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Wstęp

Na początek kilka słów o mnie. Jestem lekarzem 
reumatologiem i chorobami układu kostno‑sta‑
wowego zajmuję się prawie 30 lat. Przez kilka 
ostatnich lat pracowałem w Zjednoczonym Kró‑
lestwie, zwanym w skrócie, acz niepoprawnie, 
przez większość Polaków Anglią. Dla ułatwienia 
sobie pracy będę pisał i odwoływał się do zasad 
obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie. 
Skrót Z.K. może jednak kojarzyć się większości 
czytających z Zakładem Karnym, dlatego też będę 
używał skrótu angielskiego UK.

Zasady, o których piszę, obowiązują w leczeniu 
i diagnostyce zapaleń stawów w całej Europie 
Zachodniej, USA, Kanadzie, Australii, Nowej 
Zelandii, Japonii i wszystkich innych wysoko roz‑
winiętych oraz bogatych państwach na świecie. 
Opierają się na wynikach badań naukowych, uzna‑
nych przez wszystkich wybitnych specjalistów na 
świecie. Nie ma tu miejsca na własne widzimisię 
i wierzenia ludowe oraz zasady – „Bo ja tak myślę” 
lub „Bo mnie się tak wydaje” oraz opinie typu „Bo 
kiedyś miałam jednego pacjenta co…”.



6 7

Dlaczego napisałem 
ten poradnik?

Po kilku latach pracy w UK wróciłem do Pol‑
ski, ze względów rodzinnych, i podjąłem pracę 
w poradni reumatologicznej. Szybko okazało się, 
że większość chorych w Polsce ma bardzo słabe 
rozeznanie w celach i zasadach leczenia zapalenia 
stawów. Próbowałem znaleźć jakieś łatwo dostępne 
informacje, pisane specjalnie dla nich. Niestety nie 
ma w Polsce żadnych poradników ani informato‑
rów dla pacjentów z chorobami reumatycznymi. 
Na dodatek większość informacji dostępnych na 
polskich stronach internetowych jest przestarzała 
lub wręcz nieprawdziwa.

Gdy podczas wizyty, specjalista reumatolog 
w UK stwierdza, że pacjent ma zapalenie sta‑
wów, to od razu wręcza mu informator o chorobie 
i zasadach leczenia. Następnie, po wyjaśnieniu 
podstawowych rzeczy, proponuje lek, którym 
pacjent powinien być leczony. Jednocześnie chory 
otrzymuje informator o tym leku. Podkreślam to 
wyraźnie. Nie jest to ulotka, jak w opakowaniu 
leku, pisana dla wszystkich przez firmę farmaceu‑
tyczną, tylko informacja opracowana przez spe‑
cjalistów reumatologów dla chorych z chorobami 

reumatycznymi, a więc bardziej precyzyjna i do‑
pasowana do ich sytuacji. Wiele leków stosuje się 
w różnych chorobach, w odmienny sposób i często 
w innych dawkach. Informacje w załączonych 
do leków ulotkach zamiast cokolwiek wyjaśniać, 
powodują tylko dodatkowy stres u chorego, często 
strasząc go lub wprowadzając w błąd.

Przykład:
Metotreksat – po przeczytaniu załączonej ulotki 
większość chorych nie chce przyjmować leku, 
bo obawia się objawów ubocznych. Na doda‑
tek informacja, że lek jest stosowany w leczeniu 
nowotworów od razu zniechęca lub straszy po‑
zostałych pacjentów. Natomiast sposób i dawki, 
jakie stosujemy w reumatologii powodują, że 
jest to najbezpieczniejszy lek w leczeniu zapaleń 
stawów. Na całym świecie jest pierwszym lekiem, 
który reumatolodzy proponują choremu właśnie 
ze względu na stosunkowe duże bezpieczeństwo 
jego stosowania i wysoką skuteczność.

Tylko z braku odpowiedniej wiedzy wielu cho‑
rych zamiast lepszego (czytaj bezpieczniejszego) 
leku wybiera Sulfasalazynę, która powoduje więcej 
objawów ubocznych. Powodem tego jest fakt, że 
ma mniej informacji na ten temat w ulotce.
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Jeżeli chory powinien być leczony więcej niż 
jednym lekiem, to dostaje (w UK) broszurę o każ‑
dym z tych leków. Następnie po tygodniu, w ciągu 
którego musi zapoznać się z otrzymanymi infor‑
macjami, ma wizytę u specjalistycznej pielęgniarki 
reumatologicznej. Jest to tzw. wizyta edukacyjna, 
podczas której omawiane są dokładnie zasady 
leczenia, wskazania i przeciwwskazania do stoso‑
wania leków oraz objawy uboczne, jakie mogą po 
nich wystąpić i co należy robić w takiej sytuacji. 
Pielęgniarka ma dla pacjenta znacznie więcej cza‑
su niż lekarz i może dokładnie wyjaśnić wszelkie 
wątpliwości. Gdy pacjent jest już „wyszkolony” 
– otrzymuje lek. Dzięki temu unika się pomyłek 
w stosowaniu leków, dość częstych w Polsce.

Jeżeli masz reumatoidalne zapalenie stawów, 
to ten Poradnik jest dla Ciebie.

Zasadniczo napisałem go dla chorych, ale może 
także być użyteczny dla ich rodzin i opiekunów 
oraz wszystkich interesujących się tą chorobą. Ma 
pomóc w zrozumieniu choroby, sposobów i zasad 
leczenia oraz możliwych opcji.

Moje zadanie bardzo utrudnia stosowanie w reu‑
matologii dziwnych „tradycyjnych” pojęć i nazw:

• Leki leczące nazywa się lekami modyfikującymi 
przebieg choroby (skrót angielski DMARD’s), 
aby uniknąć słowa „leczące”. W wielu innych 
specjalnościach nazywamy leki leczącymi, mimo 
iż tak naprawdę niczego nie leczą, a jedynie 
hamują objawy.

• Metotreksat do dzisiaj lekarze nazywają le‑
kiem przeciwnowotworowym, mimo iż od 
ponad 30 lat jest powszechnie stosowany w le‑
czeniu zapaleń stawów i wielu innych choro‑
bach reumatycznych. Na dodatek stosujemy 
go w inny sposób i w wielokrotnie mniejszych 
dawkach niż w onkologii, gdzie obecnie jest 
rzadko stosowany. Nie ma „działania prze‑
ciwnowotworowego” tylko hamujące układ 
immunologiczny. Fajnie się straszy chorych 
taką nazwą.

• Hydroxychlorochina i Arechin są lekami an‑
tymalarycznymi, mimo iż podobnie jak Me‑
totreksat są od kilkudziesięciu lat używane 
w leczeniu wielu różnych chorób. Podobnie 
jak Metotreksat są lekami hamującymi układ 
immunologiczny.
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• Wyleczenie – słowo, którego reumatolodzy 
unikają jak ognia. Nie ma nazwy dla sytuacji, 
kiedy chory po leczeniu nie potrzebuje przyjmo‑
wać żadnych leków i nie ma objawów choroby. 
Onkolodzy mówią o wyleczeniu w chorobach 
nowotworowych, jeśli pacjent nie ma objawów 
po zakończeniu leczenia przez 5 lat. W reu‑
matologii nie używa się tego słowa, nawet jak 
chory po zakończeniu leczenia nie ma objawów 
choroby przez 5, 10, 15 lat lub dłużej. Znam 
moich byłych pacjentów, którzy od ponad 20 
lat nie biorą leków i nie mają żadnych objawów 
choroby – czy mam im wmawiać, że nadal są 
chorzy?

• Remisja – słowo oznaczające brak objawów 
choroby lub niewielkie dolegliwości, gdy cho‑
roba jest pod dobrą kontrolą w trakcie leczenia. 
Używane również w sytuacji, kiedy pacjent 
pozostaje bez leków i dolegliwości po leczeniu. 
Nie wiadomo ile może trwać. Może do końca 
życia? Zastępuje czasem słowo wyleczenie.

• Największym problemem są informacje w pol‑
skim Internecie. Większość z nich jest niepre‑
cyzyjna. Niektóre opinie są wręcz kłamliwe 

i szkodliwe. W UK strony internetowe dla 
chorych prowadzą najczęściej stowarzyszenia 
chorych, a informacje tam zawarte są pisane 
przez ekspertów i systematycznie uaktualniane. 
Nowości w reumatologii pojawiają się co 2–3 
miesiące. Na polskich stronach niektóre infor‑
macje mają po 20–30 lat, a większość z nich nie 
jest pisana przez specjalistów. Ponad 80% tych 
„wiadomości” mija się z prawdą. Dodatkowo 
wiele informacji pisanych przez lekarzy jest 
mało precyzyjnych. Pacjent czytający te teksty 
bez przygotowania medycznego może różnie 
rozumieć zawarte tam informacje.

Dlaczego odpowiednie 
leczenie jest tak ważne?

Mamy do czynienia z chorobą przewlekłą i ko‑
niecznością leczenia jej przez lata. Zazwyczaj 
minimalny okres leczenia, czyli do momentu, 
kiedy chory nie ma objawów i można zaprzestać 
brania leków, wynosi około 2,5 roku. Szczegóły 
będą dalej. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jaki lek 
i w jaki sposób leczy chorobę. Jakie mogą wystąpić 
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komplikacje w trakcie przyjmowania leków i co 
trzeba robić w takich sytuacjach. Nie ma leków bez 
objawów ubocznych. Problem polega na tym, jak 
często i jakie zaburzenia mogą wywołać. Na ile są 
one istotne i jak postępować, aby zminimalizować 
ryzyko ich wystąpienia.

Każdy chory musi wiedzieć, kiedy i jakie ba‑
dania kontrolne powinien wykonywać oraz znać 
objawy uboczne, jakie mogą wystąpić po leku, 
który przyjmuje. Jest to bardzo istotne ze względu 
na konieczność długotrwałego leczenia.

Podstawową sprawą jest zrozumienie samej 
choroby. Właściwe postępowanie może znacznie 
ograniczyć dolegliwości bólowe, pomóc szybciej 
zahamować postęp choroby i zapewnić choremu 
większą aktywność, a w związku z tym lepsze 
warunki życia.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) prze‑
biega w bardzo zróżnicowany sposób. Czasem, 
zwłaszcza na początku, choroba nie jest łatwa do 
rozpoznania. Skuteczność leczenia zależy od czasu 
i dawki leku / leków leczących. Wielu pacjentów 
w Polsce nie wie, jaki lek ich leczy i jak należy go 
przyjmować. W rejonie gdzie podjąłem pracę po 
powrocie z UK, większość chorych nie otrzymy‑
wała leków leczących w odpowiednich dawkach. 

Wielu nigdy nawet nie próbowało przyjmować 
najskuteczniejszego z leków leczących z grupy 
DMARD’s, jakim jest Metotreksat. Natomiast wszy‑
scy stale przyjmowali leki sterydowe, powszech‑
nie uważane w krajach wysokorozwiniętych, za 
ostateczność w leczeniu przewlekłej choroby, jaką 
jest RZS. Wielu z nich nawet nie wiedziało, że 
Metypred, który przyjmowali przez lata jest stery‑
dem, bo w ulotce nie ma takiego słowa. Producent 
napisał, że jest to glikokortykosteroid – w skrócie 
mówimy steryd. Tak jak wszystkie sterydy może 
on powodować cukrzycę, otyłość, nadciśnienie 
tętnicze, osteoporozę i wiele innych przewlekłych 
chorób i zaburzeń w organizmie.

W UK sterydy są czasem przepisywane w le‑
czeniu RZS na okres 3–6 tygodni, ale nie na stałe. 
Pacjenci, których obecnie leczę w Polsce przyj‑
mowali sterydy codziennie, przez lata, w zbyt 
dużych dawkach, a na dodatek nie brali wcale lub 
przyjmowali zbyt małe dawki leków leczących. 
Dlatego też, nie mieli szans na zahamowanie po‑
stępów choroby. Większość polskich pacjentów 
nie przyjmuje w trakcie leczenia sterydami leków 
zapobiegających osteoporozie. Co jest dużym 
błędem. Natomiast wśród tych, którzy przyjmują 
wapń i witaminę D wielu zażywa zbyt małe dawki, 
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aby taka profilaktyka osteoporozy była skuteczna. 
Na dodatek powszechny jest wśród pacjentów i le‑
karzy mit, że w lecie nie powinno się przyjmować 
witaminy D.

Jeżeli przyjmujesz Metotreksat w dawce 5 mg 
lub 7,5 mg na tydzień lub Sulfasalazynę EN 500 
mg 1 lub 2 tabletki dziennie, to te leki w takich 
dawkach po prostu nie działają i nie masz szans 
na remisję choroby, a więc i wyleczenie.

Minimalna dawka, od której obecnie zaczyna 
się leczenie RZS wynosi dla Metotreksatu 10 lub 15 
mg na tydzień i po kilku tygodniach, jeżeli chory 
dobrze toleruje lek jest podwyższana stopniowo 
do 20 mg na tydzień. Natomiast przy bardzo ak‑
tywnej chorobie zwiększamy dawkę leku do 25 
mg. Lek zawsze przyjmujemy tylko w jednym tym 
samym dniu tygodnia. Polskie „wynalazki” typu 
1 tabletka Metotreksatu codziennie lub rozkładanie 
dawki na 2–3 dni są niedopuszczalne.

W przypadku Sulfasalazyny EN leczenie zaczy‑
namy od 1 tabl. na dzień i co tydzień zwiększa‑
my dawkę o 1 tabletkę dochodząc do 6 tabletek 
dziennie. Dopiero takie dawki mogą zahamować 
chorobę i dać szansę na osiągnięcie remisji. Oczy‑
wiście nie łączymy Metotreksatu z Sulfasalazyną 
EN – wyjaśnienie dalej.

Wbrew obowiązującym zasadom wielu cho‑
rych leczonych przewlekle sterydami nie przyj‑
muje odpowiedniej dawki wapnia i witaminy 
D. Aby ograniczyć ryzyko rozwoju osteoporozy, 
która częściej występuje u chorych z RZS, nawet 
bez leczenia sterydami, należy codziennie przyj‑
mować 1000 mg wapnia i co najmniej 2000 j.m. 
witaminy D.

Podana powyżej dawka witaminy D (2000 j.m.) 
jest dawką minimalną i dotyczy tylko chorych 
z prawidłowym jej poziomem we krwi. Niestety 
ale niedobór witaminy D w diecie, a więc także 
w organizmie, występuje u większości (około 95%) 
mieszkańców Polski. Zwiększa się tym samym 
możliwość wystąpienia osteoporozy u chorych 
w trakcie leczenia sterydami.

Powszechna opinia w Polsce jest taka, że choro‑
by nie można wyleczyć. Co nie jest prawdą. Przez 
kilka lat pracy w UK widziałem tysiące chorych 
w remisji i setki pacjentów, którzy po zaprzestaniu 
leczenia nie mieli żadnych objawów choroby przez 
lata. Większość z nich była leczona powszechnie 
dostępnymi (także w Polsce) lekami. Przy prawi‑
dłowym leczeniu i odpowiednich dawkach leków 
tylko niewielka część chorych potrzebuje bardzo 
drogich i mało dostępnych leków biologicznych.
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Bardzo ważne jest, aby wykorzystać wszelkie 
możliwości do zahamowania postępu choroby jak 
najszybciej. Uszkodzenia w stawach i ścięgnach 
występujące w przebiegu choroby są często nieod‑
wracalne. Wielu chorych, po ustąpieniu choroby, 
ma dolegliwości typowo mechaniczne z powodu 
ubytków w chrząstkach, kościach, ścięgnach lub 
spowodowanych zniekształceniami czy też usztyw‑
nieniami stawów. Uzyskanie poprawy wymaga 
wtedy dodatkowych zabiegów chirurgicznych.

Czym jest reumatoidalne 
zapalenie stawów?

Jest to choroba charakteryzująca się głównie prze‑
wlekłym procesem zapalnym w stawach. Począt‑
kowe objawy to ból i obrzęki stawów, sztywność 
poranna, a przy większej aktywności choroby 
także sztywność stawów po dłuższym bezruchu 
w ciągu dnia.

Proces zapalny toczący się w stawie powoduje 
przerost błony maziowej i powstanie patologicz‑
nej tkanki zwanej ziarniną. To ona rozrastając się 
w stawie niszczy struktury stawu i często prowadzi 

do jego zniekształcenia. Choroba może dotyczyć 
prawie każdego stawu. Taki sam rozrost ziarniny 
często występuje także w pochewkach ścięgien, 
powodując ich uszkodzenie lub nawet zerwanie.

Stan zapalny występujący w tej chorobie jest 
spowodowany autoagresją, czyli atakowaniem 
przez układ odpornościowy chorego własnych 
komórek i tkanek. Głównym celem ataku jest 
błona maziowa stawu, ale choroba może także 
atakować inne struktury organizmu. W czasie 
trwania zapalenia ziarnina pokrywa chrząstkę 
powodując jej uszkodzenie. Niszczy także torebkę 
stawową, ścięgna i kości. W efekcie dochodzi do 
zniszczenia i usztywnienia jednego lub więcej 
stawów. Następstwem tego są trudności z jego 
używaniem nawet jak choroba ustąpi całkowicie.

Rozpoznanie choroby

Szybkie rozpoznanie choroby jest bardzo ważne. 
Czas od wystąpienia objawów do rozpoczęcia 
leczenia w dużej mierze decyduje o całym dal‑
szym życiu chorego. Najlepsze efekty osiągamy, 
gdy leczenie rozpoczynamy jak najszybciej. Ku 
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mojemu zdziwieniu ponad połowa chorych niele‑
czonych lub leczonych nieprawidłowo przez lata, 
po zmianie leków lub podwyższeniu śmiesznie 
małych dawek leków leczących DMARD’s w ciągu 
3–4 miesięcy osiągnęła remisję. Co mimo wielu 
lat trwania choroby daje tym chorym szansę na 
zupełne wyleczenie.

Najczęstsze objawy:
• Ból i obrzęk stawów
• Tkliwość uciskowa stawów
• Sztywność poranna stawów
• Zazwyczaj w rozwiniętej chorobie stawy są 

zajęte symetryczne
• Zmęczenie – stałe lub pojawiające się bardzo 

szybko
• Depresja, nadmierna drażliwość
• Niedokrwistość
• Objawy grypopodobne, jak ogólnie złe samo‑

poczucie, uczucie gorąca, poty

Rzadsze objawy:
• Utrata wagi ciała
• Objawy oczne
• Guzki reumatoidalne
• Zapalenie w innych częściach ciała

Na początku choroby wyżej wymienione ob‑
jawy mogą pojawiać się i znikać lub być słabo 
nasilone. Wszystkie charakterystyczne objawy 
pojawiają się zazwyczaj później i w zależności 
od nasilenia choroby, może to trwać od kilku 
miesięcy do kilku lat.

Do postawienia rozpoznania 
RZS lekarz potrzebuje:
• Wywiad (często najważniejsza część badania – 

bardzo istotny jest charakter bólu, czas trwania, 
pora dnia, sztywność poranna i wiele innych 
informacji)

• Badanie fizykalne (reumatolog musi sam obej‑
rzeć stawy, sprawdzić ich bolesność, ruchomość, 
obrzęki, ucieplenie, itp.)

Badania dodatkowe:
• OB
• CRP
• morfologia z rozmazem
• czynnik reumatoidalny
• czasem przeciwciała przeciwcytrulinowe
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Uwaga:
Bez badania przez specjalistę reumatologa posta‑
wienie prawidłowego rozpoznania na podstawie 
opisów w internecie lub książce jest loterią.

Powszechnie wykonywane przez większość 
pacjentów badanie ASO jest badaniem u chorych 
dorosłych bezsensownym. ASO, czyli odczyn anty‑
streptolizynowy – służy do wykrywania zakażenia 
paciorkowcami hemolizującymi grupy A. Test był 
przydatnym przy podejrzeniu gorączki reuma‑
tycznej. Chorują na nią dzieci i szczyt zachorowań 
przypada na 10–12 rok życia. Przydatność badania 
jest niewielka, ponieważ obecnie w Polsce choro‑
ba praktycznie nie występuje i nawet większość 
pediatrów zna ją tylko z podręczników. Dlaczego 
prawie wszyscy dorośli w Polsce z bólami stawów 
mają wykonywane to badanie przy każdej okazji 
stanowi dla mnie prawdziwą zagadkę.

