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OPIS PRZYPADKU 
Z powodu trwającego od miesiąca bólu dolnego odcinka krę-
gosłupa do lekarza rodzinnego zgłosił się 34-letni mężczyzna 
(A.S.) pracujący jako magazynier. Ból był najsilniejszy w nocy, 
przerywał sen. Chory próbował zmieniać pozycję, a także spać 
na innym materacu, ale nie przynosiło mu to ulgi. W ciągu dnia, 
w pracy odczuwał znacznie słabszy ból, który pozwalał mu pra-
cować. Jednak po powrocie do domu i krótkiej popołudniowej 
drzemce ból powracał. Żeby ustąpił, chory musiał zażywać ibu-
profen w dawce 400 mg. Podobne dolegliwości odczuwał ok. 15 
lat temu i wówczas, jak pamięta, był leczony i rehabilitowany 
z powodu zapalenia nerwu kulszowego. Wówczas dolegliwości 
ustąpiły po mniej więcej 2 miesiącach. Jako nastolatek cierpiał 
na zapalenie przyczepu ścięgna Achillesa, które wystąpiło po 
rozgrywkach piłki nożnej. 5 lat temu przebył zapalenie tęczów-
ki oka prawego. Neguje dolegliwości z układu krążenia, odde-
chowego, pokarmowego, moczowego, alergie, choroby skórne, 
urazy, zabiegi operacyjne. 
Wywiad rodzinny: matka (61 lat) ma wszczepiony rozrusznik 
serca z powodu A-V bloku III stopnia, który wystąpił u niej 
8 lat temu, ponadto leczy się z powodu dyskopatii zwyrodnie-
niowej kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego. Ojciec (65 lat) ma 
nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane lekami. 
Lekarz rodzinny zbadał pacjenta. Badanie narządów we-
wnętrznych i skóry nie wykazało odchyleń od stanu prawidło-
wego. Odległość palce–podłoga – 20 cm. Test Lasègue’a obu-

stronnie ujemny. Lekarz ocenił, że przyczyną dolegliwości A.S. 
może być zespół przeciążeniowy (chory jako magazynier spo-
radycznie przenosi ciężary do 20 kg). Zalecił wykonanie RTG 
kręgosłupa lędźwiowego oraz przyjmowanie paracetamolu 4 × 
500 mg p.o. 

WIZYTA DRUGA
Po miesiącu ból zmniejszył się dzięki systematycznemu stoso-
waniu paracetamolu, ale nie ustąpił całkowicie. Utrzymywała 
się sztywność, zwłaszcza w godzinach porannych. Chory skar-
żył się na męczliwość, znużenie, ból i ograniczenie ruchomości 
odcinka szyjnego kręgosłupa. RTG kręgosłupa lędźwiowego 
poza niespojeniem łuku L5 nie wykazał innych nieprawidłowo-
ści. Lekarz zalecił choremu przyjmowanie preparatu złożonego 
z tramadolu (37,5 mg) i paracetamolu (325 mg) 4 razy dziennie 
w stałych odstępach czasowych. Wydał skierowanie do neuro-
loga, tłumacząc, że wskazane jest przeprowadzenie szczegóło-
wych badań, w tym prawdopodobnie MRI kręgosłupa lędźwio-
wego. Wypisał L4 i skierował chorego na podstawowe badania 
krwi oraz moczu. 

WIZYTA TRZECIA
Chory po miesiącu zgłosił się na wizytę do neurologa. Ból ple-
ców i kręgosłupa szyjnego był znacznie słabszy, ale pojawił się 
naprzemienny ból pośladków. W badaniu neurologicznym le-
karz nie stwierdził zaburzeń czucia ani osłabienia odruchów. 
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Nie odkrył deficytów neurologicznych. OB – 28 mm/h. Morfo-
logia prawidłowa; AST, ALT, kreatynina – wartości w granicach 
normy. Lekarz wydał skierowanie na badanie MRI kręgosłupa 
lędźwiowego. 

