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Cel główny programu 

• Poprawa skuteczności leczenia chorych na 
Reumatoidalne Zapalenie Stawów poprzez 
wczesną wykrywalność oraz zmniejszenie 
opóźnień diagnostycznych, a także szybszy 
powrót do aktywności zawodowej chorych na 
RZS w populacji Polski. 

 



Cele szczegółowe – 1. 
• Nawiązanie współpracy z lekarzami rodzinnymi poprzez utworzenie 

zespołów ds. wczesnego wykrywania RZS składającego się z Ośrodka 
Wczesnej Diagnostyki z zespołem reumatologów oraz lekarzami POZ, którzy 
wyrażą zgodę na współpracę 

• Podniesienie wiedzy i umiejętności około 10 000 lekarzy rodzinnych poprzez 
zorganizowanie przez zespół lekarzy Ośrodków Wczesnej Diagnostyki 
Zapaleń Stawów:  

– konferencji szkoleniowych dla 200-300 uczestników każda,  których 
program i zakres zostanie opracowany Przez Radę ds. Oceny i Ewaluacji 

– warsztatów z badania układu ruchu w grupach 20-30 każdy,  

– warsztatów ze sposobu wykorzystywania narzędzi przesiewowych 
służących do wczesnego wykrywania RZS (kwestionariusze dla pacjenta, 
kwestionariusze dla lekarza rodzinnego, proste testy przesiewowe w 
kierunku RZS w badaniu układu ruchu wykonywane przez lekarza 
rodzinnego, interpretacja reumatologiczna podstawowych badań 
laboratoryjnych) 

– szkolenia e-learningowe  dla lekarzy rodzinnych z testami zaliczającymi 
uzyskanie niezbędnej wiedzy z danego szkolenia i certyfikatem 
ukończenia, opracowane przez Radę  ds. Oceny i Ewaluacji  



Cele szczegółowe – 2. 
• Przygotowanie projektu opieki koordynowanej nad 

pacjentem z wczesnym RZS  przez Radę ds. Oceny i 
Ewaluacji 
 

• Wprowadzenie skutecznych procedur wczesnego 
wykrywania RZS 
 

• Diagnozowanie i leczenie chorych na RZS wg przyjętej 
ścieżki postępowania 
 

• Utworzenie rejestru chorych z noworozpoznanym RZS 
 

• Urealnienie danych epidemiologicznych dotyczących RZS 
w Polsce 
  

• Przygotowanie opracowań naukowych, opublikowanie 
artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach  



Oczekiwane efekty 
– Poprawa świadomości społeczeństwa i wiedzy z zakresu 

wczesnych  objawów reumatoidalnego zapalenia stawów. 
 

– Zwiększenie wiedzy lekarzy rodzinnych w POZ w zakresie 
rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów. 
 

– Powstanie projektu wczesnego wykrywania i prawidłowej 
opieki nad chorym z RZS. 
 

– Zwiększenie wykrywalności wczesnego RZS. 
 

– Skrócenie opóźnień diagnostycznych. 
 

– Poprawa skuteczności leczenia. 
 

– Zmniejszenie liczby hospitalizacji. 

 



Mierniki efektywności odpowiadające 
celom programu. 

 • Ocena czasu jaki upłynął od zgłoszenia się pacjenta z objawami wczesnego RZS u 
lekarza POZ-u do skierowania do reumatologa z Ośrodka Wczesnej Diagnostyki. 

• Ocena trafności rozpoznania RZS przez lekarza POZ-u (procentowa liczba potwierdzeń 
RZS przez lekarza reumatologa). 

• Ocena znaczenia wczesnego wykrywania RZS poprzez czas w jakim pacjent uzyskuje 
remisję lub niską aktywność choroby oraz procent pacjentów z uzyskaną remisją lub 
niską aktywnością choroby. 

• liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej w programie profilaktycznym 
dofinansowanej w ramach EFS - co najmniej 4300 w całej Polsce, w przypadku 
realizacji projektu tylko w kilku województwach wartość należy obliczyć 
proporcjonalnie, 

• liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej, które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów 
profilaktycznych opracowanych ze środków EFS - co najmniej 815, w całej Polsce, w 
przypadku realizacji projektu tylko w kilku województwach wartość należy obliczyć 
proporcjonalnie, 

• liczba osób współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu wdrażania 
programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS - co najmniej 692, w całej 
Polsce, w przypadku realizacji projektu tylko w kilku województwach wartość należy 
obliczyć proporcjonalnie,  
 



Populacja z RZS - noworozpoznane 
przypadku 27,5/100 000 rocznie - 
łącznie około 11 000 osób rocznie 

Populacja kwalifikująca się do badania 
przesiewowego - około 36 000 rocznie, 

łącznie w okresie całego Programu około 
107 000 

Populacja zgłaszająca się z 
objawami stawowymi 

 
Oszacowana wielkość populacji objęta programem przesiewowym 

RZS 

 



Tryb zapraszania do programu 
• Pacjenci - przygotowane  plakaty uświadamiające jak 

manifestuje się RZS w początkowym okresie i zachęcające 
do zgłaszania się do lekarzy rodzinnych w przypadku 
pojawienia się obrzęku pojedynczego stawu. 
 

