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Drodzy Czytelnicy
Pomysł stworzenia magazynu powstał ponad rok
temu. Poprzednia prezes stowarzyszenia, Monika Zientek, zaprosiła mnie do współpracy, by stworzyć dla Was
poradnik, pociesznik i rozrywkownik w jednym.
Zaczęłyśmy od kursu organizowanego przez „BORIS”,
na który dzielnie uczęszczałyśmy przez kilka miesięcy.
Plan był, pomysły też, jednak żadna z nas nie wiedziała jak wszystko się potoczy. Po pewnym czasie okazało
się, że jednym z trudniejszych wyzwań będzie tytuł. Po
kilkutygodniowej burzy mózgów powstał, tytuł, nie magazyn, do tego miałyśmy jeszcze długą drogę. Wybrzmiało w naszych głowach: WPROST O REUMATOLOGII, tylko to wprost nie było wcale takie łatwe, ani też nie od razu wprost.
By zachęcić ekspertów do wsparcia naszej idei oraz wyszukać pomysły – tych nadal jest sporo – by
zaspokoić Waszą ciekawość, przekazać wiedzę i wszystko co możliwe na temat chorób reumatycznych, było łatwo i niełatwo.
Plan jest, tytuł jest, pomysł jest, zastanawiałyśmy się z Moniką jakie kroki dalej poczynić, by chociaż
zacząć. Spotykałyśmy się z osobami doświadczonymi w wydawnictwie szukając odpowiedzi i drogi
do tego, by w końcu móc zrealizować nasz cel. Ten ich wzrok patrzący z politowaniem, żadnych
zasobów finansowych tylko pasja, nadzieja i chęć.
Miałam wrażenie, że jestem Don Kichotem – te wiatraki odwiewały nadzieje na przyszłość, jednak
marzenie i cele były silniejsze. Porwane więc na te wiatraki, na oślep pędząc na rumaku (mam
nadzieję, że osioł to nie był), stworzyłyśmy nasze pierwsze wydanie, które właśnie świętuje swój
rok od publikacji.
Ogromne podziękowania dla naszych specjalistów wspierających wydania kwartalnika:
Dr Agnieszka Gazda, dr Marcin Stajszczyk, dr Katarzyna Romanowska-Próchnicka, terapeuta Magdalena Bajorek, dietetyk Magdalena Missuno, prawnik Justyna Kasperczuk, dr Małgorzata Schlabs,
Katarzyna Frączak, Marta Hofman, Kinga Masny, Anna Zawolska i wszystkich Was, którzy wspierali
dotąd nasze wydania.
Dzięki Wam wiem, że to rumak, nie osioł…
Mamy już rok!

Violetta Zajk

PARTNERZY WYDANIA:
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ZAPALNE CHOROBY REUMATYCZNE
– NOWE MOŻLIWOŚCI TERAPII
Każdy pacjent zgłaszając się do lekarza chce być skutecznie leczony.
Skutecznie czyli JAK?
Podstawową zasadą jest leczenie przyczyny choroby, jednak nie zawsze jest to możliwe. W reumatologii, w przypadku wielu chorób zapalnych o podłożu autoimmunologicznym przyczyna jest
nieznana, natomiast stosowane leki wpływają przede wszystkim na mechanizm rozwoju tych chorób. Najczęściej mówimy o czynnikach sprawczych (zewnętrznych ), które u osoby predysponowanej genetycznie prowadzą do pobudzenia komórek układu immunologicznego i uruchomienia
łańcucha reakcji zapalnej. Pobudzane komórki to przede wszystkim krwinki białe, a spośród nich
limfocyty. W reakcji na bodziec produkują one cytokiny – białka pełniące funkcje regulatorowe stymulujące lub hamujące czynność innych komórek. Przekazują one informacje między komórkami
podczas odpowiedzi immunologicznej. Jest to bardzo liczna grupa cząsteczek tworzących tzw.
sieć cytokinową. Cytokiny łączą się ze swoimi receptorami na błonie komórkowej, prowadzi to wewnątrz komórki do aktywacji enzymów kinazy janusowej (JAK), które kolejno za pośrednictwem
białek STAT (tzw. szlak JAK-STAT), przekazują informację do jądra komórkowego. W odpowiedzi
na ten sygnał w jądrze komórkowym następuje ekspresja genów i transkrypcja białek – jako efekt
końcowy połączenia się cytokiny z receptorem. Wśród licznych cytokin zidentyfikowano i nazwano
te o właściwościach prozapalnych – z tych najważniejsze to TNF-alfa, Il-6, oraz Il-1beta.
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W związku z powyższym
powstała idea stworzenia leków antycytokinowych, wybiórczo hamujących funkcję
danej cytokiny prozapalnej.
Pierwsze z nich pojawiły się
z końcem XX wieku i blokowały TNF-alfa. Kolejnym krokiem było zsyntetyzowanie
cząsteczek których celem
jest przerwanie przekazywania sygnału od receptora do jądra komórkowego, poprzez zablokowanie
enzymów JAK - nazwano
je inhibitorami kinaz janusowych. W obrębie błony
komórkowej wyróżniamy 4
typy enzymów z rodziny kinaz janusowych (JAK1, JAK2,
JAK3, TYK2). Leki z grupy inhibitorów kinaz janusowych
różnią się między sobą siła
wiązania i oddziaływania
(blokowania) z poszczególnym podtypem kinazy. I tak tofacytynib – zsyntetyzowany jako pierwszy,
zaakceptowany do leczenia rzs w 2012r. wykazuje największe powinowactwo do JAK1/JAK3, baricytynib do JAK1/JAK2, natomiast - upadacytynib hamuje wysoce selektywnie funkcję JAK1 i słabiej JAK2.
Wśród leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCH) inhibitory kinaz janusowych zostały
sklasyfikowane jako odrębna grupa - celowane syntetyczne LMPCH . W reumatologii leki te są
zarejestrowane w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz łuszczycowym zapaleniu stawów. Rekomendacje EULAR w RZS umiejscawiają inhibitory Jak w drugiej linii leczenia na równi z lekami
biologicznymi po nieskuteczności klasycznych LMPCH (metotreksat, sulfasalazyna, leflunomid,
chlorochina), a także w przypadku nieskuteczności leków biologicznych. Natomiast w łuszczycowym zapaleniu stawów EULAR zaleca inhibitory JAK w trzeciej linii leczenia, w razie nieskuteczności leków biologicznych. W Polsce, w ramach programów lekowych Ministerstwa Zdrowia, dostępne są obecnie tofacytynib oraz baricytynib (po spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych włączenia do
programu). Wniosek producenta upadacytynibu o uwzględnienie leku w programie lekowym jest
w trakcie procedowania w MZ.

› C O JESZCZE ODRÓŻNIA INHIBITORY JAK OD LEKÓW BIOLOGICZNYCH?
Leki biologiczne to przeciwciała monoklonalne syntetyzowane metodami inżynierii genetycznej, podawane podskórnie lub dożylnie. Z powodu ich immunogennych właściwości (możliwość

WPROST

O REUMATOLOGII

6

wytwarzania przeciwciał wiążących lek i neutralizujących jego działanie) większość biologicznych
LMPCH wymaga jednoczesnego stosowania metotreksatu. Inhibitory JAK to przede wszystkim leki
doustne, syntetyzowane metodami chemicznymi. Z uwagi na krótki okres półtrwania podawane
są 1 lub 2 x na dobę. Mogą być stosowane w połączeniu z metotreksatem lub w monoterapii.
Dotychczasowe badania kliniczne wskazują na porównywalną skuteczność leczenia skojarzonego
jak i monoterapii.
Stosowanie inhibitorów kinaz janusowych jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na lek ( reakcji alergicznych), poważnych zakażeń, ciężkich zaburzeń czynności wątroby, ciąży
i karmienia piersią. Przed rozpoczęciem leczeniem należy wykluczyć zakażenie prątkiem gruźlicy
oraz wirusami zapalenia wątroby i HIV. W czasie terapii nie należy podawać żywych szczepionek.
U pacjentów, u których występuje lub występował nowotwór złośliwy inny niż skutecznie wyleczony nieczerniakowy rak skóry (NRS), należy rozważyć ryzyko i korzyści z leczenia. Przeciwwskazaniem do włączenia terapii inhibitorami kinaz janusowych są znacznie zmniejszona bezwzględna
ilość neutrofilii < 1000/ml (<750/ml w przypadku tofacytynibu), limfocytów <500/ml oraz stężenie
hemoglobiny <8g/dl (<9g/dl w przypadku tofacytynibu), jeśli ww wyniki badań laboratoryjnych
ulegną poprawie, wówczas można rozpocząć leczenie.
Ponadto w wywiadzie należy uwzględnić czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej,
jeśli są one obecne u pacjenta wówczas celowane syntetyczne LMPCh należy stosować ostrożnie.
Najczęstszym działaniem tej grupy leków, wynikającym z hamowania odpowiedzi układu immunologicznego, są zakażenia, podobnie jak w przypadku leków biologicznych. Wśród zakażeń
dominują infekcje dróg oddechowych. Ponadto u niewielkiego odsetka spośród pacjentów wystąpiły przypadki reaktywacji zakażenia wirusami z grupy Herpes (np.półpasiec).
Leki te są zaawansowaną formą farmakoterapii, opartą na wiedzy dotyczącej patomechanizmu rozwoju choroby. Jednym z celów wprowadzenia kolejnych cząsteczek o większej selektywności w stosunku do poszczególnych podtypów kinaz jest zredukowanie ilości działań niepożądanych.W każdym przypadku ich stosowania leczenie powinno być prowadzone pod opieką
doświadczonego lekarza.

