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S t r e s z c z e n i e

Cel pracy. Celem badań było określenie czynników, które mogły spowodować opóź-
nienie rozpoznania u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) i na 
łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Brak właściwego rozpoznania pozbawia chorych 
wczesnego rozpoczęcia leczenia, szczególnie fizjoterapii.

Chorzy i metody. Czas, który upłynął od wystąpienia pierwszych objawów choroby 
do ustalenia rozpoznania, określono u 50 losowo wybranych chorych – 38 na ZZSK i 12 na 
ŁZS. Przeprowadzono badania kliniczne, laboratoryjne i obrazowe.

Wyniki. W grupie chorych na ZZSK opóźnienie rozpoznania wynosiło najczęściej 4-9 
lat, u chorych na ŁZS – 3-5 lat. Główną przyczyną było wcześniejsze, nieprawidłowe rozpo-
znanie „dyskopatii” i dominacja objawów zapalenia błony naczyniowej oka.

Wnioski. Świadomość, jak ważne jest wczesne rozpoznanie spondyloartropatii i zapo-
bieganie jego opóźnieniu, powinno być naszym obowiązkiem!

A b s t r a c t

Objectives. To study which factors could delay the diagnosis in patients with ankylos-
ing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis (PSA). The absence of diagnosis leads to patients 
missing out on early initiation of treatment, particularly physiotherapy.

Patients and methods. Time between onset of symptoms and establishment of di-
agnosis was obtained for 50 randomised patients: 38 with AS and 12 with PSA. Clinical, 
laboratory and radiological assessments were perfomed.



44
Innowacyjność i tradycja w fizjoterapii

Irena Zimmermann-Górska, Kamilla Klama

Results. In the AS group 4-9 years delay and in the PSA patients 3-5 years delay, were 
most frequently observed, the main reason of the delay being earlier false diagnosis of 
“discopathy” and the dominance of anterior uveitis symptoms.

Conclusions. Awareness of the importance of early diagnosis in spondyloarthropa-
thies and reduction in diagnostic delay – ought to be our duty!

W p r o w a d z e n i e

Do spondyloartropatii (SpA) zalicza się choroby w przebiegu których zapale-
nie stawów kręgosłupa kojarzy się z zapaleniem stawów obwodowych. Choroby 
te określa się także jako „SpA seronegatywne” co oznacza, że w ich przebiegu 
nie pojawia się w surowicy czynnik reumatoidalny klasy IgM. Należą do nich: 
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reaktywne zapalenia stawów, za-
palenia stawów w przebiegu przewlekłych chorób jelit, łuszczycowe zapalenie 
stawów, spondyloartropatia niezróżnicowania i młodzieńcza.

Przyczyna SpA nie jest znana, bierze się pod uwagę udział czynników gene-
tycznych związanych głównie z układem antygenów zgodności tkankowej (HLA) 
i z genami dla niektórych cytokin prozapalnych (IL-17, IL-23) a także czynników 
środowiskowych, zwłaszcza zakażeń.

W patogenezie SpA odgrywają rolę procesy autoimmunizacji i zapalenia. 
Wspólne cechy SpA to zmiany zapalne w stawach krzyżowo-biodrowych z lub 
bez zmian w obrębie kręgosłupa, zapalenie stawów obwodowych, przyczepów 
ścięgnistych i palców (dactylitis). Często równocześnie stwierdza się przewlekłe 
zapalenie jelit, łuszczycę i skłonność do zapalenia błony naczyniowej oka. Częsta 
jest również agregacja rodzinna objawów, zmiany w układzie sercowo-naczynio-
wym (aorta, układ bodźco-prowadzący). W surowicy chorych nie stwierdza się 
obecności czynnika reumatoidalnego (RF) klasy IgM. Wykazano natomiast znacz-
ną częstość występowania antygenu HLA-B27.

Najczęstszą SpA jest zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK). 
Jest to przewlekły, przeważnie postępujący proces zapalny obejmujący stawy 
krzyżowo-biodrowe, drobne stawy kręgosłupa, pierścienie włókniste i więzadła 
kręgosłupa, prowadzący do ich stopniowego usztywnienia. Często zajęte są rów-
nież stawy obwodowe.