Badania krwi wykonujemy w celu:
1. Potwierdzenia rozpoznania i ustalenia typu 

zapalenia stawów
2. Oceny aktywności choroby
3. Wykrywania efektów ubocznych stosowa‑

nych leków

Uwaga:
Nie ma żadnych badań krwi jednoznacznie potwier‑
dzających lub wykluczających zapalenie stawów 
u każdego chorego. Jest dość duży procent chorych, 
którzy mimo prawidłowych wyników wszystkich 
badań dodatkowych mają aktywne zapalenie stawów.

Z innych badań wykonujemy:
• Badania rentgenowskie stawów – zazwyczaj 

w początkowym okresie nie mamy żadnych 
zmian potwierdzających rozpoznanie, ale jest 
bardzo przydatne w późniejszym okresie cho‑
roby do oceny jej postępu.

• USG stawów – może dać nam szybką odpowiedź 
czy dolegliwości w danym stawie są spowodo‑
wane chorobą zapalną czy nie.

• Rezonans magnetyczny zajętych stawów jest 
znacznie droższy niż badanie USG, ale czasem 
też bywa przydatny. U większości pacjentów 
nie jest potrzebny do postawienia rozpoznania.

• Badanie płynu stawowego przy trudnościach 
diagnostycznych czasem jest pomocne w usta‑
leniu rozpoznania.

• Biopsja błony maziowej z zajętego stawu może 
być konieczna przy dużych trudnościach dia‑
gnostycznych.
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Uwaga:
O rozpoznaniu decyduje lekarz – specjalista 
reumatolog i nikt inny. W razie problemów 
z rozpoznaniem zawsze można zasięgnąć pora‑
dy innego specjalisty lub wykonać dodatkowe 
badania. Z badań krwi najlepszymi testami jest 
obecność czynnika reumatoidalnego i przeciwciał 
przeciwcytrulinowych – ale nie zawsze te wyniki 
są dodatnie mimo istnienia choroby. Bardzo przy‑
datne jest badanie USG zajętych stawów – niestety 
wymaga ono dobrego sprzętu i doświadczonego 
specjalisty, który je wykonuje.

Wszelkie opisy o objawach i zasadach rozpo‑
znawania choroby dostępne w Internecie nic nie 
dają. Ktoś, kto nie jest specjalistą reumatologiem, 
nie oceni sam prawidłowo swoich stawów i innych 
towarzyszących objawów tak jak należy.

Przyczyny RZS

Aby choroba wystąpiła muszą zaistnieć do tego 
odpowiednie warunki. Pierwszym jest pewna 
skłonność genetyczna. Obecnie uważamy, że jest 

to zaburzenie w układzie immunologicznym, 
który popełnia błędy w rozpoznawaniu swoich 
i obcych antygenów. Do rozwoju choroby po‑
trzebny jest dodatkowy czynnik w postaci infekcji 
wirusowej, bakteryjnej lub grzybiczej. Czasem 
widzimy chorych, u których choroba wystąpiła 
po silnym urazie lub operacji, a także po wstrzą‑
sie psychicznym. Zazwyczaj organizm produkuje 
przeciwciała i uaktywnia różne komórki obronne, 
które zwalczają obce antygeny, aby zapobiec roz‑
wojowi infekcji. Dzięki temu organizm zdrowieje.

W przypadku osób z pewnymi zaburzeniami 
w układzie immunologicznym (odpornościowym) 
dochodzi do przewlekłej reakcji, gdy organizm, na 
skutek pomyłki, rozpoznaje antygeny na swoich 
komórkach, jako obce. Większość ludzi z taką 
samą infekcją zdrowieje, a u nielicznych rozwija 
się przewlekła choroba, jaką jest RZS. Jest to naj‑
częstsza choroba zapalna stawów. Ponieważ proces 
chorobowy jest przewlekły, leczenie trwa długo. 
Nawet po ustąpieniu objawów choroby trzeba 
przyjmować leki przez długi okres, aż organizm 
przestanie produkować przeciwciała przeciwko 
własnym komórkom.

Badania naukowe dowodzą, że im szybciej za‑
czniemy leczyć tę chorobę, tym lepsze osiągamy 
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rezultaty. Jednak wielu chorych pomimo braku 
lub niedostatecznego leczenia przez wiele lat może 
po zmianie leczenia osiągnąć remisję i zostać cał‑
kowicie wyleczonych.

Co wiedzą zazwyczaj polscy 
pacjenci o zapaleniu stawów?

Pierwsza powszechna i nieprawdziwa opinia jest 
taka, że reumatoidalnego zapalenia stawów nie 
da się wyleczyć i stawy muszą boleć. W rezultacie 
większość pacjentów zadowala się lekami prze‑
ciwbólowymi i nie szuka dodatkowych informacji 
na temat leczenia choroby oraz możliwości jej 
wyleczenia.

Podkreślam, że celem leczenia jest jak najszybsze 
zahamowanie aktywności choroby, czyli osiągnię‑
cie remisji. Większość chorych w okresie remisji nie 
potrzebuje przyjmować leków przeciwbólowych 
i NLPZ (niesterydowych leków przeciwzapalnych), 
ani sterydów. Wystarcza lek lub leki hamujące 
chorobę, dzięki którym po ponad dwóch latach 
remisji (stanu bez objawów choroby) wielu cho‑
rych może zaprzestać leczenia.

W ostatnich kilkunastu latach dokonał się 
ogromny postęp w leczeniu RZS. Wiele opinii 
na temat leczenia i leków zostało zmienionych. 
Obecnie stosujemy nowe sposoby i zasady lecze‑
nia. Jednocześnie mamy znacznie więcej leków 
skutecznie hamujących chorobę. W rezultacie 
coraz więcej osób osiąga stan bez dolegliwości 
w trakcie leczenia, czyli remisję choroby i może 
później zaprzestać leczenia.

Oczywiście, wielu chorych, zwłaszcza z prze‑
wlekłą chorobą trwającą od kilku – kilkunastu lat, 
trudno jest wyleczyć całkowicie. Niemniej zaha‑
mowanie choroby i życie bez dolegliwości jest też 
czymś, czego nasi przodkowie nie mogli oczekiwać. 
Również pacjenci nie leczeni przez lata lub nieod‑
powiednio leczeni, po rozpoczęciu prawidłowego 
leczenia mają szanse na zdecydowaną i szybką 
poprawę. Jednak czasami bywa to trudniejsze.

Zasadniczy problem w Polsce sprowadza się do 
tego, że pacjenci najchętniej przyjmują leki prze‑
ciwbólowe i sterydy, natomiast łatwo rezygnują 
z leków leczących, bo uważają, że biorą zbyt dużo 
leków i obawiają się objawów ubocznych.
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Dlaczego chorzy nie biorą 
właściwych leków?
Odpowiedź: Z braku wiedzy o tym, co i jak działa.
Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) nie 
leczą zapalenia stawów. Informacja na ulotce, 
że lek działa przeciwzapalnie jest nieprecyzyjna. 
Oczywiście każdy z nich ma pewne działanie 
przeciwzapalne, ale to nie jest wystarczające do 
leczenia zapalenia stawów. Podkreślam jeszcze 
raz – te leki nie leczą zapalenia stawów. U chorych 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów działają 
głównie przeciwbólowo, a ich komponent prze‑
ciwzapalny nie jest wystarczający, aby cokolwiek 
zmienić w przebiegu choroby. Natomiast leki 
leczące zapalenie stawów działają bardzo wolno. 
Efekty ich działania widzimy zazwyczaj po 3, a cza‑
sem dopiero po 4 miesiącach systematycznego 
przyjmowania. Na dodatek muszą być przyjmo‑
wane w odpowiednio wysokich dawkach. Sam fakt 
przyjmowania leku, jeśli jest w zbyt małej dawce, 
nic nie zmienia w przebiegu choroby. Na co dzień 
widzę wielu chorych, którzy przyjmują dużo leków 
przez całe lata i nie mają remisji. Dlatego napi‑
sałem ten poradnik, aby uświadomić wszystkim 
chorym, że brak efektu leczenia po kilku miesią‑
cach przyjmowania tych samych leków oznacza, 

że one więcej już nie pomogą i konieczna jest 
zmiana sposobu leczenia.

Co to znaczy? Jeżeli lekarz przepisze tobie Me‑
totreksat, Sulfasalazynę EN lub inny lek leczący 
z grupy DMARD’s, to nie zauważysz żadnych 
efektów ich działania, przez co najmniej 9–12 
tygodni. Ze względu na różną szybkość reakcji 
organizmu na lek, efekt działania oceniamy po 3 
miesiącach. Jeżeli nie mamy znacznej poprawy po 
3–4 miesiącach leczenia, dodajemy zazwyczaj drugi 
lek i ponownie możemy ocenić łączne działanie 
obu leków po kolejnych 3–4 miesiącach. Oczywi‑
ście każdy chory szybko dostrzeże różnicę, kiedy 
przyjmie lek przeciwbólowy lub steryd. Dlatego 
też wiele osób preferuje leki, które dają doraźną 
ulgę, kosztem leków leczących chorobę.

Kolejny problem – Zaczynasz brać nowy lek 
od małej dawki i stopniowo ją zwiększasz. Nie 
możesz liczyć 3 miesięcy działania leku od pierw‑
szej tabletki, tylko od momentu, gdy osiągniesz 
odpowiednią, czyli leczniczą dawkę leku.

Przykład:
Sulfasalazynę EN zazwyczaj zaczynamy przyjmo‑
wać od 1 tabletki dziennie (500 mg) przez tydzień 
i co tydzień zwiększamy dawkę o 1 tabletkę. Dawka 
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lecznicza wynosi 6 tabletek (3 gramy) dziennie 
i dopiero od momentu jej osiągnięcia liczymy czas 
potrzebny do oceny skuteczności jej działania.

Ocena skuteczności działania leku
Do oceny skuteczności działania leku potrzeba:
• pacjenta
• lekarza specjalisty
• wyników badań

Samemu trudno jest ocenić stopień poprawy, 
gdy choroba nadal jest aktywna. Jeżeli ocena łączna 
samopoczucia pacjenta, ilości bolesnych i obrzęk‑
niętych stawów oraz wynik OB lub CRP wskazuje 
na poprawę, czyli lek działa i ogranicza chorobę, 
to możemy pozostać przy tym leku. Ocena sku‑
teczności działania leku należy do reumatologa. 
Gdy jest zbyt mała, musimy zwiększyć dawkę 
leku, (jeżeli jest to możliwe) lub dołożyć drugi. 
Niestety stosowanie łącznie 2 lub 3 leków nie jest 
praktykowane przez większość polskich specjali‑
stów. W UK jest to postępowanie rutynowe. Gdy 
do reumatologa trafia osoba z zapaleniem stawów 
o dużej aktywności to od początku otrzymuje 2 leki 
aby po kolejnych 3–4 miesiącach leczenia mogła 
otrzymać trzeci lek leczący lub lek biologiczny. 

Bez lekarza specjalisty jest czasem bardzo trudno 
ocenić postęp w leczeniu i konieczność (lub jej 
brak) modyfikacji dawki leku.

Przykład:
Pacjentka 3 miesiące po zmianie leku była szczę‑
śliwa z postępów leczenia i zapewniała mnie, że 
nigdy nie czuła się tak dobrze, odkąd zachorowa‑
ła. Nie miała bólów i przestała przyjmować leki 
przeciwbólowych i NLPZ. Była przekonana, że 
zapisany lek wystarczy do jej wyleczenia. Jednak 
w trakcie badania okazało się, że nadal ma kilka 
obrzękniętych stawów i mimo zdecydowanej 
poprawy konieczne jest zwiększenie dawki leku 
leczącego, aby osiągnąć remisję.

Cel leczenia

Celem początkowego leczenia jest zatrzymanie 
choroby, czyli uzyskanie remisji. Jeżeli udaje się 
to osiągnąć, pacjent pozostaje na tym leku / lekach 
przez 2 lata. Gdy przez ten czas nie mamy objawów 
aktywnego zapalenia stawów, możemy stopniowo, 
w ciągu kilku następnych miesięcy, zmniejszać 
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dawkę leku, aż do całkowitego jego odstawienia. 
Jeżeli objawy choroby nie powrócą przy zmniej‑
szaniu dawki leku ani w ciągu kilku tygodni po za‑
przestaniu leczenia, jest duża szansa na wieloletnią 
remisję lub na to, że choroba nigdy nie powróci. 
Oczywiście część chorych ma nawroty zapalenia 
stawów po miesiącach lub latach. Również wielu 
chorych ma stale niewielką aktywność choroby 
i okresowe jej zaostrzenia, i nie mogą oni zaprze‑
stać przyjmowania leków. Jednakże celem leczenia 
nie jest przepisywanie leków przeciwbólowych 
i ograniczanie bólu, a osiągnięcie remisji choroby 
i w dalszym etapie pełne wyleczenie. Wielu cho‑
rych, którzy trafiają po raz pierwszy na leczenie do 
mojego gabinetu dopytuje się z niedowierzaniem, 
czy rzeczywiście mam wyleczonych z tej choroby 
pacjentów. Jak już wspominałem na początku 
oficjalnie „doktryna reumatologiczna” unika tego 
słowa ale mam wielu chorych bez choroby od wielu 
lat i jestem pewien, że zostali wyleczeni.

Jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Gdy po 
3–4 miesiącach przyjmowania leku, nie ma oznak 
ustępowania choroby, dokładamy drugi lek (terapia 
złożona) lub zmieniamy lek na inny. Wtedy po‑
nownie musimy ocenić efekt nowego leczenia po 
kolejnych 3–4 miesiącach. Zawsze korzystniejszym 

rozwiązaniem jest łączenie leków z grupy leków 
leczących, niż stosowanie pojedynczego leku. 
Stosowanie dwóch leków z grupy DMARD’s jest 
postępowaniem powszechnym u większości cho‑
rych w UK, a u osób, które nie mogą otrzymać 
leczenia biologicznego zazwyczaj łączymy 3 leki.

Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich 
latach udowodniły, że łączne stosowanie Meto‑
trexatu, Sulfasalazyny i Hydroxychlorochiny jest 
równie skuteczne jak leki biologiczne. Jest to tak 
zwana terapia potrójna (triple therapy).

Leki leczące reumatoidalne 
zapalenie stawów (DMARD’s)

Powszechnie stosowane leki hamujące zapalenie 
stawów nazywają się lekami modyfikującymi 
przebieg choroby, po angielsku disease modifying 
antirheumatic drugs. Stąd zazwyczaj używa się 
skrótu DMARD’s. Możemy stosować w leczeniu 
jeden lek lub w kombinacji 2 lub 3 leki. W zależ‑
ności od kraju, mamy do wyboru ok. 8–10 leków 
z tej grupy, a więc możliwych kombinacji jest 
dość sporo.
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Gdy żaden z nich sam lub w połączeniu z in‑
nymi nie hamuje postępu choroby, kolejnym 
rozwiązaniem są leki biologiczne. Leczenie to 
jest bardzo drogie i do niedawna mało dostępne 
w Polsce. Leki tego typu zostały sztucznie zbudo‑
wane w określonym celu i działają w organizmie 
tylko na jeden rodzaj komórek biorących udział 
w procesie zapalnym. Jest to leczenie celowane 
i nie wywołują one zazwyczaj tak wielu zaburzeń 
i działań niepożądanych jak inne leki stosowane 
w leczeniu zapaleń stawów. W rezultacie są czę‑
sto znacznie skuteczniejsze i mniej szkodliwe. 
Panujący w Polsce mit o ich wielkiej szkodliwości 
wynika z przekonania, że skoro są silniejsze to 
muszą powodować więcej szkód w organizmie 
co jest absolutną nieprawdą. Oczywiście wielu 
pacjentów może osiągnąć takie same rezultaty 
przy leczeniu powszechnie stosowanymi i sto‑
sunkowo tanimi lekami ale w sytuacji kiedy nie 
można ich stosować lub nie hamują choroby są 
dla wielu chorych jedyną opcją w powrocie do 
zdrowia. Mają one oczywiście swoje wskazania 
i przeciwwskazania. Nie każdy pacjent kwalifikuje 
się do leczenia tymi lekami. Niestety, nie każdemu 
też pacjentowi te leki pomagają. Nie ma żadnego 
leku, z leczących zapalenie stawów, który zawsze 

wylecza wszystkich chorych. Dotyczy to też leków 
biologicznych.

W dalszych rozdziałach omówię po kolei za‑
sady i sposób stosowania większości leków oraz 
możliwości łączenia ich w leczeniu. Są leki, któ‑
rych nie można stosować łącznie lub do stoso‑
wania ich razem potrzebny jest dodatkowy inny 
lek. Takim najpopularniejszym połączeniem, 
stosowanym wbrew wszelkim wynikom badań 
naukowych jest łączne podawanie Sulfasalazyny 
z Metotreksatem.

Jeżeli zaczynamy leczenie jednym z tych leków 
i nie hamuje on choroby, to możemy dołożyć 
do niego inny lek, ale nie stosujemy obu razem. 
Gdy do Sulfasalazyny lub Metotreksatu dołożymy 
Arechin / Hydroxychlorochinę (dostępna też pod 
nazwą Plaquenil lub Quensyl) i nadal nie mamy 
dobrej odpowiedzi na leczenie tymi 2 lekami (oczy‑
wiście po 3–4 miesiącach łącznego ich stosowania), 
dopiero wtedy można dołączyć trzeci lek.

Prawidłowe leczenie powinno wyglądać w na‑
stępujący sposób:

1. 1 opcja: Metotreksat + Hydroxychlorochi‑
na (Plaqu‑enil / Quensyl) w ostateczności 
Arechin
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2. 2 opcja: Sulfasalazyna + Hydroxychloro‑
china (Plaquenil / Quensyl) w ostateczności 
Arechin

3. 3 opcja: Metotreksat + Sulfasalazyna + Hy‑
droxychlorochina (Plaquenil / Quensyl) w os‑
tateczności Arechin

Stosowanie łączne Metotreksatu z Sulfasa‑
lazyną nie daje lepszych efektów, niż leczenie 
jednym z tych leków. Oczywiście jednemu cho‑
remu bardziej pomaga Sulfasalazyna, a innemu 
Metotreksat.

W praktyce wygląda to tak, że jeżeli pacjent 
przyjmuje oba te leki bez dodatkowego leku, jakim 
jest Arechin / Hydroxychlorochina, to jeden z nich 
nie działa. Wiele osób może powiedzieć: brałem 
jeden i nie było dobrze, a jak zacząłem brać drugi 
to jest znacznie lepiej. Tak, ale w tym przypadku 
działa tylko ten drugi lek, a pierwszy nie. Inna 
możliwość – pierwszy lek zaczął działać trochę 
później lub nie był stosowany przez 4 miesiące 
w odpowiednio wysokiej dawce.

Gdy leczenie tymi lekami nie daje efektów, 
następną opcją może być:

• Metotreksat z Cyklosporyną A (preparaty San‑
dimmun Neoral lub Equoral)

lub

• Leflunomid (preparaty Leflunomid lub Arava) 
jako pojedynczy lek

lub

• Leflunomid razem z Metotreksatem

Do niedawna nie było takiej możliwości. Leflu‑
nomid jest nowym lekiem i nadal wielu lekarzy nie 
ma doświadczenia w jego stosowaniu. Niemniej 
sam lub w połączeniu z Metotreksatem pozwala 
uzyskać remisję u chorych z bardzo aktywną choro‑
bą. Znacznie rzadziej łączymy Metotreksat z Aza‑
tiopryną lub solami złota. Oczywiście mamy więcej 
możliwości łączenia leków z grupy DMARD’s. 
Czasem pojedynczy lek jest wystarczający do zaha‑
mowania postępów choroby i osiągnięcia remisji.

Pamiętaj:
Gdy przez 3–4 miesiące leczenia nowym lekiem / le‑
kami nie następuje zahamowanie aktywności 
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choroby, zawsze należy rozważyć zwiększenie 
dawki leku lub jego zmianę. Tam gdzie jest to 
możliwe, najlepszym rozwiązaniem w przypadku 
aktywnej choroby, po wypróbowaniu Metotreksa‑
tu i innego leku (lub kilku innych leków) z grupy 
DMARD’s, jest leczenie biologiczne. Gdy nie 
mamy takiej możliwości lub takie leczenie jest 
przeciwwskazane ze względu na inne choroby – 
wtedy konieczne jest szukanie kolejnej kombinacji 
leków DMARD’s, która może zatrzymać chorobę.

