny wpływ ma wiek, płeć, 
miejsce amputacji i stan cywilny, zaś poziom wykształcenia, rodzaj 
wykonywanej pracy oraz warunki mieszkaniowe nie mają wpływu 
na jakość życia u osób po amputacjach [14].

Odmienne zdanie prezentują Adegoke i wsp., dowodząc, że poziom 
amputacji i czas upływający od zabiegu nie wpływają na ogólną ja-
kość życia pacjentów, podobnie jak ich wiek [15]. Przeprowadzo-
ne badania ukazują za to, jak ważnym elementem warunkującym 
jakość życia ludzi po amputacji jest używanie protezy. 

Fortington i wsp. przeprowadzili badania dotyczące jakości życia 
uwarunkowanej stanem zdrowia przy pomocy kwestionariusza 
RAND-36 [16]. Obrazują one wpływ poziomu amputacji na stan 
fizyczny pacjenta. Osoby po amputacji kończyny na wysokości 
stawu kolanowego lub powyżej wykazują znacznie niższą jakość 
życia. Potwierdzają to także Sihna i wsp., według których pacjenci 
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się dolegliwościami ze strony kikuta znacznie gorzej oceniały swo-
ją jakość życia. Nie zaobserwowano różnic między tymi grupami 
w zakresie funkcjonowania emocjonalnego. W badaniu wzięli udział 
pacjenci z Polski oraz z Niemiec. Niemieccy pacjenci wykazywali 
lepszą jakość życia. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych 
nie decydował o obniżeniu poziomu jakości życia wśród polskich 
respondentów. Bez względu na narodowość pacjentów, za czynnik 
warunkujący prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym 
uznano prawidłowy przebieg rehabilitacji [22].

Kauzlaric i wsp. przeprowadzili badania wśród osób po amputa-
cji z powodu nowotworu. Wykazali, że odpowiednia rehabilitacja 
prowadzi do zwiększenia sprawności i przyczynia się do powrotu 
do życia rodzinnego i społecznego [23].

Duży wpływ na funkcjonowanie ludzi po amputacji ma także upra-
wianie sportu, o czym donoszą Bragaru i wsp. Aktywność fizyczna 
pozytywnie wpływa na mobilność chorych, ich funkcjonowanie 
psychiczne oraz społeczne. Autorzy podają, że osoby po amputacji 
często nie są świadome możliwości korzystania z różnego rodzaju 
obiektów, sprzętów i udogodnień, dlatego należy zintensyfikować 
edukację w zakresie rehabilitacji i aktywności fizycznej po odjęciu 
kończyn i zachęcać pacjentów do prowadzenia aktywnego trybu 
życia, by polepszać ich samopoczucie i samoocenę [24]. 

Dostosowanie się do zmian i do nowego stylu życia jest dla osób 
po amputacji kończyn bardzo trudne. Akarsu i wsp. porównali 
jakość życia i funkcjonowanie pacjentów po jednostronnej i po 
obustronnej amputacji kończyn dolnych. Osoby po obustronnej 
amputacji mają istotnie niższą sprawność fizyczną i bardziej ob-
niżony nastrój. Autorzy zaobserwowali istotny pozytywny wpływ 
używania protezy na jakość życia osób po amputacji. Obraz ciała 
oraz zadowolenie z protezy nie zależą od poziomu amputacji [25].

Celem badań Oaksford i wsp. była ocena sposobu funkcjonowania 
osób po amputacji kończyny dolnej. Żaden z badanych nie cierpiał 
na depresję. Pozytywne radzenie sobie oraz wzrost psychologiczny 
chorych reguluje zdrowie psychiczne pacjentów po amputacji [26].

Stutts i wsp. przeprowadzili badanie, które miało na celu określe-
nie wpływu poszczególnych czynników na pourazowy wzrost psy-
chologiczny. Duży wpływ na „podniesienie się” po zabiegu miało 
zaangażowanie osób amputowanych w działalność grup wspar-
cia. Czas, który upłynął od zabiegu, nie miał istotnego wpływu na 
pourazowy wzrost, za to wiek ankietowanych – tak. Osoby star-
sze gorzej radziły sobie z uzyskaniem równowagi psychicznej niż 
osoby młode [27]. 