_Lek. Monika Swacha
Internista, reumatolog
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ZASTOSOWANIE INHIBITORÓW
KINAZ JANUSOWYCH W LECZENIU
NIESWOISTYCH ZAPALEŃ JELIT
Nieswoiste zapalenie jelit to grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego o niejasnej etiologii – najprawdopodobniej wieloczynnikowej, w której bierze się
pod uwagę udział czynników genetycznych,
immunologicznych I środowiskowych. Wyróżnia się dwa główne nieswoiste zapalenia jelit
– wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)
oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC).
Obie choroby mimo tego, że są związane z zapaleniem w obrębie przewodu pokarmowego,
różnią się charakterystyką i objawami. WZJG
dotycz jelita grubego, proces zapalny zajmuje
tylko błonę śluzową, głównym objawem są biegunki z domieszką krwi. Natomiast w ChLC zajęta jest cała ściana narządu, stan zapalny może
Lek. Karolina Palej
dotyczyć każdego odcinka jelita, a objawom jeliKlinika Układowych Chorób
towym często towarzyszy gorączka, niedokrwiTkanki Łącznej
stość, zaburzenia elektrolitowe. Te dwie choNarodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
roby różnią się też prawdopodobnie etiologię
i Rehabilitacji w Warszawie
i mechanizmem reakcji immunologicznej, chociaż nierzadko leki stosowane w obu chorobach
są bardzo podobne. Dodatkowo w obu tych
jednostkach mogą wystąpić takie same zmiany pozajelitowe jak rumień guzowaty, zapalenie stawów
(m.in. z grupy spondyloartropatii) czy nawracające zapalenie błony naczyniowej oka.
Zapalenie obejmuje błonę śluzową jelita, może prowadzić do tworzenia się rozległych owrzodzeń. Etiologia pozostaje nieznana – przyczyny upatruje się w czynnikach genetycznych, środowiskowych, zaburzeniach mikroflory jelitowej oraz reakcji immunologicznej związanej z limfocytami
Th2. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie
badania endoskopowe z pobraniem wycinka.
WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA
Pomocne w różnicowaniu z ChLC są badaGRUBEGO DOTYCZY GŁÓWNIE
nia immunologiczne-obecności przeciwciał
ODBYTU I OKRĘŻNICY
pANCA (MPO-ANCA) – przeciwko cytoplazmie

_
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neutrofilów, które są często obecne w WZJG, a rzadko w ChLC. Podstawowe leczenie choroby
obejmuje stosowanie aminosalicylanów (sulfasalazyna, mesalazyna) i klasycznych leków immunosupresyjnych (azatiopryna, cyklosporyna, merkaptopuryna i takrolimus), glikokortykosteroidów (GKS) oraz w razie nieskuteczności leków biologicznych, czy tzw. celowanych leków modyfikujących przebieg choroby – inhibitorów kinaz Janusowych (tofacytynibu). U około 15% chorych
na wrzodziejące zapalenie jelita grubego ze względu na brak wystarczającej skuteczności leczenia
dochodzi do konieczności usunięciu jelita grubego w części lub całości.
W Polsce i na świecie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego z inhibitorów kinaz Janusowych stosowany jest tofactynib (Xeljanz). Hamuje on działanie kinaz janusowych JAK 1 i JAK 3,
słabiej jak JAK 2. Kinazy Janusowe (JAK-kinazy) to enzymy błony komórkowej, które aktywowane
przez cytokiny przekazują informację za pomocą
białek STAT (signal transducer and activator of
transcription) do wnętrza komórki. AktywowaPROGRAM LEKOWY NFZ
ne białka STAT oddziałują na odpowiednie geny
Z TOFACYTYNIBEM PRZEZNACZONY w jądrze komórkowym, wpływając na transkrypJEST DLA OSÓB POWYŻEJ cję białek. Hamowanie kinaz Janusowych powo18 ROKU ŻYCIA duje brak przekazania sygnału do wnętrza komórki zapalnej – a co za tym idzie osłabienie jej
aktywności zapalnej.
Program lekowy NFZ z tofacytynibem przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia z rozpoznaną ciężką postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, u których leczenie cyklosporyną
(Equoral, Cyclaid, Ikervis, Sandimmun Neoral) jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Dodatkowo
z niepowodzeniem leczenia (w tym nietolerancją, przeciwwskazaniami do stosowania) glikokortykoidami i 6-merkaptopuryną (Mercaptopurinum VIS) lub azatiopryną (Imuran, Azathioprine VIS ).
Tofacytynib jest równorzędnie traktowany w programie lekowym z pozostałymi lekami (inflikimabem, wedolizumabem). Decyzję o rozpoczęciu leczenia podejmuje lekarz gastroenterolog na podstawie dostępnej mu wiedzy i doświadczeniu. Przed decyzją o leczeniu należy wykonać podstawowe badania laboratoryjne oraz test w kierunku infekcji HIV, HCV i HBV, oraz wykluczyć infekcje
Clostridium difficile (obecność tej bakterii u osób predysponowanych może prowadzić do ciężkich
powikłań, w tym do ostrego rozdęcia okrężnicy), dodatkowo należy wykonać ogólny posiew kału
w kierunku bakterii i grzybów W polskim programie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego nie
ma konieczności wykonania testu w kierunku utajonej gruźlicy, jednak producent zachęca do jego
wykonywania, ze względu na możliwość reaktywacji infekcji po włączeniu tofacytynibu (https://
www.xeljanz.com/). W razie ciężkiego rzutu choroby leczenie rozpoczyna się od leczenia indukującego remisję – 20 mg/dobę tofacytynibu, następnie po 8 tygodniach dawkę tę zmniejsza się do
znanej w reumatologii 10 mg/dobę. Niekiedy w celu uzyskania korzyści terapeutycznych stosuje
się w leczeniu podtrzymującym dawkę 20 mg/dobę. W Polsce terapia refundowana przez NFZ
w ramach programu lekowego trwa 12 miesięcy. Po tym czasie terapia zostaje zakończona. Może
ona zostać wznowiona po kolejnym ciężkim rzucie choroby, co niesie ze sobą ryzyko utraty skuteczności leczenia, szczególnie jeśli chodzi o leki biologiczne – możliwe wytworzenie przeciwciał
przeciwko lekowi. JAK-kinazy są lekami chemicznymi, nie są cząsteczkami biologicznymi, z tego
powodu mają duże mniejsze ryzyko utraty skuteczności przy kolejnych cyklach terapii.
Należy pamiętać, że leki z grupy JAK – kinaz, ze względu na wpływ supresyjny na układ immunologiczny podobnie jak leki biologiczne zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji, rozwoju
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nowotworów układu chłonnego (chłoniaków) i niektórych nowotworów skóry. W razie wystąpienia
niepokojących objawów infekcji lub podejrzenia rozwijającego się nowotworu należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem. Tofactynib może wpływać na stężenie hemoglobiny i leukocytów
krwi– stąd konieczna okresowa kontrola tych parametrów w trakcie leczenia. Dodatkowo lek ten
stosowany w większych niż zalecana dawka, szczególnie u chorych z wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. Konieczna jest okresowa kontrola lipidogramu oraz monitorowanie czynników ryzyka sercowo- naczyniowego (nadwaga, palenie tytoniu, brak sportu, nieodpowiednia dieta).
Skuteczne stosowanie tofacytynibu w WZJG otwarło drogę do poszukiwania innych inhibitorów JAK-kinaz w leczeniu. Aktualnie w fazie badań klinicznych pozostają takie molekuły jak Upadacitinib, Filgotinib, Itacitinib, Peficitinib i inne.
Jak już wcześniej wspomniano w WZJG I ChLC pomimo prawdopodobnych różnic w patofizjologii stosuje się w dużej mierze te same leki. Choroba Leśniowskiego -Crohna jest przewlekłą
zapalną chorobą przewodu pokarmowego najczęściej z tworzeniem się w ścianie jelita ziarniniaków nieserowaciejące. Etiologia jest nieznana, za przyczynę uznaje się upośledzenie mechanizmów odporności nieswoistej i wpływ flory jelitowej, za winowajców uznaje się obecność bakterii
takich jak Yersinia, Listeria czy Mycobacerium oraz czynniki środowiskowe jak stres, czy dieta.
Zmiany zapalne mogą obejmować całość przewodu pokarmowego, chociaż choroba zwykle swój
początek ma w samych jelitach – często w końcowym odcinku jelita cienkiego. Przebieg naturalny jest przewlekły, najczęściej z ostrymi rzutami i remisjami. Może dochodzić do tworzenia się
przetok i zwężeń jelit. Program lekowy w Polsce obejmuje jedynie klasyczne leki biologiczne tj.
adalimumab, wedolizumab, ustekinumab i inflikismab. Stosowanie inhibitorów kinaz Janusowych
w ChLC budzi wątpliwości ze względu na przeprowadzone badanie kliniczne II fazy, w którym nie
odniesiono korzyści terapeutycznych ze stosowania tofactynibu (2014). Badanie było krytykowane
ze względu na zbyt krótki czas obserwacji – 4 tygodnie oraz nieodpowiedni dobór grup pacjentów.
W dwóch kolejnych badaniach w 2017 roku podobnie nie odniesiono korzyści terapeutycznych ze
stosowania tofactynibu w ChLC – procent remisji u pacjentów przyjmujących placebo, był podobny jak przyjmujących lek. Dlatego badania skuteczności tofacytynibu w ChLC zostały zatrzymane.
W trakcie badań klinicznych III fazy ChLC pozostają 2 leki z grupy inhibitorów JAK -kinaz fligotynib
i upadacitinib – selektywne inhibitory JAK 1 kinazy, których wyniki badania II fazy były bardzo obiecujące (FITZROY i CELEST].
Inhibitory kinaz Janusowych są wyrazem nowego podejścia do terapii immunosupresyjnych
nastawionych na jeszcze głębsze rozumienie procesu reakcji zapalnej i celowane leczenie. Zarówno w chorobie Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego konieczne jest
poszukiwanie nowych terapii, które zapewnią pacjentom trwałą remisję kliniczną i jeszcze lepszą
jakość życia. Wydaje się, że inhibitory JAK kinaz mogą być kolejnym krokiem do osiągnięcia tego
celu u przynajmniej części pacjentów, którzy nie odpowiadają na standardowe leczenie czy do tej
pory stosowane leki biologiczne.
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2. Nieonkologiczne programy lekowe Ministerstwa Zdrowia: B32 i B55
3. Xeljanz, Pfizer – charakterystyka produktu leczniczego
4. Efficacy of JAK inhibitors in Crohn’s Disease, Gerhard Rogler, Journal of Crohn’s and Colitis, 2020,
5. Efficacy of JAK inhibitors in Ulcerative Colitis,Marc Ferrante and João Sabino, Journal of Crohn’s and Colitis, 2020
6. Inhibitory JAK – spojrzenie w przyszłość farmakoterapii chorób reumatycznych, prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland, dr n.
med. Ewa Morgiel, Przegląd Reumatologiczny, 2018
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Advantage Hers to ogólnoświatowa kampania zainspirowana osobistymi doświadczeniami
Mistrzyni tenisa - Caroline Wozniacki w walce z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
Inicjatywa ma podnosić świadomość w zakresie niespełnionych potrzeb milionów kobiet na
całym świecie, które zmagają się z przewlekłymi chorobami zapalnymi, takimi jak:
reumatoidalne zapalenie stawów, osiowe spondyloartropatie, łuszczycowe zapalenie stawów
oraz łuszczyca.
Caroline Wozniacki opowiada o swoich doświadczeniach z reumatoidalnym zapaleniem
stawów na swoich kanałach w mediach społecznościowych – od początkowych trudności
w uzyskaniu diagnozy, poprzez zmiany, które wprowadza w swoim życiu, po cele, jakie sobie
wyznacza na przyszłość – by inspirować, zachęcać i wspierać inne kobiety żyjące z tymi
przewlekłymi chorobami zapalnymi, co pozwoli im odgrywać bardziej aktywną rolę w swoim
leczeniu. Więcej informacji można znaleźć na stronie kampanii: AdvantageHers.com.