WIZYTA CZWARTA 
MRI ujawniło przepuklinę pośrodkową krążka międzykręgo-
wego pomiędzy L4 a L5, bez innych nieprawidłowości. Chory 
został skierowany na rehabilitację. Zalecono kontynuowanie 
dotychczasowego leczenia farmakologicznego.

WIZYTA PIĄTA 
Po miesiącu chory zakończył 3-tygodniową rehabilitację ukie-
runkowaną na leczenie dyskopatii. Czuł się lepiej, ale bóle po-
śladków nie ustępowały. Podczas badania neurolog zwrócił 
uwagę na ograniczenie ruchomości kręgosłupa szyjnego i zale-
cił konsultację u lekarza reumatologa.

WIZYTA SZÓSTA
Lekarz reumatolog zebrał wywiad, w którym pytał o łuszczy-
cę, biegunkę, zmiany na błonach śluzówkowych, wyciek z cew-
ki moczowej, bolesność jąder, ukąszenia przez kleszcze – na 
wszystkie pytania otrzymał odpowiedź negatywną. Następ-
nie zbadał chorego. Testy na stawy krzyżowo-biodrowe wy-
padły obustronnie dodatnio. Test Schobera – 3,0 cm (norma 
≥  4,0  cm), boczne zgięcie kręgosłupa wynosiło 17 cm (norma 
powyżej 10 cm). Rozszerzalność klatki piersiowej – 5,0 cm. 
Rotacja lewostronna kręgosłupa szyjnego 65°, prawostronna 
60° (norma > 70°), odległość lewego płatka usznego od ściany 
15 cm, a prawego – 16,0 cm (norma < 12 cm). Lekarz nie stwier-
dził bolesności stawów obwodowych, obrzęków ani zapalenia 
palców (dactylitis). W badaniu zwrócił uwagę na skórę, błonę 
śluzową jamy ustnej, paznokcie, które nie odbiegały od normy. 
Na podstawie badania (ograniczenie ruchomości kręgosłupa, 
bolesność stawów krzyżowo-biodrowych) i wywiadu (przebyte 
zapalenie tęczówki, zapalny charakter bólu kręgosłupa) lekarz 
rozpoznał wczesną postać zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa (ZZSK). Żeby potwierdzić rozpoznanie, zlecił bada-
nia HLA-B27, RTG stawów krzyżowo-biodrowych, oraz włączył 
leczenie NLPZ – diklofenakiem w dawce 2 razy dziennie 75 mg 
p.o., zalecił jednocześnie odstawienie dotychczasowego lecze-
nia – preparatu tramadolu z paracetamolem. Na zakończenie 
wizyty chory wypełnił dwa kwestionariusze: BASDAI (Bath An-
kylosing Spondylitis Disease Activity Index) (wynik 5,6) i BASFI 
(Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) (wynik 1,8). 
Z wynikami badań miał się zgłosić po miesiącu. 

WIZYTA SIÓDMA 
Chory już po 48 h od rozpoczęcia terapii diklofenakiem poczuł 
się znacznie lepiej. Ból ustąpił prawie całkowicie, sztywność 