Częstość występowania ZZSK w Europie oblicza się na 0,5-1,3% populacji, 
mężczyźni chorują 2-3 razy częściej niż kobiety. Początek choroby obserwuje się 
przeważnie około 20 r. ż. Pierwsze objawy, to najczęściej ból w okolicy lędźwio-
wo-krzyżowej, zapalenie stawów skokowych i/lub kolanowych, zapalenie przy-
czepów ścięgien (ścięgna piętowe, rozcięgna podeszwowe), zapalenie przednie-
go odcinka błony naczyniowej oka.
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Ból w obrębie kręgosłupa ma charakter zapalny, który pozwala na różnicowa-
nie go z bólem wywołanym przez wiele innych przyczyn. Charakterystykę zapal-
nego bólu kręgosłupa przedstawiono w tabeli (tab. 1) [1].

Zmiany zapalne w obrębie kręgosłupa postępują najczęściej ku górze. 
Dochodzi do zniesienia prawidłowych krzywizn kręgosłupa, ograniczenia jego 
ruchomości, zmniejszenia rozszerzalności klatki piersiowej. W badaniach labo-
ratoryjnych w okresach zaostrzeń stwierdza się podwyższone wartości OB i CRP, 
czynnik reumatoidalny jest nieobecny, antygen HLA-B27 wykrywa się u ponad 
90% chorych.

W badaniach obrazowych istotne znaczenie ma stwierdzenie zmian zapal-
nych w obrębie stawów krzyżowo-biodrowych, w których zaczyna się proces 
zapalny i w obrębie kręgosłupa. Zmiany te można wykryć wykonując celowane 
zdjęcie rentgenowskie (Rtg) stawów krzyżowo-biodrowych, a także poszczegól-
nych odcinków kręgosłupa.

W zależności od stopnia zaawansowania zmiany w Rtg w stawach krzyżowo-
biodrowych dzieli się na cztery okresy:

▪▪ I° – okres wątpliwy, nieostre zarysy powierzchni stawowych,
▪▪ II° – rzekome poszerzenie szpar stawowych, ubytki cieniowe na powierzchniach 

stawowych (nadżerki), odczyn sklerotyczny w tkance kostnej podchrzęstnej,
▪▪ III° większe nasilenie tych zmian, pojawia się zwężenie szpar stawowych, liczne 

nadżerki,
▪▪ IV° – zrost kostny, szpary stawowe niewidoczne, nie ma odczynów sklerotycz-

nych.
Zmiany te były podstawą „zmodyfikowanych kryteriów nowojorskich” dla 

ZZSK przez wiele lat (tab. 2) [2]. Pojawiają się one jednak przeważnie dopiero po 
kilku latach trwania choroby i dlatego rozpoznanie ZZSK było tak długo u wielu 
chorych opóźnione [3].

U chorych z objawami przemawiającymi za ZZSK wykorzystuje się więc 
w ostatnich latach inne metody diagnostyki obrazowej – najbardziej przydatne 
okazało się badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR). Niezwykle ważne 
jest wykonywanie tą metodą badania stawów krzyżowo-biodrowych, w których 
można zauważyć zmiany zapalne bardzo wcześnie. Zmiany takie można wykryć 
także w obrębie trzonów kręgów.

Zaawansowane zmiany w kręgosłupie, polegające na powstaniu zrostów mię-
dzy trzonami kręgów (syndesmofitów) widoczne są oczywiście na zdjęciach Rtg.

Od dawna próbowano ustalić kryteria diagnostyczne ZZSK, dążąc do moż-
liwie wczesnego rozpoznawania choroby. Przez wiele lat obowiązywały wspo-
mniane wyżej, „zmodyfikowane kryteria nowojorskie” choroby (tab. 2), ale rów-
nocześnie pracowano nad ich dalszą modyfikacją. Główną przyczyną opóźnienia 
rozpoznania była bowiem konieczność spełnienia kryterium radiologicznego 
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– Rtg. Od momentu wprowadzenia do diagnostyki badań metodą rezonansu ma-
gnetycznego, zmiany w stawach krzyżowo-biodrowych i w kręgosłupie można 
wykrywać znacznie wcześniej. Drugą podstawą wczesnego rozpoznania ZZSK 
stało się stwierdzenie, że markerem choroby jest antygen HLA-B27. W 2009 roku 
opracowano – obowiązujące obecnie kryteria klasyfikacyjne dla SpA osiowej – 
a więc głównie dla ZZSK oparte na tych badaniach (ryc. 1) [4, 5]. W praktyce, 
kryteria te pełnią rolę – kryteriów diagnostycznych [6]. 