Stałe przyjmowanie leków, które nie hamują 
całkowicie choroby i nie zapewniają remisji, nie 
daje szansy na wyleczenie. Takie postępowanie 
powoduje, że choroba stale postępuje, powoli 
niszcząc kolejne stawy i ścięgna oraz powoduje 
stałe cierpienia chorego. Często zjawiają się u mnie 
pacjenci z postępującą od początku chorobą, którzy 
przyjmują te same leki przez kilka lat i oczekują, 
że pewnego dnia będzie lepiej. Tylko, że takie 
postępowanie bardziej przypomina czekanie na 
cud niż rozsądne leczenie.

Drobne wahania aktywności choroby lub złago‑
dzenie jej przebiegu po pierwszym ostrym rzucie 
najczęściej nie są skutkiem leczenia. Tak samo jak 
przyjmowanie na stałe sterydów nie jest dowodem 
na skuteczność stosowanych leków. Przewlekła 

sterydoterapia w leczeniu zapalenia stawów jest jak 
wysoko oprocentowany kredyt w banku. Później 
trzeba oddać dużo więcej. Tylko że w ten spo‑
sób nie pozbywamy się choroby, a dzięki takiemu 
„leczeniu” dochodzą nowe problemy zdrowotne. 
Do najczęstszych chorób wywołanych stosowa‑
niem sterydów należą: cukrzyca, otyłość i osteopo‑
roza. O pozostałych skutkach ubocznych sterydów 
napiszę później.

Co i dlaczego leczymy?

Chciałbym w tym miejscu podkreślić najważ‑
niejszą istotę problemu. Jak już pisałem, jest to 
choroba z autoagresji. Układ immunologiczny 
atakuje własne tkanki chorego. Jest to proces 
przewlekły i myślenie, że ustąpi sam bez leczenia 
jest bezsensowne.

U większość chorych bez odpowiedniego lecze‑
nia choroba systematycznie postępuje, niszcząc 
kolejne stawy. Zazwyczaj choroba zatrzymuje się 
sama bez leczenia, dopiero jak zniszczy wszystkie 
stawy. Ponieważ RZS ma okresy nasilenia i zła‑
godzenia objawów, czasem chorzy „odkrywają” 
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jakieś wspaniałe metody, a przynajmniej tak im 
się wydaje, które im pomagają.

W praktyce wygląda to tak. Jeśli nasilenie ob‑
jawów choroby po kilku miesiącach lub latach 
leczenia zmniejsza się to każdy, kto w tym momen‑
cie zrobił coś nowego, sądzi, że to mu pomogło. 
Czyli, jeżeli w tym momencie zmienisz: lek, dietę, 
małżonka, religię, psa, kota, łóżko, sąsiadów, kraj 
lub mieszkanie (niepotrzebne skreślić lub dopisać 
inne możliwości) to możesz myśleć, że ta zmia‑
na pomogła w walce z twoją chorobę. Czytałem 
w Internecie porady osób, które z przekonaniem 
opisują jakieś bezsensowne metody „leczenia”, bo 
im właśnie pomogły. Zasadniczy problem jest taki, 
że układ immunologiczny zmienia swoją aktyw‑
ność w zależności od wielu różnych czynników. 
Po (czasem bardzo błahych) infekcjach lub po 
stresie (zwłaszcza bardzo silnym lub przewlekłym), 
jego aktywność może się nasilić, co skutkuje na‑
sileniem objawów choroby.

Jednorazowe nieprzyjęcie leku lub zrobienie cze‑
gokolwiek dziwnego lub innego niż zazwyczaj nie 
zmienia niczego w twoim organizmie i w przebiegu 
choroby. Nawet, jeżeli następnego dnia czujesz się 
inaczej. Przeciwciała, które organizm wyproduko‑
wał przeciwko swoim komórkom utrzymują się 

w twoim ciele przez co najmniej 6 tygodni. Dlatego 
też reakcje immunologiczne trwają, co najmniej 
tyle czasu. Na dodatek niektóre komórki układu 
odpornościowego żyją znacznie dłużej. Są to tzw. 
komórki pamięci. Mają one zdolność przemiany 
w komórki plazmatyczne, wytwarzające przeciwcia‑
ła. Po przebytym zakażeniu w ustroju komórki 
pamięci pozostają i są przygotowane do wytwo‑
rzenia, w krótkim czasie, nowych przeciwciał, 
jeśli ponownie pojawi się w organizmie ten sam 
rodzaj chorobotwórczego drobnoustroju. To one 
pamiętają, że wrogie komórki mają na powierzchni 
znany im już antygen i nie dopuszczają do zbyt 
szybkiego zakończenia wojny z wrogiem, którym 
akurat są, według nich, twoje własne tkanki.

Opisy typu: jak nie wziąłem leku poczułem się 
lepiej i zaprzestałem leczenia, a choroba zniknęła 
lub jak przejechałem kota na ulicy to od następ-
nego dnia codziennie było lepiej (zamiast kota 
może być sąsiadka) itp., wprowadzają tylko w błąd 
naiwnych.

Na zapalenie stawów na całym świecie chorują 
miliony ludzi. Ponieważ bardzo wielu chorych 
skarży się na przewlekłe bóle i często nie mogą 
doczekać się efektów leczenia, wielu próbuje innych 
metod. Z tego powodu codziennie kilka tysięcy 
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osób stosuje wymyślane przez siebie lub innych 
„sposoby” w oczekiwaniu na cud. Czasem, gdy 
choroba wchodzi w stan remisji pod wpływem 
leczenia lub znacznie rzadziej samoistnie, chory 
odkrywa coś nowego.

Stąd potem opisy typu:
• Jak zacząłem sikać pod wiatr zauważyłem, że 

z dnia na dzień jest lepiej.
• Picie wody ze szklanki trzymanej w lewej ręce 

zahamowało moją chorobę.
• Jak wstąpiłem do Kościoła (spotkałem guru) 

choroba opuściła moje ciało.
• Picie moczu / soku z buraków / bicie żony / cią-

gnięcie kota za ogon itp. od razu poprawiło mój 
stan zdrowia (niepotrzebne skreślić).

• Po zmianie diety zapalenie stawów ustąpiło 
całkowicie.

• I wiele, wiele innych…

Przez ponad 30 lat praktyki lekarskiej, widzia‑
łem oczywiście różne sytuacje. Niektórzy wy‑
myślają nowe sposoby i szukają na własną rękę 
innych rozwiązań. Nie mam nic przeciwko temu. 
Niemniej jednak podstawą leczenia są zawsze 
leki sprawdzone na milionach chorych, których 

skuteczność potwierdzono w tysiącach starannie 
przeprowadzonych badaniach klinicznych. Nie re‑
zygnujcie z leczenia, bo ktoś opowiedział wam lub 
opisał wzruszającą historię jak to choroba sama 
mu zniknęła, gdy przygarnął pieska lub wyrzucił 
w zimie babcię na mróz.

Podobnie jest z „leczeniem” dietą. Widziałem 
wielu pacjentów, którzy zrezygnowali z przyjmo‑
wania leków i „leczyli się” tylko dietą. Po począt‑
kowym, krótkim okresie poprawy, gdy ostry rzut 
choroby zmusił ich do powrotu do reumatologa, 
większość nie mogła odżałować, że dali się na‑
mówić na coś takiego. Na pamiątkę pozostały im 
uszkodzenia nowych stawów i świadomość, że te 
stawy już nie będą takie jak przed cudowną dietą. 
Stąd moja rada: Jeżeli chcesz korzystać z jakiejkol‑
wiek diety, to rób to, ale nie przerywając leczenia.

Ponieważ choroba jest związana z układem 
immunologicznym, wszelkie poważne kłopoty, 
jak również przewlekły stres, nasilają zapalenie 
stawów. Co nie oznacza, że choroba ustąpi po 
rozwiązaniu tych problemów, chociaż czasami 
następuje znaczne złagodzenie objawów. Proszę 
nie zakładać, że zmuszenie kogokolwiek w rodzinie 
do zrobienia czegoś pod presją szantażu wpłynie 
pozytywnie na wasze zdrowie.
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Pamiętaj:
Pierwotną przyczyną choroby jest skłonność gene‑
tyczna do wystąpienia takiej reakcji organizmu po 
kontakcie z określonym czynnikiem, najczęściej 
infekcyjnym. Zapalenie, które wtedy pojawia się 
nie ustępuje samoistnie lub po leczeniu infekcji 
tak jak u większości innych ludzi, lecz przechodzi 
w stan przewlekły. Objawy choroby są skutkiem 
tego, że organizm przez pomyłkę zaczyna błędnie 
rozpoznawać swoje tkanki, jako obce i je atakuje. 
Stąd też wszystkie leki stosowane w leczeniu za‑
palenia stawów mają za zadanie hamować układ 
immunologiczny. Dlatego powszechnie przepi‑
sywane leki zwane niesteroidowymi lekami prze‑
ciwzapalnymi nie hamują i nie leczą tej choroby, 
a ich działanie w RZS sprowadza się jedyne do 
zmniejszania bólu.

Gdy znajdziemy lek, który zatrzyma rozwój 
choroby, a jednocześnie nie będzie zbyt mocno 
upośledzał pracy układu odpornościowego, to 
możemy utrzymywać zapalenie stawów w remisji 
przez długi okres czasu.

Po 2 latach remisji, możemy oczekiwać, że 
nasz organizm „zapomni” o błędnej reakcji i po 
odstawieniu leków nie zaatakuje ponownie swo‑
ich tkanek. Możemy wtedy spróbować powoli 

zmniejszać dawkę leku leczącego i jeżeli nie ma 
nawrotu choroby zaprzestać leczenia. Niestety nie 
zawsze jest to możliwe.

Przebieg choroby

RZS może przebiegać w różny sposób. Generalnie 
mamy trzy odmienne postaci choroby. Dodatkowo 
u niektórych chorych choroba zaczyna się ostro, 
gwałtownie i z dnia na dzień objawy jej się nasilają. 
U innych łagodnie, powoli, tak że trudno jest później 
powiedzieć, kiedy choroba się pojawiła. Najczęstszy 
jest początek pośredni pomiędzy tymi dwoma.

Sam przebieg choroby też bywa różny. Część 
chorych ma chorobę stale postępującą, ale najczę‑
ściej choroba ma okresy nasilenia i złagodzenia 
objawów, niezależnie od leczenia. Utrudnia to 
czasem ocenę skuteczności stosowanych leków. 
Gdy zaczynamy przyjmować nowy lek tuż przed 
jej zaostrzeniem, możemy nie dostrzec pozytywnej 
reakcji na ten preparat. Natomiast podanie leku 
na krótko przed samoistnym złagodzeniem ob‑
jawów sugeruje nam, że lek działa lepiej niż jest 
to możliwe w tym przypadku.
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Trzy różne postaci choroby:

• Łagodna – około 20% chorych ma zawsze ła‑
godny przebieg choroby, a więc mało objawów 
i zazwyczaj choroba nie niszczy im stawów lub 
uszkodzenia stawów są niewielkie. Część z tych 
chorych nie leczy się systematycznie lub wcale 
i choroba nie powoduje u nich kalectwa.

• O zmiennym przebiegu – około 75% chorych 
ma chorobę o zmiennych przebiegu, lecz zazwy‑
czaj postępującą. Bez odpowiedniego leczenia 
dochodzi u nich do zniszczenia wielu stawów 
i ich usztywnienia. Po latach trwania choro‑
by, przy niezbyt dobrym leczeniu, większość 
pacjentów z tej grupy, może zostać kalekami.

• Agresywna – około 5% chorych ma bardzo szyb‑
ki postęp choroby, która niszczy wiele stawów 
w krótkim czasie. Zazwyczaj ci pacjenci mają 
poza stawami zajęte procesem zapalnym tak‑
że inne organy i narządy. Tu leczenie musi być 
bardzo szybkie i od początku dwoma lekami. 
Najczęściej ci pacjenci w razie braku skuteczności 
leczenia lekami DMARD’s powinni po 3–4 mie‑
siącach leczenia otrzymać leczenie biologiczne.

Ocena aktywności choroby

Badania krwi, zdjęcia rentgenowskie stawów i USG 
pozwalają określić jak szybko rozwija się choroba 
oraz jakie zniszczenia już spowodowała w ukła‑
dzie ruchu.

Nie ma to dużego związku z bólem, a czasem 
także nie ma wyraźnego związku z wysokością mar‑
kerów zapalenia, a więc poziomem OB, CRP, liczbą 
płytek krwi, itp. Wielokrotnie widziałem pacjentów 
uskarżających się przez lata na bardzo silne bóle, 
a choroba praktycznie nie powodowała u nich zmian 
w stawach. Dla odmiany część chorych, którzy pra‑
wie nie odczuwają bólu przychodzi po kilku latach 
trwania choroby, z wieloma zniszczonymi stawami.

Wszelkie opisy typu:
• Choroba najczęściej dotyczy kobiet
• Choroba atakuje głównie kobiety w wieku od 

40 do 50 roku życia
• Zajmuje stawy symetrycznie
• Najczęściej zajęte są stawy…
• Itp.

Nie mają za bardzo sensu. Są to tylko dane sta‑
tystyczne. Praktycznie te informacje nic nie dają 
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chorym. RZS może wystąpić w każdym wieku 
i dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet. Prze‑
bieg choroby bywa bardzo różny, a liczba zajętych 
stawów może się wahać od jednego do kilkudzie‑
sięciu. Najczęściej objawy na początku choroby 
nie są charakterystyczne. Dlatego rozpoznanie 
choroby zależy w dużym stopniu od doświadczenia 
reumatologa lub możliwości wykonania badań 
dodatkowych. Zajęty może być prawie każdy staw 
lub wiele stawów w dowolnej kombinacji. Oczywi‑
ście w miarę upływu lat zmiany stawowe są coraz 
bardziej charakterystyczne. Dość często lekarze 
w Polsce czekają na pełny, jasny i klarowny obraz 
choroby co skutkuje uszkodzeniem stawów przez 
stan zapalny jeszcze przed rozpoczęciem lecze‑
nia. Te zmiany stawowe pozostają na całe życie 
mimo wyleczenia choroby. Dlatego w UK i wielu 
innych krajach zaleca się rozpoczęcie leczenia 
nawet w sytuacjach wątpliwych. Problem jakiego 
typu jest to zapalenie nie ma dużego znaczenia 
gdyż praktycznie wszystkie typy zapaleń stawów 
leczy się podobnie tymi samymi lekami. Ponie‑
waż leczenie jest mało szkodliwe nawet pomyłka 
z rozpoznaniem nie wyrządza choremu żadnych 
specjalnych szkód, a wczesne leczenie ratuje zdro‑
wie większości chorych.

Problemy z rozpoznaniem

W większości przypadków reumatoidalnego za‑
palenia stawów, rozpoznanie dla doświadczonego 
reumatologa jest stosunkowo łatwe. Niestety, 
czasami każdy specjalista może mieć problemy 
z podjęciem decyzji, bo choroba potrafi przebie‑
gać bardzo nietypowo, zwłaszcza na początku. 
Na dodatek przepisujemy leki na długi okres czasu 
i musimy mieć pewność, że mamy do czynienia 
właśnie z tą chorobą.

Nie zawsze można określić na początku czy 
jest to zapalenie stawów reumatoidalne czy też 
innego typu.

Wielu chorych nie chce pogodzić się z rozpo‑
znaniem. Chciałbym podkreślić, że czasy, gdy 
choroba była nieuleczalna minęły bardzo dawno 
temu. Bez względu na przyjęte nazewnictwo bar‑
dzo wielu chorych może żyć bez leków i objawów 
choroby po odpowiednim okresie leczenia. Nawet, 
kiedy pełne wyleczenie nie jest możliwe i chory 
musi przyjmować leki przez bardzo długi czas, są 
miesiące, a czasem i lata, kiedy choroba jest pod 
dość dobrą lub bardzo dobrą kontrolą i nie utrud‑
nia w wyraźny sposób życia. Okresowe nawroty 
choroby wymagają wtedy, na krótko, zwiększania 
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dawki leku hamującego chorobę lub wyjątkowo 
rzadko włączenia sterydów. Zazwyczaj wystarcza 
jednorazowa dawka Depo Medrolu (lub Kenalo‑
gu) 120 mg domięśniowo. Jeżeli mamy częste za‑
ostrzenia, to zmieniamy leczenie, a nie próbujemy 
częściej powtarzać iniekcje sterydowe.

Należy pamiętać, że choroba może, przy niedo‑
statecznym leczeniu, postępować, niezależnie od 
tego czy odczuwamy bóle czy nie. Nawet wskaź‑
niki zapalenia w granicach normy nie przesądzają 
o tym. Niewielka grupa chorych, mimo aktywnej 
choroby, ma OB i CRP zawsze lub prawie zawsze 
w granicach normy, co opóźnia ich pierwszą wizytę 
u reumatologa, a potem utrudnia ocenę aktywności 
choroby. Dla odmiany wielu starszych pacjentów 
ma podwyższone wskaźniki zapalenia z innych 
przyczyn. Dodatkowo niektóre leki podwyższają 
lub obniżają wynik OB utrudniając obiektywną 
ocenę aktywności choroby.

Przy okazji chciałbym wspomnieć o chorych 
z łuszczycowym zapaleniem stawów. Chorzy ci 
mają często wyniki wyżej wymienionych badań 
w normie. Sytuację utrudnia fakt, że część z nich 
(około 15–20%) ma najpierw zajęte stawy, a do‑
piero później, po miesiącach lub latach trwania 
choroby, pojawiają się charakterystyczne zmiany 

skórne. Dlatego niektórzy chorzy z łuszczycowym 
zapaleniem stawów początkowo mają rozpoznanie 
RZS. Nie stanowi to problemu, gdyż większość 
leków stosujemy w obu chorobach tak samo.

Trudności diagnostyczne

Około 80% pacjentów z RZS ma pozytywny czyn‑
nik reumatoidalny. Niestety, również około 5% 
zdrowych ludzi ma dodatni wynik tego badania, 
a wśród osób starszych nawet 10%. Tak więc są 
osoby, które nigdy nie będą miały zapalenia sta‑
wów, mimo iż mają dodatni wynik badania na 
obecność czynnika reumatoidalnego. Niestety, jest 
także dość liczna grupa chorych (20%) z ujemnym 
wynikiem badania i aktywnym reumatoidalnym 
zapaleniem stawów.

Dlatego sam wynik badania czynnika reumato‑
idalnego nie jest wystarczający ani do potwierdzenia 
ani do wykluczenia zapalenia stawów. Na dodatek 
na początku choroby tylko niewiele ponad połowa 
chorych ma dodatni czynnik reumatoidalny.

Prawie każdego tygodnia mam pacjenta, 
który przychodzi przerażony, z rozpoznaniem 
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reumatoidalnego zapalenia stawów, bez jakichkol‑
wiek objawów choroby poza wynikiem badania 
krwi, które wykazało dodatni czynnik reumato‑
idalny – najczęściej słabo dodatni. Tu chciałbym 
podkreślić, że nawet bardzo wysoki wynik nie 
wystarcza do rozpoznania RZS‑u i rozpoczęcia 
leczenia. Nie leczymy wyników badań, tylko cho‑
rych.

Dodatni czynnik reumatoidalny częściej spotyka 
się w rodzinach gdzie są chorzy na RZS lub inne 
choroby reumatyczne, ale to wynika z pewnej 
predyspozycji genetycznej i wcale nie oznacza, 
że dana osoba będzie w przyszłości chora na za‑
palenie stawów.

Większe ryzyko rozwoju RZS mają osoby, które 
oprócz dodatniego czynnika reumatoidalnego 
mają obecne przeciwciała przeciwcytrulinowe 
(CCP). Były próby leczenia tych osób od razu, bez 
czekania na rozwój choroby, ale nie przynosiło 
to żadnych pozytywnych rezultatów. Obecnie, 
mimo obecności zarówno dodatniego czynnika 
reumatoidalnego jak i przeciwciał przeciwcytru‑
linowych, nie rozpoczynamy leczenia, gdy nie ma 
charakterystycznych objawów zapalenia stawów.

Najłatwiejszą metodą wykrycia aktywnego za‑
palenia stawów jest badanie USG. Umożliwia ono 

w szybki i stosunkowo tani sposób potwierdzenie 
istnienia aktywnego procesu zapalnego. Jest to 
szczególnie ważne u osób, które przed laty miały 
zapalenie stawów i ich zdjęcia rentgenowskie mogą 
wykazywać stare zmiany po przebytej chorobie, 
a także u osób starszych z zaawansowanymi zmia‑
nami zwyrodnieniowymi.