poranna skróciła się do 10–15 min. Pacjent wykonał badania. 
We krwi stwierdzono obecność antygenu HLA-B27. OB i CRP 
oznaczone 3 dni przed wizytą mieściły się w granicach normy, 
tak samo jak morfologia krwi i transaminazy. W RTG stawów 
krzyżowo-biodrowych nie stwierdzono nieprawidłowości. 
Badanie fizykalne narządu ruchu wykazało poprawę. Testy na 
stawy krzyżowo-biodrowe były obustronnie dodatnie, choć ich 
ból wywołany uciskiem był znacznie słabszy. Test Schobera – 
3,5 cm, rozszerzalność klatki piersiowej – 5,0 cm. Zgięcie bocz-
ne kręgosłupa obustronnie 19,0 cm. Odległość lewego płatka 
usznego od ściany 13,0 cm, prawego 14,0 cm. Rotacja kręgo-
słupa szyjnego lewostronna 70°, a prawostronna 65°. Wyniki 
powtórzonych po miesiącu kwestionariuszy: BASDAI – 4,2, 
BASFI – 2,0.
W badaniu ogólnointernistycznym nie stwierdzono żadnych 
odchyleń od normy. Wobec prawidłowego obrazu radiologicz-
nego pacjent po konsultacji z lekarzem reumatologiem posta-
nowił wykonać badanie rezonansu magnetycznego stawów 
krzyżowo-biodrowych. Lekarz zalecił kontynuowanie dotych-
czasowej terapii. Poinformował o konieczności stałej, odpo-
wiedniej kinezyterapii i znaczeniu ćwiczeń dla zachowania pra-
widłowej sylwetki. Zalecił wizytę po dwóch miesiącach.

WIZYTA ÓSMA
W wykonanym 3 tygodnie przed wizytą MRI stawów stwier-
dzono obrzęk szpiku kostnego (czynny proces zapalny w sta-
wie krzyżowo-biodrowym) w rzucie lewego stawu krzyżowo- 
-biodrowego i pojedyncze małe nadżerki oraz depozyty tkanki 
tłuszczowej obustronnie. Chory obecnie bez dolegliwości bó-
lowych. Przyjmuje diklofenak 2 × 75 mg p.o. Jednak tolerancja 
leku jest gorsza. Ma zgagę, wzdęcia, pobolewania w nadbrzu-
szu. Badanie krwi wykazało nieznaczne, 1,5 raza ponad górną 
granicę normy podwyższenie aktywności transaminaz. Reu-
matolog zalecił choremu profilaktyczne przyjmowanie inhibi-
tora pompy protonowej – pantoprazolu w dawce 20 mg p.o., 
zmniejszenie dawki diklofenaku do 100 mg p.o. raz dziennie, 
a w razie bólu przyjmowanie preparatu złożonego z tramadolu 
i paracetamolu oraz kontynuowanie rehabilitacji. 

KOLEJNE WIZYTY
U chorego uzyskano znaczącą poprawę kliniczną. Gastroskopia 
wykonana z powodu utrzymującego się dyskomfortu nie wy-
kazała nieprawidłowości poza dwiema nadżerkami w okolicy 
przedodźwiernikowej żołądka i lekkim przekrwieniem błony 
śluzowej w trzonie. Aktywność transaminaz po zmniejsze-
niu dawki diklofenaku uległa normalizacji. Kontrola bólu przy 
dawce diklofenaku 2 × 50 mg p.o. (jednorazowa dawka 100 mg 
diklofenaku nie zapewniała całodobowej kontroli bólu) oraz 
dorywczo, na żądanie przyjmowanego paracetamolu lub para-
cetamolu z tramadolem była dobra. Chory dwa razy dziennie 
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wykonuje zalecany przez rehabilitantów zestaw ćwiczeń i sta-
ra się uczęszczać na basen kilka razy w tygodniu. Przynajmniej 
raz w roku korzysta z leczenia sanatoryjnego. Jest pod kontrolą 
reumatologa.