Wczesne rozpoznanie SpA ma ogromne znaczenie dla leczenia chorób z tej 
grupy i zapobiegania kalectwu.

Inną SpA, w której przez wiele lat zachodziły trudności diagnostyczne jest 
łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS). Etiologia choroby jest nieznana, ma ona 
charakter zapalny i przewlekły przebieg, dotyczy od 5-30% chorych na łuszczy-
cę. Obserwuje się częste występowanie ŁZS w rodzinach. U około 70% chorych 
łuszczyca poprzedza wystąpienie zmian zapalanych w stawach, u pozostałych 
choroba rozpoczyna się od zapalenia stawów lub wszystkie objawy pojawiają 
się równocześnie. Wyróżnia się trzy główne postacie choroby: wielostawową, 
nielicznostawową i osiową [7].

W postaci wielostawowej i nielicznostawowej zmiany zapalne dotyczą naj-
częściej stawów międzypaliczkowych dalszych, dochodzi także do zapalenia pal-
ców. W postaci osiowej zajęte są stawy krzyżowo-biodrowe i kręgosłupa (zmiany 
mogą być niesymetryczne) oraz przyczepy ścięgien.

W ostatnich latach w rozpoznaniu ŁZS przydatne są kryteria klasyfikacyjne 
choroby „CASPAR” (tab. 3) [8]. Choroba sprawia nadal znaczne trudności diagno-
styczne, związane często ze zmiennością objawów w czasie [9, 10].

W wielu ośrodkach prowadzono obserwacje mające na celu stwierdzenie, 
czy opracowane metody diagnostyczne dla SpA, sprzyjają realnie wczesnemu 
rozpoznaniu w tej grupie chorób [11-13].

Nasze opracowanie dotyczy grupy chorych na ZZSK i ŁZS i miało na celu okre-
ślenie czasu, który upłynął od wystąpienia pierwszych objawów tych chorób do 
rozpoznania. W przypadkach opóźnienia rozpoznania zaplanowano próbę oceny 
czynników, które miały wpływ na to opóźnienie i których należałoby unikać, aby 
zaplanować właściwe leczenie i wtórną profilaktykę zmian w układzie ruchu.

G r u p a  b a d a n a  i   m e t o d y  b a d a ń

Badania przeprowadzono u 50 chorych, wybranych losowo, 38 mężczyzn 
i 12 kobiet. Rozpoznanie ZZSK ustalono w 38 przypadkach, na podstawie kry-
teriów ASAS (ryc. 1). Łuszczycowe zapalenie stawów rozpoznano u 12 chorych 
w oparciu o kryteria CASPAR (tab. 3). W obu grupach badanych przeprowadzono 
wywiad, badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem układu ruchu, 
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wykorzystano archiwalną i bieżącą dokumentację medyczną. Badania laboratoryj-
ne obejmowały parametry związane z aktywnością zapalenia (OB, CRP), czynnik 
reumatoidalny i antygen HLA-B27. Diagnostyka obrazowa opierała się głównie 
na wykonaniu zdjęć rentgenowskich, w niektórych przypadkach wykorzystano 
metodę rezonansu magnetycznego. 

W y n i k i  b a d a ń  i   o m ó w i e n i e

Badaną grupę chorych na ZZSK podzielono na podgrupy w zależności od 
czasu, który upłynął od wystąpienia pierwszych objawów choroby do ustalenia 
właściwego rozpoznania. Wyniki badań przedstawiono w tabelach (tab. 4-7), 
w których ujęto chorych z czasem opóźnienia rozpoznania dłuższym niż 2 lata.

