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Dr n. med. Robert Rupiński
Klinika i Poliklinika Reumatologii, Instytut Reumatologii w Warszawie

STRESZCZENIE
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) to jedna z najczęstszych terapii 
w chorobach narządu ruchu, w tym w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz innych układo-
wych chorobach tkanki łącznej. Zarówno tradycyjne NLPZ, jak i koksyby zwiększają ryzyko działań 
niepożądanych ze strony układu pokarmowego i sercowo-naczyniowego. Zagrożenie to można 
zmniejszyć poprzez odpowiednie oszacowanie czynników ryzyka oraz stosowanie najmniejszych 
dawek krótko działających NLPZ przez jak najkrótszy czas. U chorych z podwyższonym ryzykiem 
sercowo-naczyniowym lekiem pierwszego wyboru powinien być zawsze naproksen.

SŁOWA KLUCZOWE
niesteroidowe leki przeciwzapalne, reumatoidalne zapalenie stawów, ryzyko gastroenterolo-
giczne, ryzyko sercowo-naczyniowe

WPROWADZENIE – PACJENCI I CHOROBY UKŁADU RUCHU 
(REUMATYCZNE)
Choroby reumatyczne, zwłaszcza układowe choroby tkanki łącznej (RZS, reumatoi-
dalne zapalenie stawów; TRU, toczeń rumieniowaty układowy) oraz tzw. spondyloar-
tropatie zapalne (ŁZS, łuszczycowe zapalenie stawów; ZZSK, zesztywniające zapalenie 
stawów kręgosłupa), charakteryzują się występowaniem nasilonych dolegliwości bólo-
wych i sztywności stawów z towarzyszącym uczuciem ogólnego osłabienia. Wiąże się to 
z rozwojem uogólnionego stanu zapalnego, którego przyczyną jest reakcja autoimmu-
nologiczna prowadząca do wytworzenia licznych prozapalnych cytokin (m.in. czynnika 
martwicy nowotworu – TNF-α, interleukiny 6 i 23 – IL-6 i IL-23). Stąd niesteroidowe 
leki przeciwzapalne (NLPZ), które działają zarówno przeciwbólowo, jak i przeciwza-
palnie, stanowią lek z wyboru w leczeniu układowych chorób tkanki łącznej.
Z powodu dolegliwości ze strony układu ruchu do lekarza zgłaszają się jednak najczęś-
ciej pacjenci, u których rozpoznawana jest choroba zwyrodnieniowa (OA, osteoartro-
za). Odmiennie niż w schorzeniach wspomnianych wyżej, w chorobie zwyrodnieniowej 
dochodzi jedynie do miejscowego (w stawie) niewielkiego odczynu zapalnego. Jednak 
w przypadku osteoartrozy bardzo nasilone dolegliwości bólowe bardzo często skłaniają 
zarówno pacjenta (preparaty „bez recepty”), jak i lekarza do sięgnięcia po NLPZ.
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ABSTRACT
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are among the most commonly used medica-
tions for musculoskeletal conditions, including rheumatoid arthritis and other systemic connec-
tive tissue diseases. Both traditional NSAIDs and coxibs increase risk of gastrointestinal and car- 
diovascular adverse events. These dangers can be limited with proper risk assessment. The lo- 
west dose of a short-acting NSAID for the shortest time required is recommended. In the patient 
with the increased cardiovascular risk naproxen should be always NSAID of the first choice. 
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Należy także wspomnieć, że w przebiegu ZZSK i być może innych zapalnych chorób 
kręgosłupa (spondyloartropatii) stosowanie NLPZ może mieć nie tylko działanie ob-
jawowe. Udowodniono, że systematyczne stosowanie NLPZ przez przynajmniej rok 
może istotnie zmniejszać progresję niekorzystnych zmian radiologicznych w kręgo-
słupie [1].
Ze względu na patogenezę i obraz kliniczny, w którym dominującym objawem jest ból, 
przyjmuje się, że większość pacjentów ze schorzeniami układu ruchu będzie wymagała 
stosowania NLPZ. Terapię taką prowadzi się zwykle w okresach zaostrzeń choroby, 
a więc tygodniami lub nawet miesiącami. Bywa nierzadko, że pacjenci z przewlekłymi 
zespołami bólowymi w narządzie ruchu stosują NLPZ codziennie przez wiele lat [2]. 
Chorzy ci stosują także częściej większe ilości NLPZ, a nawet samodzielnie dwu- lub 
trzykrotnie (!) przekraczają maksymalne dopuszczalne dawki dobowe. Dlatego każdy 
lekarz, do którego trafiają pacjenci z bólami kostno-stawowymi, powinien posiadać 
niezbędną wiedzę w zakresie inicjowania i prowadzenia terapii NLPZ.
Jednocześnie podkreślić należy indywidualną wrażliwość pacjenta na lek. Nierzadko 
zdarza się, że trzeba zmienić NLPZ u chorego dwu- lub trzykrotnie, aby znaleźć lek 
działający optymalnie [3].

