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OPIS PRZYPADKU 
40-letnia, kobieta, K-L, sekretarka  zgłosiła się do lekarza 
pierwszego kontaktu z powodu bólu stawu międzypaliczko-
wego bliższego (PIP) drugiego i trzeciego palca ręki prawej. 
Pojawił się on po raz pierwszy przed miesiącem, po powrocie 
z działki, którą pacjentka traktuje jako relaks po często stresu-
jącej, wielogodzinnej pracy przy komputerze.  

WYWIAD
W czasach studenckich była leczona ranitydyną z powodu 
rozpoznanej gastroskopowo choroby wrzodowej dwunastni-
cy. Nie przypomina sobie, aby przeprowadzono wtedy badanie 
w kierunku zakażenia Helicobacter pylori. Od 18 lat nie od-
czuwa żadnych dolegliwości z przewodu pokarmowego poza 
sporadycznie występującą zgagą lub wzdęciami. Neguje cho-
roby przewlekłe. W III trymestrze drugiej ciąży obserwowa-
no u niej nadciśnienie tętnicze(do 165/100 mmHg). Po poro-
dzie pani K-L czuła się dobrze, a wartości RR nie przekraczały 
135/90 mmHg. Neguje bóle o charakterze stenokardialnym. 
Nigdy nie podejrzewano u niej choroby wieńcowej. Nie odczu-
wała również zaburzeń rytmu serca. Przyznaje jednak, że nie 
miała wykonywanego EKG. Rzadko zapadała na infekcje. Ne-
guje: choroby układu oddechowego, objawy alergiczne, prze-
bycie żółtaczki i napadu kolki wątrobowej. Podaje dość częste 
zakażenia dróg moczowych objawiające się pieczeniem przy 
oddawaniu moczu. Stosuje wówczas nitrofurantoinę i prepa-
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raty z żurawiny. Neguje napady kolki nerkowej. Miesiączkuje 
regularnie. Nie stosuje od 2 lat antykoncepcji hormonalnej. 
Poprzednio przez 5 lat stosowała antykoncepcję doustną, któ-
rą odstawiła z powodu pojawienia się żylaków kończyn dol-
nych. Pacjentka nie pali ani nie paliła papierosów. Podaje, że 
w weekendy wypija jeden do dwóch kieliszków wina. 
Wywiad rodzinny: ojciec, lat 70, choruje na nadciśnienie tęt-
nicze od 40. r.ż., hipercholesterolemię, w wieku 60 lat przebył 
zawał mięśnia sercowego, ma nadwagę. Matka pacjentki, lat 66, 
ma niedoczynność tarczycy spowodowaną chorobą Hashimo-
to, cierpi też z powodu zaawansowanej choroby zwyrodnie-
niowej rąk, która pojawiła się u niej przed 40. r.ż., podobnie 
jak u jej matki (a babci K-L). Obecnie jest diagnozowana z po-
wodu występujących od roku objawów suchości. Pani K-L ma 
młodszego o 4 lata, zdrowego brata. Według K-L w najbliższej 
rodzinie nie występowała choroba nowotworowa. 

OPIS WIZYTY
Lekarz rodzinny stwierdził bolesność palpacyjną w obu sta-
wach PIP II i III ręki prawej oraz niewielki obrzęk w okolicy 
stawu PIP III palca ręki prawej. Zakres ruchów w stawach był 
zachowany, ucieplenie było prawidłowe. Na podstawie wy-
wiadu (pisanie na klawiaturze komputera), w tym rodzinne-
go (u matki i babki pacjentki wcześnie rozwinęła się choroba 
zwyrodnieniowa stawów [ChZS] rąk), orzekł, że pacjentka 
prawdopodobnie również cierpi na ChZS rąk, której pierwsze 
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objawy pojawiły się w ręce dominującej (K-L jest praworęcz-
na), i doradził kilkakrotne w ciągu dnia smarowanie maścią 
z NLPZ okolic PIP II i III ręki prawej, a w razie utrzymującego 
się bólu utrudniającego wypełnianie obowiązków zawodowych  
także stosowanie doraźne dostępnego bez recepty preparatu 
z ibuprofenem. 
Pani K-L zastosowała się do zaleceń lekarza i wcierała żel ke-
toprofen. Żeby uśmierzyć ból, musiała jednak przyjmować 
ibuprofen początkowo w dawce 3 × 200 mg, a następnie nawet 
4  ×  200  mg dziennie, ponieważ tydzień po wizycie u lekarza 
pojawiły się ból i obrzęk w II i III stawie MCP (śródręczno-
palcowym) ręki lewej oraz ból w lewym stawie kolanowym. 