CZY MOŻNA BYŁO WCZEŚNIEJ POSTAWIĆ 
ROZPOZNANIE I WDROŻYĆ LECZENIE? CZY 
LECZENIE JEST PROWADZONE POPRAWNIE?
Lekarz rodzinny już na podstawie wywiadu mógł podejrzewać, 
że przyczyną bólu jest zapalenie. Ból zapalny jest przewlekły, 
tzn. trwa dłużej niż 3 miesiące, i pojawia się u osób młodszych, 
tzn. przed 45. r.ż., charakteryzuje się nasileniem w okresie spo-
czynku, a ustępuje podczas aktywności ruchowej. Najbardziej 
odczuwalny staje się w godzinach nocnych i wczesnoporan-
nych. Towarzyszy mu sztywność trwająca co najmniej 30 min. 
Bardzo często chorzy na ZZSK podają, że byli leczeni na za-
palenie nerwu kulszowego, chociaż dokładniejszy wywiad nie 
potwierdza charakterystycznego dla tego schorzenia promie-
niowania bólu. Często lekceważony przez lekarzy naprzemien-
ny ból pośladków jest rzadszym, ale bardziej specyficznym ob-
jawem bólu zapalnego i może wskazywać na zapalenie stawów 
krzyżowo-biodrowych. Trzeba jednak pamiętać, że tylko 5% 
przypadków bólów dolnego odcinka pleców ma pochodzenie 
zapalne. 
ZZSK jest zapalną chorobą reumatyczną, która w naszej czę-
ści Europy dotyka ok. 0,9% populacji, a więc niewiele mniej niż 
reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), i niestety również do-
prowadza do kalectwa, co ma konsekwencje społeczne.
Podstępny przebieg ZZSK powoduje, że często upływa kilka lat, 
zanim zostanie postawiona prawidłowa diagnoza. Przebyte za-
palenie tęczówki również powinno być „sygnałem alarmowym” 
nasuwającym przy zgłaszanych przez chorego objawach podej-
rzenie zapalnej spondyloartropatii (tab. 1) [1]. Zapalenie przy-
czepu ścięgna Achillesa (zapalenia przyczepów ścięgnistych 

należą do obrazu spondyloartropatii zapalnych), które chory 
przebył w dzieciństwie, u chłopców często wiązane z urazem, 
może być pierwszym objawem spondyloartropatii. W począt-
kowym okresie obraz radiologiczny kręgosłupa i stawów krzy-
żowo-biodrowych może być opisywany jako prawidłowy. Stan 
zapalny rozpoznaje się na podstawie obrzęku szpiku widoczne-
go w dwusekwencyjnym badaniu MRI. 
Diagnostycznym objawem jest też odpowiedź na pełną dawkę 
przeciwzapalną NLPZ w ciągu 48 h. „Mechaniczny” ból pleców 
powinien ustąpić po zastosowaniu paracetamolu, a ból korze-
niowy – neuropatyczny – odpowiada na tramadol. Brak do-
statecznej reakcji przeciwbólowej na te leki nakazywał poszu-
kiwanie innej przyczyny bólu. Jednocześnie należy zaznaczyć, 
że zalecenie przyjmowania o stałych porach (a nie na żądanie) 
preparatu złożonego z tramadolu i paracetamolu było zgodne 
z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych 
zajmujących się problemem bólu przewlekłego. Należy poda-
wać leki przeciwbólowe tak, aby nie dopuszczać do pojawienia 
się bólu, niejako żeby wyprzedzić jego wystąpienie. Ból prze-
wlekły wyzwala reakcje, które następnie można uznać za od-
dzielną jednostkę chorobową.
Stwierdzenie u chorego obecności HLA-B27 (+) przy zapaleniu 
stawów krzyżowo-biodrowych widocznym w MRI jednoznacz-
nie przesądziło o rozpoznaniu wczesnej postaci ZZSK (tab. 2). 
HLA-B27 wykrywa się u ok. 5–10% ogólnej populacji i u ok. 

Rozpoznanie ZZSK obecnie opiera się na zmodyfikowanych kryteriach nowojorskich.
TABELA 1

Kryteria kliniczne: 
• ból w okolicy krzyżowo-lędźwiowej utrzymujący się przez ≥ 3 miesiące, 

zmniejszający się po ćwiczeniach, nieustępujący w spoczynku 
• ograniczenie ruchomości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 
• zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej. 
Kryterium radiologiczne:
• obustronne zmiany zapalne w stawach krzyżowo-biodrowych 2.–4. stopnia 

lub jednostronne 3.–4. stopnia.