Organizatorem kampanii jest UCB

PL-N-DA-RH-2000022
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CHOROBY ZAPALNE STAWÓW
– POTRZEBUJEMY ZMIAN KRYTERIÓW
PROGRAMÓW LEKOWYCH,
ŻEBY LECZYĆ SKUTECZNIE I BEZPIECZNIE

_dr Marcin Stajszczyk

kierownik Oddziału Reumatologii
i Chorób Autoimmnologicznych,
Śląskiego Centrum Reumatologii,
Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności w Ustroniu,
przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych

Polskiego Towarzystwa
Reumatologicznego

Postęp w leczeniu różnych zapalnych
chorób reumatologicznych jakiego jesteśmy aktywnymi uczestnikami na przestrzeni
ostatnich dziesięcioleci opiera się na optymalnym wykorzystaniu klasycznych leków
modyfikujących, jak metotreksat, leflunomid,
sulfasalazyna i chlorochina oraz sterydowych
i niesterydowych leków przeciwzapalnych.
W przypadku ich nieskuteczności kolejne linie
leczenia stanowią leki biologiczne oraz leki doustne z grupy inhibitorów kinaz janusowych.
Zawsze celem leczenia powinna być
remisja lub co najmniej niska aktywność
choroby. Kiedy udaje się nam uzyskać cel terapii musimy zrobić wszystko, żeby go jak najdłużej utrzymać zdając sobie sprawę z tego, że
skuteczność różnych terapii jest ograniczona
w czasie. Dlatego ważne jest, żebyśmy mogli
leczyć zgodnie z aktualną wiedzą medyczną
i rekomendacjami. Aktualnie funkcjonujące
administracyjne ograniczenia w kryteriach
programów lekowych uniemożliwiają takie
postępowanie. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne od wielu aktywnie wspiera proces zmian w tym zakresie. Na początku roku
konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii wraz z PTR przygotowali zmiany opisów
wszystkich programów lekowych dostosowu-
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jąc je do obowiązujących rekomendacji. Zostały one przesłane do ministerstwa zdrowia w lutym
br., a w listopadzie wszystkie zgłoszone przez nas propozycje zostały pozytywnie ocenione przez
AOTMiT, co jest ogromnym sukcesem.

SKUTECZNE LECZENIE ZAPALENIA STAWÓW JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNE
W DOBIE EPIDEMII COVID-19
Ostatnim krokiem przed ich wprowadzeniem w życie będzie podjęcie decyzji przez Ministra
Zdrowia. Aktywnie wspieramy ten proces i mamy nadzieję, że dobre regulacje będą mogły wejść
w życie od 1 stycznia 2021 r. Planowane zmiany obejmują przede wszystkim zniesienie konieczności przerywania skutecznego leczenia po 18 lub 24 miesiącach oraz umożliwienie kwalifikacji do
leczenia na wcześniejszym etapie, z mniejszą aktywnością choroby i po krótszym czasie nieskutecznego standardowego leczenia.
Skuteczne leczenie zapalenia stawów jest szczególnie ważne w dobie epidemii COVID-19. Wyzwania jakie stają przed reumatologami i pacjentami w związku z epidemią COVID-19 wynikają
z tego, że zarówno stosowane leki, jak i aktywna nieprawidłowo leczona choroba mogą zwiększać
ryzyko różnych infekcji. Aktualnie nie ma wystarczających danych, które pozwalają na formułowanie pewnych wytycznych, dlatego wszyscy pacjenci powinni być traktowani indywidualnie. W oparciu o aktualną wiedzę brak jest podstaw do twierdzenia, że u pacjentów stosujących leki klasyczne,
biologiczne oraz inhibitory JAK, występuje zwiększona podatność na zakażenie SARS-CoV-2. Nie
zaleca się przerywania leczenia lub zmniejszania dawek leków u pacjentów bez potwierdzonej infekcji COVID-19, chyba że lekarz zaleci inaczej z innego konkretnego powodu. Nie zaleca się także
nagłego odstawiania GKS, jeśli to one kontrolują aktywność choroby.

PACJENCI, KTÓRYCH STAN KLINICZNY TEGO WYMAGA,
POWINNI MIEĆ ROZPOCZĘTE LECZENIE ZGODNIE Z AKTUALNYMI
REKOMENDACJAMI I AKTUALNĄ WIEDZĄ MEDYCZNĄ
Nadal naszym głównym celem leczenia jest uzyskanie i utrzymanie remisji lub niskiej aktywności choroby. Nie istnieją także zalecenia mówiące o tym, żeby leczenia w okresie epidemii nie
rozpoczynać. Pacjenci, których stan kliniczny tego wymaga, powinni mieć rozpoczęte leczenie
zgodnie z aktualnymi rekomendacjami i aktualną wiedzą medyczną. Można rozważyć 14-dniową izolację przed rozpoczęciem leczenia. Należy także rozważyć wykonanie rekomendowanych
szczepień ochronnych, w tym przeciwko grypie, jeśli nie zrobiono tego wcześniej. Pamiętajmy, że
zwiększona podatność na różne infekcje związana z wysoką aktywnością choroby może przewyższać potencjalne ryzyko związane z leczeniem.

W PRZYPADKU PACJENTÓW, U KTÓRYCH POTWIERDZONO ZAKAŻENIE
SARS-COV-2, DECYZJĘ DOT. DALSZEGO LECZENIA PODEJMUJE LEKARZ
PROWADZĄCY NA PODSTAWIE STANU KLINICZNEGO PACJENTA
I NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ WIEDZY
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W przypadku pacjentów, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, decyzję dot.
dalszego leczenia podejmuje lekarz prowadzący na podstawie stanu klinicznego pacjenta
i najlepszej dostępnej wiedzy. W przypadku większości leków biologicznych, z uwagi na ich
mechanizm działania, okres półtrwania i wynikający z tego sposób dawkowania, działanie immunosupresyjne utrzymuje się długo po podaniu ostatniej dawki, dlatego w większości przypadków, w chwili pojawienia się objawów COVID-19 i rozpoznania zakażenia SARS-CoV-2 pacjent będzie pod wpływem leku i przełożenie w czasie kolejnej dawki w aspekcie zniesienia
efektu immunosupresji w początkowej, czy nawet późniejszej fazie COVID-19 może być nieskuteczne.

POTENCJALNIE NAJBARDZIEJ NIEKORZYSTNE DZIAŁANIE LEKÓW
IMMUNOSUPRESYJNYCH WYSTĘPUJE W PIERWSZYCH KILKU DNIACH
INFEKCJI, ALE NA PÓŹNIEJSZYM JEJ ETAPIE LEKI, KTÓRE STOSUJEMY MOGĄ
BYĆ OBOJĘTNE LUB MIEĆ DZIAŁANIE KORZYSTNE.
Opublikowana dotychczas analiza danych pochodzących z rejestru COVID-19 Global Rheumatology Aliance, do którego należy także Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, obejmująca 600
chorych z ponad 40 krajów wykazała, że ryzyko hospitalizacji w przebiegu COVID-19 rośnie ponad
2-krotnie u pacjentów stosujących GKS w dawce odpowiadającej co najmniej 10 mg prednizonu,
natomiast stosowanie leków biologicznych oraz inhibitorów JAK zmniejszało ryzyko hospitalizacji
o 54%, a w przypadku inhibitorów TNF-alfa nawet o 60%. Ok. dwu- trzykrotnie większe ryzyko
hospitalizacji dotyczyło także chorych w wieku powyżej 65 r.ż. oraz pacjentów z chorobami współistniejącymi, takimi jak nadciśnienie i choroby sercowo-naczyniowe, choroby płuc, cukrzyca oraz
przewlekła niewydolność nerek. Stosowanie klasycznych syntetycznych leków modyfikujących
przebieg choroby nie miało istotnego wpływu na ryzyko hospitalizacji. Leki biologiczne i inhibitory JAK mogą zmniejszać reakcję zapalną w przebiegu infekcji, odpowiedzialną za ostre zapalenie
płuc.
Potencjalnie najbardziej niekorzystne działanie leków immunosupresyjnych występuje
w pierwszych kilku dniach infekcji, ale na późniejszym jej etapie leki, które stosujemy mogą być
obojętne lub mieć działanie korzystne. Decyzję, czy u pacjenta z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 czasowo wstrzymać leczenie, należy podejmować w każdym przypadku indywidualnie.
W przypadku łagodnego przebiegu nie musi to być zawsze konieczne albo podejmujemy decyzję
o pominięciu kolejnej dawki leku biologicznego. Podobnie u chorych z umiarkowanymi objawami wraz z ich ustępowaniem i w przypadku braku superinfekcji bakteryjnej należy rozważyć jak
najszybszy powrót do leczenia biologicznego. W przypadku inhibitorów JAK z uwagi na ich krótki okres półtrwania zasadne może być wstrzymanie leczenia na samym początku infekcji i jego
wznowienie po kilku-kilkunastu dniach w zależności od stanu klinicznego. Szybki powrót do leczenia biologicznego lub inhibitorem JAK będzie w świetle powyższych danych bezpieczniejszy niż
np. włączenie GKS, co często ma miejsce, kiedy choroba się uaktywni. Nie należy traktować tego
oczywiście jako pewnych i uniwersalnych wytycznych, bo to zawsze lekarz znający pacjenta powinien podjąć ostateczną decyzję.
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ISTOTA LECZENIA BIOLOGICZNEGO
ORAZ STOSOWANIE LEKÓW
PODCZAS PANDEMII
Zaburzenia układu odpornościowego są
jedną z głównych przyczyn zapalnych chorób
reumatycznych. W funkcjonowaniu tego układu uczestniczą liczne komórki, które wydzielają mnóstwo białek o różnej funkcji. Zadaniem
tych komórek jest obrona organizmu przed
patogenami tj. wirusy czy bakterie, uczestniczenie w procesach naprawczych tkanek czy
ochrona przed nowotworem. Niestety jeszcze
nie wiemy co dokładnie powoduje, że komórki, które powinny stać na straży Naszego ciała,
atakują je i doprowadzają do przewlekłego stanu zapalnego, niszczącego stawy czy narządy
wewnętrzne. Naukowcy stawiają hipotezy, że
jest to proces wieloetapowy, w którym uczestniczą zarówno czynniki genetyczne jak i śrolek. Małgorzata Schlabs
dowiskowe. Współczesna wiedza medyczna
specjalista reumatolog, Poznań
nie pozwala na wyleczenie większości chorób
reumatycznych. Nie jesteśmy w stanie cofnąć
zaburzeń, które doprowadziły do objawowej choroby, ale z roku na rok, u coraz większej liczby pacjentów możemy uzyskać remisję choroby czyli zatrzymać jej postęp. W ostatnich 20 latach dzieje
się to przede wszystkim dzięki terapii biologicznej.
Leki biologiczne są tak nazywane, ponieważ maja strukturę białek, a nie syntetycznej substancji
nieorganicznej. Ich zadaniem jest blokowanie innych cząsteczek o białkowej strukturze i tym samym
ich funkcji. Większość leków biologicznych jest skierowana przeciwko małym cząsteczkom zwanym cytokinami, które w chorobie reumatycznej są nadmiernie lub nieprawidłowo wydzielane przez komórki.
Należą do nich m.in. TNF-alfa (z ang. toumor necrosis factor alfa, czynnik martwicy guzów alfa) interleukina 6 czy 17. Leki biologiczne są stosowane w chorobach reumatycznych tj. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), nieradiograficzna spondyloartropatia (nrSpA), zesztywniające zapalenie stawów
kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
(MIZS) czy układowe zapalenie naczyń (UZN). Istotnie zwiększają szansę na zatrzymanie postępu choroby, czyli zapobieganie destrukcjom stawów i niepełnosprawności [1]. Niwelują ból, obrzęki stawów,

_
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poprawiają sprawność fizyczną, wyciszają stan zapalny, który występujący przewlekle toruje drogę
innym chorobom: kardiologicznym, neurologicznym, hematologicznym czy osteoporozie.