W grupie z opóźnieniem do 3 do 5 lat znalazło się 8 chorych (5 mężczyzn i 3 
kobiety) (tab. 4). Oprócz objawów osiowych (ból zapalny kręgosłupa, bolesność 
podczas ruchów kręgosłupa, ograniczenie jego ruchomości) w 2 przypadkach po-
jawiły się także zmiany zapalne w stawach kolanowych a w jednym – zapalenie 
ścięgien piętowych. Antygen HLA u jednej osoby był ujemny. We wszystkich przy-
padkach wykazano badaniem radiograficznym (Rtg) zapalenie stawów krzyżowo-
biodrowych od II do IV stopnia, u jednego chorego syndesmofity. Pomimo tych 
wyników badań, chorzy ci traktowani byli przeważnie jako „dyskopatia”.

W grupie z opóźnieniem rozpoznania od 6 do 10 lat (10 chorych, mężczyźni) 
(tab. 5) sytuacja była podobna z tym, że zmiany zapalne w stawach krzyżowo-bio-
drowych były bardziej zaawansowane. Oprócz błędnego rozpoznania dyskopatii 
w tej grupie u 2 chorych wpływ na opóźnione rozpoznanie ZZSK miało nawra-
cające zapalenie błony naczyniowej oka, które „dominowało” wśród objawów 
klinicznych.

Grupa z opóźnionym rozpoznaniem ZZSK o 11-15 lat składała się z 3 męż-
czyzn i 3 kobiet (tab. 6). Objawom osiowym w 2 przypadkach towarzyszyło zapa-
lenie stawów obwodowych i ścięgien, u 2 osób współistniało nawracające zapa-
lenie błony naczyniowej oka.

Wyjątkowo długo trwające opóźnienie rozpoznania ZZSK (powyżej 20 lat!) 
(tab. 7) budzi zdumienie. Chorzy ci byli badani przez wielu lekarzy, leczeni na 
oddziałach szpitalnych, oprócz objawów osiowych mieli zmiany zapalne w sta-
wach obwodowych i ścięgnach. Koncentrowano się jednak na zapaleniu błony 
naczyniowej oka (2 przypadki, w jednym z utratą wzroku po jednej stronie), roz-
poznawano dyskopatię lub „neuralgię”.

Stwierdzone nieprawidłowości diagnostyczne można tłumaczyć różnymi 
uwarunkowaniami. Podstawowy błąd prawdopodobnie polega na fakcie, że kie-
rując chorych z bólem kręgosłupa nie zleca się zdjęć Rtg lub badania MR celo-
wanych na stawy krzyżowo-biodrowe. Często badania obrazowe – ostatnio MR, 
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dotyczą tylko lędźwiowego odcinka kręgosłupa, gdzie niewielkie „wypukliny” 
interpretowane są jako przyczyna dolegliwości bólowych.

Drugą przyczyną opóźnienia rozpoznania ZZSK u badanych chorych było prze-
byte – często nawracające, zapalenie błony naczyniowej oczu (w jednym przypad-
ku z utratą wzroku w jednym oku). Objawy te znacznie dominują u chorych, którzy 
mniejszą uwagę zwracają na równoczesne dolegliwości ze strony kręgosłupa. Nie 
zawsze z kolei okuliści kierują dalszą diagnostykę na właściwe tory.

Opóźnienie rozpoznania ZZSK w niektórych przypadkach wiązało się z nie-
właściwym „przekazaniem” chorych z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem 
stawów (MIZS) przez pediatrów, lekarzom rodzinnym przejmującym dalsze po-
stępowanie. Pojedyncze przypadki opóźnienia wiążą się także z zaskakującymi 
sytuacjami – u niektórych chorych rozpoznawano – bez uzasadnienia – dnę mo-
czanową, stwardnienie rozsiane, dokonywano zabiegów operacyjnych na sta-
wach kolanowych i skokowych nie kojarząc zapalenia w ich obrębie z SpA. 

W grupie chorych na ŁZS opóźnienia rozpoznania zauważono u 5 wśród 12 
badanych (tab. 8). Było ono związane głównie z faktem częstych zmian zapalnych 
w stawach obwodowych i ścięgnach, które dopiero – nieraz po latach – kojarzyły 
się z łuszczycą. Zwraca uwagę obecność antygenu HLA-B27 u 10 spośród bada-
nych chorych (a u 2 pozostałych HLA-B27 nie badano) i ujemny wynik wykrywania 
czynnika reumatoidalnego we wszystkich przypadkach. 