DRUGA WIZYTA
Po 2 tygodniach od poprzedniej wizyty pani K-L ponownie 
udała się do lekarza rodzinnego z powodu nasilenia dolegli-
wości bólowych w stawach. Chora podawała sztywność po-
ranną trwającą do 1 h. Lekarz zbadał chorą internistycznie. 
Z odchyleń od normy stwierdził nieznacznie powiększony 
gruczoł tarczowy bez palpacyjnie wyczuwalnych guzków, bez 
klinicznie jawnych objawów niedoczynności czy nadczynności 
tarczycy. Dawały się wyczuć pojedyncze węzły chłonne w obu 
dołach pachowych, o wielkości co najwyżej mirabelki, oraz po-
jedyncze węzły chłonne szyjne i karkowe. Innych odchyleń nie 
stwierdził. Zakres ruchów, zarówno biernych, jak i czynnych, 
we wszystkich stawach był prawidłowy. Występowała jedynie 
bolesność pod wpływem ucisku stawów PIP II, III prawej ręki, 
MCP II i III ręki lewej oraz lewego stawu kolanowego. Stawy te 
były obrzęknięte. Obecny był objaw balotowania rzepki w le-
wym stawie kolanowym. Lekarz skierował pacjentkę na bada-
nia RTG rąk i stawu kolanowego lewego i na badania krwi: OB, 
morfologii, czynnika reumatoidalnego, ALT, AST, kreatyniny, 
TSH we krwi, i badania ogólne moczu. Zalecił przyjmowanie 
diklofenaku w dawce 2 × 75 mg doustnie. Po 2 tygodniach cho-
ra zgłosiła się z wynikami badań do lekarza rodzinnego. 

TRZECIA WIZYTA
WYNIKI BADANIA
Obraz stawów rąk prawidłowy, staw kolanowy lewy – norma. 
Badania krwi: TSH, ALT, AST, kreatynina – wartości w grani-
cach normy. Czynnik reumatoidalny – ujemny. OB – 30 mm/h.  
Morfologia krwi: erytrocyty – 3,4 ×106/ul, Hct – 29%, Hgb 
– 10,8 g/dl, L – 12,5 × 103, rozmaz prawidłowy. 
Dodatkowo pacjentka wykonała badanie cholesterolu, glukozy 
i kwasu moczowego. Wyniki badania kwasu moczowego oraz 
glukozy były prawidłowe. Jednak stężenie całkowite choleste-
rolu (260 mg/dl), stężenie HDL (35 mg/dl) i LDL (200 mg/dl) 
okazały się nieprawidłowe 

OPIS WIZYTY
Pacjentka podawała, że dolegliwości stawowe zmniejszyły się 
znacznie, choć nie ustąpiły całkowicie. Utrzymywał się jedynie 
obrzęk lewego stawu kolanowego oraz śladowy nad lewym sta-
wem MCP II. W razie potrzeby przyjmowała paracetamol (1–2 
tabl. á 500 mg/24 h), głównie jednak z powodu występujących 
od tygodnia, uporczywych bólów głowy. Lekarza zaniepokoiła 
niedokrwistość o charakterze niedoborowym. Z wywiadu wy-
nikało, że chora nie odczuwa żadnych dolegliwości bólowych 
brzucha. Miesiączki nie są obfite. Nie ma też żylaków odbytu. 
Rytm i konsystencja wypróżnień nie uległy zmianom. Ciśnie-
nie krwi zbadane po 5 min spoczynku w pozycji siedzącej wy-
nosiło 165/100 mmHg. Lekarz skierował K-L na badanie obec-
ności krwi utajonej w stolcu i poradził codzienną kontrolę 
ciśnienia tętniczego, a w przypadku podwyższonych wartości 
zgłoszenie się do niego w celu terapii. Natomiast w przypad-
ku obecności ujemnego czynnika reumatoidalnego w surowicy 
wykonanie testu laboratoryjnego w kierunku boreliozy. 