• Lekarze rodzinni - zaproszenia do programu:  
- pisemnie na adresy placówek POZ-u 
- mailowo na adresy placówek POZ-u 
- drogą telefoniczną 
- poprzez ogłoszenie w gazecie lekarskiej, która 
dostarczana jest 
  wszystkim lekarzom 
 

• Realizator zobowiązany jest podpisać umowy z co najmniej 
60 świadczeniodawcami z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej 



Organizacja programu - część 
medyczna 

Zadania tej części programu realizowane będą przez: 

• realizatora programu (tj. projektodawcę 
wyłonionego w ramach konkursu realizowanego w 
PO WER) 

• poradnie lekarzy POZ w ramach umów podpisanych z 
realizatorem programu - co najmniej 60 umów 
współpracy z POZ podpisanych przez każdego 
realizatora  

 



Działania organizacyjne 
• Opracowanie jednorodnego programu kursów szkoleniowych i 

warsztatów. 
• Opracowanie i przygotowanie e-learningów dla lekarzy 

rodzinnych 
• Utworzenie Ośrodków Wczesnej Diagnostyki 
• Zaproszenia do udziału w Programie lekarzy Rodzinnych 
• Utworzenie zespołów opieki koordynowanej nad pacjentem z 

wczesnym RZS 
• Wprowadzenie procedur wczesnego wykrywania RZS w 

oparciu o narzędzia skreeningowe, ”szybką ścieżkę” dotarcia 
do reumatologa z Ośrodka Wczesnej Diagnostyki, informacji 
zwrotnej dla lekarza rodzinnego w zakresie ustalonego 
rozpoznanie i dalszego postępowania  

• Wprowadzenie opieki koordynowanej nad pacjentem z 
wczesnym RZS w oparciu o wspólną opiekę reumatolog – 
lekarz POZ.  

• Utworzenie rejestru chorych na wczesne RZS  
 



Profilaktyka pierwotna 

• W ramach profilaktyki pierwotnej prowadzona będą 
szkolenia i warsztaty celem zwiększenia  wiedzy i 
umiejętności w zakresie wczesnego wykrywania RZS wśród 
lekarzy rodzinnych.  
Powstaną materiały edukacyjne, ulotki, plakaty, które będą 
miały na celu min. podniesienie świadomości odbiorców 
programu  w zakresie wczesnych objawów RZS.  
Stworzone zostaną szkolenia e-learningowe. 

 



Profilaktyka wtórna – etap podstawowy 
• Dla pacjentów stworzono test skreeningowy, który będzie dostępny w 

Poradniach POZ. Po wypełnieniu go i otrzymaniu wyniku 
pozytywnego pacjent może bezpośrednio zgłosić się do lekarza POZ-u.  
  

• Pacjent pojawiający się u lekarza rodzinnego z obrzękiem 
pojedynczego stawu nie będącym wynikiem urazu jest 
skreeningowany przez lekarza rodzinnego w kierunku wczesnego RZS. 
 

• W ramach skreeningu lekarz rodzinny: 
- wypełnia kwestionariusz dla lekarza 
- bada układ ruchu wykonując testy „ściskania” 
- zleca pobranie krwi na badania OB., CRP i morfologię 
 

• W przypadku dodatnich testów ściskania i/lub dodatniego wyniku 
kwestionariusza  skreeningowego dla pacjenta i/lub lekarza pacjent w 
wynikami OB., CRP i morfologii jest natychmiast kierowany do 
Ośrodków Wczesnej Diagnostyki 
 

• Czas od pojawienia się pacjenta u lekarza POZ-u a skierowaniem do 
lekarza reumatologa nie powinien przekraczać 7 dni    



L.p. Pytanie Tak Nie 

1.  
Czy odczuwasz ból stawów? 

    

2.  
Czy odczuwasz ból nadgarstków/rąk? 

    

3.  
Czy Twoje ręce/ nadgarstki są spuchnięte (obrzęknięte)? 

    

4.  
Czy Twoje stawy są sztywne rano?  

(Czy odczuwasz sztywność poranną w stawach?)     

5. 
Czy masz problem z zaciśnięciem ręki w pięść? 

    

6. 
Czy od momentu obudzenia się rano mija więcej niż 1 godzina zanim Twoje 

stawy poruszają się swobodniej?     

7. 
Czy te same stawy zajęte są po obu stronach ciała? 

    

8. 
Czy problemy ze stawami mają wpływ na  Twoją aktywność życiową np. masz 

problemy z samoobsługą, wypoczynkiem lub zmieniłeś swoją aktywność 

zawodową? 