D y s k u s j a

Przez wiele lat eksperci zajmujący się diagnostyką SpA stwierdzali, że naj-
większe opóźnienie rozpoznania wśród przypadków zapalnych chorób reuma-
tycznych obserwuje się u chorych na ZZSK [12, 13]. Czas między wystąpieniem 
pierwszych objawów choroby wynosił średnio od 5 do 7 lat. Autorzy podkreślali 
fakt, że ZZSK rozpoczyna się najczęściej w wieku około 20 lat – w najbardziej 
„produktywnym” okresie życia. Jeżeli wcześnie nie ustali się rozpoznania i nie 
rozpocznie leczenia dochodzi do przewlekłego bólu, usztywnienia kręgosłupa, 
zmian w stawach obwodowych.

Obecnie – dysponujemy coraz lepszymi możliwościami diagnostyki obrazo-
wej, oznaczamy antygen HLA-B27, opracowano kryteria ASAS, które ułatwiają 
wczesne rozpoznanie i pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia o stopnio-
wym skracaniu czasu potrzebnego do ustalenia rozpoznania ZZSK. Sørensen 
i wsp. [14] dokonali oceny czasu upływu od wystąpienia pierwszych objawów 
reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), ŁZS i ZZSK w latach 2000-2011 do 
momentu ich rozpoznania opierając się na danych duńskiego rejestru chorych 
(DANBIO). Wykazali znaczne, stopniowe skrócenie czasu diagnostyki, co tłuma-
czą zwiększoną „świadomością” lekarzy. Salvadorini i wsp. [15] zaobserwowali 
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podobne zjawisko na przestrzeni ostatnich 6 dekad. Podkreślili, że bardzo 
duże znaczenie w diagnostyce ma badanie stawów krzyżowo-biodrowych me-
todą rezonansu magnetycznego. Zauważono, że u kobiet wczesne zapalenie 
stawów krzyżowo-biodrowych może przejawiać się bólem w obrębie miedni-
cy, często występuje równocześnie zapalenie przyczepów ścięgien i uczucie 
„uogólnionego bólu”. Natomiast u mężczyzn dominuje ból w okolicy lędźwio-
wo-krzyżowej [16].

Podkreślając rolę wczesnego leczenia SpA, autorzy opracowań związanych 
z farmakoterapią – obecnie szczególnie z działaniem leków biologicznych – nie 
wspominają przeważnie o niezwykle ważnej możliwości wykorzystania wielu 
metod z zakresu fizjoterapii. Podstawową rolę odgrywa kinezyterpia, która musi 
być dostosowana do stopnia zaawansowania choroby i ukierunkowana na po-
prawę funkcji [17-19]. Konieczne jest przekonanie chorego o skuteczności tego 
leczenia. Ćwiczenia mają na celu opóźnienie procesu sztywnienia, zapobiega-
nie zniekształceniom, leczenie już istniejących zniekształceń w stawach obwo-
dowych. Zwiększają siłę mięśni kręgosłupa, utrzymania sprawności ruchowej. 
Ważne są ćwiczenia w stawach barkowych i biodrowych, które ułatwiają kom-
pensację podczas obciążenia kręgosłupa [20].

Przydatną metodą wzmocnienia mięśni przykręgosłupowych jest masaż. 
Spośród metod fizykoterapeutycznych w leczeniu chorych z SpA wykorzystuje 
się także działanie ultradźwięków – jako przeciwbólowe, rozszerzające naczynia 
krwionośne i hamujące proces zapalny. Zastosowanie znajduje także krioterapia, 
magnetoterapia i balneoterapia [19, 21-23].

W związku z omówionym opóźnieniem rozpoznania SpA w wielu przypad-
kach należy pamiętać o odpowiedniej edukacji chorych i ich rodzin. Edukacja ta 
powinno być rozpowszechniona w społeczeństwie – pozwoliłoby to wcześnie 
przeprowadzać odpowiednią diagnostykę chorób układu kostno-stawowego, 
stosować ich profilaktykę i prawidłowe leczenie.
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