CZWARTA WIZYTA
WYNIKI BADANIA
Test przesiewowy na obecność przeciwciał w klasie IgM i IgG 
przeciwko Borrelia burgdorferi wykonany metodą ELISA wy-
padł ujemnie. W stolcu stwierdzono obecność krwi utajonej. 
Kontrola ciśnienia tętniczego wykazała utrzymywanie się jego 
wartości na poziomie 160/95 mmHg. 

OPIS WIZYTY
Pani K-L z wynikami zgłosiła się do lekarza rodzinnego, poda-
wała też, że czuje się osłabiona, rozbita, dodatkowo przyjmu-
je do 2 tabl. á 200 mg ibuprofenu dziennie. Zaczęła bowiem 
odczuwać bóle stóp przy chodzeniu. W czasie badania lekarz 
stwierdził, że pojawiła się bolesność uciskowa w stawach (śród-
stopnopalcowych) MTP obu stóp i obrzęk śródstopia lewego. 
Zdecydował o włączeniu leczenia przeciwnadciśnieniowe-
go ramiprilem. Wydał skierowanie na gastroskopię i dołączył 
leczenie inhibitorem pompy protonowej w dawce 2 × 20 mg 
oraz nakazał zaprzestanie przyjmowania diklofenaku, i przyj-
mowanie zamiast niego paracetamolu w dawce do 4 × 500 mg. 
Wydał też skierowanie do specjalisty reumatologa. 
W gastroskopii stwierdzono jedynie zniekształcenie opuszki 
dwunastnicy i nadżerki w okolicy przedodźwiernikowej. Test 
ureazowy w kierunku zakażenia Helicobacter pylori wypadł 
ujemnie. Pani K-L uspokojona wynikiem zaczęła ponownie 
stosować, w mniejszej niż poprzednio dawce, diklofenak (100 
mg/24 h), ponieważ paracetamol (2,5–3 g) był niewystarczają-
co skuteczny. Po 4 miesiącach od początku dolegliwości pani 
K-L udała się do lekarza reumatologa z aktualnymi wynikami 
badań. 
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WIZYTA U REUMATOLOGA
WYNIKI BADAŃ
CRP – 33 mg/dl (norma 6 mg/dl), morfologia: E – 3,2 × 106, 
Hgb – 9,6 g/dl, Hct – 30,1%, L – 13,1 × 103, procentowy roz-
kład białych ciałek krwi prawidłowy. AST, ALT, fosfataza al-
kaliczna, bilirubina – prawidłowe. Mocz: c. wł. – 1,010, białko 
– ślad, glukoza (-), urobilinogen nieobecny, erytrocyty – 1–2 
wpw, leukocyty –2–4 wpw. 