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO NLPZ – REKOMENDACJE 
TOWARZYSTW NAUKOWYCH
Naukowe towarzystwa lekarskie opracowały i stale uaktualniają zalecenia dotyczące 
zasad skutecznego i bezpiecznego stosowania NLPZ. Na szczególną uwagę z punk-
tu widzenia lekarza praktyka zasługują rekomendacje: Europejskiej Ligi do Wal-
ki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR, European League Against Rheumatism), 
Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (ACR, American College of Rheu- 
matology) i brytyjskiego Narodowego Instytutu Zdrowia (NICE, National Institu-
te of Health and Clinical Excellence) [4]. Na temat zastosowania NLPZ u pacjentów 
z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub z ich podwyższonym ryzykiem wy-
powiedziało się oficjalnie również Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA, 
American Heart Association) [5]. Opublikowane dotychczas zalecenia koncentrują się 
przede wszystkim na bezpieczeństwie (gastrologicznym i kardiologicznym) leków z tej 
grupy, prawie całkowicie pomijają one jednak problem ich klinicznej skuteczności, 
a przy tym nie zawsze są ze sobą spójne.
Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej dokumenty oraz praktykę życia codziennego, 
w przypadku stosowania NLPZ należy zawsze kierować się strategią potencjalnych 
korzyści i ryzyka [6].
Złotą zasadą stosowania leków z tej grupy jest: „najniższa dawka w ciągu możliwie 
najkrótszego czasu”. Preferowane są NLPZ do stosowania miejscowego, a w przypad-
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ku leków podawanych ogólnie – te o krótszym okresie półtrwa-
nia. Przed rozpoczęciem terapii każdy pacjent wymaga dokład-
nej oceny indywidualnego profilu ryzyka, przede wszystkim 
kardiologicznego i gastrologicznego. Pamiętać także należy, że 
początek leczenia jest zwykle okresem obarczonym najwięk-
szym ryzykiem wystąpienia poważnych działań niepożądanych, 
przede wszystkim ze strony przewodu pokarmowego.

NLPZ A UKŁAD POKARMOWY PACJENTA 
REUMATYCZNEGO
Znaczna część chorych reumatycznych (cierpiących na szero-
ko rozumiane dolegliwości ze strony układu ruchu) prezentu-
je obecnie bądź zgłasza występowanie w przeszłości objawów 
mogących świadczyć o uszkodzeniu górnego lub dolnego od-
cinka przewodu pokarmowego związane z terapią NLPZ. Wie-
lu z tych pacjentów z tego powodu miało wykonane badania 
gastroskopowe lub kolonoskopowe, które potwierdziły zapale-
nie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, występowanie wrzo-
du trawiennego bądź typowych (dla NLPZ) koncentrycznych 
zapalnych przerostów błony śluzowej jelita grubego. Szczegól-
nie mało poznane, ze względu na trudności diagnostyczne, jest 
indukowane NLPZ uszkodzenie jelita cienkiego. Potwierdzono 
dużą częstość występowania (55–75%) uszkodzeń jelita cien-
kiego u zdrowych ochotników stosujących NLPZ łącznie z le-
kami z grupy inhibitorów pompy protonowej [7, 8].
Każdy pacjent przed włączeniem NLPZ powinien być zatem 
oceniony pod kątem ryzyka wystąpienia uszkodzenia przewo-
du pokarmowego [9]. Do powszechnie uznanych czynników 
ryzyka gastro- i enteropatii związanej ze stosowaniem NLPZ 
zaliczyć należy:
• wywiad choroby wrzodowej
• krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego 

w przeszłości
• wiek powyżej 65. r.ż.
• poważne przewlekłe schorzenia współistniejące (w tym 

wspomniane wyżej RZS)
• jednoczesne stosowanie antykoagulantów, aspiryny, korty-

kosteroidów, wysokiej dawki lub drugiego NLPZ.