    

9. 
Czy kiedykolwiek ktoś Ci powiedział, że masz reumatoidalne zapalenie stawów? 

    

10. 
Czy ktoś w Twojej rodzinie ma/miał reumatoidalne zapalenie stawów? 

    

11. 
Czy rozpoznano u Ciebie zmiany na skórze określane jako łuszczyca? 

    

KWESTIONARIUISZ DLA PACJENTA 
Data wypełnienia kwestionariusza………………. 
Data urodzenia ………………………… 
Płeć: Kobieta………… Mężczyzna………….. 
Początek objawów ……………… 

 
 
 
 
Interpretacja wyników:  
≥6 odpowiedzi na tak z 11 -  podejrzenie RZS, 



L.p. Pytanie 
Tak Nie 

1.  Sztywność poranna trwająca dłużej niż 1 godzina 
    

2.  Trudności w zaciśnięciu ręki w pięść w godzinach porannych 
    

3.  Ból przy przywitaniu i potrząsaniu czyjejś ręki  
    

4.  Uczucie mrowienia i uczucie wbijania igieł w palcach  
    

5. Problem w noszeniu i zakładaniu obrączki i pierścionków 
    

6. Problem podczas chodzenia w dotychczasowo używanym obuwiu 

(trudności w chodzeniu, ból)     

7. Dodatni wywiad w kierunku występowania RZS w rodzinie 
    

8. Uczucie przewlekłego zmęczenia o niejasnej przyczynie trwającego 

mniej niż rok     

Stwierdzenie przynajmniej jednego obrzękniętego stawu lub co najmniej tkliwość dwóch stawów lub ograniczenie  

ich ruchomości oraz dwa i więcej z następujących kryteriów: 
 

 

 

KWESTIONARIUSZ DLA LEKARZA 
 
Data wypełnienia kwestionariusza………………. 
Data urodzenia ………………………… 
Płeć: Kobieta………… Mężczyzna………….. 
Początek objawów ………………… 



Badanie układu ruchu – testy ściskania 



Profilaktyka wtórna – etap pogłębiony - 1 

• Konsultacja przez doświadczonego reumatologa – 7-
14 dni od skierowana lekarza POZ-u. 
 

• 1. Wizyta przesiewowa: 
 
- Zebranie wywiadu 
- Badanie układu ruchu 
 
W przypadku potwierdzenia podejrzenia RZS 
skierowanie na badania i wykonywanie dalszych 
procedur. W przypadku braku potwierdzenia 
ponowne skierowanie do lekarza POZ-u z pełna 
informacją dotycząca dalszego postępowania ( np. w 
przypadku rozpoznania choroby zwyrodnieniowej) 
 



 
Badania wykonywane w ramach potwierdzenia RZS: 

 
• Badania krwi: 

 
AspAT, 

      ALAT, 

      Kreatynina, 

      Kwas moczowy, 

      RF, 

      Anty-CCP, 

      ANA profil 

• Badania obrazowe: 
 
RTG klatki piersiowej 

      RTG rąk lub stóp 

      USG zajętego stawu 
 
    Opcjonalnie tylko w uzasadnionych przypadkach  MRI zajętego stawu 
 

 



Wizyta 2 – 7-14 dni ( w przypadku MRI 7-21 dni) 

• Badanie układu ruchu: 
Liczba stawów bolesnych 

• Liczba stawów obrzękniętych 
• DAS 28 
• SDAI 
• CDAI 
• VAS aktywności choroby w ocenie lekarza 
• Wypełnienie kwestionariuszy przez pacjenta: 
• HAQ 
• VAS bólu 

VAS aktywności choroby w ocenie pacjenta 
• Zalecenie leczenia modyfikującego. 

 



 
Monitorowanie i ewaluacja 

 
• Wskaźniki monitorowania oraz oczekiwane efekty realizacji Programu będą 

poddane szczegółowej analizie epidemiologicznej i statystycznej, tak jak ma 
to miejsce w przypadku innych ogólnopolskich programów profilaktyki. 
 

• Ocena efektywności programu dokonana zostanie w oparciu o: 
- Ocenę czasu jaki upłynął od zgłoszenia się pacjenta z objawami wczesnego 
  RZS u lekarza POZ-u do skierowania do reumatologa z Ośrodka Wczesnej 
  Diagnostyki. 
 
- Ocenę trafności rozpoznania RZS przez lekarza POZ-u (procentowa liczba 
   potwierdzeń RZS przez lekarza reumatologa). 
- Ocenę znaczenia wczesnego wykrywania RZS poprzez czas w jakim pacjent 
  uzyskuje remisję lub niską aktywność choroby oraz procent pacjentów  
  z uzyskaną remisją lub niską aktywnością choroby. 
 

• Ocena trwałości programu 
     Opracowany i przetestowany program polityki zdrowotnej zostanie 
     udostępniony dla jednostek samorządu terytorialnego w celu jego 
     kontynuacji, przy niezbędnych modyfikacjach, np. w ramach Regionalnych 
     Programów Operacyjnych 2014 – 2020 i ewentualnie innych środków. 

 



Wydatki na renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej RZS ( 
M05,M06) poniesione w latach 2012-2014 w tys. zł. 

 
ROK             M05 

    K                      M 

             M06 

    K                       M 

    M05+M06 

   K                        M 

 M05 + M06 

      K + M 

2012 82 789,9      45 864,4 32 985,4     23 197,4 115 775,3      69 061,8 184 837,1 

  

2013 86 647,3      49 460,9        32 465,2     24 339,8 119 112,5      73 800,7 192 913,2 

  

2014 86 991,2      50 466,4 32 582,1     24 515,8 119 573,3      74 982,2 194 555,5 

  

koszty bezpośrednie leczenia RZS związane z chorobą w 2010 roku wynosiły 206 515,3 tys. zł. 



