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STRESZCZENIE 

 

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą, układową 

chorobą zapalną, wywołującą nieodwracalne zmiany destrukcyjne w obrębie 

struktur stawowych. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na 

objawy i powikłania ogólnoustrojowe występujące w przebiegu RZS, 

szczególnie ze strony układu sercowo-naczyniowego (SN), gdyż mają one istotne 

znaczenie dla odległego rokowania chorych. Obecnie RZS uznawane jest za 

niezależny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (ChUSN), 

związany z przedwczesnym rozwojem miażdżycy oraz zwiększoną 

chorobowością i umieralnością chorych.  

          Niekorzystne rokowanie dotyczy przede wszystkim chorych z najbardziej 

aktywną postacią choroby, z przewlekle utrzymującą się aktywnością zapalną 

i immunologiczną. W literaturze istnieje wiele doniesień oceniających ryzyko SN 

w okresie dużej aktywności RZS oraz wpływ intensywnego leczenia 

modyfikującego przebieg choroby na odległe rokowanie chorych. Nieliczne są 

natomiast obserwacje opisujące ryzyko SN u chorych z przewlekłą, długotrwałą 

postacią choroby, z niewielką aktywnością zapalną.  

Głównym celem niniejszej pracy była ocena profilu czynników ryzyka 

sercowo-naczyniowego u chorych na RZS w okresie małej aktywności choroby, 

leczonych przewlekle w warunkach ambulatoryjnych. Dodatkowo, 

przeprowadzono ocenę zależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi 

stan układu SN a parametrami aktywności choroby (zapalnymi 

i immunologicznymi), wskaźnikami metabolicznymi, stosowanym leczeniem 

modyfikującym przebieg choroby oraz obecnością zmian destrukcyjnych 

stawów. W celu poprawy opieki nad chorymi, dokonano próby określenia 

zestawu badań, prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych, z możliwością 

zastosowania w codziennej praktyce, umożliwiających ocenę ryzyka SN, wobec 

braku jawnych klinicznie objawów ze strony układu sercowo- naczyniowego. 



 

 

Badaniem objęto 70 chorych na RZS w okresie małej aktywności choroby, 

leczonych przewlekle w warunkach ambulatoryjnych, bez jawnych klinicznie 

objawów CHUSN i innych chorób, które zwiększają ryzyko SN. Badanie 

parametrów układu SN przeprowadzono również w grupie kontrolnej, którą 

stanowiło 33 zdrowych ochotników. 

Dane demograficzne oraz dotyczące przebiegu, zaawansowania choroby 

i dotychczasowego leczenia zostały zebrane na podstawie opracowanej do badań 

ankiety, a także na podstawie kart leczenia ambulatoryjnego lub kart 

informacyjnych leczenia szpitalnego. U każdego chorego przeprowadzono 

badanie fizykalne z uwzględnieniem badania układu ruchu, objawów 

pozastawowych RZS oraz pobrano próbki krwi. Ocenę aktualnej aktywności 

RZS przeprowadzano za pomocą wskaźnika aktywności choroby w 28 stawach 

(DAS28).  

U każdego chorego oceniono tradycyjne i niekonwencjonalne  czynniki ryzyka 

SN, które mogą powodować przedwczesny rozwój miażdżycy i zwiększenie 

ryzyka ChUSN. Wykonano rutynowe badania laboratoryjne (morfologia krwi 

obwodowej, OB, stężenia w surowicy CRP, kreatyniny, białka całkowitego, 

ALT, glukozy, cholesterolu całkowitego, lipidogram) oraz oznaczono 

przeciwciała specyficzne dla RZS (RF-IgM, anty-CCP), a także stężenie NT-

proBNP. Obliczono wielkość przesączania kłębuszkowego (eGFR) oraz 

oceniano wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik aterogenny (AI). Obliczono 

także 10-letnie ryzyko zgonu z przyczyn SN, według systemu SCORE.  

W celu aktualnej oceny funkcji układu sercowo-naczyniowego w obu grupach 

badanych (u chorych na RZS oraz w grupie kontrolnej) dokonano pomiaru 

ciśnienia tętniczego, wykonano EKG przy użyciu 12-odprowadzeniowego 

aparatu z komputerową analizą,  USG serca z oceną wydolności  rozkurczowej 

serca (E/A) i frakcji wyrzutowej (EF) oraz USG tętnic szyjnych wspólnych 

z oceną grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej (cIMT). 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotnie zwiększone ryzyko 

SN u chorych na RZS, także w okresie małej aktywności choroby, wobec braku 



 

 

jawnych klinicznie ChUSN lub innych chorób zwiększających ryzyko SN. Cechy 

miażdżycy (subklinicznej lub zaawansowanej) stwierdzono u ponad 85% 

chorych, wartość SCORE wskazującą na zwiększone ryzyko śmierci z przyczyn 

SN u ¾ chorych.  