Za niezależny czynnik ryzyka gastropatii związanej z NLPZ 
uważa się także infekcję Helicobacter pylori. Zaleca się odpo-
wiednią diagnostykę oraz eradykację infekcji przed rozpoczę-
ciem długotrwałej terapii lekiem przeciwbólowym.
W zapobieganiu niekorzystnemu wpływowi NLPZ na przewód 
pokarmowy powszechnie przyjmuje się obecnie dwie strate-
gie [10]:
• jednoczesne stosowanie leków osłonowych, tj. blokera pom-

py protonowej (PPI, proton pomp inhibitor) lub mizoprosto-
lu (rzadziej w warunkach polskich)

• stosowanie selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy 2 
(COX-2), czyli koksybów.

Przyjmuje się, że u chorych ze średnim ryzykiem gastropatii 
(obecność 1–2 wspomnianych czynników ryzyka) dopuszczal-
ne jest stosowanie nieselektywnego NLPZ wraz z lekiem osło-
nowym (najczęściej PPI). U pacjentów z większą liczbą czyn-
ników ryzyka zaleca się podawanie koksybów wraz z terapią 
osłonową bądź zastąpienie NLPZ leczeniem alternatywnym 
(paracetamol, tramadol) [11].

NLPZ A UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY 
PACJENTA REUMATYCZNEGO
Zapalne układowe choroby tkanki łącznej predysponują do 
przyspieszonego rozwoju miażdżycy tętnic. Stąd powikłania 
miażdżycy – zawał serca i udar niedokrwienny – są obecnie 
główną przyczyną skrócenia długości życia pacjentów reuma-
tologicznych, a ryzyko zgonu z ich powodu może być nawet 
o 50% wyższe niż w populacji ogólnej [12]. Z drugiej strony 
od czasu wycofania z rynku rofekoksybu znacząco wzrosły 
nasze zainteresowanie i wiedza dotyczące wpływu NLPZ na 
układ sercowo-naczyniowy [13]. Ten potencjalnie niekorzystny 
wpływ związany jest z wieloma czynnikami, wśród których naj-
częściej wymienia się:
• wysoki stopień zahamowania aktywności cyklooksyge-

nazy  2 (powyżej 90%) przy jednoczesnym nieskutecznym 
blokowaniu cyklooksygenazy 1 (COX-1) – działanie proza-
krzepowe [14]

• podwyższanie ciśnienia tętniczego (zmniejszenie wydalania 
sodu przez nerki)

• niekorzystny wpływ na funkcję śródbłonka naczyniowego 
i produkcję tlenku azotu (NO)

• niekorzystny wpływ na inne (poza regulacją ciśnienia tętni-
czego) funkcje nerek.

Wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe związane z leczeniem 
NLPZ występuje u pacjentów z rozpoznaną wcześniej klinicz-
nie jawną miażdżycą tętnic (choroba niedokrwienna serca, za-
wał serca, udar niedokrwienny mózgu). Zaleca się, aby pacjenci 
po przebyciu ostrego zespołu sercowo-naczyniowego lub po 
związanej z nim inwazyjnej procedurze terapeutycznej nie sto-
sowali w ogóle NLPZ w ciągu 3–6 kolejnych miesięcy [15]. 
U chorych, u których stwierdza się podwyższone ryzyko scho-
rzeń układu sercowo-naczyniowego (mających wskazania lub 
przyjmujących kardioprotekcyjne dawki kwasu acetylosalicylo-
wego), w przypadku konieczności zastosowania NLPZ należy 
wdrożyć terapię naproksenem w połączeniu z lekiem osłono-
wym. Taką strategię leczenia rekomenduje się u pacjentów za-
równo z małym, jak i średnim ryzykiem gastropatii po NLPZ. 
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Niestety u pacjentów, u których stwierdza się jednocześnie 
wysokie ryzyko powikłań gastrologicznych i kardiologicznych, 
należy unikać stosowania NLPZ, powinno się zaś wdrożyć al-
ternatywne terapie przeciwbólowe (paracetamol, tramadol) lub 
przeciwzapalne (kortykosteroidy).