› C ZY KAŻDY Z ROZPOZNANYM RZS CZY ZZSK POWINIEN OTRZYMAĆ
TERAPIĘ BIOLOGICZNĄ?

Nie, ponieważ nie każdy tego wymaga. Metotreksat jako lek pierwszego rzutu w RZS istotnie
zmniejsza objawy zapalenia stawów u 85% chorych, a u 36% doprowadza do całkowitej remisji choroby [2]. Jednakże w przypadku pacjentów z dominującym zapalnym bólem kręgosłupa z rozpoznaną
nrSpA, ZZSK lub ŁZS i nieskutecznością terapii niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), lek
biologiczny jest jedyną szansą nie tylko na uśmierzenie bólu, ale zapobieganie nieodwracalnym zniekształceniom kręgosłupa [3]. Część chorych ma agresywną postacią choroby i nie reaguje na klasyczne
leczenie. Istnieją czynniki złego rokowania, które dla Nas reumatologów są wstępną informacją, który
pacjent prawdopodobnie będzie wymagał intensyfikacji terapii. Czy leki biologiczne są bezpieczne?
Nie istnieje lek, który nie wywołałby żadnego działania niepożądanego u wszystkich stosujących go
ludzi. Niemniej ze względu na swoją wybiórczość działania (np. anty-TNFalfa działa tylko na 1 cytokinę,
a nie na cały organizm jak chociażby długotrwała sterydoterapia) charakteryzują się wyższym profilem
bezpieczeństwa. Co w tej terapii jest istotne? Żeby otrzymali ją Ci pacjenci, którzy tego wymagają, we
właściwym czasie (im wcześniej tym lepiej) i odpowiednio długo, z zachowaniem ciągłości terapii.
Pandemia spowodowana przez wirus SARS-Cov-2 (z ang. severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2, koronawirus 2 powodujący ciężki ostry zespół oddechowy) niestety sprzyja ograniczeniu dostępu do leczenia biologicznego czy przerwie w terapii, zarówno z powodu problemów
administracyjnych jak i lęku samych chorych. Jak dotąd nie ma żadnych dowodów na to, by terapia
biologiczna zwiększała ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (z ang. Coronavirus Disease 2019,
choroba spowodowana przez koronawirusa, wykrytego w 2019 roku). Według danych z globalnego rejestru dotyczącego hospitalizacji pacjentów z chorobami reumatycznymi z powodu COVID-19, stosowanie terapii immunosupresyjnej nie zwiększa ryzyka pobytu w szpitalu, a nawet zaobserwowano obniżone ryzyko u chorych leczonych anty-TNF-alfa [4]. Ze względu na mechanizm
działania leków biologicznych np. tocilizumabu blokującego receptor dla interleukiny 6, możliwy
jest ich wpływ na przeciwdziałanie ,,burzy cytokinowej”, która jest jedną z przyczyn niewydolności
oddechowej i wielonarządowej w COVID-19 [5]. Wymaga to jednak potwierdzenia w badaniach
klinicznych. Niemedyczne przerwanie leczenia biologicznego zwykle powoduje zaostrzenie choroby [6]. Niejednokrotnie zaobserwowano, że aktywność zapalna w przebiegu choroby reumatycznej zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu jakiejkolwiek infekcji, czyli możemy
przypuszczać, że też COVID-19 [7,8]. Dlatego nie zaleca się przerwania terapii immunosupresyjnej
(w tym biologicznej) z powodu samej pandemii. W przypadku infekcji SARS-Cov-2 należy kierować
się krajowymi wytycznymi [9], a decyzja o czasowym przerwaniu terapii podejmowana jest indywidualnie. Warto pamiętać, że u pacjenta z wieloletnią chorobą reumatyczną często współwystępują poważne choroby kardiologiczne, pulmonologiczne czy nefrologiczne i to m.in. każe zaliczyć
go do grupy wysokiego ryzyka cięższego przebiegu infekcji. Dlatego tak ważne jest dla chorego
reumatologicznego zarówno kontynuowanie leczenia i regularna kontrola lekarska jak i mycie rąk,
noszenie maseczki ochronnej czy zachowanie dystansu społecznego.
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Ilość dostępnych leków biologicznych zwiększa się, a ich stosowanie przyczynia się do wielu
sukcesów terapeutycznych. Ogromną rolę odgrywa odpowiedni moment, w którym zainicjujemy
terapię biologiczną, indywidulane podejście do każdego pacjenta, regularna kontrola leczenia
i szacowanie przewagi korzyści terapii nad ryzykiem z nią związanym na każdym etapie choroby.
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Kwasy
omega-3

Ogórecznik
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Witamina
D3

Unikalna formuła stworzona w oparciu
o badania naukowe na poszczególnych składnikach,
do postępowania dietetycznego dla osób cierpiących
na RZS i inne choroby zapalne stawów:
• olej rybi o wysokiej koncentracji czystych kwasów omega-3
łagodzi tendencje do stanów zapalnych1
• olej z ogórecznika bogaty w GLA
pomaga zachować sprawność i elastyczność stawów2
• selen, witamina E i witamina D3
to składniki istotne dla procesów obrony
organizmu, a ich niedobory występują często
u osób chorujących na RZS3-6
NQS czyli NutroPharma® Quality System to autorski program, który gwarantuje NAJWYŻSZĄ
JAKOŚĆ produktów marki NutroPharma®. Twoja satysfakcja, bezpieczeństwo i zdrowie to nasz
absolutny priorytet, dlatego połączyliśmy zaawansowaną wiedzę naukową z najwyższymi
standardami produkcji oraz nadobowiązkową certyfikacją niezależnego laboratorium.
Piśmiennictwo: 1 Rajaei E. et al.: Glob J Health Sci. 2015 Nov 3;8(7):18-25. 2 Cameron M, Gagnier JJ, Chrubasik S. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD002948.. 3 Holick MF. Am J Clin Nutr. 2004; 80(6 Suppl):1678S-88S. 4 Yu N et al. Biol Trace Elem Res. 2016;172(1):46-52. 5 AryaeianN et al. Iran J Public Health. 2011; 40(2): 102-109.
6
Pieczyńska J , H.Grajeta. J Trace Elem Med Biol 2015;29:31-38.

Więcej informacji
znajdziesz na:
www.omegaartre.pl
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CZY SUPLEMENTAMI MOŻEMY WYLECZYĆ
CHOROBY ZAPALNE TKANKI ŁĄCZNEJ?
Wielu pacjentów reumatologicznych rozczarowanych swoim
leczeniem lub brakiem leczenia
(np. z powodu ustania programu
lekowego) próbuje ratować swoje
zdrowie (i życie) różnymi
alternatywnymi metodami.
Jednymi z mniej kontrowersyjnych
są dieta i różnego rodzaju
suplementy diety. Czy dieta
i suplementy mogą nas wyleczyć?
A może mogą wspomóc nasze
leczenie?

Ukończyła

_Magdalena Misuno

psychodietetykę

na

Uni-

wersytecie SWPS w Sopocie oraz żywienie
i wspomaganie dietetyczne w sporcie na AWFiS
w Gdańsku. Stale poszerza swoją wiedzę,
uczestnicząc w branżowych kursach, szkoleniach i konferencjach. Na co dzień współpracuje z osobami chorymi autoimmunologicznie,
pomagając im w zmianie nawyków żywieniowych i ruchowych. Prowadzi blog misuno.pl

Zanim znajdziemy odpowiedź na powyższe pytania, warto zacząć od tego czym jest
dieta i czy istnieje jedna odpowiednia ogólna
dieta dla osób z chorobami zapalnymi tkanki
łącznej lub dieta dedykowana osobom z jedną
jednostką chorobową.

› D IETA DIECIE NIERÓWNA
Dieta to inaczej sposób odżywiania. Inna
definicja mówi, że jest to suma pożywienia
skonsumowanego przez osobę lub organizm.
W języku greckim, z którego pochodzi, oznacza dosłownie rodzaj, sposób, styl życia – tym
bardziej adekwatne będzie tu powiedzenie:
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jesteś tym, co jesz. Słowo to niesłusznie przez ogół kojarzone czy wręcz równoznaczne jest z odchudzaniem. Owszem, przy odpowiednim doborze jakości i ilości jedzenia oraz sprzyjającym trybie życia można schudnąć, ale można też przytyć, jak również poprawić lub pogorszyć swój stan
zdrowia.
Wyróżnia się dietę:
● podstawową (inaczej zwyczajową, naturalną) – czyli taką, jak dana społeczność stosuje na
co dzień, wynikającą z danej kultury, wierzeń czy położenia geograficznego;
● alternatywną, np. wegańską czy eliminacyjną;
● terapeutyczną (leczniczą);
● doświadczalną – stosowaną w warunkach laboratoryjnych;
● modyfikowaną, np. papkowatą, płynną.
Prawidłowo zbilansowana dieta powinna zawierać odpowiednią ilość energii pochodzącej
z białek, tłuszczów i węglowodanów w odpowiedniej proporcji, witamin i soli mineralnych.
Niestety nie istnieje jedna dieta ani dla określonej jednostki chorobowej, ani tym bardziej dla
całej grupy chorób zapalnych tkanki łącznej. Istnieją jednak dowody naukowe na lecznicze czy
wspomagające działanie konkretnych witamin, minerałów czy kwasów tłuszczowych w określonych jednostkach chorobowych, a także na niekorzystne działanie suplementacji czy nadmiaru
niektórych składników odżywczych. Tylko jak te składniki dodać do diety lub zmniejszyć w niej ich
ilość?
Zmniejszyć ich ilość w pożywieniu można zwyczajnie poprzez odpowiednie skomponowanie diety, oparte na wiedzy, jakich składników konkretna osoba powinna unikać czy spożywać
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w mniejszej ilości niż mówią normy dla zdrowej populacji. Natomiast do zwiększenia przyda się
informacja o tym, czym jest suplement diety.