Fit for Work Global Alliance 2016: Early Intervention Framework Strategy Planning and Consensus Meeting  
LONDON, 4 & 5 May 2016  



e-zdrowie w reumatologii – nowe inicjatywy 
Narodowego Instytutu Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji 

Brygida Kwiatkowska 

Narodowy Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 

im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher w Warszawie 



Liczba reumatologów w Polsce wg NIL (dane z 30.06.2016). 

Lp. województwo Liczba reumatologów 
Liczba mieszkańców W przeliczeniu na 10 tys. mieszk. 

1 Dolnośląskie 128            2 905 347     0,44 

2 Kujawsko-Pomorskie 97            2 087 720     0,46 

3 Lubelskie 104            2 143 221     0,49 

4 Lubuskie 29            1 019 514     0,28 

5 Łódzkie 83            2 498 240     0,33 

6 Małopolskie 191            3 370 712     0,57 

7 Mazowieckie 273            5 340 799     0,51 

8 Opolskie 26               998 884     0,26 

9 Podkarpackie 105            2 127 322     0,49 

10 Podlaskie 60            1 190 253     0,50 

11 Pomorskie 100            2 304 722     0,43 

12 Śląskie 215            4 577 925     0,47 

13 Świętokrzyskie 74            1 259 906     0,59 

14 Warmińsko-Mazurskie 43            1 442 242     0,30 

15 Wielkopolskie 115            3 473 920     0,33 

16 Zachodniopomorskie 64            1 713 849     0,37 

RAZEM 1 707          38 454 576     0,44 

Wstępna szacunkowa liczba lekarzy reumatologów mających podpisaną umowę z NFZ ok. 1050 



Odsetek lekarzy posiadających specjalizację do 50 roku życia w 10 specjalnościach, 
w których specjalizacje posiada przynajmniej 1000 osób – dane NIL z 2015 roku 



Prognozowana zmiana lekarzy specjalistów i lekarzy dentystów wg 
NIL z 2015. 



e-reumatologia 

Telemedycyna w reumatologii 
 
- Badanie pilotażowe oceniające skuteczność  
  i bezpieczeństwo  prowadzonej terapii chorych na 
  zapalne choroby reumatyczne przy wykorzystaniu 
  telemedycyny (zastąpienie klasycznych wizyt – 
  zmniejszenie kosztów, sprawdzenie compliance) 
 
- W przyszłości: 
   konsultacje pacjentów przez lekarzy 
   rehabilitacja w domu chorego przy wykorzystaniu 
   monitorowania telemedycznego 
  
 



Rekomendacje EULAR z 2016 roku dotyczące leczenia 
reumatoidalnego zapalenia stawów. 

• Monitorowanie aktywnej choroby powinno 
odbywać się co 1-3 miesiące 
 
 
 
 

• Jeżeli nie ma poprawy po 3 miesiącach a po 6 nie 
osiągnięto remisji leczenie powinno być zmienione 
 
 
 
 
 
 
 

EULAR RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS – 2016 UPDATE Josef S. Smolen ,Robert Landewé, EULAR 2016 



Koszty leczenia 1 pacjenta w terapii T2T vs zwykłe leczenie (ZL) 3 lata obserwacji– rejestr DREAM 

T2T (n=127) 
Liczba 

T2T (n=127) 
Koszt (Euro) 

ZL (n= 180) 
Liczba 

ZL (n=180) 
Koszt (Euro) 

Różnica w 
kosztach 

Konsultacje 
reumatologa 

13,7 ± 3,3 917 ± 220 13,6 ± 3,3 909 ± 224 8 

Konsultacje 
pielęgniarki 

12,1 ± 3,6 809 ± 244 8,9 ± 1,7* 596 ± 117* 213 

Konsultacje 
telefoniczne 

1,9 ± 2,1 49 ± 54 0,8 ± 1,7* 21 ± 45* 28 

Leczenie 
szpitalne 

0,5 ± 2,1 215 ± 1,441 1,6 ± 5,0* 748 ± 2,263* - 533 

LMPCh/inne 260 ± 335 423 ± 612* - 163 

Anty-TNFα 4160 ± 10685 4175 ± 10070 - 15 

RAZEM 6410 ± 10845 6872 ± 11033 -462 

 
 
 
 

Vermeer M i wsp. Treating to target of remission in early rheumatoid arthritis is cost-effective: results of the 
DREAM registry. BMC Musculoskeletal Disorders . 2013, 14: 350-359 
 



Leczenie RZS 

“Reumatyzm” 
(Guillaume de Baillou) 

“Reumatoidalne  
zapalenie stawów” 
(Sir Alfred Garrod) 

1591 
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aAppelboom T. Rheumatology (Oxford). 2002;41(suppl 1):28-34. 

2000r. 

Wczesne 

agresywne 

leczenie 



Ścieżka zapisu do lekarza reumatologa – badanie pilotażowe 
(na podstawie ankiet wypełnionych przez pacjentów z 6 

ośrodków reumatologicznych) 

(podano najczęściej typowane odpowiedzi dla każdego etapu) 

68,2% 

•Ograniczony 
dostęp do 
lekarza. 