PRZYSZŁOŚĆ NLPZ W CHOROBACH 
REUMATYCZNYCH
Wydaje się, że najbliższe lata mogą przynieść zmianę spojrze-
nia na ryzyko kardiologiczne u pacjentów z zapalnymi choro-
bami tkanki łącznej stosujących NLPZ. Otóż okazuje się, że 
u chorych na RZS, którzy przyjmują leki z tej grupy, ryzyko 
wystąpienia zawału serca, udaru czy śmierci z innej przyczy-
ny sercowo-naczyniowej wzrasta o 22%. Jeśli podobną ocenę 
przeprowadzimy w grupie populacji kontrolnej (osoby sto-
sujące NLPZ, ale bez rozpoznania RZS), to stwierdzimy, że 
wspomniane wyżej ryzyko jest wyższe i wynosi aż 51% (!). 
Przedstawione dane pochodzą z duńskiego badania farmako-
epidemiologicznego przeprowadzonego w latach 1997–2009, 
które oceniało 17 320 i 69 280 pacjentów, odpowiednio z RZS 
i w grupie kontrolnej dobranej pod względem płci i wieku 
[16]. W analizie tej bardzo dobry profil bezpieczeństwa kar-
diologicznego potwierdził ponownie naproksen – spadek (!) 
ryzyka sercowo-naczyniowego o 2% u chorych na RZS i o 27% 
w grupie kontrolnej. Autorzy sugerują, że być może NLPZ 
mimo działań niepożądanych hamują proces zapalny wspólny 
dla RZS i miażdżycy. W rezultacie zatem mogą pełnić pewną 
funkcję ochronną w odniesieniu do układu sercowo-naczynio-
wego u pacjenta reumatycznego.
W ostatnich latach wykazano również, że zastosowanie nano-
technologii do produkcji NLPZ może ograniczyć ich nieko-
rzystne działania zarówno na układ pokarmowy, jak i sercowo- 
-naczyniowy. Dziesięciokrotne zmniejszenie cząsteczki „stare-

go” NLPZ może spowodować jego lepsze przenikanie do ob-
jętych stanem zapalnym tkanek. Tym samym będzie można 
w przyszłości stosować niższe dawki leku przy zachowaniu po-
dobnej skuteczności [17]. Działania te przyniosły już wymierny 
efekt – w październiku 2013 r. amerykańska Agencja ds. Żyw-
ności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) zarejestro-
wała pierwszy niesteroidowy przeciwzapalny „nanolek”. Jest to 
diklofenak w dawkach 18 i 35 mg (dotychczasowa dawka mak-
symalna to 150 mg/d) w terapii ostrego bólu u dorosłych [18].

PODSUMOWANIE
NLPZ są skutecznymi lekami stosowanymi w celu uśmierzenia 
bólu, zmniejszenia obrzęku i sztywności u pacjentów z choro-
bami reumatycznymi. Trudno wyobrazić sobie współczesną 
praktykę lekarza rodzinnego, reumatologa czy ortopedy bez 
leków z tej grupy. Priorytetem doboru leku u każdego indywi-
dualnego pacjenta jest zawsze stosowanie najniższych dawek 
NLPZ (najlepiej krótko działającego) o najwyższej (dobranej 
empirycznie) skuteczności. W doborze i prowadzeniu terapii 
pamiętać należy również o schorzeniach współistniejących, 
zwłaszcza dotyczących układu sercowo-naczyniowego i pokar-
mowego. W przypadku podwyższonego ryzyka sercowo-na-
czyniowego lekiem z wyboru jest obecnie naproksen.
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