› S UPLEMENTOWAĆ Z GŁOWĄ
Suplement diety to środek spożywczy, który ma za zadanie uzupełnienie diety w witaminy, minerały, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i inne składniki odżywcze bądź o działaniu fizjologicznym.
Suplement może zawierać jeden składnik odżywczy (np. witaminę D3) lub więcej (np. kompleks
witamin B albo wapń z witaminą D3 i K2 czy też ekstremalnie cały zestaw witamin i minerałów).
Przykłady suplementacji (czyli to czego nie uzyskamy z diety w odpowiedniej ilości):
● witamina D – tę witaminę powinny suplementować niemal wszystkie zdrowe osoby (z wyjątkiem zastrzeżeń lekarskich) mieszkające w naszej strefie geograficznej od października do
kwietnia w dawce 600 jednostek dziennie, a osoby z chorobami zapalnymi tkanki łącznej w dawce
2000 jednostek przez cały rok;
● omega 3 DHA i EPA – istnieją dowody naukowe na ich nieocenioną rolę w toczniu, a także
w RZS i prewencji RZS;
● witamina B12 – osoby na diecie wegańskiej.
Niewskazane suplementy w chorobach reumatycznych:
● cynk – w toczniu;
● białko – w toczniu. Normy żywienia mówią o spożyciu 0,9 g na 1 kilogram masy ciała zdrowej osoby, a w toczniu zaleca się 0,6 g/kg m.c. Na przykład dla osoby zdrowej ważącej 70 kg będą
to 63 g dziennie, a dla osoby z toczniem – 42 g. Dla zobrazowania: średniej wielkości schabowy
(200 g) ma ok. 40 g białka.
Już z powyższych informacji można wywnioskować, że zupełnie zbędnym suplementem (a nawet szkodliwym) są wszelkie multiwitaminy, czyli preparaty witaminowo-mineralne. Po pierwsze
dlatego, że większość z tych witamin i minerałów możemy dostarczyć organizmowi w odpowiedniej ilości z codzienną dietą. Po drugie dlatego, że jeśli już rzeczywiście brakuje nam jakiegoś
składnika, to raczej nie wszystkich na raz. Po trzecie dlatego, że część witamin i minerałów jest
wobec siebie antagonistami, zatem nie będą działać. Po czwarte dlatego, że takie preparaty zazwyczaj zawierają znikome ilości soli mineralnych, np. wapnia, a i samej witaminy D, więc osoby
z osteoporozą, osteopenią czy wszystkie inne, dla których niezbędna jest suplementacja powyższych składników, w multiwitaminie ich nie dostarczą. Kupowanie multiwitamin jest więc zwyczajnie wyrzucaniem pieniędzy do kosza.
Pamiętajmy też, że żadne suplementy nie zastąpią dobrze zbilansowanej, opartej na nieprzetworzonych produktach diety.

› LECZYĆ CZY SUPLEMENTOWAĆ?
Na dziś nie ma dowodów naukowych na to, że leczenie w chorobach reumatycznych można
zastąpić odpowiednią dietą czy suplementacją. Są jednak przesłanki (na podstawie badań), że
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być może w przyszłości leczenie tocznia rumieniowatego układowego będzie można zastąpić odpowiednią dietą i suplementacją. Zatem nie mamy na razie innych możliwości jak przyjmowanie
odpowiednich dla naszej choroby leków pod okiem dobrego lekarza oraz wspomaganie się dietą,
ruchem, snem, czasem dla siebie i odpowiednią suplementacją.
Temat suplementacji jest wiele bardziej obszerny niż mogłam przedstawić w ramach tego artykułu. Kolejne zagadnienia poruszę w kolejnych numerach czasopisma „Wprost o Reumatologii”.

Bibliografia
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Diet_(nutrition)
2. Słownik grecko-polski (2000), O. Jurewicz (red), t. 1, A-K, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
3. Gawęcki J. (2011), Żywienie człowieka. PWN, Warszawa.
4. Praktyczny podręcznik dietetyki (2010), M. Jarosz (red.), Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
5. Ciborowska H, Rudnicka A (2014), Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
6. Normy żywienia dla populacji Polski (2017), M. Jarosz (red), Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa.
7. Medeiros de MCS, Medeiros JCA, Medeiros de HJ et al. (2018), Dietary intervention and health in patients with
systemic lupus erythematosus: A systematic review of the evidence. Crit Rev Food Sci Nutr. May 17: 1-8. doi:
10.1080/10408398.2018.1463966.
8. Navarini L, Bisogno T, Margiotta DPE et al. (2018), Role of the Specialized Proresolving Mediator Resolvin D1 in Systemic
Lupus Erythematosus: Preliminary Results. J Immunol Res. Oct 21; doi: 10.1155/2018/5264195.
9. Abdolmaleki F, Kovanen PT, Mardani R et al. (2019) Resolvins: Emerging Players in Autoimmune and Inflammatory Diseases. Clin Rev Allergy Immunol. Jul 2. doi: 10.1007/s12016-019-08754-9.
10. Borges MC, Santos Fde M, Telles RW et al. (2014), [Polyunsaturated omega-3 fatty acids and systemic lupus erythematosus: what do we know?].[article in Portuguese], Rev Bras Reumatol. Nov-Dec; 54(6):459-66. doi: 10.1016/j.rbr.2013.12.002.
11. Borges MC, Santos Fde M, Telles RW et al. (2017), Omega-3 fatty acids, inflammatory status and biochemical markers of
patients with systemic lupus erythematosus: a pilot study. [Article in English, Portuguese] Rev Bras Reumatol Engl Ed. Nov-Dec; 57(6):526-534. doi: 10.1016/j.rbre.2016.09.014.
12. Charoenwoodhipong P, Harlow SD, Marder W et al. (2019), Dietary omega polyunsaturated fatty acid intake and patient-reported outcomes in systemic lupus erythematosus: The Michigan Lupus Epidemiology & Surveillance (MILES) Program.
Arthritis Care Res (Hoboken). May, 10. doi: 10.1002/acr.23925.
13. Schorpion A, Kolasinski SL, Marantidou F et al. (2017), Intake of ω-3 polyunsaturated fatty acids in patients with rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis. Curr Rheumatol Rep; 19(11): 73.
14. Gan RW, Young KA, Zerbe GO et al. (2016), Lower omega-3 fatty acids are associated with the presence of anti-cyclic
citrullinated peptide autoantibodies in a population at risk for future rheumatoid arthritis: a nested case-control study.
Rheumatology (Oxford). Feb; 55(2): 367-76. doi: 10.1093/rheumatology/kev266.
15. Constantin MM, Nita IE, Olteanu R et al. (2019), Significance and impact of dietary factors on systemic lupus erythematosus pathogenesis. Exp Ther Med. Feb; 17(2):1085-1090. doi: 10.3892/etm.2018.6986.
16. Rautiainen S, Manson JE, Lichtenstein AH et al. (2016), Dietary supplements and disease prevention-a global overview.
Nat Rev Endocrinol. 12(7):407-420. doi:10.1038/nrendo.2016.54.
17. Manson JE, Bassuk SS. (2018), Vitamin and Mineral Supplements – What Clinicians Need to Know. JAMA. doi:10.1001/
jama.2017.21012.

WPROST

O REUMATOLOGII

22

Konsultacje dietetyczne (i nie tylko) dla osób
z chorobami zapalnymi tkanki łącznej.
Pracujemy nad zmianą.
Zapraszam on-line,
a od 18 stycznia do gabinetu w Gdańsku.
misuno.pl
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LUPUS POLAND
– GRUPA NA MIARĘ CZASÓW
Niemal każdy pacjent z toczniem wie, jak niełatwa jest to dolegliwość
oraz jak zróżnicowane jest leczenie u poszczególnych osób
i w poszczególnych postaciach choroby. Jak trudno znaleźć specjalistę,
a raczej grupę specjalistów, dobry ośrodek, dobrać odpowiednią terapię
i zdobyć rzetelną wiedzę w przystępny sposób.
Wielu pacjentów jest zwyczajnie zdezorientowanych, gdyż zdają sobie sprawę, jak niełatwą
dolegliwością jest toczeń. Nie tylko wyniszcza on nasz organizm, ale i oddziałuje na nasz stan psychiczny. W skrajnych przypadkach (np. przy nieleczeniu, niewłaściwym leczeniu, wyniszczającym
trybie życia) może prowadzić nawet do śmierci.

› P ORADY WUJKA WILKA I CIOCI MOTYLKA

1

W odpowiedzi na tę sytuację powstało trochę grup na Facebooku dedykowanych osobom
z toczniem, które cieszą się ogromną popularnością. Grupy odgrywają niesamowitą rolę: pomagają poznawać się osobom z tak rzadką chorobą i wzajemnie się wspierać. Można tam pisać o swoim
aktualnym samopoczuciu (bo kto inny nas zrozumie bardziej niż drugi motylek), zadać pytanie
i uzyskać porady. Porad udzielają jednak nie specjaliści, a sami chorzy – przeważnie w dobrej wierze, wzorując się na własnym doświadczeniu, informacjach gdzieś zasłyszanych (od koleżanki, czasem od lekarza, niekoniecznie specjalisty od tocznia) czy przeczytanych (najczęściej w szeroko pojętym „internecie”). Ileż to razy czytałam, jak to można się uzdrowić ziołami czy homeopatią, rzucić
leczenie, jak opalanie nie szkodzi w ogóle itd. Często osoby wstawiające zdjęcia z opalania (i przez
to zachęcające do tej czynności innych nieświadomych chorych) po trzech miesiącach pisały już
z innej perspektywy – łóżka szpitalnego.
Z czego to wynikało? Odpowiedź nasuwa się jedna: z niewiedzy lub z braku wiary w zdawkowo podawane rzetelne, lecz często niedostępne dla ogółu (choćby z powodu wciąż stanowiącego
barierę języka angielskiego, w jakim je można odnaleźć) naukowo poparte informacje.
1
Wilkiem albo motylem często nazywa się toczeń. Choroba ta w międzynarodowym nazewnictwie to lupus, czyli wilk (z języka łacińskiego). Z kolei charakterystyczną widoczną zmianą
tocznia jest zaczerwienie twarzy przybierające kształt motyla u dużej części chorych. Pacjenci
sami nazywają się motylkami lub wilkami.
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› S TOP CZAROM-MAROM
Zmartwione tą sytuacją, pragnąc poprawić nie tylko swój los, ale i innych (tak po
prostu mamy), postanowiłyśmy działać. Zdzwoniłyśmy się na samym początku pandemii,
w marcu 2020 r. Obie mamy toczeń i doświadczenie w działaniu. Magda od kilku lat działa
na rzecz osób z chorobami reumatycznymi, reprezentując stowarzyszenie Re-Misja, a także jako dietetyk pomagając zmieniać nawyki żywieniowe (i nie tylko) pacjentów poprzez
wykłady oraz indywidualne porady. Klaudia działa w międzynarodowych organizacjach
EULAR Young PARE oraz w Lupus Europe. Z pomocą kilku członków Lupus Europe oraz
ówczesnej prezes 3majmy się razem – Moniki Zientek zorganizowałyśmy latem pierwszą
serię spotkań dla osób pragnących tworzyć grupę czy organizację (wtedy jeszcze nie wiedziałyśmy, co z tego powstanie) mającą na celu szerzenie rzetelnej, sprawdzonej wiedzy
o toczniu. W wyniku tych spotkań wyłoniła się kolejna liderka: Magda Mendycka, która
od lat prowadzi grupę na Facebooku Lupus – Toczeń. Ponad 20 osób zadeklarowało się
działać na rzecz grupy. Ostatecznie powstała grupa Lupus Poland, w ramach struktur Stowarzyszenia 3majmy się razem, którego obecna prezes Viola Zajk bardzo wspiera nasze
działania.
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Jako liderki zostałyśmy zaproszone na międzynarodową konferencję Lupus Europe, podczas
której zaprezentowałyśmy, co do tej pory zrobiłyśmy w Polsce. W wyniku tych wszystkich działań
i dzięki wszystkim ludziom, którzy się przyczynili do powstania Lupus Poland, nasza grupa 29 listopada br. została członkiem Lupus Europe.
Grupa Lupus Poland powstała z potrzeby weryfikacji informacji dostępnych w internecie
i „obalania” nieprawdziwych sposobów leczenia oraz mitów związanych z toczniem. Chciałyśmy
też połączyć pacjentów na poziomie europejskim (Lupus EUROPE) w celu wymiany doświadczeń
i wiedzy na temat tocznia oraz na poziomie narodowym. Konieczna naszym zdaniem jest edukacja
nie tylko pacjentów i ich bliskich, ale także lekarzy oraz osób, które są odpowiedzialne za tworzenie wizerunku osób z toczniem (np. mediów). Pragniemy szerzyć wiedzę o toczniu, o leczeniu
(MEDYCZNYM) wśród pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, jak również wśród pracodawców i całego
społeczeństwa. Widzimy ogromną potrzebę pomocy pacjentom: psychologicznej, dietetycznej,
aktywizacji ruchowej – poprzez webinary, prelekcje, warsztaty, posty na FB, publikacje drukowane, spotkania. Chcemy wymieniać doświadczenia z innymi organizacjami działającymi w Europie
i na świecie.
Mamy już sprecyzowane cele i plan. Działamy. Jeśli masz pomysły, umiejętności, czas i chciałbyś z nami tworzyć społeczność Lupus Poland, napisz do nas na Messengerze grupy na Facebooka.