Zazwyczaj spodziewamy się gorszego 
przebiegu choroby, gdy mamy:
• wysokie OB i / lub CRP,
• zajęte 20 lub więcej stawów,
• szybko postępujące uszkodzenia stawów,
• obecne objawy pozastawowe np. zapalenie 

naczyń, zespół Sjögrena, zajęcie płuc, guzki 
reumatoidalne,

• dodatni czynnik reumatoidalny (zwłaszcza 
w wysokim mianie) i / lub obecne przeciwciała 
przeciwcytrulinowe,

• widoczne na zdjęciach rentgenowskich lub 
w USG nadżerki kostne,

• wtórną niedokrwistość (spowodowaną niedo‑
borem żelaza),

• hipoalbuminemię (niski poziom białek – al‑
bumin – we krwi).



52 53

Dlaczego szybkie leczenie 
jest takie ważne?

Stawy uszkodzone w trakcie choroby nie napra‑
wiają się później, mimo ustąpienia procesu za‑
palnego. Wielu chorych po zakończeniu leczenia 
ma różne dolegliwości związane z uszkodzeniem 
chrząstki, nadżerkami w kościach, deformacją 
kości, usztywnieniami stawów czy przykurczami 
w stawach. Proces niszczenia struktur stawowych 
zaczyna się bardzo wcześnie i czasem nadżerki 
można stwierdzić już w pierwszych miesiącach 
trwania choroby. Jednocześnie w późniejszym 
okresie przeciążeniu i uszkodzeniu ulegają także 
stawy niezaatakowane przez proces chorobowy, na 
skutek oszczędzania chorych i bolesnych miejsc 
w układzie ruchu. Zazwyczaj, gdy nie możemy 
prawidłowo używać bolesnego stawu oszczędzamy 
go kosztem innego / innych. Dodatkowo, często na 
skutek ograniczenia ruchomości, współistnieją‑
cego zapalenia i przyjmowanych leków dochodzi 
do odwapnienia kości i rozwoju osteopenii lub 
osteoporozy.

Wiele osób obawia się efektów ubocznych 
stosowanych leków. Nie ma leków bez efektów 
ubocznych, ale mamy znacznie więcej korzyści 

z leczenia niż kłopotów z powodu stosowania 
tych leków. Z roku na rok leczenie jest bardziej 
efektywne i powoduje mniej objawów ubocznych.

W ostatnich latach metody i zasady leczenia 
zmieniły się radykalnie.

Gdy w 2006 roku zaczynałem pracę w UK pa‑
cjenci dostawali Metotreksat w początkowej dawce 
7,5 mg jeden raz na tydzień i co tydzień zwiększa‑
liśmy dawkę o 2,5 mg, oczywiście po wykonaniu 
badań krwi. W 2007 roku nadal zaczynaliśmy 
leczenie od 7,5 mg na tydzień, ale zwiększaliśmy 
dawkę o 5 mg co 2 tygodnie i dlatego badania krwi 
były zalecane co 2 tygodnie (przed następną dawką 
leku). W kolejnym roku zaczynaliśmy leczenie 
od 10 mg jeden raz na tydzień, aby co 2 tygodnie 
zwiększać dawkę o 5 mg. Po każdej nowej daw‑
ce leku pacjent musiał powtarzać badania krwi 
co 2 tygodnie przez 6 tygodni, a później raz na 
miesiąc. Taki system obowiązywał także chorych 
przyjmujących Metotrexat przez lata.

Dzięki licznym badaniom i obserwacjom tysięcy 
pacjentów obecnie zaczynamy leczenie najczęściej 
od 15 mg Metotreksatu raz na tydzień, a po 2 tygo‑
dniach zwiększamy dawkę do 20 mg raz na tydzień. 
Jeżeli od początku choroba jest bardzo aktywna 
dodajemy od razu drugi lek Hydroxychlorochinę 
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(Plaquenil / Quensyl) 200 mg 2 razy dziennie. W za‑
leżności od szpitala, chory może otrzymać oba leki 
równocześnie lub dostaje Hydroxychlorochinę po 2 
tygodniach, gdy zwiększamy dawkę Metotreksatu.

Gdy po 3–4 miesiącach choroba nie 
ulegnie zatrzymaniu mamy do wyboru:

1. Zwiększyć dawkę Metotreksatu do 22,5 mg 
lub 25 mg na tydzień (zazwyczaj gdy niewiele 
brakuje do remisji, a więc lek działa dość 
dobrze). W sytuacji, gdy działanie leku jest 
niewystarczające, nie zwiększamy dawki 
ponad 25 mg tylko zamieniamy tabletki na 
zastrzyki. Zazwyczaj lek w iniekcjach działa 
silniej niż w tabletkach.

2. Możemy dołożyć do tych leków Sulfasala‑
zy nę EN 500 mg – średnia dawka 3 gramy, 
czyli 6 tabletek dziennie.

3. Dodać do Metotreksatu Leflunomid – gdy 
choroba jest bardzo aktywna, a nie mamy 
możliwości zastosowania leków biologicz‑
nych.

4. Połączyć Metotreksat z Cyklosporyną A 
(Sandimmun Neoral, Equoral) lub innym 
lekiem (choroba nie jest pod dobrą kontro‑
lą, ale nie możemy zwiększyć dawki MTX, 

a Sulfasalazyna i Leflunomid są przeciw‑
wskazane)

5. Spróbować innych leków z grupy DMARD’s 
bez Metotreksatu (gdy nie działa lub wystę‑
pują po nim objawy uboczne)

6. Zastosować lek biologiczny, gdy zapalenia 
stawów nie hamuje dotychczasowe leczenie 
i nie ma przeciwwskazań do jego stosowania

W praktyce, jeżeli pacjent nie ma przeciwwska‑
zań do leczenia biologicznego (w UK), a choroba 
jest aktywna, otrzymuje je (jeżeli wyrazi na to 
zgodę) zazwyczaj po 4–6 miesiącach leczenia. 
W przypadku młodych ludzi o szybkim początku 
i dużej agresywności choroby już po 3–4 miesią‑
cach leczenia (zazwyczaj Metotreksatem z Hy‑
droxychlorochiną).

Obecnie na podstawie wieloletnich badań 
i obserwacji tysięcy chorych wiemy, że najskutecz‑
niejszym i równocześnie jednym z najbezpieczniej‑
szych leków z grupy DMARD’s jest Metotreksat. 
Do niedawna pacjenci, gdy rozpoczynali leczenie 
dostawali do wyboru Metotreksat lub Sulfasala‑
zynę. Skuteczność obu leków jest podobna, ale 
Metotreksat wywołuje mniej objawów ubocznych.
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Leki stosowane w leczeniu RZS:
Podstawą leczenia reumatoidalnego zapalenia 
stawów są leki modyfikujące przebieg choroby 
(DMARD’s). Oczywiście wszyscy chorzy słyszeli 
również o lekach biologicznych, które dla więk‑
szości pacjentów w Polsce nie są łatwo dostępne.

Leki przeciwbólowe oraz niesterydowe leki 
przeciwzapalne (NLPZ), sterydy, a także leki prze‑
ciwdepresyjne, nasenne, rozluźniające mięśnie itp. 
służą tylko do wspomagania leczenia. Mogą być 
przydatne do likwidowania doraźnych zaburzeń 
i dolegliwości ale zupełnie nie wpływają na proces 
leczenia.

To, co zawsze podkreślam każdemu chore‑
mu z RZS – podstawą leczenia są leki z grupy 
DMARD’s, gdzie bezsprzecznie najlepszym i naj‑
skuteczniejszym, a zarazem mającym najmniej ob‑
jawów ubocznych lekiem, nawet przy wieloletnim 
stosowaniu, jest Metotreksat. Dopiero w następnej 
kolejności, gdy jest on przeciwwskazany lub wy‑
stępują po nim objawy uboczne, stosujemy inne 
leki z tej grupy.

Bardzo ważne jest redukowanie bólu, aby chory 
mógł żyć w miarę normalnie, pracować i ćwiczyć 
stawy. Jednakże ograniczanie się głównie do lecze‑
nia przeciwbólowego nie daje szansy na pozbycie 

się choroby w przyszłości. Równocześnie stoso‑
wanie zbyt małych dawek leków leczących, które 
nie hamują w pełni choroby, zmusza cierpiącego 
chorego do stałego przyjmowania dużych ilości 
leków przeciwbólowych. W rezultacie wiele osób 
skupia się głównie na lekach hamujących ból kosz‑
tem innych, w tym tych, które mogą zahamować 
chorobę.

Oczywiście, gdy jest konieczne, łączymy różne 
leki, aby osiągnąć lepszy efekt. Możemy równo‑
cześnie przyjmować leki przeciwbólowe + nieste‑
rydowe leki przeciwzapalne + lek modyfikujący 
przebieg choroby (mogą być potrzebne 2 lub 3 leki 
z tej grupy). Wielu chorych potrzebuje dodatkowo 
leków nasennych, uspokajających, zmniejszających 
napięcie mięśni, osłaniających żołądek, a czasa‑
mi także leczących osteoporozę i inne choroby. 
Przy stosowaniu sterydów, konieczny jest wapń 
i witamina D.

Stąd też bez odpowiedniej wiedzy, istnieje 
możliwość popełniania w trakcie leczenia wielu 
błędów. Najczęściej chorzy obwiniają o wszel‑
kie objawy uboczne Metotreksat, zwłaszcza gdy 
przyjmują zbyt dużo leków przeciwbólowych lub 
niesterydowych leków przeciwzapalnych. Jest to 
efektem „wspaniałej” informacji dołączonej do 
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leku. W przeszłości gdy lek ten nie posiadał takiej 
ulotki pacjenci zgłaszali po nim znacznie mniej 
skarg i objawów ubocznych niż obecnie. Jak już 
wspomniałem opisane możliwe objawy dotyczą 
nie tylko chorych z RZS‑em, ale także tych co 
przyjmują lek z innych powodów w dawkach wie‑
lokrotnie wyższych niż zalecane w reumatologii.

Leki DMARD’s zaczynają działać dopiero po 
kilku miesiącach. Objawy uboczne, jeśli wystę‑
pują, mogą pojawiać się w każdym czasie, także 
zanim stwierdzimy czy lek hamuje chorobę czy 
nie. Najczęściej występują w ciągu pierwszych 2–3 
miesięcy leczenia.

Głównym problemem w trakcie leczenia jest 
osłabienie odporności organizmu. Jeżeli więc 
w trakcie zażywania leku zaczynamy łapać częste 
infekcje, lekarz musi rozważyć jego zmianę lub 
zmniejszenie dawki. Niestety, zbyt mała dawka 
może nie hamować na tyle choroby, aby osiągnąć 
remisję. Najczęściej pierwsze objawy działań ubocz‑
nych stosowanych leków widzimy w badaniach 
krwi. Zazwyczaj mamy niższą liczbę białych krwi‑
nek (leukocytów) lub tylko limfocytów (komórki 
układu odpornościowego należące do leukocytów). 
Gdy lek działa szkodliwie na wątrobę, podwyż‑
szeniu ulegają transaminazy. Niewielki ich wzrost 

nie stanowi problemu, ale gdy 2 razy przekraczają 
górną wartość normy, musimy zmniejszyć dawkę 
leku lub go odstawić. W praktyce robimy przerwę 
na 2–3 tygodnie i w tym czasie powtarzamy badania 
krwi. Jeśli transaminazy wracają do normy, możemy 
ponownie wrócić do stosowania leku w mniejszej 
dawce, a po pewnym okresie, gdy wyniki będą 
zadowalające, a choroba nadal aktywna, można 
spróbować powrócić do poprzedniej dawki. O tym, 
czy i jaką dawkę leku powinien przyjmować chory 
decyduje specjalista reumatolog.

Mimo, iż z opisu leków wynika, że większość 
z nich ma takie same lub zbliżone objawy uboczne, 
to każdy organizm reaguje na dany lek nieco inaczej. 
Dlatego też zmiana leku na inny może być korzystna 
przy występowaniu określonych zaburzeń, mimo iż 
ten drugi ma podobne opisy objawów ubocznych. 
Łączenie leków często umożliwia przyjmowanie 
ich w niższych dawkach, co zmniejsza ryzyko 
wystąpienia niepożądanych reakcji.

Większość leków z grupy DMARD’s wymaga re‑
gularnych badań krwi. Zazwyczaj morfologii z roz‑
mazem i transaminaz, czasem także badań nerek 
i moczu. W zależności od leku częstość wykonywa‑
nych badań jest różna. Przy niektórych stosowanych 
obecnie lekach leczących zapalenie stawów, alkohol 
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może nasilać ich toksyczne działanie na wątrobę, co 
zazwyczaj przejawia się wzrostem poziomu transa‑
minaz. Dlatego przy leczeniu Metotrexatem zalecam 
(podobnie jak lekarze w UK) nie spożywać wcale 
alkoholu w dniu poprzedzającym jego przyjęcie, 
w dniu kiedy go przyjmujemy i dzień po.

Leczenie sterydami

Sterydy stosujemy w zapaleniu stawów na kilka 
różnych sposobów:

• Iniekcje dostawowe lub okołostawowe, często 
ze środkiem znieczulającym. Także podajemy 
preparaty sterydowe do pochewek ścięgien, 
kaletek maziowych gdy występuje w nich stan 
zapalny lub w okolicę uwięźniętych nerwów.

• Iniekcje domięśniowe przy zaostrzeniach zapa‑
lenia lub konieczności zmiany leku DMARD’s 
– jako terapia pomostowa.

• W tabletkach, jako krótkie wstawki w okre‑
sach zaostrzeń choroby lub w ciąży. Rzadko 
w przewlekłym leczeniu, ze względu na objawy 
uboczne.

• Bardzo rzadko we wlewach dożylnych przy bar‑
dzo dużej aktywności choroby (ostry początek 
lub gwałtowne zaostrzenie zapalenia stawów).

Dawka leku DMARD’s może być w trakcie le‑
czenia zmieniana, w zależności od aktywności 
choroby. Gdy musimy odstawić lek z powodu 
nasilonych objawów ubocznych lub alergii i roz‑
poczynamy leczenie nowym lekiem, to należy 
pamiętać, że ten nowy zacznie działać dopiero 
za około 3–4 miesiące lub może się okazać, że 
nowy lek nam nie pomaga wcale. Aby zapobiec 
zwiększeniu się aktywności choroby w tym cza‑
sie, zazwyczaj podajemy choremu Depo‑Medrol 
lub Kenalog w dawce 120 mg jednorazowo do‑
mięśniowo, rzadko sterydy w tabletkach. Jest to 
tzw. terapia pomostowa, czyli jakby most łączący 
poprzednie leczenie z następnym.

Również w ciąży, czasem leki z grupy DMARD’s 
zamieniamy na sterydy. Więcej na ten temat w roz‑
dziale: „Leczenie RZS‑u w ciąży.”

W czasie gwałtownych zaostrzeń objawów cho‑
roby czasami podajemy Depo‑Medrol lub Kenalog 
domięśniowo w tej samej dawce, ale nie Diprofos. 
Zazwyczaj powoduje to zahamowanie zaostrzenia 
procesu zapalnego na kilka tygodni lub miesięcy, 
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co umożliwia w razie potrzeby korektę dawki 
leków leczących. W przypadku osób drobnych, 
o wadze poniżej 60 kg, może wystarczyć podanie 
domięśniowo 80 mg Depo‑Medrolu.

Uwaga:
Stałe, regularne domięśniowe iniekcje sterydowe 
powodują takie same skutki uboczne jak doustne 
przyjmowanie leku w tabletkach. Najgorszą opcją 
są regularne iniekcje domięśniowe Diprofosu, 
który ma gorsze skutki uboczne dla organizmu 
niż Depo‑Medrol.

Większość reumatologów brytyjskich nigdy 
nie przepisuje chorym z RZS sterydów doust‑
nie. Niekiedy zamiast zastrzyku z Depo‑Medrolu 
chorzy otrzymują na okres kilku tygodni sterydy 
w tabletkach, w dawkach malejących, ale sprzyja to 
nadużywaniu tych leków. Zazwyczaj są to wstawki 
na okres 3, a maksymalnie 6 tygodni. Oczywiście 
sterydy pozwalają bardzo szybko uzyskać „wspa‑
niały” efekt w postaci zmniejszenia bólów i obrzę‑
ków, ale podawane przez dłuższy czas powodują 
dużo zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu 
i często rozwój nowych chorób.

Objawy uboczne po sterydach:
1. Osteopenia lub osteoporoza
2. Otyłość
3. Cukrzyca
4. Osłabienie mięśni, utrata masy mięśniowej.
5. Nadciśnienie tętnicze.
6. Zaburzenia równowagi wodno‑elektroli‑

towej – zatrzymanie sodu i płynów, utrata 
potasu.

7. Owrzodzenia żołądka, krwawienia z prze‑
wodu pokarmowego, perforacje jelita.

8. Zapalenie trzustki, wzdęcia, problemy z tra‑
wieniem.

9. Zmiany skórne: rozstępy, trądzik, utrud‑
nienie gojenia się ran, nadmierne pocenie.

10. Złe samopoczucie, zaburzenia snu, zmiany 
nastroju, rzadko psychoza.

11. oraz wiele innych…

Uwaga:
Nawet niewielka dawka sterydów (np. 5 mg Encor‑
tonu lub 4 mg Metypredu) przyjmowana przez 3 
miesiące lub dłużej może doprowadzić do rozwoju 
osteoporozy.

Jeszcze kilka lat temu uważano, że dawka Encor‑
tonu 7,5 mg dziennie jest bezpieczna, późniejsze 



64 65

badania obniżyły tę granicę do 5 mg, a ostatnie 
wykazały, że nawet dawka 2,5 mg Encortonu 
dziennie nie jest dawką bezpieczną. Taka mała 
dawka może po 3 miesiącach stosowania wywołać 
osteoporozę, która później postępuje pomimo 
zaprzestania leczenia sterydami. Tak więc nie 
ma bezpiecznej (nieszkodliwej) dawki sterydów 
w leczeniu przewlekłym RZS‑u.

Do najczęściej stosowanych sterydów należą:

• prednizon (encorton)
• metyloprednizolon (medrol, metypred)
• prednizolon (encortolon)

Każdy pacjent leczony sterydami w tabletkach 
zawsze powinien przyjmować wapń w dawce 
1000 mg dziennie i witaminę D minimum 2000 
jednostek międzynarodowych dziennie. Przed 
rozpoczęciem leczenia sterydami, gdy zakładamy, 
że leczenie potrwa dłużej niż kilka tygodni, należy 
wykonać badanie gęstości kości celem wykluczenia 
osteoporozy lub osteopenii. W przypadku konty‑
nuowania leczenia sterydami przez dłuższy czas 
należy ponowić to badanie po roku. Dodatkowo 
należy pamiętać o konieczności wykonywania 

regularnych ćwiczeń, aby zmniejszyć ryzyko roz‑
woju osteoporozy.

Gdy dostajesz sterydy musisz pamiętać, że nie 
można ich przestać przyjmować z dnia na dzień. 
Jeżeli mimo przyjmowania sterydów nadal masz 
aktywną chorobę, najpierw należy zwiększyć dawkę 
leku leczącego, a dopiero po osiągnięciu remisji 
zapalenia stawów stopniowo zmniejszać sterydy. 
Zarówno nagłe zaprzestanie ich przyjmowania, 
jak też zbyt szybkie zmniejszenie ich dawki, może 
doprowadzić do gwałtownego nasilenia objawów 
choroby. Jeżeli zapalenie stawów jest w miarę do‑
brze kontrolowane lub w remisji sterydy zmniejsza 
się bardzo wolno. Im dłużej były stosowane tym 
wolniej należy je odstawiać.

Sterydy doustne w leczeniu przewlekłym w UK 
otrzymują jedynie chorzy, którzy wypróbowali 
wcześniej wszystkie inne leki i nie mogli ich za‑
żywać z różnych przyczyn. Takie leczenie traktuje 
się, jako ostateczność. Niestety w Polsce przyjmuje 
je większość chorych z zapaleniem stawów, naj‑
częściej bez żadnego uzasadnienia. Oczywiście 
ich podanie bardzo szybko daje zmniejszenie 
nasilenia objawów choroby, ale jest to działanie 
zazwyczaj doraźne. Przy dużej aktywności cho‑
roby od początku zbyt słabe, aby ulżyć choremu 
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w cierpieniu, a przy łagodniejszym przebiegu 
zapalenia stawów daje złudne poczucie dobrego 
leczenia. Poważne zaburzenia po sterydach poja‑
wiają się w różnym czasie w zależności od stanu 
zdrowia chorego i jego predyspozycji genetycz‑
nych, ale wcześniej lub później szkodliwe działa‑
nia przewyższają korzystne efekty, jakie możemy 
osiągnąć w początkowym okresie leczenia.