W porównaniu z grupą kontrolną, u chorych na RZS, pomimo małej 

aktywności choroby, stwierdzono istotnie statystycznie większą średnią wartość 

cIMT, częstsze występowanie blaszek miażdżycowych oraz dłuższy czas trwania 

odstępu QTc, co potwierdza większe ryzyko SN u chorych na RZS, przy braku 

różnicy wieku pomiędzy ocenianymi grupami. 

Oceniając nasilenie zmian miażdżycowych stwierdzono, że nawet 

w okresie małej aktywności choroby, występowanie cech miażdżycy (cIMT ≥ 

0,6 mm) u chorych na RZS jest tym bardziej nasilone im wyższe są wartości 

wskaźników zapalnych (OB w badaniach własnych), aktywność kliniczna 

choroby (według DAS28) oraz w razie obecności nadżerek kostnych w rtg 

stawów. 

Wykazano że, u chorych na RZS wydolność rozkurczowa serca jest 

istotnie zależna nie tylko od czynników metabolicznych i wieku, ale także od 

nasilenia przewlekłego procesu zapalnego i immunologicznego, nawet w okresie 

małej aktywności choroby.  

Stężenie NT-proBNP było istotnie związane z markerami stanu zapalnego 

i aktywności choroby (OB, DAS28), a także z wiekiem chorych i czasem trwania 

choroby. Nieprawidłowy zapis EKG (pobudzenia dodatkowe lub cechy 

przeciążenia lewej komory serca) był związany z wyższymi wartościami OB 

i miana RF-IgM oraz z występowaniem nadżerek kostnych w rtg stawów.  

Oceniając wpływ aktywności zapalnej na ryzyko SN u chorych na RZS 

w okresie małej aktywności choroby, wykazano istotne statystycznie zależności 

pomiędzy aktywnością choroby ocenianą według DAS28 i parametrami układu 

SN oraz pomiędzy OB i parametrami układu SN (NT-proBNP, ciśnienie tętnicze 

skurczowe i rozkurczowe, wydolność rozkurczowa serca). 



 

 

U chorych z nadżerkową postacią RZS, pomimo małej aktywności choroby 

wykazano istotnie większą aktywnością zapalną, wyższe wartości parametrów 

SN i metabolicznych, częściej nieprawidłowy zapis EKG oraz obecność blaszek 

miażdżycowych, co łącznie świadczy o znacznie zwiększonym ryzyku SN.  

Oceniając zależność pomiędzy parametrami USN a stosowanym 

przewlekłym leczeniem modyfikującym przebieg choroby, stwierdzono, że 

w grupie chorych z małą aktywnością RZS terapia GKS wiązała się z istotnie 

wyższymi wartościami parametrów ryzyka SN (NT-proBNP, cIMT, ciśnienie 

tętnicze). Nie wykazano związku terapii MTX z parametrami SN.  

Wśród chorych na RZS, bez jawnych klinicznie schorzeń 

współistniejących, wykazano, że tradycyjne czynniki ryzyka SN (wiek, płeć 

męska, nadwaga lub otyłość, zaburzenia lipidowe) istotnie wpływają na 

całkowite ryzyko SN, współdziałając z czynnikami niekonwencjonalnymi 

zależnymi od procesu zapalnego. Szczególnie uważnej oceny ryzyka SN 

wymagają chorzy na RZS o długim czasie trwania choroby, z podwyższoną 

wartością BMI oraz mężczyźni, u których występuje znaczne ryzyko powikłań 

SN, nawet w okresie małej aktywności RZS.  

Wyniki niniejszego badania wskazują, że u chorych na RZS, nawet 

w okresie małej aktywności choroby, występują istotne cechy wskazujące na 

zwiększone ryzyko rozwoju powikłań SN i związane z tym niekorzystne 

rokowania. Potrzebna jest więc uważna obserwacja chorych na RZS, także 

w okresie małej aktywności choroby, leczonych przewlekle w warunkach 

ambulatoryjnych celem poszukiwania wczesnych objawów ChUSN, 

rozwijających się w wyniku przewlekłej aktywacji układu immunologicznego 

i procesu zapalnego. Zestaw proponowanych badań, możliwych do 

przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych, które mogą być wykorzystane 

celem oceny stanu układu SN obejmuje: EKG, USG tętnic szyjnych z oceną 

cIMT i obecności blaszek miażdżycowych, USG serca z oceną wydolności 

rozkurczowej serca (E/A), oraz stężenie NT-proBNP w surowicy krwi. 