1- 3 mies. 
(31,9%) 

• Pierwsza 
wizyta u 
jakiegokolwiek 
lekarza od 
momentu 
wystąpienia 
obajwów ch.r. 

1-3 mies. 
(44,44%) 

•Otrzymanie 
skierowania do 
reumatologa od 
momentu 
pierwszej 
wizyty u 
jakiegokolwiek 
lekarza.  

do 7 dni (49,8%) 

•Zapisanie się do 
reumatologa od 
momentu 
otrzymania 
skierowania. 

1- 3 mies. 
(51,8%) 

•Czas 
oczekiwania na 
pierwszą wizytę 
u reumatologa 
od momentu 
zapisu. 

3-9 miesięcy 



E-reumatologia edukacja 

• Edukacja lekarzy rodzinnych: 
- telefony mobilne 
- e-learningi 
- aplikacje na sprzęt mobilny 

• Edukacja  reumatologów 
- aplikacja na sprzęt mobilny 
- e-learningi 
- audiobook-i  

• Edukacja społeczeństwa 
- telefony mobilne 
- strony internetowe 



Medycyna personalizowana w reumatologii. 

Brygida Kwiatkowska 

Narodowy Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 

im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher w Warszawie 



HIPOKRATES 

„Jest o wiele bardziej ważne, aby 
wiedzieć jaka osoba choruje, a nie jaka 
choroba jest u danej osoby”. 



Medycyna personalizowana. 

• Koncepcja, która opiera się na zrozumieniu różnic między 
pacjentami chorującymi na tę samą chorobę i na 
jednoczesnym poznawaniu złożoności chorób.  
 

• Dopasowanie leku do pacjenta: 
- pod względem skuteczności 
- pod względem wystąpienia objawów niepożądanych 
 

• Diagnostyka przedklinicznych faz choroby 
- włączenia działań profilaktycznych 
- włączenie profilaktycznego leczenia? 

 
 
 



Rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Genetyczne i 
środowiskowe 

czynniki 
ryzyka 

Bezobjawowe reakcje 
immunologiczne i 

zapalne 
(autoprzeciwciała, 

cytokiny, chemokiny) 

Objawy 
zapalenia 
stawów 

(niesklasyfiko
wanego) 

Reumatoidalne 
zapalenie 

stawów zgodne 
z kryteriami 

klasyfikacyjnym
i 

     
Potencjalne                   
możliwości    

zapobiegania 

Zapobieganie 
zainicjowania 

reakcji 
immunologicznyc

h 
Usunięcie 

czynnika ryzyka? 

Zapobieganie przyjścia 
bezobjawowych 

zaburzeń 
immunologicznych w  

pełnoobjawową 
klinicznie chorobę 

(Usunięcie czynnika 
ryzyka?, leczenie 

farmakologiczne?) 
 

Zapobieganie 
przejścia 

wczesnego  
zapalenia stawów 
w pełnoobjawowe 

RZS 
(Farmakoterapia?) 

Faza 1                        Faza 2                          Faza 3                          Faza 4 

Demorulle MK, Deane KD. Treatment Strategies in Early Rheumatoid Aryhritis and Prevention 
 of Rheumatoid Arthritis. Curr Rheumatol. Rep. 2012; 14: 472-480 



Czynniki ryzyka rozwoju RZS – 1. 

1. Czy u pacjenta w rodzinie (1 linia pokrewieństwa) ktoś chorował na RZS? Jeżeli tak -  1 pkt……… 

2. Czy pacjent spożywa alkohol?     Jeżeli nie – 1 pkt……… 

3. Czy objawy zaczęły się mniej niż 12 miesięcy temu ?   Jeżeli tak – 1 pkt……… 

4. Czy objawy są przerywane okresami poprawy?   Jeżeli tak – 1 pkt……… 

5. Czy objawy dotyczą obu górnych i dolnych kończyn?   Jeżeli tak – 2 pkt……… 

6. Czy odczuwany ból jest równy lub większy niż 50?   Jeżeli tak – 1 pkt……… 

7. Czy pacjent odczuwa sztywność poranną równą lub większą niż 1 godzinę? Jeżeli tak – 1 pkt……… 

8. Czy pacjent zauważył obrzęk przynajmniej 1 stawu?   Jeżeli tak – 1 pkt……… 

9. Obecność przeciwciał 
RF obecny, anty-CCP nieobecne                         0 pkt……… 
RF nieobecny, anty-CCP obecne < 3x GGN     2 pkt……… 
RF nieobecne, anty CCP obecne ≥ 3x GGN     3 pkt……… 
RF i anty-CCP obecne      4 pkt……… 
         
    Razem………       
       

Liczba pkt Ryzyko RZS 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 

0 - 4 Niskie 3% 7% 7% 12% 12% 

5 - 6 Średnie 17% 29% 36% 38% 44% 

7 - 13 Wysokie 43% 63% 74% 81% 81% 

Van de Stadt L. i wsp.  
Ann Rheum  Dis. 
2013;72(12):1920-6 



Czynnika ryzyka rozwoju RZS – 2. 