Do sterydów organizm szybko się przyzwyczaja 
i przy próbie ich odstawienia gwałtownie zaostrzają 
się objawy choroby. Wielu pacjentów pociesza się, 
że biorą Metypred, a nie Encorton „bo jest mniej 
szkodliwy”. Niestety stale jest to lek hormonalny, 
który przy przewlekłym stosowaniu upośledza 
produkcję naturalnych sterydów i uzależnia or‑
ganizm od dostarczanego z zewnątrz hormonu. 
Jednocześnie prowadzi do rozwoju innych chorób 
wcale nie lepszych niż RZS.

Iniekcje dostawowe
Przy procesie zapalnym obejmującym 1 lub kilka 
stawów możemy szybko uzyskać wyraźną po‑
prawę podając dostawowo steryd. Dzięki temu 
chory może kontynuować ćwiczenia, zapobiegamy 
rozwojowi przykurczów i ograniczamy ból bez 
konieczności czekania przez kilka miesięcy na 

efekt po zwiększeniu dawki leku leczącego. Za‑
zwyczaj podajemy go razem ze słabo działającym 
lekiem znieczulającym. Przy okazji usuwamy płyn 
zapalny, co zmniejsza nasilenie bólu i umożliwia 
szybką poprawę ruchomości. Dodatkowo usu‑
nięcie tego płynu, w którym znajdują się liczne 
substancje i komórki zapalne, zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia stawu. W UK nie wolno podawać 
sterydów dostawowo częściej niż 3 razy w ciągu 
roku do jednego stawu. Zbyt częste iniekcje ste‑
rydowe, poza ryzykiem zakażenia stawu, mogą 
powodować szybkie zniszczenie chrząstki lub 
kości. Po jednorazowej iniekcji bardzo często 
osiągamy w ciągu 1–2 dni znakomity rezultat na 
okres kilku tygodni lub miesięcy. Efekt ten zależy 
od aktywności choroby. Oczywiście tego typu 
postępowanie nie może zastąpić prawidłowego 
leczenia, a działanie sterydu ogranicza się zazwy‑
czaj do pojedynczego stawu. Z iniekcją dostawową 
wiąże się ryzyko zakażenia stawu. Generalnie jest 
ono niewielkie i wynosi 1 zakażenie na ok. 35 000–
40 000 iniekcji. Nieco częściej dochodzi do tego 
powikłania u chorych z RZS oraz przy stosowaniu 
silnych leków hamujących układ immunologiczny 
(DMARD’s), sterydów, a także u osób starszych. 
Jest to poważne powikłanie i w razie wystąpienia 
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może doprowadzić do całkowitego zniszczenia 
stawu. Wymaga leczenia silnymi antybiotykami 
w warunkach szpitalnych.

Leki przeciwbólowe

Ze względu na silne bóle, są one konieczne u więk‑
szości chorych, zanim uzyskamy remisję choroby. 
Należy pamiętać, że te leki nie leczą, a więc nie 
można ze względu na ich ilość rezygnować z przyj‑
mowania leków z grupy DMARD’s lub zmniejszać 
ich dawki.

Typowym przeciwbólowym lekiem jest parace‑
tamol (Apap, Codipar, Efferalgan). Jest on bardzo 
bezpieczny, zwłaszcza dla starszych osób. Aby był 
skuteczny, należy przyjmować po 1–2 tabletki każda 
po 500 mg, co 6 godzin. Regularne przyjmowanie 
zapewnia lepszy efekt przeciwbólowy.

Paracetamol nie powoduje praktycznie obja wów 
ubocznych, w przeciwieństwie do leków z grupy 
NLPZ. Czasem jest łączony z kodeiną (Dafalgan 
Codeine, Antidol, Efferalgan Codeine) lub trama‑
dolem (Doreta, Zaldiar, Padolten). Te wszystkie 
leki działają wyłącznie przeciwbólowo. Kodeina 

może powodować zaparcia, ale rzadko ciężkie. 
Więcej objawów ubocznych występuje zazwy‑
czaj po silniejszych lekach przeciwbólowych, jak 
morfina i jej pochodne. Są to: nudności, wymioty, 
senność i rzadziej trudności w oddychaniu.

Wszystkie leki przeciwbólowe mogą być mniej 
skuteczne przy dłuższym stosowaniu. Można je 
łączyć z niesterydowymi lekami przeciwzapalny‑
mi. U chorych mających problemy z doustnym 
przyjmowaniem leków można poza okresowymi 
iniekcjami stosować maści, czopki lub plastry 
uwalniające powoli lek przeciwbólowy.

Niesterydowe leki 
przeciwzapalne (NLPZ)

Przy stosowaniu tych leków należy zwrócić uwagę, 
że każdy z nich jest dostępny w aptece pod różnymi 
nazwami. Aby uniknąć pomyłek należy starannie 
sprawdzać skład chemiczny leku. Przyjmując róż‑
ne tabletki, możemy nieświadomie przekraczać 
dopuszczalną dawkę tego samego leku. Nie powin‑
no się łączyć leków z tej grupy. Wyjątek stanowi 
równoczesne przyjmowanie małych dawek kwasu 
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acetylosalicylowego 75 mg dziennie (Aspiryna, Po‑
lopiryna, Acard) w prewencji udaru mózgu i choro‑
by niedokrwiennej serca z innym lekiem z tej grupy.

Każdy lek ma podaną dopuszczalną dawkę, ale 
osoby starsze gorzej je tolerują. Dlatego też ruty‑
nowo pacjenci w UK (zwłaszcza starsi) otrzymują 
zamiast nich paracetamol. W pojedynczej dawce 
jest on słabszym lekiem od NLPZ, ale dużo bardziej 
bezpiecznym. Przy regularnym przyjmowaniu, co 
6 godzin jego działanie jest wyraźnie lepsze.

Leki z grupy NLPZ często uszkadzają błonę 
śluzową przewodu pokarmowego, czego obja‑
wami są nudności, zgaga, niestrawność, uczucie 
ciężaru i dyskomfortu w nadbrzuszu. Powodują 
także krwawienia z przewodu pokarmowego 
i w następstwie niedokrwistość. Czasem również 
są przyczyną owrzodzeń i perforacji wrzodów 
żołądka. Na takie działania niepożądane narażeni 
są bardziej chorzy z chorobą wrzodową w wy‑
wiadzie, reumatoidalnym zapaleniem stawów 
i w podeszłym wieku. Mogą także powodować 
biegunki, duszność i wysypki. Nie powinni przyj‑
mować ich chorzy po udarze mózgu i z chorobą 
niedokrwienną serca.

Praktyczna rada: gdy przyjmujemy lek z tej gru‑
py i nie pomaga nam lub jego działanie osłabło 

należy wypróbować inny lek. Czasem zmiana leku 
daje całkiem dobry efekt. Proszę przy tym zwrócić 
uwagę, aby był to lek odmienny pod względem 
składu chemicznego. Zamiana jednego preparatu na 
inny, ale zawierający tę samą substancję leczniczą, 
zazwyczaj nic nam nie da. Dlatego, jeżeli nie mamy 
dobrej reakcji na Diclofenac, to nie zamieniamy go 
na Naklofen, Voltaren, Cataflam, Diclo Duo, Diclac 
tylko na Naproxen, Profenid, Meloxicam, Metin‑
dol, Arcoxię lub inny lek o odmiennym składzie 
chemicznym, a więc i trochę innym działaniu.

Każdy z wymienionych leków ma nieco inny 
mechanizm działania i dla różnych osób może 
mieć różną skuteczność. Jako lekarz zazwyczaj 
nie wiem, który lek będzie lepszy dla konkretnego 
pacjenta. Sam chory znajduje najlepszy dla siebie 
lek z grupy NLPZ na podstawie prób. Niektórym 
pacjentom pomaga wyraźniej tylko jeden lek z tej 
grupy, inni natomiast nie widzą różnic między 
nimi. Część chorych chętnie zmienia te leki w trak‑
cie leczenia, gdyż często taka zmiana daje przez 
pewien czas dodatkową ulgę, zanim organizm się 
do niego „nie przyzwyczai”.

NLPZ powinny być przyjmowane w trakcie lub 
tuż po posiłku i popijane szklanką wody. Należy je 
stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez 
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możliwie krótki okres czasu. Niestety, większość 
chorych z zapaleniem stawów przyjmuje te leki 
w możliwie największych dawkach i do tego sta‑
le. Powoduje to sporo problemów z przewodem 
pokarmowym, wątrobą i nerkami. Oczywiście 
za wszystkie kłopoty z wątrobą i przewodem po‑
karmowym chorzy winią Metotrexat, bo ma taki 
straszny opis w załączonej do leku ulotce.

Wielokrotnie miałem pacjentów, którzy w wy‑
wiadzie zgłaszali złą tolerancję Metotreksatu i licz‑
ne objawy uboczne po tym leku. Gdy otrzymali 
leczenie biologiczne i na skutek remisji choroby nie 
potrzebowali leków przeciwbólowych ani NLPZ 
okazywało się, że mogą ponownie przyjmować 
Metotreksat bez żadnych problemów.

Niesterydowe leki przeciwzapalne najczęściej 
przepisujemy równocześnie z inhibitorami pompy 
protonowej, czyli lekami działającymi osłonowo 
na błonę śluzową żołądka. Rzadko, ale zdarza się, 
że one same powodują reakcje uboczne. Jak już to 
najczęściej pod postacią zaburzeń żołądkowo‑je‑
litowych. Zazwyczaj lekarze przepisują omeprazol 
lub lanzoprazol, ale mamy więcej leków o takim 
samym działaniu, jak pantoprazol, esomeprazol 
itp. Oczywiście są to nazwy chemiczne leków. 
W aptece każdy z tych leków można otrzymać pod 

kilkoma różnymi nazwami handlowymi w zależ‑
ności od producenta.

Leki modyfikujące przebieg 
choroby (DMARD’s)

Prawidłowe leczenie RZS opiera się głównie na 
lekach z tej grupy lub lekach biologicznych. Jeżeli 
nie przyjmujesz żadnego z tych leków lub leku 
biologicznego to mamy tylko trzy możliwości:

1. Nie masz aktywnej choroby
2. Nie jesteś leczona / leczony
3. Trzeci wariant – przyjmujesz leki, które nie 

mogą cię wyleczyć, a jedynie chwilowo tłu‑
mią objawy choroby.

Oczywiście są sytuacje, kiedy musimy zrobić 
przerwę w leczeniu ze względu na inną chorobę 
lub ciążę.

Najprostszy przykład:
Leczenie nowotworu (chemioterapia) może być 
wystarczające do hamowania zapalenia stawów 
i wtedy często nie przepisujemy innych leków. 
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Czasem w trakcie leczenia przeciwnowotworo‑
wego chory nadal przyjmuje Metotrexat (zależy 
od zestawu leków) i tu reumatolog z onkologiem 
wspólnie ustalają postępowanie).

Inna sytuacja:
Ciąża – możemy nie mieć dla danej pacjentki żadnej 
rozsądnej opcji leczenia – wtedy podajemy sterydy 
przed ciążą i w początkowym okresie jej trwania 
i czekamy, aż naturalne hormony kobiety ograniczą 
lub zatrzymają chorobę. U większości ciężarnych nie 
ma potrzeby podawania leków od 3 miesiąca ciąży.

Pamiętaj:
Leki modyfikujące przebieg choroby (DMARD’s) 
nie działają przeciwbólowo i nie zmniejszają obrzę‑
ków. Ich działanie polega na hamowaniu choroby. 
Oczywiście jak choroba jest prawidłowo leczona 
to stopniowo znikają obrzęki i ustępują bóle, ale 
na to potrzeba czasu.

Leki te wymagają regularnej kontroli, a więc 
wizyt u lekarza, badań krwi, czasem moczu, po‑
miaru ciśnienia, a u chorych przyjmujących Are‑
chin / Hydroxychloroquinę także wizyt u okulisty. 
Sposób i zakres badań zależy od leku, czasu jego 
przyjmowania i tego jak chory go toleruje.

Leki DMARD’s: Penicylamina (Cuprenil), sole 
złota, Hydroxychloroquina / Arechin, Metotreksat, 
Sulfasalazyna, Cyklosporyna A, Azatiopryna, Le‑
flunomid (Arava), Cyklofosfamid, Minocyklina.

Leki z tej grupy opóźniają lub zapobiegają po‑
stępowi choroby, a więc niszczeniu stawów i na‑
stępującemu na skutek tego upośledzeniu ich 
funkcji. Skuteczne działanie tych leków umożliwia 
osiągnięcie remisji u większości chorych.

Stosowanie ich jak najszybciej od początku 
choroby jest główną zasadą leczenia chorych z reu‑
matoidalnym zapaleniem stawów.

Każdy z tych leków możemy stosować samo‑
dzielnie – monoterapia lub w połączeniu z innym 
lekiem z tej grupy – terapia łączona (combination 
therapy), a w razie braku efektów możemy łączyć 
3 leki – terapia potrójna (triple therapy).

Kilka kombinacji między tymi lekami pozwala 
uzyskać lepsze efekty, bez zwiększonego ryzyka 
wystąpienia objawów ubocznych. Zazwyczaj łączy‑
my Metotrexat z innymi lekami z tej grupy. Także 
dodajemy Metotreksat do większości leków biolo‑
gicznych. Mniej powszechną, ale również mającą 
większą skuteczność kombinacją jest połączenie 
Metotrexatu z Cyklosporyną A. Nadal rzadko sto‑
sowany w Polsce jest Leflunomid, który sam lub 
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łącznie z Metotreksatem działa bardzo skuteczne. 
Łączenie Metotreksatu z Leflunomidem ze względu 
na możliwe efekty uboczne wymaga ostrożności 
i doświadczenia ze strony reumatologa.

Terapia potrójna (połączenie Metotreksatu 
z Sulfasalazyną i Hydroxychlorochiną), mimo iż 
chory musi przyjmować dużo tabletek, jest jed‑
ną z lepszych opcji, w sytuacji gdy nie skutkuje 
leczenie jednym lub dwoma lekami.

Toksyczność tych leków stosowanych łącznie 
jest tylko minimalnie większa niż w przypadku 
stosowania pojedynczego leku. Jednakże czasem 
działanie szkodliwe na wątrobę lub szpik kostny 
może być większe.

Najważniejsze i najczęstsze 
działania uboczne dotyczą:

• Wątroby i szpiku kostnego: Metotreksat, Sulfa‑
salazyna, Leflunomid, Azatiopryna, sole złota 
i Penicylamina

• Nerek: Cyklosporyna A, sole złota, Leflunomid
• Reakcje alergiczne na skórze: sole złota, Sulfa‑

salazyna, Hydroxychlorochina / Arechin
• Układu immunologicznego: Penicylamina, 

Sul fasalazyna, minocyklina

• Infekcje: Azatiopryna, Cyklosporyna A, Me‑
totreksat

• Oczu: Hydroxychlorochina / Arechin

Jeżeli stosujemy leki DMARD’s pod odpowied‑
nią kliniczną i laboratoryjną kontrolą, zazwyczaj 
są dobrze tolerowane. Uboczne reakcje są rzadkie 
i najczęściej występują w pierwszych 2–3 miesią‑
cach leczenia. Większość z nich jest całkowicie 
odwracalna po odstawieniu leku lub po zmniej‑
szeniu jego dawki. Zdecydowanie odradzam sto‑
sowanie polskich metod zapobiegania objawom 
ubocznym, typu: przyjmowanie Arechiny przez 
3 miesiące i miesiąc lub dwa przerwy – całkiem 
popularna do dzisiaj metoda zalecana przez nie‑
których lekarzy. Lek ten zaczyna działać po 3 
miesiącach i taka przerwa rzeczywiście zapobiega 
objawom ubocznym, ale jednocześnie nigdy nie 
uzyskujemy odpowiedniego efektu leczniczego. 
Stąd brak poprawy przy takim „leczeniu”.
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Strategie leczenia

W praktyce klinicznej mamy następujące strategie 
ograniczania aktywności choroby, gdy dotychcza‑
sowe leczenie nie jest wystarczające:

• Zwiększenie dawki leku.
• Dodanie następnego leku DMARD’s.
• Zmiana leku na inny DMARD’s.
• Lek biologiczny sam.
• Lek biologiczny w  połączeniu z  lekiem 

DMARD’s.

Każdy z tych leków może powodować efekty 
uboczne, które są zazwyczaj rzadkie, ale czasem 
poważne. Oprócz reakcji alergicznych, może dojść 
do osłabienia odporności, a więc częstszych in‑
fekcji, rzadziej uszkodzenia wątroby, nerek lub 
upośledzenia (przejściowego) czynności szpiku 
kostnego.

Jeżeli w trakcie leczenia pojawiają się częste 
infekcje konieczne jest zmniejszenie dawki lub 
zmiana leku, który zbyt mocno osłabia odporność. 
Nowy lek, mimo iż ma podobne objawy uboczne 
w opisie, u tej konkretnej osoby wcale nie musi 
powodować takich samych zaburzeń. Regularne 

badania krwi wg zaleceń specjalisty są ważne, jako 
że w większości przypadków wykrywają zaburze‑
nia, zanim chory zacznie cokolwiek odczuwać. 
Umożliwia to zmianę leku lub zmniejszenie dawki, 
zanim dojdzie do poważnych zaburzeń.

LEKI DMARD’s:
Penicylamina (Cuprenil) – lek obecnie prak‑
tycznie niestosowany w Polsce. Widziałem sporą 
grupę pacjentów (w UK) leczonych przez wiele lat 
penicylaminą z bardzo dobrym efektem, u których 
żaden inny lek nie zapewniał tak dobrej kontroli 
choroby. Są chorzy, u których inne leki powodują 
alergie, objawy uboczne lub z różnych względów są 
przeciwwskazane. Generalnie lek mało skuteczny 
i dość toksyczny. W praktyce stosowany dopiero 
po wyczerpaniu innych możliwości leczenia.

Sole złota – niedostępne w polskich aptekach. 
Dawały długotrwałą remisję, ale były mniej sku‑
teczne w razie nawrotów choroby. Podobno wy‑
cofane w Polsce ze względu na dużą toksyczność. 
Stale w użyciu w innych krajach. Pod nazwą My‑
ocrisin stosowane w iniekcjach cotygodniowych 
do osiągnięcia remisji. Pełne działanie osiągają po‑
między 3 a 6 miesiącem leczenia. Kiedyś leczenie 
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kończono po podaniu określonej dawki. Obecnie 
po osiągnięciu remisji wydłuża się powoli odstępy 
między iniekcjami do 2, a później 3 tygodni. Jeżeli 
lek dobrze kontroluje chorobę, chory przyjmuje 
go następnie (bez względu na dawkę całkowitą) 
raz na 4 tygodnie. W razie nasilenia objawów 
choroby ponownie podaje się lek raz na tydzień 
do czasu stłumienia zaostrzenia. Od czasu wpro‑
wadzenia do leczenia Metotreksatu, a zwłaszcza 
leków biologicznych, stosowane znacznie rzadziej 
z powodu możliwości wystąpienia poważnych ob‑
jawów ubocznych. Przy braku alternatywy lek jest 
nadal w użyciu w innych krajach. Część polskich 
reumatologów w dalszym ciągu go przepisuje za‑
lecając chorym zakup leku za granicą. Nie zawsze 
skuteczny. Może powodować zapalenie skóry, 
wypadanie włosów, uszkodzenie szpiku i nerek. 
Nadal dość często stosowany w UK, zwłaszcza 
w Szkocji.