OPIS WIZYTY
Lekarz reumatolog stwierdził bolesność palpacyjną 16 sta-
wów oraz obrzęk 12. Badanie USG z funkcją dopler wskazało, 
że w stawach MCP, PIP i nadgarstkowych błona maziowa jest 
przerośnięta, o zwiększonym unaczynieniu. W pochewkach 
ścięgnistych znajduje się płyn. Reumatolog rozpoznał wstęp-
nie reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Wydał skierowa-
nie na badanie ujemnego czynnika reumatoidalnego, badań 
przeciwciał przeciw cytrulinowemu peptydowi (u chorej RF 
był ujemny), przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwciał anty-
HCV i badanie antygenu HBsB. Do czasu otrzymania wyni-
ków pacjentka miała przyjmować doustnie 8 mg metylopred-
nizolonu, a przy ujemnych wynikach p-HCV i nieobecności 
antygenu HBsB – wdrożyć leczenie metotreksatem w dawce 
20 mg/tydzień (reumatolog podkreślił konieczność kontro-
li morfologii krwi i ALT po pierwszej dawce metotreksatu) 
i profilaktycznie przyjmować kwas foliowy w dawce 15 mg/
tydzień raz w tygodniu, 2 dni po przyjęciu metotreksatu, oraz 
leczenie przeciwosteoporotyczne witaminą D3 w dawce 800 j. 
i dawką 1000 mg wapnia elementarnego. Na podstawie wy-
ników wcześniejszych badań (gastroskopia, poprzednie wyni-
ki morfologii krwi, a także dodatni test Hemooccult) zalecił 
czasowe przerwanie przyjmowania NLPZ, ponieważ małe 
dawki GKS mają podobne, a nawet silniejsze działanie prze-
ciwzapalne, przy braku działań niepożądanych w przewodzie 
pokarmowym. Jako leczenie przeciwbólowe przepisał złożone 
preparaty zawierające paracetamol i tramadol (37,5 mg) w ilo-
ści 6 tabletek na dobę. W przypadku niedostatecznej kontroli 
bólu chora mogła dodatkowo przyjąć tramadol w jednorazo-
wej dawce 50 mg p.o. 
Wyniki badań nie potwierdziły obecności antygenu wirusa 
HBV ani przeciwciał anty-HCV. Stężenie przeciwciał anty-
CCP przekraczało wartość 200 IU (przy normie do 14 IU), 
a także wykryto obecność przeciwciał przeciwjądrowych w ni-
skim mianie. 
Leczenie istotnie zmniejszyło ból stawów. Pacjentka poczuła 
się lepiej już po kilku dniach przyjmowania 8 mg metylopred-
nizolonu doustnie i 4–6 tabletek preparatu złożonego z para-
cetamolu (325 mg) oraz tramadolu (37,5 mg). Utrzymywały 
się obrzęki stawów, jednak znacznie się one zmniejszyły po 4 
pełnych dawkach (20 mg/tydzień) metotreksatu. Chora dobrze 

tolerowała lek w postaci doustnej. Sztywność poranna skróciła 
się z 2 h do 30 min. 

WYNIKI BADAŃ
ALT, AST, kreatynina, mocz były prawidłowe. CRP zmniejszy-
ło się do 8,0 mg/l (przy normie do 6 mg/l), a morfologia krwi 
uległa normalizacji. W trakcie wizyty kontrolnej reumatolog 
ocenił aktywność RZS jako małą. Zalecił stopniowe zmniej-
szanie dawki metyloprednizolonu, utrzymanie metotreksatu 
i kontynuowanie dotychczasowego leczenia przeciwbólowego, 
zaznaczając, że można zmniejszyć dawkę dobową leku do kon-
trolującej ból. 
Po 4 miesiącach od pierwszej konsultacji reumatologicznej 
chora czuła się dobrze, czas trwania sztywności porannej nie 
przekraczał 20 min. Bolesne stawy przy ucisku – 4, obrzęknię-
ty – 1 (II MCP ręki prawej). Chora kontynuowała leczenie me-
totreksatem 20 mg/tydzień, metyloprednizolonem 2 mg/24 h, 
1–2 tabl. paracetamolu z tramadolem, miejscowo stosowała na 
stawy żel z diklofenakiem. Kiedy odczuwała silniejszy ból, sto-
sowała dodatkowo diklofenak (50 mg/24 h). Mała aktywność 
reumatoidalnego zapalenia stawu utrzymywała się już przez 
cały czas obserwacji. Chora nie wymagała zmiany leczenia.