• 150 chorych z  bólami stawów 

• Czas obserwacji średnio 18 miesięcy ( max 26 miesięcy) 

• Badania: anty-CCP, MRI stawów MTP i MCP (1,5T) 

 

WYNIKI 

- 30 pacjentów rozwinęło kliniczne objawy zapalenia stawów 
   87% < 20 tygodni od włączenia do badania 

- Obecność anty-CCP i subklinicznego zapalenia w MRI silnie korelowała z rozwojem 
RZS 6,5x i 5x. 

- 31% pacjentów z objawami zapalenia w MRI oraz 71% pacjentów z objawami 
zapalenia w MRI i obecnymi anty-CCP rozwinęło RZS po roku obserwacji. 

- 43% chorych bez obecnych anty-CCP rozwinęło RZS ale 73% z nich miało cechy 
subklinicznego zapalenia w MRI na wizycie początkowej. 

- Jeżeli w MRI nie wykazano cech zapalenia tylko 6% z bólem stawów i 3% bez anty-
CCP rozwinęło RZS. 
 

Van Steenbergen HW i wsp. Ann Rheum Dis. 2016; 75: 1824-1830. 

 

 

 



Czy można zastosować „leczenie profilaktyczne” w RZS? 

• 81 pacjentów z bólami stawów, ale bez zapalenia 
 

• Czas obserwacji średnio 27 miesięcy 
 

• Kryteria włączenia: 
- obecne anty-CCP i RF 
- CRP ≥ 3 mg/L 
- obecne lub nieobecne cechu subklinicznego zapalenia błony 
maziowej  
   potwierdzone badaniem USG lub MRI 
 

• Leczenie: 
1000mg Rytuksymabu lub placebo jednorazowo 
 

• Wyniki: 
Po 18 miesiącach zmniejszenie ryzyka rozwoju RZS u 53% chorych !!!! 
 
 

#OP0182 Prevention of RA by B cell directed therapy in earliest phase of disease: PRAIRI study. DOI: 10.1136/annrheumdis-2016-
eular.6042   



Znaczenie RF i anty-CCP i CRP jako biomarkerów w RZS. 

• Obecność przeciwciał anty-CCP koreluje z bardziej 
agresywnym przebiegiem choroby – chorzy 
powinni być jak najwcześniej leczeni LMPCh 

• RF> 20Iu>ml i/lub anty-CCP > 5 j/ml lepiej 
odpowiadają na leczenie MTX + Rituximab niż 
chorzy seronegatywni po 24 tygodniach od 
podania leku, a po 48 tygodniach 3x częściej 
osiągają remisję 
Issacs JD, Olech E, Tak PP et al. British Society Rheumaology, Annual meeting, 20-23.04.2010. Abstract 164. 
 

• Pacjenci z obecnym RF i/lub anty-CCP, po 
niepowodzeniu inhibitorami TNF-alfa ponad 2-
krotnie częściej wg kryteriów EULAR odpowiadają 
na na leczeniu Rituximabem  

Sellam J, Hendel-Chavez H, Rouanet S et al. Arthritis Rheum.2011;63(4): 933-938. 
Utrzymywanie się podwyższonego CRP w 12 tygodniu leczenia Etanerceptem i przynajmniej 1 stawu obrzękniętego może być 
silnym predyktorem progresji zmian radiologicznych w ciągu 1 roku trwania choroby (badanie TEMPO). 
Weinblatt ME, Keystone EC, Cohen MD et al. J Rheumatol. 2011; 38: 242-246 

 



Markery immunologiczne ,  destrukcji stawów i genetyczne. 

• U pacjentów z brakiem odpowiedzi na inhibitor TNF-alfa obserwuje się 
statystycznie znamienną większą ekspresję receptora CD91 na limfocytach 
T CD3+ po 6 tygodniach terapii w porównaniu do chorych z dobrą 
odpowiedzią na leczenie 
Eriksson C et al. APMIS. 2010; 118: 837-845. 

• MMP-1 ( matrix metaloproteaza 1) i tkankowy inhibitor metaloproteazy 1 
(TIMP-1)wykazują istotną korelację z progresja zmian radiologicznych , zaś 
wczesna aktywacja TIMP-1 jest predyktorem późniejszej dobrej 
odpowiedzi na leczenie. 

        Rooney T et al. Ann Rheum Dis. 2010 69: 706-714. 

• 60% ryzyka rozwoju RZS jest powiązana z czynnikami genetycznymi 
- HLA-DRB1 – około 40% ryzyka RZS ( u chorych palących papierosy i 
posiadających HLA-DRB1 z 1 kopię tzw. shared epitope (SE) ryzyko rozwoju 
RZS wzrasta 6,5 x, z 2 kopiami 21x. 

•        Klareskog L et al. Arthritis Rheum. 2006; 54: 38-37 

 
- PTPN22 gen (protein tyrosine phosphatase, nonreceptor typy 22) (8%  
populacji Europy zachodniej) 
- TNF-308G A/G polimorfizm może być potencjalnym predyktorem dobrej 
odpowiedzi na inhibitor TNF-alfa 
   Cui J et al. Arthritis Rheum. 2010; 62: 1849-1861. 
      Plant D et al. Arthritis Rheum. 2011; 63: 645-653. 
 