_Magdalena Misuno i Klaudia Kępa
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DOMOWY STAN WYJĄTKOWY
– TO, O CZYM W PANDEMII
MATCE ZAPOMNIEĆ NIE WOLNO

_Alina Magdalena Pilipionek

Mama Blogerka - Autism Cookbook
Przyszła Life Coach
Trenerka SFBT
Recenzent / Tester
ASD Parenting

W sytuacji, kiedy jedziemy autem bez poprawnie funkcjonujących hamulców - całkiem
podobnej do tej, której doświadczamy podczas
aktualnie panującej pandemii COVID-19, utrzymanie naszego pozytywnego nastawienia, postawy proaktywnej i jasności myślenia nie jest
rzeczą trywialną. Strach przed nową, nieoczekiwaną i potencjalnie szkodliwą sytuacją dla naszego zdrowia i naszych rodzin oraz potrzeba społecznej izolacji pociągają za sobą nowe wyzwania,
niejednokrotnie ponad nasze siły - fizyczne i psychiczne. Nieuniknione poczucie utraty kontroli
nad zwykłym ludzkim bytowaniem wywołuje reakcje stresowe, lękową chęć ucieczki.
Zmiany i niepewność w tym okresie mogą
również wpłynąć na zdrowie psychiczne nas
dorosłych i naszych dzieci. Na całym świecie
wciąż słyszy się i czyta o tym, jak zmieniła się
nasza codzienność. Specjaliści na łamach gazet analizują i debatują, zajmując się wieloma
społecznymi i psychologicznymi problemami
związanymi z pandemią koronawirusa - troską o zdrowie swoje i bliskich, skutkami ograniczenia codziennych czynności, czy lękiem
przed utratą zdrowia czy pracy. To, co czuliśmy na początku pandemii, spotęgowane
zostało jesienną drugą falą, której nikt się nie
spodziewał tak szybko i na taką skalę.
Wpływ tej sytuacji może być szczególnie
demobilizujący i zgubny dla samopoczucia
psychicznego wielu ludzi, zwłaszcza, ale nie
tylko, tych, którzy już cierpią z powodu różnych problemów.
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Ujmując sprawę bardziej obrazowo - według raportu UNESCO z powodu pandemii koronawirusa w 191 krajach szkoły zostały zamknięte z nastaniem lockdownu na czas bliżej nieokreślonym
i wciąż w rewidowany. Nauka zdalna lub całkowite jej przerwanie dotyczy ponad 90% uczniów na
całym świecie. To powinno dość skutecznie przedstawić skalę niepokojących zmian rutyny i zmian
systemowych w ogóle.

W SYTUACJI, GDY Z PEWNOŚCIĄ OCHRONA ZDROWIA FIZYCZNEGO JEST
WSKAZANA, RÓWNIE WAŻNA JEST DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE.
Obecnie główny nacisk kładzie się na zrozumienie i wpływ wirusa na nasz organizm oraz na
środki mające na celu jak najbardziej efektywne zminimalizowanie jego transmisji.
W sytuacji, gdy z pewnością ochrona zdrowia fizycznego jest wskazana, równie ważna jest
dbałość o zdrowie psychiczne. W szczególności, kiedy jesteśmy zmuszeni do auto izolacji. My z pracą zdalną, dzieci ze szkołą przez internet i piętrzącym się lękami i pytaniami.
Chociaż 14-dniowa kwarantanna może wydawać się mało istotna dla wielu w porównaniu
z sytuacją globalną - to wszyscy mamy dużo do ‘przetrawienia’ w związku ze zmiennością i nieprzewidywalnością sytuacji. Przerwanie regularnych czynności, nagłe oddzielenie od rutyny i narzucona odgórnie zmiana nawyków, no i oczywiście strach przed samym wirusem i przed byciem
zakażonym.
Oczywiście kiedy wkracza sprężystym krokiem sytuacja krytyczna, każdy mały problem zwiększa swoją moc na potęgę…
Mam tu na myśli trudności pogłębiające się dla tych, którzy polegają na różnorakiej pomocy
ze strony szkoły, lub których rodziny są w obliczu problemów zdrowotnych, nie wspominając o kryzysie w momencie nagłej utraty pracy.
Ale tu jednak chciałabym nie o nas dorosłych. My mamy potencjalnie większe szanse na poradzenie sobie z sytuacjami chronicznego stresu i nagłych zmian, które przewracają regularny rytm
życia do góry nogami.
Bardziej na sercu mi leży sytuacja naszych dzieci - nie tylko tych najmniejszych, nie tylko z nietypowymi potrzebami edukacyjnymi, tymi kompletnie zostawionymi samym sobie przed ekranem
komputera, czy zapomnianymi przez system edukacji w świecie VUCA.
Myśl o dziecku, które nie ma możliwości wyjścia na normalny spacer. Ba! Nie wychodzi, bo nie
może albo nie wychodzi, bo nie może jego rodzic w auto-izolacji. Nie wspominając o sytuacji, gdy
‘uwięziony’ jest w czterech ścianach domu, bo przedszkola zostały zamknięte. Nie ma kontaktu ze
swoimi przyjaciółmi. Nie ma konfrontacji z rówieśnikami. Odebrano mu ciepło dziadków, beztroską zabawę z dzieciakami na placu zabaw i plany na ferie zimowe…
Ma za to nudę w domu. Paradoksalnie - nadmiar wolności (gier i telewizji) doprowadził do
nudy. Fakt, że dzieci oprócz swobodnej, indywidualnej zabawy nie mają zorganizowanego czasu
interakcji z rówieśnikami, z ustalonymi godzinami i zasadami jak to jest na przykład w przedszkolach - taka ‘wolność’ destabilizuje.
Rodzice pracują zdalnie. Dzieciak widzi i czuje zdenerwowanego, zmartwionego ojca i matkę
krzątającą się po domu, która wmawia sobie, że podoła nawet gdyby waliło się i paliło…
Święta w domu. Sami. Inaczej.
Wszystko inaczej. Wszystko na odległość. Bezdotykowo. Higienicznie poprawnie.
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A statystycznie wygląda to tak, że:
- co czwarte dziecko wykazuje regresywne zachowania na przykład domaga się fizycznej bliskości z rodzicami w nocy;
- co piąte generuje obawy, których nigdy wcześniej nie miało;
- połowa dziecięcej populacji doświadcza zwiększonej drażliwości, nietolerancji zasad, napadów złości i nadmiernych żądań;
- co piąte doświadcza wahań nastroju i problemów ze snem;
90% dzieci wydaje się zdolnych do bezproblemowego dostosowania się do ograniczeń spowodowanych pandemią, nawet jeśli co drugie cierpi na apatię… O MATKO….
MATKO!
Przytul twoją pociechę. Nawet w milczeniu. Przytul. Nie pozwól, by twoje dzieci przeżywały
pandemię w abstynencji dotyku. To tak wiele daje. Ciepło. Nie bądź ‘wersją biurową’ w nowej odsłonie ‘pani od matematyki’ podczas zdalnych lekcji geometrii.
Bądź miłym dotykiem i czułym słowem.
Prosty uścisk może wiele zdziałać: rodzimy się w przytuleniu i właśnie takiego pocieszenia
szukamy, gdy czujemy się smutni, przerażeni lub samotni. A w szczególnym, historycznym momencie, w którym pandemia koronawirusa zmusiła nas do poddania się kwarantannie, uściski
mają wręcz symboliczną wartość.

IDŹ. UŚCISKAJ…
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POZNAJ NASZ ZESPÓŁ
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się
razem” ma wielu członków, ale i wolontariuszy, którzy wspierają działalność i dedykują swój czas
dla Was wszystkich. W Stowarzyszeniu działają fantastyczne osoby, z którymi być może już się spotkaliście podczas naszych dyżurów na FB. Bez nich nie byłoby codziennych postów, które czytacie.
Poznajcie Agnieszkę, Annę, Asię, Kamilę, Kingę i Monikę. Te wspaniałe kobiety, które jak i Wy są
pacjentkami, wspierają Was przez swoje działania całym sercem.