OMÓWIENIE
Czy popełniono błędy diagnostyczne lub terapeutyczne? Ana-
liza retrospektywna pozwala zwrócić uwagę na pewne istotne 
punkty. Zacznijmy od rozpoznania. Najczęstszą chorobą sta-
wów jest oczywiście choroba zwyrodnieniowa. Cierpi na nią 
ok. 10% populacji. ChZS rąk dotyka najczęściej kobiet, szcze-
gólnie po 55. r.ż., ale w rodzinach, w których matka i babka 
zachorowały przed 40. r.ż., prawdopodobieństwo wystąpienia 
choroby w młodszym wieku w kolejnym pokoleniu jest znacz-
nie większe. Najczęściej zajęte są stawy I MCP, ból i obrzęk 
mogą wystąpić nad stawami PIP (międzypaliczkowymi bliż-
szymi) i międzypaliczkowymi dalszymi (DIP) w trakcie two-
rzenia się guzków Heberdena i/lub Boucharda. ChZS rąk nie 
dotyka stawów śródręczno-paliczkowych (MCP) poza I. Rze-
czywiście, początkowo dolegliwości pani K-L dotyczyły jedy-
nie stawów PIP. ChZS rąk przynajmniej w początkowym sta-
dium przebiega z bólami o niewielkim natężeniu, wówczas 
zgodnie z wytycznymi powinno się rozpocząć postępowanie 
niefarmakologiczne, a przy jego niewystarczającej skutecz-
ności – miejscowe stosowanie NLPZ. Leczenie bólu w ChZS 
prowadzone jest zgodnie z obowiązującą drabiną analgetycz-
ną. Brak odpowiedzi na zastosowane leczenie oraz, i to należy 
podkreślić, wystąpienie bólu i obrzęku w stawach MCP po-
winny nasunąć lekarzowi podejrzenie RZS. Trzeba pamiętać, 
że we wczesnym RZS czynnik reumatoidalny (RF) często nie 
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jest wykrywany, w przeciwieństwie do przeciwciał anty-CCP, 
pojawiających się wcześnie, nawet przed rozwojem klinicz-
nie jawnego RZS. Wykonanie we wczesnym RZS RTG rąk nie 
wnosi wiele do diagnostyki poza ewentualnym wykryciem os-
teoporozy przystawowej. USG pozwala na ujawnienie zapal-
nie zmienionej błony maziowej, obecności wysięku, a także 
małych, tworzących się geod i nadżerek. Diagnostyczne zna-
czenie w rozpoznaniu RZS mają takie badania obrazowe jak 
magnetyczny rezonans i tańsze oraz bardziej dostępne USG, 
zwłaszcza z funkcją dopler, pozwalają one wykryć wzmożone 
unaczynienie obrzmiałej błony maziowej. Również RTG jed-
nego stawu kolanowego, podyktowane zapewne względami fi-