Metotreksat – numer jeden w leczeniu zapaleń 
stawów wśród leków DMARD’s. Po okresie począt‑
kowych obaw wśród pacjentów i lekarzy obecnie 
najczęściej stosowany lek w zapaleniach stawów. 
Mniej toksyczny od Sulfasalazyny, Azatiopryny czy 
soli złota przy podobnych efektach. Zalecany na 

całym świecie, jako pierwszy lek w RZS. Przy dużej 
aktywności choroby, od początku leczenia razem 
z Hydroxychlorochiną. Często łączony z innymi 
lekami z grupy DMARD’s i większością leków 
biologicznych. Dawki lecznicze 15–25 mg / tydzień. 
Wymaga podawania kwasu foliowego (Acidum 
Folicum) w dawce 5 mg 1 raz na tydzień, w in‑
nym dniu niż przyjmujemy Metotreksat. Lek jest 
też dostępny w iniekcjach podskórnych (Metex, 
Ebetrexat) – również podawanych raz w tygodniu. 
Działa silniej niż taka sama dawka w tabletkach, 
dlatego przechodząc na iniekcje zawsze należy na 
okres kilku tygodni zmniejszyć podawaną dawkę. 
Tak więc przy 20–25 mg Metotrexatu w tabletkach 
przechodzimy na 15 mg w iniekcjach i po kilku 
tygodniach zwiększamy dawkę do 20 mg. Iniekcje 
umożliwiają kontynuowanie leczenia u większości 
chorych z zaburzeniami żołądkowo‑jelitowymi.

Uwaga:
Niektórzy pacjenci stosujący Metotrexat zgłaszają 
we wstępnej fazie leczenia nudności, ale zazwyczaj 
znikają one po kilku tygodniach. Jeżeli nie ustąpią 
samoistnie, to możemy tabletki podzielić na 2–3 
porcje w ciągu dnia. Gdy nadal są problemy, to 
często zwiększenie ilości kwasu foliowego do 3–4, 
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a nawet 6 razy na tydzień (tabletki po 5 mg) oprócz 
dnia, kiedy przyjmujemy Metotreksat powoduje ich 
ustąpienie. Lek bardzo rzadko powoduje poważne 
objawy uboczne, częściej świąd skóry lub wysypki, 
owrzodzenia w jamie ustnej, nudności. Najczę‑
ściej jednak obserwujemy podwyższenie poziomu 
transaminaz lub obniżenie liczby leukocytów i/lub 
limfocytów we krwi – zmniejszenie dawki leku lub 
przerwa w jego podawaniu powoduje ustąpienie 
tych zaburzeń. Niewielkie odchylenia od normy 
nie wymagają zmian w dawkowaniu leku.

Hydroxychlorochina (Plaquenil, Quensyl) 
lub Arechin – stosunkowo słabe leki. Zazwy‑
czaj stosujemy je na początku, gdy są wątpliwości 
diagnostyczne, a choroba nie jest zbyt aktywna. 
Łączymy z Metotreksatem przy umiarkowanej 
lub dużej aktywności choroby oraz przy dłużej 
trwającej chorobie o małej aktywności. Gdy chory 
nie może przyjmować Metotreksatu podajemy 
łącznie z Sulfasalazyną. Najczęstszymi objawami 
ubocznymi są: uczulenia, wysypki, bóle brzu‑
cha i czasem (dość rzadko) odkładanie się zło‑
gów leku w rogówce, co powoduje zaburzenia 
widzenia. Po zaprzestaniu przyjmowania leku 
ulegają one rozpuszczeniu. W razie wystąpienia 

objawów ubocznych musimy zmienić lek. Are‑
chin jest zdecydowanie bardziej szkodliwy od 
Hydroxychlorochiny. Jego przyjmowanie wymaga 
systematycznych kontroli oczu u okulisty.

Sulfasalazyna EN – od czasu upowszechnienia 
się Metotreksatu w leczeniu RZS stosowana znacz‑
nie rzadziej niż poprzednio. Obecnie przepisujemy 
ją, gdy chory nie może przyjmować Metotreksatu, 
jako jedyny lek leczący lub w połączeniu z in‑
nymi oraz z Metotrexatem w terapii potrójnej. 
Lek niezbyt lubiany przez chorych ze względu 
na konieczność przyjmowania dużej ilości table‑
tek. Leczenie zaczynamy od 1 tabletki dziennie 
i zwiększamy stopniowo (co tydzień o 1 tabletkę) 
do dawki 3 gramów (3 × 2 tabl.). Po osiągnięciu 
remisji można powoli zmniejszyć dawkę do 5 lub 
4 tabletek na dobę. Wymaga mniej kontrolnych 
badań krwi niż Metotreksat, ale ma więcej od niego 
działań ubocznych. Natomiast nie ustępuje mu 
pod względem skuteczności. Jeden z najlepszych 
leków do stosowania w ciąży.

Cyklosporyna A – lek dostępny w kapsułkach 
i płynie. Zazwyczaj chorzy przyjmują lek w kap‑
sułkach dwa razy dziennie. Zawsze zaczynamy 
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od mniejszej dawki i powoli ją zwiększamy. Efekt 
leczniczy zazwyczaj osiągamy po 4 miesiącach 
przyjmowania leku. Najczęstsze zaburzenia doty‑
czą wzrostu ciśnienia tętniczego lub nerek. Inne 
objawy uboczne: nudności, biegunka, przerost 
dziąseł. Przez pierwsze sześć – osiem tygodni 
leczenia zaleca się dawkę 2,5–3 mg / kg / dobę, do‑
ustnie w dwóch dawkach podzielonych. Jeżeli efekt 
jest niewystarczający, dawkę można stopniowo 
zwiększać do 4 mg / kg / dobę. W celu osiągnięcia 
pełnego efektu może być potrzebne stosowanie 
leku przez okres do 12 tygodni. Leczenie należy 
przerwać, jeżeli nie ma dobrych efektów po 3–4 
miesiącach stosowania.

Azatiopryna – tabletki po 50 mg. Zaczynamy od 
50 mg 1 raz dziennie, a potem dwa razy dziennie. 
W zależności od wagi, dawka dobowa wynosi od 100 
do 200 mg. Efekt działania pojawia się najwcześniej 
po 8 tygodniach lub nieco później. Ostrożnie u cho‑
rych z upośledzoną czynnością wątroby lub nerek 
oraz u osób starszych. Wymaga regularnych ba‑
dań krwi (morfologia z rozmazem, transaminazy). 
Objawy uboczne: nudności, wymioty, biegunka, 
utrata apetytu, wypadanie włosów, wysypki skór‑
ne, nawrotowe infekcje, krwawienia i wybroczyny 

oraz żółtaczka. Przed podaniem leku konieczne jest 
oznaczenie poziomu enzymu S‑metylotransferazy 
tiopuryny (TPMT), który uczestniczy w usuwaniu 
leku z organizmu. U jednej osoby na 300 występuje 
brak tego enzymu, co może spowodować poważne 
skutki uboczne po zwykłych dawkach leku, po‑
nieważ gromadzi się on w organizmie osiągając 
toksyczne stężenie. Może wtedy dojść do zahamo‑
wania działania szpiku kostnego, co prowadzi do 
zmniejszenia liczby komórek krwi i może skutko‑
wać zakażeniami i nadmiernymi krwawieniami.

Leflunomid – jeden z najnowszych leków w tej 
grupie. Po raz pierwszy pojawił się w Polsce pod 
nazwą Arava. Nadal mało znany wśród lekarzy. 
Ma podobne działania uboczne jak Metotreksat. 
Jest jednym z najsilniej działających leków z grupy 
DMARD’s. Zapisywany zazwyczaj jako pojedyn‑
czy lek, gdy choroba jest bardzo aktywna i chory 
nie może przyjmować Metotreksatu lub razem 
z nim, gdy jeden z nich nie hamuje dostatecz‑
nie choroby. Leczenie zazwyczaj zaczynamy od 
1 tabletki (10 mg) dziennie i przy braku objawów 
ubocznych zwiększamy dawkę do 20 mg dziennie. 
Tabletki są po 10, 15 i 20 mg. Wielu lekarzy w Pol‑
sce niesłusznie nazywa go lekiem biologicznym. 
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Zdecydowanie najlepszy lek (poza lekami biolo‑
gicznymi) w leczeniu łuszczycowego zapalenia 
stawów. Stosunkowo rzadko stosowany w Polsce.

Leki biologiczne

Są bardzo efektywne w leczeniu reumatoidalnego 
zapalenia stawów. Działają znacznie szybciej niż leki 
z grupy DMARD’s. Pozwalają zahamować chorobę 
u tych chorych, którym nie pomagają inne leki. Ze 
względu na koszty leczenia otrzymują je chorzy, 
którym leki modyfikujące przebieg choroby nie 
zahamowały aktywności choroby lub mieli efek‑
ty uboczne po tych lekach uniemożliwiające ich 
dalsze stosowanie. Zazwyczaj w trakcie leczenia 
większością z tych leków chorzy równocześnie 
powinni przyjmować Metotreksat, co zwiększa ich 
skuteczność. W zależności od stosowanego leku 
biologicznego Metotreksat jest konieczny (Goli‑
mumab), wskazany (większość leków biologicznych) 
lub zbędny (Tocilizumab). Większość z nich jest 
podawana w zastrzykach, nieliczne we wlewach 
dożylnych (kroplówkach). Obecnie są w fazie badań 
klinicznych także leki biologiczne w tabletkach.

Około 1/3 chorych na RZS bardzo dobrze i szybko 
reaguje na lek biologiczny, u kolejnej 1/3 chorych 
reakcja jest dobra, ale poprawa następuje w ciągu 
kilku miesięcy i nie zawsze jest wystarczająca do 
wyleczenia chorego, a u pozostałych chorych dany 
lek nie hamuje choroby. Dlatego też, jeżeli lek bio‑
logiczny nie powoduje wyraźnego zahamowania 
aktywności choroby to po 3–4 miesiącach leczenia 
(w UK) zmienia się go na inny. Kontynuacja lecze‑
nia nieskutecznym lekiem jest wyrzucaniem pie‑
niędzy i ryzykowaniem niepotrzebnych objawów 
ubocznych w przyszłości bez szans na wyleczenie. 
Niestety ale w większości tzw. programów lekowych 
w Polsce zmusza się pacjentów do dalszego przyj‑
mowania leku, aby wykonać plan i wykorzystać 
przydział leku, mimo iż jest to działanie na szkodę 
chorego. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, 
gdy lekarz w szpitalu straszył pacjenta, który chciał 
zrezygnować z programu leczniczego, że odmowa 
dalszego „leczenia” uniemożliwi mu otrzymanie 
w przyszłości innego leku biologicznego. Dzięki 
braku możliwości elastycznego podejścia do le‑
czenia i złemu doborowi chorych do programów 
udaje się wydać bezsensownie sporo pieniędzy, 
nie uzyskując zadowalających wyników. Dlatego 
oceny skuteczności leczenia lekami biologicznymi 
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przez NFZ są fatalne i wielokrotnie gorsze niż 
w innych krajach oraz w badaniach klinicznych 
przeprowadzanych w Polsce.

Obecnie jest stosowanych kilkanaście różnych 
leków z tej grupy o odmiennym mechanizmie 
działania. Niestety, nigdy nie wiemy, który lek 
będzie dla danego chorego lepszy. Czasem mu‑
simy zmieniać lek kilka razy zanim znajdziemy 
ten, po którym choroba zatrzyma się całkowicie. 
Oczywiście, jak zawsze, oceniamy działanie leku 
po 3 miesiącach. Osiągnięcie remisji oznacza, 
że lek należy podawać choremu przez minimum 
2 lata. Wyjątek stanowi Rytuksymab podawa‑
ny w dwóch kroplówkach w odstępie 2 tygodni. 
Przeciętnie lek ten hamuje chorobę na okres od 9 
do 18 miesięcy. Działa wolno i nie widać od razu 
reakcji organizmu. W przeciwieństwie do więk‑
szości innych leków biologicznych gdzie u części 
chorych objawy choroby mogą ustąpić po 1 lub 2 
tygodniach. Niestety, u części pacjentów w trakcie 
leczenia objawy powracają.

Brak nawrotów choroby przez 2 lata pozwala 
nam na stopniowe zmniejszanie dawki leku i próbę 
odstawienia go zupełnie. Część chorych ma nawrót 
zapalenia stawów, a inni pozostają w remisji przez 
lata bez konieczności dalszego leczenia. Na razie 

zbyt krótko je stosujemy, aby mieć pewność czy 
i jak wielu pacjentów nie będzie miało nigdy na‑
wrotu choroby. Tak jak mam pacjentów leczonych 
w przeszłości lekami DMARD’s i przez 20–25 lat 
nie mieli żadnych objawów choroby, tak na odle‑
głe efekty leczenia lekami biologicznymi musimy 
jeszcze poczekać.

Wbrew obawom i podejrzeniom na początku, 
leki te mają mniej objawów ubocznych niż leki 
DMARD’s., dlatego badania kontrolne w trakcie 
leczenia wykonujemy znacznie rzadziej. Większo‑
ści z nich nie możemy stosować u chorych z nowo‑
tworami oraz po przebytej chorobie nowotworowej 
w ciągu ostatnich 5 lat. Z najnowszych badań wy‑
nika, że można je stosować znacznie szybciej po 
wyleczeniu niektórych typów nowotworów.

Również niektóre leki biologiczne okazały się 
skuteczne w leczeniu nowotworów. Ogólne in‑
formacje o „lekach biologicznych” są więc często 
nieścisłe.

Nie zaczynamy także leczenia przy czynnej gruź‑
licy. W U.K. gdy pacjent jest podejrzany o gruźlicę 
(ma dodatnie testy sugerujące kontakt z gruźlicą) 
przed zastosowaniem leku biologicznego musi 
przejść chemioprofilaktykę (3 do 6 miesięcy w za‑
leżności od stosowanego leku). W przypadku 
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ciężkiego zapalenia stawów rozpoczynaliśmy lecze‑
nie biologiczne już po miesiącu chemioprofilaktyki 
i kontynuowaliśmy ją przez kolejne 2 miesiące.

Dawniej niektórzy lekarze sugerowali, że leki 
te mogą zwiększać częstość występowania róż‑
nych nowotworów, ale wieloletnie badania to 
wykluczyły. Teraz uważa się, że niektóre z nich 
mogą zwiększać częstość występowania czernia‑
ka, a inne chłoniaków. Nie dotyczy to wszystkich 
leków biologicznych.

Podobnie jak leki DMARD’s mogą nadmiernie 
osłabiać układ immunologiczny i powodować 
częstsze występowanie infekcji. W razie wystą‑
pienie objawów ubocznych można zmienić lek 
na inny. Po 2 latach remisji choroby tak jak przy 
stosowaniu leków z grupy DMARD’s nie przery‑
wamy ich stosowania nagle. Zmniejszanie dawki 
odbywa się przez wydłużenie odstępów między 
kolejnymi wstrzyknięciami. Przykład: Etanercept 
podajemy podskórnie 1 raz na tydzień, gdy chce‑
my sprawdzić czy chory może przestać brać lek, 
wydłużamy odstępy między wstrzyknięciami do 2 
tygodni, zazwyczaj na 2–3 miesiące, a potem do 3 
tygodni, przez kolejne 2–3 miesiące i później do 
4 tygodni. Brak nawrotu choroby pozwala nam 
na zaprzestanie podawania leku.

W Polsce znalezienie miejsca dla pacjenta w pro‑
gramie leczniczym zazwyczaj trwa tak długo, że za‑
nim to osiągnie często najlepszy moment na leczeniu 
dawno już minął. Zbyt późne rozpoczynanie leczenia 
i strach lekarzy przed lekami biologicznymi (wynika‑
jący z braku doświadczenia w ich stosowaniu) oraz 
dość wysokie koszty powodują, że jesteśmy obecnie 
na przedostatnim miejscu w Europie w stosowaniu 
tych leków.

Celem uzyskania leku biologicznego dla moich 
pacjentów, zazwyczaj wysyłam ich do programów 
badań klinicznych. Dla wielu chorych jest to jedyna 
możliwość otrzymania takiego leczenia.

W Polsce panuje niesłuszne przekonanie, że 
leki te są „bardzo silne”, co sugeruje, że mają bar‑
dzo dużo objawów ubocznych lub mogą bardziej 
szkodzić. Na szczęście nie jest to prawda. Są to 
leki sztucznie konstruowane, które działają je‑
dynie na ściśle określone komórki biorące udział 
w procesie zapalnym. W związku z tym mają dużo 
mniej objawów ubocznych niż inne leki stosowane 
w zapaleniach stawów.

Badania kliniczne wielu osobom kojarzą się 
z rodzajem eksperymentów czy też doświadczeń 
na chorych. W ostatnich latach wiele firm farma‑
ceutycznych rozpoczęło produkcję generyków 
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„starych” i sprawdzonych już leków biologicznych. 
Nazywają się one oficjalnie lekami biopodobnymi. 
Stało się to możliwe ponieważ zgodnie z prawem 
na większość z nich skończyły się okresy ochronne 
i można je legalnie kopiować. Dzięki temu poja‑
wiły się badania kliniczne, gdzie wszyscy chorzy 
otrzymują lek biologiczny „stary” lub jego nową 
kopię. Dodatkowo pojawiły się badania porównu‑
jące skuteczność dwóch różnych, ale stosowanych 
przez lata „starych” leków.

Umożliwia to korzystanie z leczenia biologicz‑
nego większości chorych z RZS bez czekania na 
„zmiłowanie” NFZ czy ryzyko otrzymania placebo 
zamiast leku leczącego w badaniu klinicznym.

Obecnie większość osób z zapaleniem stawów, 
którzy otrzymują w Polsce leki biologiczne, ko‑
rzysta z różnego rodzaju programów badań kli‑
nicznych.

Leczenie RZS‑u w ciąży

Jak już wspomniałem, w trakcie ciąży, dzięki 
naturalnym mechanizmom obronnym, zazwy‑
czaj choroba ulega złagodzeniu lub zupełnemu 

zahamowaniu. Niestety nie dotyczy to wszystkich 
chorych. Przy dużej aktywności choroby nie jest 
możliwe odstawienie leków przed zapłodnieniem 
i wtedy wybieramy do leczenia lek, który można 
przyjmować przez całą ciążę lub w pierwszych 
miesiącach jej trwania.

W Polsce panuje przekonanie, że w ciąży nie 
można przyjmować żadnych leków. Na szczęście 
nie jest to prawda. Jednocześnie należy pamiętać 
o fakcie, że po porodzie (zazwyczaj do 3–4 mie‑
sięcy) u większości pacjentek objawy choroby 
ponownie wracają. Dlatego przy znacznej aktyw‑
ności choroby należy przyjmować leki leczące stale 
przez cały okres ciąży.

Pierwszym lekiem uważanym za najbezpiecz‑
niejszy w ciąży jest Sulfasalazyna EN. Tylko że 
w przeciwieństwie do normalnego leczenia na‑
leży 3 miesiące przed planowaną ciążą zacząć 
przyjmować kwas foliowy w dawce 5 mg dziennie 
i kontynuować dalej w ciąży.

Niesterydowe leki przeciwzapalne są bezpieczne 
do 30 tygodnia ciąży, za wyjątkiem leków hamują‑
cych cyklooksygenazę‑2 (COX‑2). Dlatego należy 
zapytać lekarza, a potem najlepiej jeszcze sprawdzić 
w ulotce czy dany lek nie jest inhibitorem cyklo‑
oksygenazy‑2. Zazwyczaj zaleca się niestosowanie 
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niesterydowych leków przeciwzapalnych w dniach 
kiedy dochodzi do zapłodnienia gdyż mogą one 
utrudniać zagnieżdżenie się zarodka w macicy.

Z leków DMARD’s bezwzględnie przeciwwska‑
zane w ciąży są: metotrexat, leflunomid, penicy‑
lamina i sole złota.

Z leków leczących dozwolone w ciąży są: sulfa‑
salazyna, azatiopryna, cyclosporyna, tacrolimus 
i hydroxychlorochina. Sterydy też są w miarę bez‑
pieczne dla matki i płodu, ale mogą powodować 
w trakcie ciąży dużo różnych zaburzeń w organi‑
zmie matki. Dozwolona dawka wynosi maksymal‑
nie 7,5 mg Encortonu (6 mg Metypredu) na dobę. 
Przy braku skuteczności zaleca się stosowanie 
dodatkowo innego leku, a nie zwiększanie dawki 
sterydów.

Pozostałe leki z grupy DMARD’s stosujemy 
tylko w wyjątkowych sytuacjach i w ściśle okre‑
ślonym czasie.