Rozpoznanie ZZSK jest pewne, gdy spełnione są kryterium radiologiczne i przynaj-
mniej jedno kryterium kliniczne. O rozpoznaniu prawdopodobnym mówimy, gdy speł-
nione są 3 kryteria kliniczne lub tylko kryterium radiologiczne.

Kryteria diagnostyczne seronegatywnych spondyloartropatii  
(kryteria zaproponowane przez Amora i wsp. w 1990 r.).

TABELA 2

Objawy kliniczne obecne lub przebyte:
1.  Ból okolicy lędźwiowej i grzbietowej występujący w nocy i/lub sztywność 

poranna tych okolic – 1 pkt.
2.  Asymetryczne zapalenie stawów – 2 pkt.
3.  Ból pośladków (jeśli jest naprzemienny) – 1(2) pkt.
4.  Dactylitis (zapalenie palców) – 2 pkt.
5.  Ból pięty lub inna dobrze zdefiniowana entezopatia – 2 pkt.
6.  Ostre zapalenie przedniej naczyniówki – 2 pkt.
7.  Ostre zapalenie cewki moczowej lub szyjki macicy na miesiąc przed zapale-

niem stawów – 1 pkt. 
8.  Ostra biegunka na miesiąc przed zapaleniem stawów – 1 pkt.
9.  Łuszczyca lub balanitis, lub zapalna choroba jelit – 2 pkt.
10.  Zmiany radiologiczne, zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych 2. stopnia, 

jeśli jest obustronne, 3. stopnia, jeśli jest jednostronne – 2 pkt.
11.  Podłoże genetyczne: obecność antygenu HLA-B27 i/lub występowanie w ro-

dzinie ZZSK, reaktywnych zapaleń stawów, zapalenia naczyniówki, łuszczycy 
lub zapalnej choroby jelit – 2 pkt.

12.  Odpowiedź na leczenie, poprawa po 48 h przyjmowania NLPZ lub gwałtowny 
nawrót bólu po odstawieniu – 2 pkt.

Minimum do postawienia rozpoznania – 6 punktów.
Czułość oceniana jest na 90%, specyficzność na 86,6%.
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95% chorych na ZZSK [1]. Badanie parametrów zapalnych, ta-
kich jak podwyższone wartości CRP i OB, nie jest przydatne, 
ponieważ u ok. 50% chorych na ZZSK są one prawidłowe pomi-
mo toczącego się procesu zapalnego. Należy zwrócić uwagę, że 
chory A.S. dobrze odpowiedział na leczenie diklofenakiem. Ból 
zelżał, a ponadto aktywność choroby oceniana wg BASDAI oraz 
sprawność fizyczna wg BASFI poprawiły się znacząco w trakcie 
terapii diklofenakiem. 

OMÓWIENIE 
Spondyloartropatie (SpA) to grupa chorób zapalnych, w prze-
biegu których dochodzi pierwotnie do zapalenia stawów 
krzyżowo-biodrowych (st. k-b), a ponadto stawów kręgosłu-
pa, stawów obwodowych, szczególnie kończyn dolnych, tkanek 
okołokręgosłupowych, przyczepów ścięgnistych, oraz do zmian 
zapalnych w innych narządach (np. zapalenia błony naczynio-
wej oka, włóknienia przede wszystkim górnych płatów płuc, 
niedomykalności zastawek aorty). Do spondyloartropatii (SpA) 
zaliczamy następujące jednostki chorobowe: zesztywniające za-
palenie stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie sta-