nansowymi, powinno być krytykowane. Zawsze należy wyko-
nać RTG obu stawów. Oczywiście, w rozpoznaniu różnicowym 
należy uwzględnić zapalenia stawów przypominające RZS, jak 
zapalenie stawów w przebiegu zakażenia wirusem hepatitis B, 
C, HIV czy parwowirusem B19, a także wykluczyć inne cho-
roby autoimmunologiczne, najczęściej toczeń rumieniowaty 
układowy, i reaktywne zapalenia stawów. Skuteczne postępo-
wanie w RZS polega przede wszystkim na leczeniu modyfi-
kującym przebieg choroby oraz przeciwzapalnym i przeciw-
bólowym. Zależy nam szczególnie na szybkim zahamowaniu 
postępu choroby i stłumieniu procesu zapalnego. Leki mody-
fikujące przebieg choroby najlepiej włączyć w pierwszych 3 
miesiącach od zachorowania. Ważne jest też opanowanie bólu 
i zapalenia. Zgodnie z najnowszymi [1] zasadami leczenia bólu 
w RZS lekiem z wyboru w bólu przewlekłym jest paracetamol, 
a w czynnym zapaleniu, np. w przypadku nieleczonego lekami 
modyfikującymi przebieg choroby RZS, powinno się dołączyć 
lub zastosować jako monoterapię NLPZ (przy braku przeciw-
wskazań). Zawsze należy ocenić natężenie bólu, a do tego słu-
żą specjalnie opracowane skale i kwestionariusze. Powszech-
nie stosuje się dziesięciocentymetrową wizualną analogową 
skalę bólu (VAS, visual analogue score). Chory zaznacza na 
dziesięciocentymetrowej linii natężenie bólu: 0 oznacza brak 
bólu, a 10 cm – ból najsilniejszy do wyobrażenia. Uważa się, że 
VAS powyżej 4,5 cm wskazuje na nieskuteczność dotychcza-
sowego leczenia przeciwbólowego. Skuteczne przeciwbólowo 
leczenie chory wykreśla na VAS 0–3 cm.
GKS podawane ogólnie lub dostawowo oraz niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (NLPZ) stanowią podstawę leczenia przeciw-
zapalnego i przeciwbólowego. Najważniejszym mechanizmem 
powstawania bólu w reumatycznych chorobach zapalnych jest 
uwrażliwienie (obniżenie progu bólowego przez substancje 
wytwarzane w toku zapalenia, głównie prostaglandyny). Pro-
staglandyny biorą udział w powstawaniu hiperalgezji pierwot-
nej i wtórnej.
NLPZ są lekami o udowodnionej w licznych, randomizowa-
nych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych kontrolowa-
nych placebo skuteczności przeciwbólowej i przeciwzapalnej 