Phelps i wsp. badali objawy depresyjne, zaburzenia stresu pourazo-
wego (PTSD) i pourazowy wzrost po 6 i 12 miesiącach od amputa-
cji. Odnotowano stosunkowo niski poziom pourazowego wzrostu. 
Po 6 miesiącach od zabiegu u pacjentów miało miejsce negatywne 
przetwarzanie poznawcze, zaś 12 miesięcy po zabiegu przetwa-
rzanie poznawcze miało pozytywny charakter [28].

O tym, że amputacja kończyny dolnej prowadzi do głębokich zmian 
w życiu informują Hawkins i wsp. Autorzy badali wpływ integra-
cji społecznej na życie po amputacji . Osoby mniej zintegrowane 
w społeczeństwie gorzej radzą sobie z poruszaniem się. W grupie 
osób zintegrowanych społecznie szybkim krokiem porusza się po-
nad 70% badanych, a nie chodzi tylko 10%. Duży wpływ na jakość 

po amputacji udowej zgłaszają obniżoną jakość życia w stosunku 
do generalnej populacji [12]. Sprawność fizyczna po odjęciu koń-
czyny zależy w znacznym stopniu od wieku, co zobrazowane zo-
stało także przez Sihna i wsp. Osoby powyżej 65. roku życia wy-
kazują niższą sprawność fizyczną niż osoby młodsze, aczkolwiek 
w pozostałych sferach, takich jak: funkcjonowanie psychologicz-
ne, pełnienie funkcji społecznych, warunki ekonomiczne i do-
znania somatyczne nie zaobserwowano istotnych różnic między 
tymi grupami [16]. Schoppen i wsp. twierdzą jednak, że poziom 
funkcjonowania osób starszych po amputacji jest niski [17]. Dużą 
rolę w ocenie jakości życia odgrywa zdolność do chodzenia i po-
konywany dystans. Osoby zdolne do chodzenia lepiej radzą sobie 
w pełnieniu funkcji społecznych, podobnie jak ludzie pokonujący 
większe odległości [16].

Wyniki badań Zidarov i wsp. wykazują, że osoby używające prote-
zy wykonują o wiele więcej czynności niż osoby niekorzystające ze 
sztucznej kończyny. Zadowolenie z protezy i satysfakcja zależy od 
stopnia jej użyteczności, ale także od obecności bólu fantomowego 
i czynników psychologicznych, np. akceptacji własnego wyglądu. 
W trakcie badania nie zaobserwowano wśród respondentów za-
burzeń obrazu ciała. Kobiety miały większy problem z akceptacją 
swojego wyglądu niż mężczyźni. Naukowcy odnotowali niższą 
jakość życia u chorych, u których wystąpiły bóle fantomowe bądź 
bóle drugiej kończyny [18].

Brak kończyny jest ogromnym problemem bez względu na przy-
czynę amputacji. Badania Norlyk i wsp. pokazują, jak bardzo po-
trzebna jest kompleksowa opieka nad osobami po amputacji i od-
powiednie przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie. 
Zwracają także uwagę na konieczność zwiększania świadomości 
ludzi po amputacjach w zakresie psychologicznych i funkcjonal-
nych konsekwencji utraty kończyny. Pacjenci po amputacji nara-
żeni są na ogromny stres i ból, ale mają ogromną nadzieję na po-
wrót do niezależności [19].

Do powrotu do sprawności po zabiegu odjęcia kończyny w dużym 
stopniu przyczynia się odpowiednia opieka i rehabilitacja. Dilin-
gham i wsp. stwierdzili, że opieka i rehabilitacja szpitalna pozy-
tywnie oddziałuje na chorych po amputacji w przeciwieństwie do 
osób, które w okresie pooperacyjnym zostały odesłane do domów 
opieki bądź do domu rodzinnego. Odpowiednie postępowanie, 
czyli rehabilitacja i opieka w specjalistycznej placówce, przyczy-
nia się do zmniejszenia śmiertelności oraz reamputacji, a także 
pozwala uzyskać większą stabilność i lepsze umiejętności posłu-
giwania się protezami [20].

Warmuz i wsp. opisali, w jaki sposób osoby po amputacji przy-
stosowują się do normalnego życia dzięki rehabilitacji. Wśród 
pacjentów po 70. roku życia tylko 20% z nich korzysta ze specja-
listycznej rehabilitacji. Prawie połowa badanych korzysta z pro-
tez. W Polsce jest zdecydowanie zbyt mało ośrodków rehabilita-
cyjnych. Dużą rolę odgrywa motywacja pacjentów do aktywności 
fizycznej i używania protezy, skutkując lepszym samopoczuciem 
i wzrostem samooceny [21].