wów (ŁZS), reaktywne zapalenie stawów (po zakażeniach na-
bytych drogą płciową lub po zakażeniach jelitowych), zapalenie 
stawów towarzyszące nieswoistym zapalnym chorobom jelit 
(NZChJ), młodzieńczą spondyloartropatię oraz niezróżnico-
waną spondyloartropatię (NSpA). Do oceny aktywności choro-
by, bólu i sprawności służą narzędzia opracowane przez ASAS 
(Assesment In Spondyloarthritis International Society), między 
innymi kwestionariusze pozwalające ocenić skuteczność zasto-
sowanego leczenia, np. ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Score) – do wyliczenia wskaźnika aktywności ZZSK. 
Najczęściej stosowane są BASDAI i BASFI. BASDAI uwzględnia 
zarówno ból kręgosłupa, sztywność poranną (czas trwania i in-
tensywność), jak i zajęcie stawów obwodowych i entezopatię. In-
deks BASDAI służy do oceny odpowiedzi na stosowane leczenie. 
Kwalifikacji do terapii dokonuje się właśnie w oparciu o BASDAI. 
BASFI ocenia przede wszystkim sprawność fizyczną chorego. 
W przeciwieństwie do reumatoidalnego zapalenia stawów 
(RZS) nie ma leków modyfikujących przebieg SpA, opóźniają-
cych powstawanie niekorzystnych zmian strukturalnych w sta-
wach kręgosłupa. Objawy osiowe (ze strony kręgosłupa) nie 
odpowiadają na leczenie sulfasalazyną, metotreksatem ani le-
flunomidem [5]. NLPZ są podstawą leczenia SpA, w których 
zajęty jest kręgosłup. NLPZ są rekomendowane (EULAR, 
ASAS) jako leki pierwszej linii do leczenia ZZSK u chorych 
odczuwających ból i skarżących się na sztywność poranną [4]. 
Odpowiedź na leczenie NLPZ występuje u ok. 70% chorych 
cierpiących na zapalny ból kręgosłupa i sztywność. Według eu-
ropejskich i polskich rekomendacji dopiero pacjenci, u których 
nie występuje odpowiedź na leczenie co najmniej dwoma róż-
nymi NLPZ w maksymalnej tolerowanej dawce, są kwalifiko-
wani do leczenia biologicznego, przy uwzględnieniu wszystkich 
przeciwwskazań. Od dawna wiadomo, że NLPZ są skuteczne 
w leczeniu bólu i sztywności w ZZSK. Powinny być one ordy-
nowane w pełnych dawkach przeciwzapalnych [6, 7]. Więk-
szość pacjentów odczuwa ulgę w ciągu 48 h od przyjęcia leku 
w pełnej dawce. Natomiast zaprzestanie przyjmowania skutku-
je nawrotem dolegliwości bólowych i ponownym pojawieniem 
się sztywności porannej. W badaniach populacyjnych [4] pra-
wie 80% chorych podawało zmniejszenie bólu o 50%, a prawie 
20% zupełne ustąpienie. Jednak aż 40% badanych było zmuszo-
nych z powodu niewystarczającej kontroli zmienić lek na inny 
z grupy NLPZ, a co najmniej 20% raportowało brak skutecz-
ności. Wybór leku powinien być oparty na osobistych prefe-
rencjach danego chorego. Należy jednak pamiętać i uwzględ-
niać, że NLPZ różnią się profilem bezpieczeństwa i wchodzą 
w interakcje z wieloma lekami. W badaniach prowadzonych 
przez Zochling [4] 1/4 chorych na ZZSK leczonych NLPZ zgła-
szała działania niepożądane. Najczęściej były to bóle brzucha, 
nudności, zawroty głowy. Chorzy, u których ryzyko wystąpie-
nia powikłań z przewodu pokarmowego (PP) jest zwiększone, 

Kryteria diagnostyczne seronegatywnych spondyloartropatii  
European Spondyloartropathy Study Group.