Asia
Kinga
Anna

Monika

Kamila

Agnieszka
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AGNIESZKA
Drodzy, znacie mnie z dyżurów jakie mam zaszczyt prowadzić w każdą środę o godzinie 18.00
Mam na imię Agnieszka. W Stowarzyszeniu „3majmy się razem” jestem od 5 lat.
Z wieloma z Was miałam okazje poznać się osobiście, co było i jest dla mnie ogromnym szczęściem. Przyjaźnie i znajomości, które trwają do dziś, dają mi każdego dnia dużo motywacji.
Moja historia z chorobą (RZS), rozpoczęła się wiele lat temu, dokładniej to już 33 lata trwa ten
„związek” i... nie jest to miłość ze wzajemnością.
Początki choroby to trochę jak sen, ponieważ dziecko 3 letnie niewiele pamięta, a tyle właśnie
miałam lat kiedy zachorowałam. Ostatnie 6 lat choroba odrobine odpuściła, duża zasługa to leczenie biologiczne, które daje mi komfort życia.
Niestety bywają wzloty i upadki jak u każdego, kto choruje przewlekłe, zabrzmi to banalnie,
ale wszystko w życiu, również choroba to plusy i minusy. Coś daje coś zabiera, uczy. Staram się
doceniać każdy dzień bez bólu. To właśnie choroba nauczyła, mnie, że trzeba cieszyć się z tego co
daje mi każdy dzień, MIMO WSZYSTKO.
Obecnie pracuje zawodowo, w wolnych chwilach śpiewam (podobno całkiem nieźle), kocham
muzykę, głównie rock. Bez wielu rzeczy nie potrafiłabym żyć i między innymi jest to muzyka.
Uwielbiam również książki głównie podróżnicze i przewodniki, motywują mnie one do podróży, które od 2 lat są spełnieniem moich marzeń.
Od niedawna spełniam się taże w roli partnerki życiowej. I to jedna z tych ról, która wymaga
kompromisu i cierpliwości. Świadomość, że ukochana osoba jest blisko, mimo moich niedoskonałości i choroby dodaje mi sił do codziennej walki i motywuje do działania.
Poznajmy się bliżej na dyżurach.

ANNA
Mam na imię Ania, mam 35 lat. W skład mojej najbliższej rodziny wchodzą: mąż, córka, syn
oraz kot. Na stałe mieszkam i pracuję w Niemczech.
Choruję od ponad 3 lat na polimialgię reumatyczną, jak również wiele innych pobocznych
chorób związanych z reumatyzmem i nie tylko.
Uwielbiam czytać książki o treści rożnej. Jestem fanką muzyki klasycznej. Mimo iż sama nie
gram na żadnym instrumencie, mam słabość do skrzypiec i wiolonczeli.
W Stowarzyszeniu pełnię dyżury we wtorki i soboty. Serdecznie zapraszam bo warto czasem
się wygadać.
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ASIA
Od siódmego roku życia choruję na reumatoidalne zapalenie stawów, od około dziesięciu lat
należę do Stowarzyszenia 3majmy się razem, a od pięciu lat prowadzę dla Was profile facebookowe Kampanii Reumatyzm Ma Młodą Twarz oraz stowarzyszenia. Możecie również ze mną porozmawiać na czwartkowych dyżurach. Jestem zawsze dla Was dostępna od godziny 18-ej.
Jak już wspomniałam, choruję od ponad 20-tu lat, moje dzieciństwo to częste pobyty w szpitalach, sanatoriach. Jednym słowem choroba chciała „ułożyć” mi życie. Ja jednak, jako twardy zawodnik, staram się przekuć swoje doświadczenia na pomoc innym osobom. Działanie w stowarzyszeniu przynosi mi wielką satysfakcję i radość. Poznałam tutaj wiele ważnych dla mnie osób,
które uświadomiły mi, że mimo choroby można żyć normalnie.
Jakbym zdefiniowała RZS? Będę szczera. Ciężka, przewlekła choroba. Miałam to nieszczęście,
że zachorowałam w latach 90-tych, gdy nie słyszano o leczeniu biologicznym. Nie udało się więc
zahamować postępu choroby w odpowiednim momencie. Efekt? Dwie endoprotezy bioder, wiele
bólu i łez. Ale mimo wszystko staram się żyć normalnie. Pracuję, mam przyjaciół, działam w stowarzyszeniu.
Pamiętajcie! Pomimo ciężkiej walki jaką musimy stoczyć, nigdy się nie poddawajcie. Jeszcze
wygramy tę bitwę.

KAMILA
Mam na imię Kamila, jestem mamą ośmioletniego Wojtka. Pasjonuję się fotografią i gotowaniem. Uwielbiam naturę i czas spędzony w ogrodzie, mruczenie mojego kota, książki i seriale.
Moja przygoda z chorobami reumatycznymi zaczęła się w 2015 roku. Pewnie jak wielu z Was,
na początku miałam problem z uzyskaniem odpowiedniej diagnozy, lekarze nie traktowali mnie
poważnie, bo byłam za młoda by ciężko zachorować.
Pierwszą diagnozą, jaką usłyszałam, była twardzina. Później, z ciężkim rzutem, trafiłam do innego szpitala. Po wykonaniu wielu badań, okazało się, że moim głównym problemem jest toczeń.
Przeszłam intensywne leczenie szpitalne, by w końcu po kilku latach zacząć wychodzić na prostą.
Moja przygoda ze Stowarzyszeniem.
Choroba reumatyczna jest ogromnym obciążeniem psychicznym. Szukając wsparcia i informacji na temat tych chorób, trafiłam w internecie na Stowarzyszenia 3majmy się razem. Bardzo
dużo dały mi rozmowy z Moniką, ówczesną prezes Stowarzyszenia. Wtedy, po raz pierwszy poczułam, że rozmawiam z osobą, która naprawdę mnie rozumie. Dostałam od niej dużo wsparcia
i motywacji by walczyć z chorobą.
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Chciałam poznać więcej osób, które chorują na reumatycznie, by wymieniać się doświadczeniami i wspierać w trudnych momentach. Założyłam na Facebooku grupę wsparcia „Twardzina-3majmy się razem”. Przełomowym momentem był dla mnie zlot w Gdyni. Po powrocie postanowiłam bardziej zaangażować się w sprawy stowarzyszenia. Dołączyłam do grupy prowadzącej profile
na Facebooku i Instagramie. Udało mi się zorganizować akcję #TOCZENwspolnawalka, której celem jest uświadamianie społeczeństwa na temat tocznia.
Dzięki chorobie i działalności w stowarzyszeniu poznałam wielu wspaniałych ludzi, którzy są
dla mnie ogromnym wsparciem.
Chociaż choroby reumatyczne czasami potrafią dać w kość, to mimo wszystko, trzeba cieszyć
się każdą dobrą chwilą i doceniać życie.
Moje motto: NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ!

KINGA
Moją chorobą reumatyczną jest RZS na który cierpię od ok. 4 lat. Rozpoznanie padło dopiero
po 1,5 roku. W kontekście RZS moim największym problemem są bolesne stopy, które utrudniają
chodzenie. Stąd zawsze u mnie wygodne buty, choćby do najbardziej wystawnej sukni!
Skończyłam Administrację na licencjacie i Transport na specjalności sterowanie ruchem kolejowym z tytułem magistra inżyniera. Wszystko na Politechnice Warszawskiej. Pracuję jako asystent
projektanta w branży sterowania ruchem kolejowym. Nie każdy wie co to oznacza, więc pozwolę
sobie wyjaśnić. Jest to branża budowlana. Jako asystent, wykonuję różne projekty, często (choć
nie zawsze, ponieważ nie zawsze jest to wymagane) pod okiem projektanta – kogoś z uprawnieniami budowlanymi. Jak dotąd przytrafiały mi się projekty budowlane. Na tym etapie dbamy, aby
wszelkie urządzenia sterowania ruchem kolejowym (stacyjne, szlakowe, przejazdowe) oraz kable
były właściwie rozmieszczone i zakładamy w oparciu o jakie sygnały będzie prowadzony ruch na
stacjach i szlakach.
Moją (chyba największą) pasją jest rekonstrukcja historyczna. Pisałam o tym we „Wprost
o reumatologii” numer 4 (wrzesień) 2020 strona 45. Pominę zatem ten temat i zaproszę do powrotu do numeru 4/2020.
Coraz bardziej zgłębiam temat współczesnego (nie tylko historycznego) szycia. Powoli powstają moje pierwsze współczesne rzeczy. Odnośnie sportu - lubię jazdę na rolkach i na rowerze.
W Stowarzyszeniu zajmuję się głównie Kampanią Reumatyzm Ma Młodą Twarz, a konkretnie
dyżurami. Dyżuruję z reguły w piątki (nie zawsze jednak mam na to czas i nastrój). Staram się
zawsze pomóc najlepiej jak potrafię, zgodnie z wiedzą jaką posiadam. Wiedzę czerpię ze specjalistycznych stron, live z lekarzami, także książek i od samych chorych z którymi mam okazję
rozmawiać na dyżurach. Miałam też kiedyś nagranie do jednej z telewizji – krótka wypowiedź dla
programu z wiadomościami. Staram się szerzyć świadomość istnienia chorób reumatycznych
wśród moich znajomych. Jeżeli choć jedna osoba wysłucha, obejrzy lub przeczyta to, co umieszczam u siebie na profilu na Facebooku, to dla mnie ogromny sukces!
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MONIKA
Mam na imię Monika i mam 35 lat. Skończyłam studia na kierunku Turystyka i Rekreacja
i obecnie jestem na stażu w innym stowarzyszeniu jako pracownik biurowy. Choruję na Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS) od 26 lat. Zachorowałam jako 8-letnie dziecko, ale rok później
postawiono właściwą diagnozę. W Stowarzyszeniu „3majmy się razem” jestem od samego początku, tzn. byłam w pierwszym Zarządzie. Bardzo sobie cenię to, że mogę w nim działać i pomagać
innym przez co też pomagam sobie i czuję się potrzebna :). Dzięki Stowarzyszeniu poznałam wiele
wspaniałych osób, z którymi mam kontakt do dziś i przekonałam się że nie jestem sama z moją
chorobą, że są inni z podobnymi problemami i doświadczeniami. Aktualnie jestem jedną z osób
dyżurujących na Facebooku na stronie naszej Kampanii pt. Reumatyzm Ma Młodą Twarz. Miałam
też przyjemność prowadzić jeden ze Zlotów Chorych Reumatycznie, który odbył się pod Lublinem
i współprowadzić organizowane przez Stowarzyszenie warsztaty w Lublinie. Bardzo to było pouczające doświadczenie.
Cóż mogę jeszcze o sobie powiedzieć… Część osób mnie zna i wie, że mam fioła na puncie
robótek szydełkowych. To moje główne hobby i ulubione ponieważ bardzo się przy tym odprężam
i uspokajam. Polecam spróbować. To bardzo dobra rehabilitacja dla rąk. Zajmuję się też trochę
fotografią. Głównie fotografuję zabytki, krajobrazy i naturę. Uwielbiam również czytać. W domu
mam dwa słodkie zwierzaki psa i kota, które dostarczają mi dużo radości.
Muszę się też pochwalić, że ten rok jest dla mnie szczególny ze względu na to, że wyszłam za
mąż i mimo pandemii mieliśmy z Tomkiem, moim mężem, piękne wesele. Pozdrawiam!
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HISTORIE PACJENTÓW:
WERONIKA
Długo zastanawiałam się, czy podzielić się tu tym, co mnie spotkało. Należę do osób, które
raczej ukrywają swoje słabości, jednak może komuś tym pomogę, może ktoś znajdzie we mnie
wsparcie.
Choruję na toczeń układowy i jestem przykładem jak bardzo stereotypy mogą mylić. Pierwsze
objawy choroby miałam już jako 13 latka, były to głównie silne, wędrujące bóle stawów, które były
zrzucane na mój wzrost. Do tego bardzo wysokie miano przeciwciał ANA oraz nietypowe zmiany skórne na jednej nodze, które
towarzyszą mi do teraz. Aktualnie mam 22 lata i dopiero od 3 lat
znam diagnozę.
Wiem co oznacza życie bez
diagnozy i, co za tym idzie, bez
stosownego leczenia. Wiem co
oznacza jednego dnia nie móc
podnieść kubka, wstać z łóżka,
przejść się na spacer, a drugiego
wyglądać jak pozornie zdrowa
młoda osoba, np. trenując na siłowni. Wiem jak bardzo niewielka
jest w naszym kraju świadomość
społeczeństwa na temat układowych chorób tkanki łącznej, takich jak toczeń, jak ludzie potrafią osądzać... „nie widać”, „taka
młoda i takie rzeczy opowiada,
zobaczysz jak będziesz w moim
wieku”... to słowa, które najczęściej się słyszy.
Motywując Was oraz zostawiając tu sama dla siebie motywację na przyszłość... Diagnoza
nie oznacza rezygnacji z dotychczasowego życia (choć sama nie
raz miałam chwile załamania
i wątpliwości). Oznacza przymus
nauczenia się życia z tym co cza-
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sem podkłada kłody, czasem zwala z nóg i kładzie na parę dni do łóżka. Trzeba być silnym, pilnować odpowiedniego leczenia i wierzyć, że każde ciężkie chwile wreszcie przeminą.
Pomimo mojej choroby, mogę o sobie powiedzieć, że jestem sportowcem. Byłam zawodniczką kadry narodowej w olimpijskiej, żeglarskiej klasie 470. Zdobyłam 4. miejsce na Mistrzostwach
Europy Juniorów. Od 2016 roku do roku bieżącego zdobywam medale Mistrzostw Polski w tej
klasie, rywalizując z najlepszymi w kraju.
Okres największej aktywności mojej choroby przypadł mniej więcej na środek mojej wyczynowej żeglarskiej przygody oraz na trzecią klasę liceum. Wtedy także dopiero postawiono mi diagnozę i rozpoczęto leczenie. Był to dla mnie zdecydowanie najgorszy okres mojego życia. Zapalenia, bóle stawów, mięśni, gorączka uniemożliwiały mi normalne funkcjonowanie, podczas gdy
musiałam połączyć wszystkie treningi z nauką.
Tak, wychodziłam na morze na kilka godzin, trenowałam na brzegu przed i po zejściu na
wodę, a potem leżałam całą resztę dnia w łóżku z gorączką, obolała i opuchnięta, próbując się
uczyć i skumulować siły na kolejny dzień. Nie było to zbyt odpowiedzialne, a na pewno zdrowe,
ale niestety nie mając w tamtym czasie jeszcze jednoznacznej diagnozy, będąc zbywana przez
lekarzy, nie wiedziałam co robić, więc zaciskałam zęby, skoro „to nic poważnego”... dopóki nie
wylądowałam w szpitalu pod koniec 2017 roku, gdzie wreszcie zaczęto mnie leczyć.
Tak właśnie wygląda diagnostyka tych chorób w Polsce. Dopóki nie trafi się w odpowiednie
ręce, trzeba przeżyć swoje małe piekło i wylać morze łez...
Życzę wszystkim jak najwięcej tych „lepszych” dni.