- 174 C/G polimorfizm genu IL-6 może być potencjalnie predyktorem złej 
odpowiedzi na terapię inhibitorami IL-6 
       Littman BH. Arthritis Rheum. 2009; 60: 1565-1566. 



Panel z wieloma biomarkerami aktywności choroby – (MBDA – Multi-Biomarker Disease 
Activity Panels) 

Białka ostrej fazy • CRP 
• SAA 

Cytokiny i białka z nimi 
związane 

• IL-6 
• TNF-RI 

Molekuły adhezyjne 
MMPs 

• VCAM-1 
• MMP-1 lub kolagenaza-1 
• MMP-3 lub stromelysina-1 

Białka związane ze 
szkieletem 

• YKL-40 lub ludzka glikoproteina 
chrząstki 39 

Czynniki wzrostu • EGF 
• VEGF-A 

Hormony • Leptyna 
• Rezystyna 

• Wartości MDA 1 – 100 

 

Aktywność RZS 

• Brak lub niska 1 – 28 

• Umiarkowana 29-43 

• Wysoka >44 

 



Możliwość zaostrzenia choroby w ciągu 1 roku w zależności od wartości MDA i obecności anty-CCP. 

 
 
 
 
                    13,0 %    

 
 
 
 
                 33,3 % 

 
 
 
 
                   31,8 % 

 
 
 
 
                74,6 % 

      MBDA -                                 MBDA + 

       anty CCP – 
 
 
 
 
 
 
 
       anty CCP + 
 

anty CCP – 
 
 
 
 
 
 
 
Anty CCP + 

     MBDA -                                       MBDA + 
 
 

Rech J, Hueber AJ et al. Ann Rheum Dis. 2015; 0: 1-8 



Markery odpowiedzi na leczenie biologiczne w RZS. 

• Oznaczenie stężenia kompleks białkowy MRP8/14 
(myeloid related protein 8 and 14) może służyć jako 
marker odpowiedzi na leczenie biologiczne i służyć do 
monitorowania skuteczności leczenia z wykrywaniem 
subklinicznego zapalenia. 

• Kompleks białkowy MRP8/14 istotnie gromadzi się w 
stawach zmienionych zapalnie i w naciekach z 
leukocytów. 

• Prawdopodobieństwo dobrej odpowiedzi na inhibitory 
TNF-alfa jest większe u chorych z wyższym stężeniem 
MRP8/14 w surowicy krwi + wysokie wartości DAS28 
przed włączeniem leczenia, zaś obecność RF IgM, wyższe 
wartości HAQ i wcześniejsze stosowanie inhibitorów 
TNF-alfa zmniejszają prawdopodobieństwo dobrej 
odpowiedzi na/ leczenie. 
 

Nair S.C., Welsing PMJ et al. PLOSE ONE.2016; doi: 10.1371/journal.pone.0152363 



Biomarkery związane ze skutecznością lub 
toksycznością LMPCh. 

• Polimorfizm pojedynczego nukleotydu MTHFR, SLC19A1, 
SHMT1, ABCB1, iL1RNα oraz ATIC i TYMS powiązany jest z 
możliwością nieskuteczności i/lub toksyczności MTX. 
Salazar J et al. Pharmacogenomics. 2015; 15: 1079-1090. 

• Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w genach TMPT i 
ITPA koreluje z toksycznością azatiopryny. 
StolkJn et al. Arthritis Rheum. 1998; 41: 828-828. 

• Mutacja genu NAT-2 powoduje wystąpienie objawów 
niepożądanych po sulfasalazynie. 
Tanaka E et al. J. Rheumatol. 2002; 29: 2492-2499. 
 

• Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w genach DHODH, 
ESR1 i CYP1A2 wiąże się ze zmniejszoną skutecznością 
leflunomidu. 

   Dziedziejko V et al. Pharmacogenomics. 2010; 12: 41-47. 
      Goulielmos GN et al. Gene. 2016; 583: 90 - 101 

 



Spondyloartropatia osiowa 

 

Okres nie radiologiczny                        Okres radiologiczny 

 

                                                              

                                                Zmodyfikowane kryteria Nowojorskie z 1984 

 

 
Ból kręgosłupa 

Sacroiliitis w badaniu MRI 
Ból kręgosłupa 

Sacroiliitis w badaniu RTG 

Ból kręgosłupa 
Syndesmofity w badaniu 

RTG 

Rudwaleit M i wsp. Arthritis Rheum. 2005; 52: 1000-1008. 



Czynniki predysponujące do szybkiej progresji w 
spondyloartropatiach. 