TABELA 3

Duże kryteria
I.  Zapalny ból kręgosłupa charakteryzuje się: wystąpieniem przed 45. r.ż., 

podstępnym początkiem, poprawą po ćwiczeniach fizycznych, towarzyszącą 
sztywnością poranną, utrzymywaniem się objawów bólowych przez mini-
mum 3 miesiące.

lub
II.  Zapalenie błony maziowej. Przebyte lub obecne, asymetryczne, najczęś-

ciej w kończynach dolnych.

Dodatkowo jedno z następujących: 
III.  Małe kryteria 
• Historia rodzinna: występowanie u członków rodziny (pierwszego lub 

drugiego stopnia pokrewieństwa) następujących chorób: ZZSK, reaktywnych 
zapaleń stawów, ostrego zapalenia naczyniówki, zapalnych chorób jelit.

• Łuszczyca przebyta lub obecnie rozpoznana przez lekarza.
• Choroba zapalna jelit przebyta lub obecna: Crohna, wrzodziejące zapalenie 

jelita grubego. 
• Naprzemienny ból pośladków: przebyty lub obecny.
• Entezopatia: obecny lub przebyty ból samoistny lub uciskowy w miejscu 

przyczepu ścięgna Achillesa.
• Ostra biegunka: epizod biegunki występujący w ciągu miesiąca przed 

zapaleniem stawów.
• Zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy: występujące na miesiąc przed 

zapaleniem stawu.
• Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych: obustronne (stopnia 2.–4. lub 

jednostronne stopnia 3.–4.).
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powinni jednocześnie z nieselektywnymi inhibitorami COX 
przyjmować gastroprotekcyjne inhibitory pompy protonowej 
(IPP). Leczenie NLPZ przewidziane jest na wiele lat i dlatego 
chorzy, u których stwierdza się zakażenie Helicobacter pylori, 
zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Amerykańskiego To-
warzystwa Gastrologicznego (American College of Gastrolo-
gy) powinni mieć wykonaną eradykację [8–10]. Jednak chociaż 
NLPZ, w tym koksyby, uznane zostały za leki I linii w leczeniu 
bólu i sztywności w ZZSK, to dopiero ostatnie badania wska-
zały na ich możliwe działanie modyfikujące przebieg cho-
roby, o ile przyjmowane są w sposób ciągły, a nie na żądanie. 
Dwuletnie badanie porównawcze z grupą przyjmujących lek 
jedynie na żądanie udowodniło zahamowanie progresji zmian 
radiologicznych charakterystycznych dla ZZSK w kręgosłupie 
u chorych otrzymujących NLPZ w sposób ciągły [11]. Jed-
nak jak należy postępować, jeśli chory nie może przyjmować 
NLPZ? Proste analgetyki, takie jak paracetamol, nie były (w od-
różnieniu od choroby zwyrodnieniowej stawów) prospektywnie 
badane w ZZSK. W oparciu o wyniki badań w RZS i chorobie 
zwyrodnieniowej stawów oraz obowiązującą drabinę analge-
tyczną WHO należy przyjąć zasadę, że leczenie prostymi anal- 
getykami, jak i opioidami, w tym tramadolem, powinno być 

rozważane w przypadku niemożności leczenia NLPZ z powodu 
braku skuteczności, przeciwwskazań lub złej tolerancji NLPZ. 
Oczywiście, należy pamiętać, że NLPZ wykazują efekt puła-
powy (tzn. dalsze zwiększanie dawki ponad maksymalną nie 
powoduje wzmocnienia działania przeciwbólowego), dlatego 
w przypadku niedostatecznego efektu przeciwbólowego należy 
dodać paracetamol lub paracetamol i tramadol. 
Obecne postępowanie w ZZSK bez zajęcia stawów obwodo-
wych jest następujące: systematyczne, odpowiednie ćwiczenia 
prowadzone w warunkach domowych i leczenie NLPZ. Jedynie 
chorzy nieodpowiadający na tak prowadzoną terapię powinni, 
po uwzględnieniu ewentualnych przeciwwskazań, otrzymywać 
leczenie inhibitorami TNF-α [6].
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