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Streszczenie w języku polskim 

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu 

immunologicznym charakteryzującą się nieswoistym zapaleniem stawów, zwykle symetrycznych 

oraz występowaniem zmian pozastawowych i powikłań układowych. 

W leczeniu RZS stosowane są leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh) syntetyczne  

(klasyczne i celowane) i biologiczne oraz glikokortykosteroidy (GKS). 

Samo zaistnienie RZS zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę infekcyjną blisko dwukrotnie. 

Dyskutowany jest związek między stosowanym w RZS leczeniem a ryzykiem wystąpienia infekcji. 

Problem jest istotny ponieważ infekcje zdefiniowano jako jedną z przyczyn zwiększonej 

umieralności chorych na RZS. 

Jednymi z najczęściej stwierdzanych infekcji u chorych na RZS są zakażenia układu moczowego 

(ZUM).   

U chorych na RZS wszystkie ZUM są zakażeniami powikłanymi ze względu na obciążenie chorego 

zaburzeniami funkcjonowania układu immunologicznego wynikające z choroby  oraz ze względu 

na stosowane w chorobie leczenie immunomodulujące i immunosupresyjne. Dane co do częstości 

występowania ZUM u osób chorych na RZS są niejednoznaczne- nie jest też wyraźnie określony 

wpływ leczenia stosowanego w RZS na częstość występowania ZUM. 

W pracy podjęto próbę oceny uwarunkowań rozwoju bezobjawowych ZUM w grupie chorych na 

RZS leczonych ambulatoryjnie różnymi grupami LMPCh w jednym z rejonowych ośrodków 

reumatologicznych – we Włoszczowie. 

Celem pracy była: 

Prospektywna ocena kliniczna uwarunkowań rozwoju bezobjawowych zakażeń układu moczowego 

u  chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych różnymi grupami leków modyfikujących 

przebieg choroby. 

W badaniu uczestniczyło 40 chorych Oddziału Reumatologii Szpitala ZOZ we Włoszczowie (wiek 

od 27 do 74 lat, kobiety/mężczyźni: 30/10), z ustalonym rozpoznaniem RZS ( na podstawie 

kryteriów ACR z 1987r   i EULAR/ACR- u chorych u których rozpoznanie postawiono po 2010r),   

którzy zgłosili się na pierwszą i drugą wizytę (po 6 miesiącach od pierwszej wizyty). Spośród tych 

40 chorych, na trzecią wizytę (po 6 miesiącach od drugiej wizyty)  zgłosiło się 30 osób. 

W badanej grupie byli chorzy przyjmujący klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby (grupa I : 

n=21, 52,5%), chorzy, u których stosowano leczenie biologiczne (grupa II : n=11, 27,5%) oraz 
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chorzy, u których dopiero w momencie pierwszej wizyty włączono leczenie (grupa III: n=8, 

20,0%). 

Każdego chorego obserwowano przez 12 miesięcy. Ocenę  przeprowadzono na wstępie,  

a potem po 6 i 12 miesiącach. 

NA każdej wizycie wypełniano kwestionariusz, oceniano aktywność choroby za pomocą wskaźnika 

DAS28, wykonywano badania: morfologia krwi, OB., CRP, stężenie mocznika i kreatyniny, eGFR, 

ponadto badanie ogólne moczu i posiew moczu. 

NA pierwszej wizycie dodatkowo oznaczano RF IgM i aCCP oraz autoprzeciwciała ANA i 

SSA/SSB.  

Na pierwszej i trzeciej wizycie dodatkowo wykonywano usg jamy brzusznej, oznaczano w 

surowicy stężenia amyloidu,  interleukiny 6 (Il-6), receptora Il-6 ( Laboratorium Katedry i Kliniki 

Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie).  

Istotna poprawa DAS 28 w trakcie obserwacji dotyczyła wszystkich grup, a wielkość zmiany DAS 

28 między trzecią a pierwsza wizytą była istotnie  skorelowana z wartością DAS 28 na pierwszej 

wizycie. 

U wszystkich chorych z dodatnim posiewem moczu na drugiej wizycie notowano spadek DAS 28. 

 Najczęściej stwierdzanym u badanych chorych patogenem była Escherichia coli.  

Nie wykazano związku między aktywnością choroby z występowaniem zakażeń układu 

moczowego, wykazano istotną zależność między występowaniem cukrzycy a dodatnimi posiewami 

moczu. 

Nie wykazano aby schemat leczenia modyfikującego RZS ( konwencjonalne, biologiczne) wpływał 

istotnie na występowanie zakażeń układu moczowego.  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wysunięto następujące wnioski: 

1. Zakażenia układu moczowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów występują 

stosunkowo często 

2. Nieprawidłowości w budowie układu moczowego są stwierdzane stosunkowo często u 

chorych na reumatoidalne zapalenie stawów 
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3. Najczęstszym patogenem stwierdzanym w bezobjawowych zakażeniach układu 

moczowego  u chorych  na reumatoidalne zapalenie stawów  jest Escherichia coli 

4. Aktywność reumatoidalnego zapalenia stawów szacowana wskaźnikiem DAS 28  nie 

łączy się istotnie  z występowaniem zakażeń układu moczowego 

5. Cukrzyca istotnie usposabia do występowania zakażeń układu moczowego u chorych na 

reumatoidalne zapalenia stawów 

6. Schemat  leczenia modyfikującego reumatoidalnego zapalenia stawów  

(konwencjonalne, biologiczne) nie wpływa istotnie na występowanie   bezobjawowych 

zakażeń układu moczowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