Napieracz-Trzosek i wsp., stosując kwestionariusz SF 36, przeprowa-
dzili badania dotyczące jakości życia po amputacji kończyn dolnych 
z powodu miażdżycy tętnic [22]. Pacjenci używający protezy i osoby 
aktywne zawodowo wykazywały zdecydowanie wyższą jakość życia, 
zaś osoby mające trudności w poruszaniu się oraz z utrzymującymi 
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Wegener i wsp. sprawdzali wpływ samozarządzania swoim zdro-
wiem na zmiany w zachowaniu ludzi w określonych odstępach 
czasowych. Badanie miało na celu sprawdzenie poziomu akcep-
tacji i umiejętności komunikacji osób po amputacji kończyny 
dolnej, opierając się na samozarządzaniu własnym zdrowiem. 
Badacze założyli, że takie postępowanie będzie miało lepsze re-
zultaty niż korzystanie z tradycyjnego działania grup wsparcia. 
Wobec respondentów zostały zastosowane specjalne interwencje. 
Osoby przydzielone do grupy SM (self-menagment) były podda-
ne dziewięciu, 90-minutowym sesjom grupowym prowadzonym 
przez wyszkolonych liderów. Ankietowani z tej grupy w niższym 
stopniu wykazywali stany depresyjne, a wszelkie ograniczenia 
funkcjonalne po 6 miesiącach były u nich mniejsze. Osoby te 
wykazywały także wyższe poczucie własnej skuteczności. Za-
stosowane interwencje mają znaczący wpływ przede wszystkim 
na osoby będące niecałe 3 lata po amputacji oraz na te poniżej 
65. roku życia. Zastosowanie takich interwencji wobec ludzi po 
amputacji może znacznie polepszyć ich funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie [31]. 

Reasumując: amputacja kończyny dolnej jest zabiegiem okalecza-
jącym, zmieniającym życie chorych. Dlatego tak ważne jest otocze-
nie ich kompleksową opieką. Odpowiednie leczenie, pielęgnacja 
i rehabilitacja mogą przyczynić się do poprawy jakości życia cho-
rych i umożliwić powrót do codziennego funkcjonowania w spo-
łeczeństwie. Analiza wpływu określonych determinantów na ja-
kość życia ludzi po amputacji kończyny dolnej może przyczynić 
się do ulepszania i wprowadzania nowych paradygmatów opieki 
nad osobami po amputacji.

życia ma więź społeczna, a mianowicie im silniejsza, tym wyższa 
jakość życia chorych [29].

Tekin i wsp. porównali jakość życia osób po amputacji z jakością 
życia pacjentów po zabiegach rekonstrukcyjnych. Osoby po am-
putacji kończyny dolnej – mimo iż jest to drastyczny zabieg wy-
konywany w ostateczności – wykazywały się wyższym poziomem 
jakości życia i witalnością oraz lżejszymi dolegliwościami bólowy-
mi niż chorzy z zachowaną kończyną dolną [30].

Eiser i wsp. także porównywali jakość życia pacjentów po zabiegu 
ratującym kończynę dolną z pacjentami po pierwotnej i wtórnej am-
putacji. Wszyscy respondenci wykazywali obniżoną jakość życia oraz 
uważali, że obraz ciała oraz codzienna sprawność mają wpływ na 
jakość życia. Mimo tego, iż nie stwierdzono różnic w jakości życia, 
to jednak pacjenci z zachowaną kończyną lepiej radzą sobie w życiu 
codziennym i rzadziej korzystają z pomocy przy poruszaniu się [31].

Badania Krans-Schreuder i wsp. pokazują, iż amputacja może przy-
czynić się do poprawy jakości życia. Większość ich respondentów 
stanowili chorzy po amputacji kończyny dolnej. Pacjenci twier-
dzili, że ich życie poprawiło się, a dolegliwości bólowe i problemy 
ze snem zmniejszyły się. Stosują protezy i twierdzą, że zdecydo-
waliby się na zabieg amputacji ponownie [32].

Fiodorenko-Dumas i wsp. sprawdzali, jak amputacja wpływa na zabu-
rzenia snu. U większości respondentów problemy ze snem pojawiały 
się równocześnie z bólem. Istotnym czynnikiem wpływającym na 
zaburzenia snu u tych pacjentów był problem z samoakceptacją [33].
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