w RZS. Hamują cyklooksygenazy, przede wszystkim COX-2, 
przez co działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Nieza-
leżnie od działania obwodowego mają działanie centralne 
przeciwbólowe. Leki z grupy NLPZ są bardzo skuteczne, jed-
nak powodują także ryzyko istotnych działań niepożądanych, 
przede wszystkim z przewodu pokarmowego, układu krążenia 
i z nerek, co znacząco ogranicza ich stosowanie u ludzi star-
szych i ze współistniejącymi chorobami. Należy je podawać 
w najmniejszej skutecznej dawce i możliwie najkrócej. Poważ-
ne powikłania, jak perforacje ściany żołądka lub jelit, krwawie-
nia z przewodu pokarmowego, występują aż u 2–4% leczonych 
NLPZ. Statystycznie, ryzyko poważnego powikłania z przewo-
du pokarmowego u chorych bez czynników ryzyka oceniane 
jest na 1/1000 chorych/rok, ale u chorych obciążonych czte-
rema czynnikami ryzyka (wiek powyżej 60. r.ż., przebyta cho-
roba wrzodowa, jednoczesne stosowanie glikokortykosteroi-
dów, przewlekła choroba układu krążenia, niepełnosprawność 
3. lub 4. stopnia) szacowane jest już na 18/1000 chorych/rok 
[2]. Klasyczne NLPZ uszkadzają błonę śluzową żołądka i dwu-
nastnicy na drodze miejscowej i ogólnoustrojowej. Żeby zapo-
biec powikłaniom z górnego odcinka przewodu pokarmowe-
go, zaleca się równoczesne przyjmowanie inhibitorów pompy 
protonowej lub mizoprostolu. NLPZ uszkadzają też pozostałe 
odcinki przewodu pokarmowego. Zwraca się uwagę na wystę-
powanie zmian w jego dolnym odcinku. Wysoce wybiórcze 
COX-2, równie skuteczne jak tradycyjne NLPZ, przeznaczone 
były dla osób starszych i o podwyższonym ryzyku wystąpie-
nia groźnych powikłań z przewodu pokarmowego. Niestety, ze 
względu na ryzyko incydentów zatorowo-zakrzepowych często 
nie mogą być u nich stosowane. Podobne zastrzeżenie doty-
czy też nieselektywnych NLPZ. Dostępne dane wskazują, że 
zarówno wysoce selektywne COX-2 (koksyby), jak i tradycyjne 
NLPZ nie powinny być podawane osobom o podwyższonym 
ryzyku chorób układu krążenia.
Chociaż pani K-L nie osiągnęła wieku 65 lat mogącego łą-
czyć się z ryzykiem rozwoju gastroduodenopatii indukowanej 
NLPZ, to jednak należy do osób o podwyższonym ryzyku jej 
rozwoju. W młodości bowiem przebyła chorobę wrzodową 
dwunastnicy. Dlatego lekarz, przepisując diklofenak, powinien 
zasugerować jej jednoczesne profilaktyczne przyjmowanie in-
hibitora pompy protonowej. Ponadto powinien ostrzec cho-
rą przed przyjmowaniem więcej niż 1 leku NLPZ, ponieważ 
zwiększa to ryzyko wystąpienia powikłań z przewodu pokar-
mowego. Diklofenak, będący ekwipotencjalnym inhibitorem 
COX, należy do bezpieczniejszych dla przewodu pokarmo-
wego NLPZ. Jednak dodatkowo przyjmowany przez chorą 
ibuprofen w dawkach od 400 do 1200 mg/24 h wielokrotnie 
zwiększał prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań z prze-
wodu pokarmowego. Pojawienie się niedokrwistości mikrocy-
tarnej przy jednoczesnej obecności krwi w stolcu i przy obra-
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 zie gastroskopowym niewskazującym na obecność aktywnych 
zmian w górnym odcinku przewodu pokarmowego pośred-
nio świadczą, że źródłem mikrokrwawienia była błona śluzo-
wa dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W przypadku 
pani K-L mimo aktywnego zapalenia stawów należało, zgod-
nie z obowiązującymi zaleceniami, zastosować paracetamol, 
a w celu wzmocnienia działania przeciwbólowego dołą-
czyć słaby opioid, taki jak tramadol [3]. Stan zapalny można 
wówczas stłumić przy użyciu GKS, które w dawkach małych 
i średnich nie wpływają niekorzystnie na przewód pokarmo-
wy. Natomiast jednoczesne stosowanie NLPZ i GKS zwiększa 
ryzyko powikłań w przewodzie pokarmowym [4]. Wprowa-
dzając NLPZ, należy kontrolować ciśnienie tętnicze, albowiem 
zmniejszają one przepływ przez kapilary kłębuszkowe i zatrzy-
mują sód i wodę, przez co u 1–3% chorych indukują nadciś-
nienie tętnicze. NLPZ, zarówno wysoce wybiórcze inhibitory 
COX-2, jak i tradycyjne, zwiększają ryzyko incydentów serco-
wo-naczyniowych, wystąpienia udaru niedokrwiennego, a tak-
że ostrych incydentów wieńcowych [5, 6]. Ponadto zaburzają 
gospodarkę wodno-elektrolitową, przyczyniając się do zatrzy-
mania sodu i wody w organizmie, co wywołuje nadciśnienie 
tętnicze lub niewydolność krążenia.