Jeżeli planujesz ciążę musisz zaprzestać przyj‑
mowania Metotreksatu trzy miesiące przed za‑
płodnieniem. W poprzednim wydaniu poradnika 
pisałem o 6 miesiącach przerwy w stosowaniu 
Metotrexatu ale badania opublikowane w 2015 roku 
wykazały, że okres 3 miesięcy jest wystarczający. 
Jeżeli mężczyzna przyjmuje ten lek, to powinien 

zmienić leczenie trzy miesiące przed planowaną 
ciążą partnerki. W przypadku Leflunomidu ten 
okres wynosi zarówno dla kobiety jak i mężczy‑
zny 2 lata. Dodatkowo po tym okresie należy 
wykonać badania krwi, aby upewnić się, że lek 
całkowicie wypłukał się z organizmu. Są metody 
przyspieszające usuwanie leku w sytuacjach, gdy 
jest to konieczne.

Oczywiście leczenie tymi lekami powinniśmy 
zacząć kilka miesięcy przed ciążą, aby móc ocenić 
czy są skuteczne dla matki i nie wywołują u niej 
poważnych objawów ubocznych. Hydroxychloro‑
china jest stosowana częściej w leczeniu tocznia 
i innych chorób układowych tkanki łącznej, a nie 
RZS‑u. Jeżeli chora pozostaje na leczeniu tym 
lekiem to może przyjmować go nadal w ciąży. 
Z jednym zastrzeżeniem – musi to być Hydroxy‑
chlorochina (Plaquenil, Quensyl), a nie Arechin 
(chlorochina). Leki te są podobne ale chlorochina 
jest bardziej szkodliwa zwłaszcza dla płodu i nie 
wolno jej stosować w ciąży.

Jeżeli nie mamy dla danej pacjentki żadnej 
rozsądnej opcji leczenia (uczulenie na leki do‑
zwolone lub objawy uboczne) – wtedy podajemy 
sterydy przed ciążą i w początkowym okresie jej 
trwania i czekamy, aż naturalne hormony kobiety 
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ograniczą lub zatrzymają chorobę. U większości 
ciężarnych nie ma potrzeby podawania sterydów 
ani niesterydowych leków przeciwzapalnych od 
3 miesiąca ciąży. Niestety w kilka tygodni lub 
miesięcy po porodzie często następuje nawrót 
zapalenia stawów.

Przy dużej aktywności zapalenia stawów może‑
my pozostawić leczenie Sulfasalazyną (w możliwie 
najmniejszej dawce) przez całą ciążę. Do niedawna 
w Polsce panował pogląd, że Arechina jest dość 
bezpiecznym lekiem, który można stosować w cią‑
ży. Odmienne zdanie w tej sprawie mają specjaliści 
w UK, którzy zgadzają się na leczenie ciężarnych 
Hydroxychlorochiną, a nie Arechiną.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa ze stosowa‑
niem leków biologicznych w ciąży. Po okresie 
obaw o ich wpływ na płód obecnie wiemy, że 
część z nich może być stosowana przez całą ciążę, 
a niektóre tylko do 3 lub 6 miesiąca ciąży. W przy‑
padku innych nie mamy dostatecznej ilości badań 
aby zdecydować czy i kiedy mogą być stosowane 
w trakcie ciąży. W najbliższych latach w związku 
z dalszym upowszechnianiem się leczenia bio‑
logicznego i spadkiem cen tych leków będziemy 
mieli możliwość zapewnienia ciężarnym znacznie 
bezpieczniejszego donoszenia ciąży niż przy lekach 

z grupy DMARD’s. W badaniach klinicznych 
w związku z tym, że część chorych otrzymuje lek 
oryginalny, a pozostali lek biopodobny zakazane 
jest leczenie ciężarnych.

Jak pomóc sobie samemu?

• Rzuć palenie – palenie tytoniu nasila zapalenie 
stawów, szczególnie u osób z dodatnimi prze‑
ciwciałami przeciwcytrulinowymi.

• Zaprzestań picia kawy i czarnej herbaty. Pij 
zieloną herbatę.

• Ćwicz regularnie stawy i mięśnie wg zaleceń 
specjalisty.

• Zachowaj odpowiednią równowagę pomiędzy 
odpoczynkiem i ćwiczeniami.

• Zredukuj wagę ciała, jeżeli masz nadwagę.
• Zmień dietę – najlepsza jest wegetariańska lub 

jeśli nie jest to możliwe dieta śródziemnomorska 
też daje dobre rezultaty. Nie jedz czerwonego 
mięsa.

• Zabezpieczaj stawy przed niepotrzebnym prze‑
ciążeniem.

• Zapewnij sobie dobre warunki do snu, aby 
zapobiegać przemęczeniu.

• Unikaj sytuacji stresowych.
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• Dla kobiet w wieku rozrodczym – leki anty‑
koncepcyjne (HRT) łagodzą przebieg choroby 
– często konieczne przy leczeniu większością 
leków DMARD’s oraz w trakcie stosowania 
leków biologicznych.

• Ucz się o chorobie, sposobach radzenia sobie 
z bólem, technikach relaksacyjnych i / lub me‑
dytacjach.

Dodatkowe metody 
wspierające leczenie RZS

Niektóre badania sugerują, że pomocny w le‑
czeniu może być olej z ciała ryb (fish body 
oil) w dawce do 2,6 grama dwa razy dzien‑
nie, ale nie olej z wątroby ryb. Powoduje on 
zmniejszenie bólu stawów, sztywności poran‑
nej i zmęczenia oraz umożliwia ograniczenie 
ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych. 
Niestety osiągniecie odpowiedniej jego dawki 
w spożywanych posiłkach jest trudne i zaleca 
się przyjmowanie go w gotowych preparatach. 
Olej z ciała ryb jest bardzo popularny wśród 
pacjentów w UK.

Podobne informacje dotyczą olejku z Wiesiołka 
Lekarskiego (Oenothera biennis L.), olejku z Ogó‑
recznika Lekarskiego (Borago officinalis L.) i olejku 
z nasion czarnej porzeczki. Są one rekomendowane 
w reumatoidalnym zapaleniu stawów w dawce 
200–300 mg dziennie.

Także picie zielonej herbaty 3 do 4 filiżanek 
dziennie zmniejsza nasilenie objawów zapalenia 
stawów u części chorych.

Wspomaganie stawów
Jest bardzo ważne, aby chronić stawy przed niepo‑
trzebnym przeciążeniem. Mamy różne sposoby na 
ich ochronę w ciągu dnia, w zależności od rodzaju 
aktywności. Szczegółowe sposoby postępowania 
uzyskasz od swojego fizjoterapeuty w zależności 
od tego, które stawy musisz chronić lub masz już 
uszkodzone przez proces zapalny.

Należy zachować równowagę pomiędzy od‑
poczynkiem i ćwiczeniami. Odpoczynek może 
sprawiać, że czujemy stawy, w których jest stan 
zapalny, jako mniej bolesne i możemy ogólnie 
czuć się lepiej, nasila sztywność stawów, osłabia 
mięśnie i sprzyja ograniczeniu ich ruchomości. 
Kiedy wykonywanie normalnych ćwiczeń jest 
utrudnione z powodu bólu przy ruchu, lepsze są 
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ćwiczenia izometryczne. Te ćwiczenia wykonuje‑
my w statycznych pozycjach, bez zmiany długości 
mięśni i kąta ustawienia stawów. Wiele ćwiczeń 
w jodze jest izometrycznych. Najlepiej jest ustalić 
z lekarzem lub fizjoterapeutą, jakie ćwiczenia są 
dla ciebie najlepsze w danym momencie choroby 
i sprawności organizmu. Powinno się używać 
mięśni i stawów w takim zakresie, jaki jest moż‑
liwy bez ich nadmiernego przeciążania i ryzyka 
uszkodzenia. Generalnie ćwiczenia poprawiają 
ruchomość stawów i zapobiegają przykurczom oraz 
osłabieniu mięśni. Jeśli w trakcie ćwiczeń lub po 
nich jeden lub więcej stawów robią się czerwone, 
obrzęknięte lub nasila się znacznie ból, konieczne 
jest przerwanie tej aktywności i odpoczynek. Gdy 
jakieś ćwiczenie powoduje regularnie wyżej wy‑
mienione problemy powinniśmy je zastąpić innym.

Generalnie zalecamy pacjentom pływanie, jazdę 
na rowerze (może być rower stacjonarny), cho‑
dzenie i gimnastykę w wodzie.
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Co robić 
z uszkodzonymi stawami?

Zarówno w trakcie trwania choroby, jak i po jej 
całkowitym ustąpieniu mamy do czynienia z tym 
problemem. W zależności od postaci choroby, 
jej aktywności i czasu trwania, a po części także 
w związku ze stosowanymi lekami, w niektórych 
stawach dochodzi do uszkodzenia chrząstki. Jeżeli 
dochodzi do znacznych deformacji stawów lub 
nawet zerwania ścięgien, to nie mamy innego 
rozwiązania niż leczenie operacyjne. Dlatego 
tak ważne w trakcie leczenia jest postępowanie 
zapobiegające uszkodzeniom układu ruchu, aby 
po zakończeniu choroby lub osiągnięciu trwałej 
remisji na leku / lekach móc żyć i ruszać się nor‑
malnie.

W tym celu stale podkreślam konieczność 
redukowania dawek sterydów lub w miarę moż‑
liwości unikania ich całkowicie. To dlatego wapń 
i witamina D są tak ważne w trakcie leczenia. 
Pełnej ruchomości stawów i dobrej sprawności 
układu ruchu nie utrzymamy bez odpowiednich 
ćwiczeń i okresowej rehabilitacji. Oczywiście nie 
można nadmiernie przeciążać stawów w okresie 
dużej aktywności choroby, aby ich nie uszkodzić. 

              www.evi-med.pl

PORADNIA REUMATOLOGICZNA – PORADNIA REUMATOLOGICZNA – tel: 58/622 95 10/11tel: 58/622 95 10/11
Kompleksowa diagnostyka i leczenie w zakresie:

• ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa, mięśni, stawów

• przewlekłe bóle głowy

• choroby reumatyczne, m.in.:  reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające 

zapalenie stawów kręgosłupa

• leczenie osteoporozy   

REUMATOLOG: lek.med. Jarosław Niebrzydowski
 Przychodnia evi-MED nr 1 ul. Bp. Dominika 16-22, Gdynia

LABORATORIUM (PEŁEN ZAKRES)LABORATORIUM (PEŁEN ZAKRES) –  – czynne pon-pt w godz. 7.00-14.00

REHABILITACJA REHABILITACJA – – ul. Świętojańska 141, Gdynia, tel. 58/66 20 460

• dolegliwości bólowe 

• rehabilitacja ortopedyczna – przed i pooperacyjna 

• rehabilitacja stanów pourazowych i przeciążeniowych 

• wady postawy ciała i inne 

• masaż limfatyczny: (uciskowy i  manualny – dobór odzieży uciskowej)    

• Komputerowa ocena stóp (płaskostopie i inne wady stóp) – wkładki 

ortopedyczne

• Konsultacje specjalistyczne (pełen zakres)
• USG (pełen zakres)
• USG ginekologiczne,  ciąży,  USG  prenatalne,  4D,  Doppler 

ciąży
• Echo serca, próba wysiłkowa, Holter EKG i ciśnieniowy
• Medycyna Pracy
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Najlepszym sposobem zapobiegania uszkodze‑
niom stawów poza ćwiczeniami i oczywiście jak 
najlepszym leczeniem choroby jest suplementacja 
witaminy D, kwasu hialuronowego i kolagenu. 
Zazwyczaj przy braku osteoporozy i ewidentnych 
niedoborów witaminy D zalecam przyjmowa‑
nie jej w dawce 2000 j.m. dziennie. Niestety ale 
większość Polaków ma niedobór witaminy D 
w organizmie, wynikający z nieodpowiedniego 
żywienia. Na ten niedobór nakłada się u chorych 
z zapaleniem stawów często leczenie steryda‑
mi oraz inne leki, które często także powodują 
lub zwiększają ryzyko wystąpienia osteoporozy. 
Wygodnym i łatwym sposobem uzupełnienia 
niedoboru kolagenu i kwasu hialuronowego w or‑
ganizmie są preparaty doustne.

Zmęczenie

Każdy wie, czym jest zmęczenie. Większość zdro‑
wych osób myśli, że zmęczenie jest okresowym 
osłabieniem siły i energii na skutek przepracowania 
fizycznego lub psychicznego. Niestety, jest to także 
jeden z najczęstszych objawów występujących 

w chorobach przewlekłych, zwłaszcza w choro‑
bach reumatycznych. Zdrowy człowiek po prze‑
pracowaniu odzyskuje siły i energię po jednej 
nocy lub kilkudniowym odpoczynku. Chorzy na 
zapalenie stawów często są zmęczeni każdego dnia 
i ani sen ani odpoczynek mogą im nie pomagać. 
To zmęczenie może wyraźnie pogarszać ich sa‑
mopoczucie przez długi okres czasu.

Przyczyny przewlekłego zmęczenia:
1. Przewlekły proces zapalny obejmujący różne 

tkanki organizmu.
2. Ból, szczególnie stały ból, utrudniający ak‑

tywność i zaburzający nocny wypoczynek.
3. Leki – mogą wywoływać różne efekty ubocz‑

ne. Niektóre powodują bezsenność, inne 
zaburzają koncentrację, osłabiają mięśnie 
lub są przyczyną zawrotów głowy, nudności, 
bólów brzucha i głowy.

4. Osłabienie i zaniki mięśni. Często zapomi‑
namy, że choroba atakuje nie tylko stawy, 
ale i inne tkanki. Dodatkowo brak ruchu lub 
ograniczenie ruchomości z powodu bólu, 
zapalenia stawu lub przykurczu powodu‑
je stopniowe osłabienie mniej używanych 
mięśni i powolny ich zanik.
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5. Niedokrwistość – częsta w zapaleniu stawów. 
Wynika zazwyczaj z faktu, że w procesie 
zapalnym organizm zużywa dużo żelaza. 
Dodatkowo niektóre leki powodują drobne 
krwawienia z przewodu pokarmowego lub 
czasem także hamują produkcję krwinek.

6. Zaburzenia snu z powodu bólów lub lęków.
7. Obniżenie nastroju lub depresja – choroba 

często zagraża pozycji społecznej chorego, 
utrudnia pracę lub ją uniemożliwia, powoduje 
utratę zarobków i lęk o przyszłość. Wielu cho‑
rych wymaga pomocy lub opieki innych osób.

8. Obecność pasożytów w przewodzie pokar‑
mowym. Zdarza się to dość często. Niektóre 
z nich mogą nawet powodować zapalenie 
stawów.

Oczywiście każdy chory może mieć kilka wyżej 
wymienionych przyczyn równocześnie.

Leczenie przewlekłego zmęczenia:
Może wymagać stosowania równocześnie zarówno 
leków, mikroelementów, ziół jak i innych metod.

• Wykluczenia niedoboru żelaza we krwi. Niski 
poziom żelaza nawet przy braku niedokrwistości 

powoduje często uczucie braku energii i prze‑
wlekłego zmęczenia. U chorych z zapaleniem 
stawów z powodu przewlekłego procesu zapal‑
nego dość często występuje niedobór żelaza.

• Wykluczenia niedoboru kwasu foliowego 
u osób przyjmujących Metotrexat. U większości 
chorych przyjmujących 5 mg kwasu foliowego 
(Acidum Folicum) raz na tydzień nie dochodzi 
do jego niedoboru, nawet przy leczeniu Me‑
totreksatem w dużych dawkach (20–25 mg na 
tydzień) przez wiele lat. Wyższe dawki kwasu 
foliowego przepisujemy tylko wtedy, kiedy 
występują objawy uboczne.

• Wykluczenia niedoboru witaminy B12 – za‑
zwyczaj z powodu upośledzonego wchłaniania 
w przewodzie pokarmowym. Jej niedobór może 
powodować niedokrwistość.

• Ocena aktywności choroby – gdy aktywność 
choroby nasila się, narasta także zmęczenie. 
Może być konieczne zwiększenie dawki leku 
leczącego lub dodanie następnego leku celem 
poprawy kontroli choroby.
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• Poprawa snu – Jeżeli masz niewystarczającą ilość 
odpoczynku w ciągu dnia, może to zaburzać twój 
sen. Gdy nie możesz zasnąć lub budzisz się z powo‑
du bólu lub sztywności, sugeruję lek przeciwbólowy 
przed snem lub gorącą kąpiel. Inne zalecenia to: nie 
pij kawy, herbaty ani alkoholu wieczorem, unikaj 
jedzenia i palenia papierosów przed snem, naucz 
się ćwiczeń relaksacyjnych i stosuj je przed snem, 
jednak nie chodzi tu o normalne ćwiczenia fizycz‑
ne. Zazwyczaj powinniśmy unikać takich ćwiczeń 
na 3 godziny przed pójściem do łóżka. Sprawdź czy 
przyjęcie leku przeciwbólowego wieczorem nie po‑
prawi twojego snu i porannego wstawania. Bardzo 
ważny jest nocny odpoczynek na odpowiednim 
materacu i korzystanie z dopasowanej poduszki. 
Jeżeli skarżysz się na bóle lub sztywność w szyi lub 
barkach, powinieneś poeksperymentować z inną 
poduszką. Silny ból stawu zaburzających sen może 
zlikwidować zastosowanie stabilizatora lub iniekcja 
sterydowa do tego stawu.

• Ćwiczenia fizyczne – bardzo często poprawiają 
samopoczucie i zmniejszają uczucie przewle‑
kłego zmęczenia. Nie wolno odkładać ćwiczeń 
na potem „Jak się lepiej poczuję”

• Relaks – naucz się technik relaksacyjnych i sto‑
suj je tak często jak to jest możliwe.

• Jeżeli masz dużą sztywność stawów rano po 
przebudzeniu i kłopoty ze wstawaniem, spróbuj 
wykonywać ćwiczenia w łóżku. Często pomaga 
w takiej sytuacji lek (NLPZ) na noc.

• Dieta może ci pomóc – Niektóre badania wy‑
kazały poprawę stanu zdrowia chorych, którzy 
zmienili dietę na wegetariańską, śródziemno‑
morską lub wegańską. Generalnie najlepsza 
jest dieta wegańska ale nie każdy chory jest 
w stanie ją zaakceptować. Na drugim miejscu 
jest dieta wegetariańska, nieco mniej korzystna 
jest dieta śródziemnomorska. W ostateczności 
może być dieta bez czerwonego mięsa.

• Zmiana oleju zawierającego dużo omega‑6 
kwasów tłuszczowych na olej zawierający dużo 
omega‑3 kwasów tłuszczowych u części chorych 
redukuje objawy zapalenia stawów. Dlatego zale‑
cam oliwkę z oliwek, olej rzepakowy i olej lniany.

• Niedobory witamin lub minerałów – naj‑
częściej występują niedobory witaminy C, D, 
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B6, B12, witaminy E, wapnia, magnezu, cynku 
i selenu. Uzupełnienie tych niedoborów może 
poprawić samopoczucie. Znacznie lepiej dzia‑
łają naturalne preparaty niż zestawy sztucz‑
nych witamin. Częściej mamy do czynienia 
z niedoborem mikroelementów, co jest trudne 
do stwierdzenia. Proponuję w okresach gor‑
szego samopoczucia wypróbować zioła, np. 
pokrzywę, korzeń żeń‑szenia, aloes lub mi‑
nerały,. Nie polecam przyjmowania jednego 
preparatu przez długi okres czasu. Wystarczy 
kilka tygodni, a czasem widać efekt już po 
kilku dniach. Jeżeli nie mamy poprawy warto 
zmienić preparat na inny. Zdarza się, że mamy 
rewelacyjny efekt bardzo szybko, ale później 
nigdy już się to nie powtarza. To znaczy, że 
niedobór mikroelementu / ów, który wystąpił 
poprzednio, został uzupełniony i następnym 
razem musimy znaleźć coś innego.

Jak poprawić jakość swojego 
życia z zapaleniem stawów?

1. Poświęć czas na naukę i zrozumienie swojej 
choroby.

Nie będzie to czas stracony. Musisz być pewien, 
jakiego typu jest to zapalenie stawów. W innym 
razie będziesz narażony na to, że ktoś wprowadzi 
cię w błąd, udzielając porad dla chorych z inną 
chorobą.

Nazwa zapalenie stawów obejmuje wiele różnych 
chorób. Ten poradnik jest dla osób z reumatoidal‑
nym zapaleniem stawów, najczęstszą zapalną cho‑
robą stawów, ale nie jedyną. Bardzo wiele starszych 
osób narzeka na „reumatyzm”, czyli coś, co nie 
istnieje. Nie ma choroby, która by się tak nazywała.