• Czynnikami predysponującymi do szybkiej progresji nr SpA do ZZSK są: 
- płeć męska 
- młody wiek w momencie zachorowania 
- wysokie stężenie CRP 
- nie stwierdzane zapalenia stawów obwodowych 
- zapalenie błony naczyniowej oka 
- obecność antygenu HLA B27 

• - stopień nasilenia zmian zapalnych (obrzęku szpiku) w stawach 
krzyżowo-biodrowych  
   w badaniu MRI  

• 60% chorych z obecnymi zmianami zapalnymi w stawach krzyżowo-
biodrowych ≥ 2 stopnia w badaniu MRI rozwija zmiany radiologiczne w 
okresie 2 po 3 latach trwania choroby 

• Wykazanie sacroiliitis w badaniu MRI w połączeniu z występowaniem 
minimum 1 kryterium klinicznym wykazuje czułość 97.2% i swoistość 
94.2% dla rozpoznania osiowej SpA,  
Podduby D i wsp. Ann Rheum Disa. 2011; 70: 1369-1374, Sampaio-Barros PD BA i wsp. J.Rheumatol. 2010; 37: 1195-1199, 
Mau WZH i wsp. Clin Rheumatol. 1987; 6: 60-66,Atagunduz P i wsp. J. Rheumatol. 2010; 37: 2356-2361, 
Oosteveen J i wsp. J. Rheumatol. 1999; 26: 1953-1958 



Czynniki predysponujące do rozwoju łuszczycowego 
zapalenia stawów u chorych na łuszczycę 

• Łuszczyca paznokci częściej występuje u chorych 
na ŁZS niż zmiany skórne 

• Zajęcie paznokci przez proces łuszczycowy jest 
złym czynnikiem rokowniczym ŁZS i zwiększa 
prawie 2,5-krotnie ryzyko progresji zmian 
radiologicznych w ciągu 1 roku trwania choroby. 
 

Mediany El i wsp. Clin Rheumatol. 2015; 34:307-313 

Tan AL. i wsp. Joint Bone Spine. 2010; 77:206-211. 

 



Biomarkery w innych chorobach. 

• Allele HLA-B*5801 związane są ze zwiększonym 
ryzykiem poważnych powikłań skórnych (zespół 
Steven-Johnsona) związanych z przyjmowaniem 
allopurinolu. 
Hung SI et al. Proc Nat Acad Sci USA.2005; 102: 4134-4139. 
 

• Allele HLA-C2*06 koreluje z 5-krotnym ryzykiem 
rozwoju ŁZS w łuszczycy skóry. 
Ho PY, Barton A et al. Ann Rheum Dis. 2008; 67: 677-682. 

• hsCRP, osteoprotegeryna (OPG), MMP-3, C-propeptyd 
kolagenu typu III: neoepitop C0I2-3/4 long mono  są bardzo 
silnymi predyktorami rozwoju ŁZS u chorych na 
łuszczycę. 
Boudreau D et al. EULAR. 2010; Abstract 0P0180 

• Poza HLA -B27 również HLA-DPA1*0103, HLA-
DPA1*02:01 i HLA-DPB1*13:01 oraz reakcja gen-gen 
między polimorfizmem genu ERAP1 a HLA B27 są 
silnie powiązane z rozwojem ZZSK. 
Diaz-Pena R et al. Arthritis Rheum. 2011;  

• Evars DM et al. Nat Genet. 2011; Epib Ahead of print. 
• Poziom CRP, Il-6, VEGF, agrekanu i osteokalcyny korekluje z aktywnością ZZSK w ocenie AXSDAS 
• Poedersen SJ et al. Ann Rheum Dis. 2011; 70:1375-1381. 

 
 
 
 

 



Biomarkery w innych chorobach. 

Toczeń rumieniowaty układowy: 
• Gen ITGAM, TNFSF4 koreluje z zajęciem nerek w 

toczniu rumieniowatym układowym 
• Gen FCGR2A koreluje ze zmianami skórnymi o 

typie motyla 
• Gen ITGAM koreluje ze zmianami skórnymi o 

typie rumienia krążkowego 
• Il21 – koreluje z zaburzeniami hematologicznymi 
• Wysoki poziom leptyny (≥29,5 ng/mL) koreluje 

ze zwiększonym ryzykiem miażdżycy, ponad 3 
krotnym wzrostem zaburzeń funkcji serca i ok. 7-
krotny wzrost ryzyka nieprawidłowego zapisu  
EKG. 
Sanchez E et al. Ann Rheum Dis. 2011; Epub adhead of print. 
McMahon M et al. 2011; Epub adheat of print.  
Caraiola S et. al. EULAR 2010. Abstract 0432. 
Serra S et al. EULAR. 2010. Abstract SAT0294. 

 



Wnioski 
• Badania genetyczne mogą pozwolić na wczesną selekcje 

pacjentów, u których w przyszłości rozwinie się zapalna 
choroba reumatyczna jeszcze przed wystąpieniem jej 
objawów. 

• Jednocześnie można dobrać indywidualną terapię dla 
danego pacjenta w oparciu o poznanie możliwości 
wystąpienia objawów niepożądanych po niektórych lekach 
i dobra lub złą odpowiedź na leczenie. 

• Medycyna personalizowana w reumatologii pozwali 
również na ustalenie możliwości wystąpienia powikłań 
narządowych e toczniu rumieniowatym układowym czy 
innych zapalnych chorobach reumatycznych. 

• Zastosowanie medycyny personalizowanej w reumatologii 
obniży koszty leczenia poprzez zastosowanie mniejszej 
liczby leków, które byłyby nieskuteczne lub występowały by 
po nich objawy niepożądane. 