PODSUMOWANIE
Opisany przypadek pokazuje, że możemy uzyskać satysfakcjo-
nujące działanie przeciwbólowe przy pomocy terapii skojarzo-
nej lekami o różnych mechanizmach działania. Ostatecznie 
pani K-L przyjmowała paracetamol + tramadol + diklofenak 
w mniejszej dawce dobowej, ponownie wprowadzony po ustą-
pieniu niedokrwistości, w osłonie inhibitora pompy protonowej 
. Takie postępowanie multimodalne jest rekomendowane w le-
czeniu bólu w zapalnych chorobach reumatycznych. Wytyczne 
postępowania opracowane przez międzynarodowy panel eks-
pertów, opublikowane w 2012 r. [1], brzmią następująco: 
1. Rutynowym postępowaniem powinien być pomiar bólu 

przy użyciu wizualnej analogowej, numerycznej lub wer-
balnej skali bólu.

2. Paracetamol powinien być zastosowany jako pierwszy lek 
w leczeniu bólu przetrwałego. 

3. Należy unikać ogólnego podawania glikokortykosteroidów 
w rutynowym postępowaniu przeciwbólowym, jeśli nie 
występuje zapalenie.

4. Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i neuromodulacyjne 
powinny być stosowane jedynie jako leki adiuwantowe. Na-
leży unikać stosowania benzodiazepin i leków o działaniu 
miorelaksacyjnym do uśmierzenia bólu. 

5. Jeśli paracetamol lub NLPZ w monoterapii są niewystar-
czające, należy dodać lek o innym mechanizmie działania, 
ale nie wolno kojarzyć dwóch lub więcej NLPZ.

6. Należy stosować najmniejszą skuteczna dawkę NLPZ.
7. Metotreksat może być bezpiecznie kojarzony ze standar-

dowymi dawkami paracetamolu i/lub NLPZ (wyjątek sta-
nowi kwas acetylosalicylowy w dawce przeciwzapalnej 
> 650 mg/24 h).

8. Należy kierować się istniejącymi wytycznymi dotyczącymi 
bezpieczeństwa poszczególnych leków w okresie poprze-
dzającym zapłodnienie, w ciąży i podczas laktacji. 

9. Paracetamol jest lekiem pierwszego wyboru u chorych ze 
współistniejącymi chorobami przewodu pokarmowego, 
u tych chorych należy ostrożnie stosować niewybiórcze 
NLPZ w skojarzeniu z inhibitorem pompy protonowej lub 
wysoce selektywne inhibitory COX-2 z inhibitorem pompy 
protonowej.

10. Paracetamol jest lekiem pierwszego wyboru u chorych 
z nadciśnieniem tętniczym lub chorobami układu krąże-
nia, nerek. NLPZ, w tym koksyby, powinny być stosowane 
ostrożnie i pod ścisłym nadzorem.

Łagodny ból dwóch małych stawów rąk nie zapowiadał poważnych konsekwencji. Opis przypadku
A. Zubrzycka-Sienkiewicz

Adres do korespondencji
dr n. med. Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

NZOZ Reumatika – Centrum Reumatologii 
02-653 Warszawa, al. Niepodległości 18 

tel.: 784-969-702 (sekretariat)
e-mail: annazub1@wp.pl

49

Vol. 6/Nr 1(18)/2013, 45-50



5050
Łagodny ból dwóch małych stawów rąk nie zapowiadał poważnych konsekwencji. Opis przypadku
A. Zubrzycka-Sienkiewicz

Piśmiennictwo
1. Whittle S.L., Colebatch A.N., Buchbinder R. et al.: Multinational evidence-based recommendations for pain management by pharmacotherapy 

in inflammatory arthritis: integrating systematic literature research and expert opinion of a broad panel of rheumatologists in the 3e Initia-
tive. Rheumatology 2012; 51: 1416-1425.

2. Lanas A.: A review of the gastrointestinal safety data – a gastroenterologist’s perspective. Rheumatology (Oxford) 2010; 49(suppl. 2): ii3-ii10. 

3. Lee E.Y., Lee E.B., Park B.J. et al.: Tramadol 37.5-mg/acetaminophen 325-mg combination tablets added to regular therapy for rheumatoid 
arthritis pain: a 1-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin. Ther. 2006; 28: 2052-60.

4. Radner H., Ramiro S., Buchbinder R. et al.: Pain management for inflammatory arthritis (rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ankylosing 
spondylitis and other spondylarthritis) and gastrointestinal or liver comorbidity. Cochrane Database Syst. Rev. 2012; 1: CD008951.

5. Colebatch A.N., Buchbinder R., Edwards C.J.: Pain management for rheumatoid arthritis and cardiovascular or renal co-morbidity. Cochrane 
Database Syst. Rev. 2011; 10: CD008952.

6. Hermann M.: Cardiovascular risk associated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Curr. Rheumatol. Rep. 2009; 11: 31-5.

Vol. 6/Nr 1(18)/2013, 45-50