Zazwyczaj chodzi o zmiany zwyrodnieniowe 
stawów. Jeżeli ktoś w twojej rodzinie miał po‑
przednio problemy ze stawami, to lekarz powi‑
nien to wiedzieć, ale bardzo ważna jest diagnoza 
medyczna, a nie ludowe nazewnictwo.

Jak najszybciej naucz się sposobów redukcji 
bólu, takich jak techniki relaksacyjne, używanie 
gorących lub zimnych okładów. Chciałbym zazna‑
czyć, że każdy sam musi znaleźć dla siebie najlep‑
sze sposoby, które będą skuteczne. To, co pomaga 
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innym nie musi dawać ulgi tobie. Zazwyczaj zimne 
okłady na stawy są skuteczniejsze niż gorące. Na‑
tomiast rano przy nasilonej sztywności większość 
chorych woli gorący prysznic, po którym znacznie 
szybciej poprawia się ruchomość stawów.

W zapaleniu stawu z obrzękiem i wysiękiem 
gorący okład może zaszkodzić, a nie pomóc. Ciepło 
bardziej pomaga w bólach korzonkowych, a więc 
dolegliwościach odkręgosłupowych.

Odpowiednia aktywność fizyczna jest bardzo 
ważna. Nie mam tu na myśli bardzo popularnej 
w Polsce formy spacerków po sąsiadach i narze‑
kania oraz opowiadania wszystkim, jak nas boli.

Korzystaj z pomocy innych osób i grup wsparcia 
w zakresie porad, kontaktów socjalnych, emocjo‑
nalnego wsparcia i nauki o chorobie. Nie chodź 
na spotkania grup narzekaczy, jęczących i ocze‑
kujących tylko pocieszania przy braku chęci do 
zrobienia czegokolwiek dla poprawy swojego stanu 
zdrowia.

Jest bardzo dużo sposobów, aby sobie pomóc, 
ale trzeba coś chcieć i to robić, a nie narzekać.

2. Nie opóźniaj leczenia
Wielu chorym trudno jest się pogodzić z roz‑

poznaniem reumatoidalnego zapalenia stawów 

i koniecznością leczenia się przez wiele lat. Cho‑
wanie głowy w piasek – specjalność strusi – jest 
dość popularną metodą w Polsce. Jak nie chodzę 
do lekarza i nie przyznaję się do choroby to jej 
nie ma?

Ta choroba nie zna litości, nie zrobi dla ciebie 
prezentu i nie pójdzie sobie do kogoś innego. 
Często pacjenci mówią „myślałem / am, że samo 
przejdzie”. Choroba może przebiegać mniej lub 
bardziej ostro. Zaczynać się nagle lub powoli, 
prawie niezauważalnie. Wszystkie badania po‑
twierdzają, że czas rozpoczęcia leczenia ma bardzo 
duże znaczenie i decyduje o efektach leczenia oraz 
o stopniu uszkodzenia stawów w czasie jej trwania.

3. Blisko współpracuj z całym zespołem
Każdy chory z RZS‑em powinien być pod opieką 

całego zespołu specjalistów. Praktycznie jest to 
możliwe tylko w nielicznych ośrodkach w Polsce. 
Prawdopodobnie sam / a będziesz musiał / a zorga‑
nizować sobie zespół. Poza specjalistą reumato‑
logiem, konieczny jest stały kontakt z lekarzem 
rodzinnym, który musi mieć pełną informację 
o twoim leczeniu, przepisywanych lekach i ich 
dawkach oraz o terminach koniecznych badań. 
Niezbędny jest stały kontakt z rehabilitantem 
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i fizjoterapeutą, często także z psychologiem, or‑
topedą i specjalistą od terapii zajęciowej (jeśli jest 
taki w twoim miejscu zamieszkania).

Dla lepszego kontaktu z lekarzem, zapisuj wcze‑
śniej pytania i swoje wątpliwości, gdyż w trakcie 
wizyty możesz zapomnieć, o co chcesz zapytać. 
Pamiętaj o przynoszeniu wyników badań i zdjęć 
rentgenowskich. Ważne jest, aby mieć u specja‑
listy kliszę / płytę CD, a nie tylko opis. Istotne 
badania bez trudu można zawczasu skserować. 
Jeśli jest to możliwe, rozważ pomoc / obecność 
kogoś z rodziny lub przyjaciół w trakcie wizy‑
ty. „Dodatkowe uszy” często się przydają, aby 
zapamiętać wszystko to, co mówił specjalista. 
Ja zawsze każdemu pacjentowi, bez względu na 
wiek, piszę na kartce wszystko, co ustaliliśmy. 
Przynoś ze sobą kartkę z zapisanymi lekami i ich 
dawkami.

W UK chorzy (ponad 90%) otrzymują zawsze 
Metotreksat w tabletkach 2,5 mg, nawet jak muszą 
łykać 10 tabletek jednorazowo. Dla zasady więk‑
szość lekarzy nie przepisuje tabletek po 10 mg aby 
uniknąć pomyłek. W Polsce widziałem już wie‑
lokrotnie pomyłki z dawkowaniem Metotreksatu 
i pacjentów przyjmujących dawki niebezpieczne 
dla życia.

Gdy lekarz zapisze tobie tabletki po 10 mg, 
a inny specjalista sądzi, że masz lek po 2,5 mg, 
to jego zalecenia odnośnie przyjmowania ilości 
tabletek nie będą już prawidłowe, mimo że oparte 
na dobrej woli i chęci pomocy.

Maksymalna dopuszczalna dawka Metotreksatu 
dla chorych na RZS wynosi 25 mg, jeden raz na 
tydzień. Dermatolodzy przy znacznie nasilonej 
łuszczycy czasem przepisują do 30 mg na tydzień. 
Z badań wynika, że dawka powyżej 25 mg na tydzień 
nie działa lepiej w reumatoidalnym zapaleniu sta‑
wów, a jedynie może zwiększać ryzyko wystąpienia 
niepożądanych objawów ubocznych. Dlatego należy 
zawsze zapisać ilość tabletek i dawkę jednej tabletki. 
Najlepiej byłoby nie zmieniać tabletek z 2,5 mg na 
5 mg czy 10 mg i odwrotnie. Jedna pomyłka w tej 
sytuacji skutkuje brakiem leczenia lub przyjmowa‑
niem leku w dawce zagrażającej życiu. Widziałem 
pacjentów (w Polsce oczywiście) przyjmujących 
Metotreksat 3 × 1 tabletka dziennie, zamiast 3 ta‑
bletki jeden raz na tydzień oraz przyjmujących 6 
tabletek na tydzień po 10 mg, zamiast 2,5 mg.

W pierwszym przypadku dawka wynosiła 52,5 
mg na tydzień, a w drugim 60 mg na tydzień, przy 
maksymalnej stosowanej dawce w reumatologii 
25–30 mg.
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Pacjentka przyjmująca lek codziennie, trafiła 
do szpitala z ciężką niedokrwistością z powodu 
zahamowania produkcji krwinek czerwonych 
w szpiku. Dlatego lek zawsze zalecamy przyjmo‑
wać tylko raz w tygodniu. Jeden lub dwa dni po 
Metotreksacie, każdy pacjent powinien przyjmo‑
wać kwas foliowy (Acidum Folicum) w dawce 5 
mg 1 tabl. na tydzień. Przy niewielkich objawach 
ubocznych, zamiast zmniejszyć dawkę leku, często 
zwiększamy ilość tabletek kwasu foliowego do 
3–4 na tydzień, maksymalnie do 6 tabl. po 5 mg 
czyli po 1 tabletce codziennie oprócz dnia kiedy 
przyjmujesz Metotrexat.

Uwaga:
Nigdy nie przyjmuj kwasu foliowego w dniu, 
w którym bierzesz Metotreksat.

Zawsze pytaj o objawy uboczne i spodziewane 
korzyści przy zmianie leku. Uważaj na preparaty 
kupowane bez recepty i konsultuj ich przyjmo‑
wanie z lekarzem.

4. Dowiedz się więcej o innych opcjach leczenia
Najważniejsza jest wiedza o twoim typie zapalenia 
stawów. Rozpoznanie choroby może ulec zmianie 

w trakcie leczenia. Nie zawsze jest to wynik błędnej 
diagnozy. Często na początku choroba nie daje 
nam podstaw do określenia typu zapalenia lub 
w trakcie leczenia objawy się zmieniają. Układ im‑
munologiczny jest stale aktywny i pod wpływem 
leków, stresów oraz infekcji jego reakcje mogą 
ulegać zmianom. Praktycznie drobne korekty 
w jego działaniu następują stale.

Wiele chorób immunologicznych ma podobne 
objawy lub też mogą nakładać się na siebie róż‑
ne choroby. Możliwe jest, że w trakcie leczenia 
choroba zmieni się na tyle, że musimy uznać ją 
za inną, niż tą którą rozpoznaliśmy na począt‑
ku. Dla przykładu zapalenie stawów uważane za 
reumatoidalne może być uznane za łuszczycowe, 
gdy po kilku miesiącach leczenia pojawią się na 
skórze typowe zmiany. Wielu pacjentów w trakcie 
leczenia RZS ma równocześnie objawy zespołu 
Raynauda lub zespołu Sjögrena.

Są to zaburzenia często towarzyszące innym 
chorobom reumatycznym. Leczenie może zależeć 
także od tego, które stawy są zajęte lub od trybu 
życia. Także od nasilenia bólu i innych objawów.

Całościowa terapia powinna obejmować:
 ◆ leczenie lekami,
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 ◆ terapię fizykalną,
 ◆ ćwiczenia,
 ◆ odpowiednią dietę,
 ◆ stosowanie technik kontrolujących / ogranicza‑

jących ból,
 ◆ emocjonalne i socjalne wsparcie,
 ◆ odpowiednią równowagę pomiędzy aktywno‑

ścią i odpoczynkiem.

Fizjoterapeuta może udzielić ci porad doty‑
czących ćwiczeń, postawy niemedycznych sposo‑
bów radzenia sobie z bólem. Także jak stosować 
techniki zapewniające twoim stawom i mięśniom 
odpowiednią sprawność.

5. Ważne są ćwiczenia poprawiające ruchomość 
stawów, hydroterapia – ćwiczenia w wodzie 
i różne zabiegi wodne, elektroterapia, kriote‑
rapia, pole magnetyczne, laseroterapia, ćwi‑
czenia rozciągające i wzmacniające mięśnie.

Podsumowanie

W ostatnich kilkunastu latach dokonał się ogrom‑
ny postęp w reumatologii, a zwłaszcza w leczeniu 
zapaleń stawów. Nieustannie pojawiają się nowe 
leki i coraz lepsze metody leczenia.

Najważniejsze z nich to:
1. Wprowadzenie nowych leków zarówno 

DMARD’s jak i leków biologicznych
2. Zmiana strategii leczenia – na bardziej 

agresywną od początku oraz stosowanie 
w odpowiednim czasie kombinacji różnych 
leków, zamiast leczenia pojedynczym lekiem 
stosowanym kolejno jeden po drugim

3. Indywidualne dopasowywanie leczenia do 
pacjenta i elastyczność przy zmianie terapii, 
gdy tylko zajdzie taka konieczność. Jest to 
znacznie skuteczniejsze postępowanie, niż 
metody leczenia stosowanie w przeszłości

Aktualne zalecenia dotyczące leczenia 
reumatoidalnego zapalenia stawów:

1. Leczenie rozpoczynamy jak najszybciej – 
zaraz po postawieniu diagnozy. W związku 
z tym, że rezultaty zależą od czasu, kluczową 
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zasadą jest jak najszybsze rozpoznanie cho‑
roby i rozpoczęcie leczenia.

2. W razie wątpliwości co do rodzaju choroby 
reumatycznej czy typu zapalenia stawów 
bezpieczniej i lepiej dla chorego jest roz‑
począć leczenie Metotreksatem i wszelkie 
wątpliwości wyjaśniać później, niż czekać 
aż choroba poczyni w układzie ruchu nie‑
odwracalne szkody.

3. Całe postępowanie musi być nastawione na 
jak najszybsze opanowanie choroby, czyli 
uzyskanie remisji. Wymaga to kontroli pa‑
cjenta na początku leczenia co najmniej co 3 
miesiące i to w sytuacji, gdy nie ma żadnych 
problemów z przyjmowaniem leków.

4. Lekiem z wyboru jest Metotreksat. Począt‑
kowa dawka wynosi zazwyczaj 15 mg 1 raz 
na tydzień przez 2 tygodnie, a następnie, 
jeśli lek jest dobrze tolerowany, powinna 
być zwiększona do 20 mg 1 raz na tydzień. 
Przy dużej aktywności choroby stopniowo 
zwiększamy dawkę do 25 mg na tydzień.

5. Gdy nie możemy stosować Metotreksa‑
tu, leczenie zaczynamy od Sulfasalazy‑
ny EN, rzadziej od innych leków z grupy 
DMARD’s.

6. Sterydy dodajemy, jako początkowe le‑
czenie krótkoterminowe, ale powinno się 
je odstawić tak szybko, jak jest to tylko 
możliwe. Lepszą metodą od przyjmowa‑
nia tabletek jest podanie jednorazowo do‑
mięśniowo Depo‑Medrolu lub Kenalogu, 
zazwyczaj w dawce 120 mg. Tylko osobom 
bardzo drobnym dajemy mniejszą dawkę 
(80 mg).

7. Jeżeli stosowane leczenie nie daje efektu 
zmieniamy lek lub dodajemy nowy tak szyb‑
ko, jak tylko jest to możliwe, czyli po ocenie 
działania dotychczasowych leków (3–4 mie‑
siące). Zazwyczaj dodajemy kolejny lek do 
Metotreksatu.

8. Gdy leczenie lekami DMARD’s jest nie‑
skuteczne zaleca się leczenie lekami bio‑
logicznymi. Jako pierwszy lek biologiczny 
wybiera się zazwyczaj jeden z następujących: 
adalimumab, certolizumab, etanercept, goli‑
mumab, infliksymab, abatacept, rytuksymab. 
Wybór leku jest zazwyczaj przypadkowy, 
tzn. nie mamy żadnych możliwości usta‑
lenia wcześniej, który z tych leków będzie 
działał lepiej. Jedynie przy przeciwwskaza‑
niach do niektórych leków możemy wybrać 
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inny. Ostatnie badania wykazały, że toci‑
lizumab jest znacznie skuteczniejszy, gdy 
zostanie podany po rytuksymabie. Dlatego 
też praktycznie nie zaczyna się leczenia od 
tego leku. W UK zawsze wybieramy ten 
lek, który działał bardzo dobrze u innego 
krewnego pacjenta, co zwiększa szanse na 
skuteczne leczenie.

9. Chorzy na RZS, którzy nie mieli dobrej reak‑
cji na leczenie pierwszym wybranym lekiem 
biologicznym (remisji w ciągu 3 miesięcy) 
powinni otrzymać inny. Widziałem pacjen‑
tów, którzy przez kilka lat leczenia mieli po 
kolei 5 lub 6 różnych leków biologicznych. 
Nigdy nie wiemy, który lek będzie lepszy 
i na jak długo spowoduje remisję.

10. W przypadku remisji utrzymującej się przez 
okres 2 lat rozważamy ostrożne odstawianie 
leków. Zawsze zaczynamy od zmniejszania 
dawki i stopniowego odstawienia jednego 
leku, a potem następnego. Każdy lek, w tym 
także leki biologiczne, możemy dawać albo 
w mniejszych dawkach albo w większych 
odstępach czasowych. W razie nasilenia się 
objawów choroby wracamy do poprzedniej 
dawki leku.

11. W przypadku Metotreksatu zmniejszamy 
tylko dawkę. Nie wydłużamy odstępów mię‑
dzy dawkami leku.

12. U chorych leczonych iniekcjami z soli złota 
nie odstawiamy leku jak w przeszłości, po 
osiągnięciu określonej dawki. Można lek 
podawać w okresie remisji 1 raz na miesiąc, 
a w razie zaostrzenia choroby zwiększyć 
częstość podawania na 1 raz na tydzień do 
momentu ponownego osiągnięcia remisji.

13. Gdy leczenie jest tylko częściowo skutecz‑
ne raczej dodajemy do leku następny, a nie 
zmieniamy go na inny. Łączenie leków 
DMARD’s pozwala uzyskać lepsze efekty 
przy mniejszym ryzyku wystąpienia działań 
niepożądanych.

Dodatkowe wyjaśnienia:
 ◆ Wszyscy wiedzą, że najczęściej zajęte są stawy rąk 

(międzypaliczkowe bliższe i śródręczno‑paliczko‑
we), nadgarstki, barki, kolana, stawy skokowe i sta‑
wy palców stóp (głównie śródstopno‑paliczkowe), 
rzadziej stawy łokciowe, biodrowe i w odcinku 
szyjnym kręgosłupa. Jednak nadżerki w stawach 
zazwyczaj rozwijają się najszybciej w stawach rąk 
i stóp. Nie zawsze na początku choroby zwraca‑
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my należytą uwagę na stopy, w których często 
dochodzi do największych uszkodzeń stawów, 
co skutkuje później koniecznością wykonywania 
licznych operacji. Dlatego chciałbym podkreślić, 
że bardzo ważne jest badanie stóp i odpowiednie 
obuwie oraz jak najszybsza korekta najmniejszych 
nawet anomalii.

 ◆ RZS może także zajmować ścięgna, które mają 
w swoich pochewkach podobną tkankę do tej 
w stawach. Gdy ziarnina zapalna rozrasta się 
wewnątrz pochewki ścięgna, może doprowa‑
dzić do nadżerek w ścięgnie i następnie do jego 
zerwania. W takiej sytuacji szybkie leczenie 
chirurgiczne jest jedyną rozsądną opcją.

 ◆ Rzadko w przebiegu choroby rozwijają się zmia‑
ny w płucach, naczyniach krwionośnych czy 
sercu.

 ◆ Przy aktywnej chorobie część chorych ma guzki 
reumatoidalne w okolicach łokci, kolan, także 
na rękach i stopach oraz w innych miejscach 
narażonych na ucisk lub drobne urazy. Gdy są 
bolesne lub bardzo przeszkadzają w wykonywa‑
niu codziennych czynności, to można je usunąć 
chirurgicznie. Jeżeli jednak choroba nie jest 
pod kontrolą, najczęściej ponownie rozwijają 
się w tych samych miejscach. Dlatego przed 

usunięciem takiego guzka należy rozważyć czy 
nie jest konieczna zmiana leczenia. Jak już wie‑
cie, nowy lek będzie działał dopiero po 3 mie‑
siącach. Dlatego ta zmiana powinna nastąpić 
przed leczeniem chirurgicznym, a nie dopiero 
w momencie, gdy po zabiegu zaczną rosnąć 
nowe guzki. Przy odpowiednim leczeniu, gdy 
spada aktywność choroby guzki reumatoidalne 
zazwyczaj same znikają. Dlatego odradzam ich 
usuwanie do czasu osiągnięcia remisji.

 ◆ Znacznie częściej wśród chorób zajmujących 
stawy występuje choroba zwyrodnieniowa, 
zazwyczaj u osób powyżej 50 roku życia, ale 
zdarza się także wcześniej. Obie te choroby 
nie mają ze sobą nic wspólnego. Fakt wystę‑
powania w rodzinie choroby zwyrodnieniowej 
stawów (osteoarthritis) nie powoduje żadnego 
dodatkowego ryzyka rozwoju choroby zapalnej 
stawów u innych członków rodziny. Można 
mieć równocześnie obie choroby, dlatego ważne 
jest odróżnianie objawów związanych z zapa‑
leniem stawów od choroby zwyrodnieniowej. 
Te choroby leczy się odmiennie, poza chorobą 
zwyrodnieniową z odczynem zapalnym, kiedy 
to możemy zastosować Plaquenil lub Sulfasa‑
lazynę.



 ◆ Jeżeli przyjmujesz leki z grupy DMARD’s, biolo‑
giczne lub sterydy dla własnego bezpieczeństwa 
noś przy sobie informację o przyjmowanym 
leku / lekach. Konieczna jest nazwa leku, czas 
przyjmowania i dawka. W sytuacjach zagroże‑
nia życia, ciężkich infekcjach czy wypadkach te 
informacje mogą uratować ci życie.

Wszelkie uwagi i zapytania proszę kierować 
do autora na adres:

jarek11141@wp.pl 