_Weronika @poleighty

Pomóż nam pomagać!
Numer konta: 48 1940 1076 3052 7306 0000 0000 Stowarzyszenie “3majmy się razem”.
W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna.
Możecie też wesprzeć działania Stowarzyszenia „3majmy się razem” przekazując 1% podatku,
KRS 0000306262 Cel szczegółowy: Stowarzyszenie „3majmy się razem”.
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„EKSCENTRYCZNE”
ZABURZENIA PSYCHICZNE
Z perspektywy zachodniej psychiatrii choroby psychiczne mają uniwersalny lub prawie
uniwersalny charakter. Pogląd ten nie do końca jest zgodny z prawdą, ponieważ nie można
go pogodzić z chorobami uwarunkowanymi
kulturowo, które uniwersalne nie są.

› K ORO

_Marta Hofman

publicystka, tłumaczka i doktorantka filozofii
na Wydziale Filozofii i Socjologii UW

Istnieje cały szereg chorób psychicznych, które są uwarunkowane przez czynniki
kulturowe i do nich zrelatywizowane. Pod koniec lat 60. XX wieku w Singapurze wybuchła
zbiorowa histeria. Wielu mężczyzn była przekonana, że w wyniku bliżej nieokreślonych
czynników ich penisy zaczynają się kurczyć
i obumierać. Uważano, że źródłem tajemniczej choroby było mięso świń, które zostały
przymusowo zaszczepione w ramach programu rządowego.
Na nic nie zdały się wyjaśnienia lekarzy, że
choroba nie istnieje, a masowa histeria została wywołana przez irracjonalne poczucie strachu. Po pomoc do szpitali zgłosiło się około
500 mężczyzn. Byli też tacy, którzy desperacko
próbowali leczyć się na własną rękę. Żeby zapobiec utracie członka na skutek wchłonięcia
się członka w głąb brzucha, czego nieuchronną konsekwencją miała być śmierć, używano
gumek, sznurków, plastrów, ciężarków, a nawet spinaczy. Jak nie trudno się domyślić miało to często opłakane skutki. Wielu mężczyzn
próbując powstrzymać proces cofania się genitaliów poważnie je sobie uszkodziło.
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Paniczny strach przed utratą genitaliów nie jest niczym nowym i zdarza się dość
często w niektórych kulturach. W Chinach i Azji Południowo-Wschodniej (głównie w Malezji, Indiach i na Tajwanie) zaburzenie to nazywane jest „koro”. Występuje ono dość
regularnie u stosunkowo młodych mężczyzn lub mężczyzn w średnim wieku. W niektórych przypadkach koro może prowadzi do śmierci. Rzecz jasna jako przyczyna pośrednia. Nie od dziś wiadomo, że nasze przekonania oddziałują na nasze samopoczucie i na
naszą biologię, czego przykładem może być zarówno efekt placebo, w którym pozytywne nastawienie może przyczyniać się do polepszenia stanu zdrowia, jak i nocebo, w którym negatywne nastawienie prowadzi do pogorszenia stanu chorobowego.
Na koro chorują zazwyczaj mężczyźni, choć zdarzają się wyjątki. Ostatni przypadek
powszechnej paniki wywołanej strachem przed utratą penisa miał miejsce w Indiach
w 2015 roku. Na koro zapadło wtedy 57 osób. Niezmiernie interesujący jest fakt, że wśród
nich znalazło się aż osiem kobiet, które utrzymywały, że zanikają im sutki. Przypadki koro
u kobiet stwierdzono również na Borneo.

›W
 IRUS WŚCIEKŁOŚCI
Obok Koro występuje cały szereg nietuzinkowych i stosunkowo rzadko spotykanych
chorób psychicznych, które mają ścisły związek z określonym otoczeniem kulturowo-społecznym. W Meksyku występuje choroba susto. Prowadzi do niej działanie złych duchów,
które zabierają człowiekowi duszę i prowadzą go do śmierci. Na susto zazwyczaj chorują
ludzi młodzi. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią. W Ameryce Południowej
i Afryce środkowej mamy tanatomanię, która sprawia, że człowiek jest przekonany, że za
złamanie tabu czeka go kara bogów. Kanadyjscy Indianie chorują na zaburzenie nazywane windigo, które można uznać za współczesną formę kanibalizmu. Chorzy są przekonani, że zamieniają się w potwora, który lubi jeść ludzkie mięso. W Ameryce środkowej
występuje choroba mal ojo. Zdaniem ludności miejscowej wywołuje ją rzucenie uroku
przez zazdrośnika. Objawia się ona miedzy innymi krótkimi napadami lęku, zmiennością
nastrojów, wymiotami. Z kolei w Korei istnieje hwa-byung, czyli tzw. „wirus wściekłości”,
który charakteryzuje się takimi objawami, jak depresja, niskie poczucie własnej wartości, lęk przed śmiercią, znużenie, izolacja społeczna i bezsenność. Źródłem tego zaburzenia gniewu jest tłumienie negatywnych emocji. Z danych statystycznych wynika, że na
hwa-byung choruje w Korei około 10 000 osób rocznie. Są to zazwyczaj zamężne kobiety
w trakcie rozwodów. Z badań klinicznych wynika, że wirus wściekłości wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie mózgu. Zmniejsza on aktywność obszarów odpowiedzialnych za
kontrolę emocji i impulsów u człowieka.

› NEURASTENIA
Jedną z najbardziej przebiegłych i trudnych do zdiagnozowania chorób jest neurastenia – choroba kolonialna z drugiej połowy XIX wieku, którą spopularyzował w 1869
roku neurolog George Mille Beard. Jest to nerwica, która objawia się nieustannym poczuciem zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Zdaniem Bearda neuraste-
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nia była skutkiem rewolucji przemysłowo-technicznej, która doprowadziła do radyklanych
przemian społecznych i zmiany warunków bytowych.
Neurastenia na przełomie XIX i XX wieku była chyba najbardziej popularną i modną
chorobą wśród wyższych sfer. Cierpiał na nią między wybitny pisarz Marcel Proust. Obecnie choroba ta występuje przede wszystkim w Chinach, gdzie, jak wynika ze statystyk, diagnozuje się ją dużo częściej niż depresję. Prócz tego występuje ona także w niektórych częściach Azji, gdzie nazywana jest shenjing shuairuo. Natomiast całkowicie zniknęła z Europy.
Koro, wirus wściekłości i neurastenię łączy jedno. Otóż wszystkie te choroby należy
traktować jako zaburzenia psychiczne uwarunkowane kulturowo, gdyż występują one tylko w niektórych społeczeństwach. Z tej przyczyny nazywane są zresztą egzotycznymi psychozami. Choć dla wielu z nas mogą sprawiać wrażenie dziwacznych, a miejscami nawet
zabawnych, nie należy ich ignorować, ponieważ dotykają one ogromną liczbę ludzi i w wielu przypadkach niosą za sobą bardzo poważne skutki.

› INDYWIDUALNY WYMIAR SZALEŃSTWA
Zaburzenia egzotyczne przez długi czas uchodziły za zwykłą ciekawostkę naukową,
która nie ma większego znaczenia w dziedzinie psychiatrii. Okazuje się jednak, że tak nie
jest. Zaburzenia egzotyczne podważają bowiem jedno z kluczowych założeń zachodniej
psychiatrii, jakim jest uniwersalny wymiar chorób psychicznych, zgodnie z którym choroby
psychiczne niezależnie od miejsca występowania, wszędzie charakteryzują się podobnymi
lub takimi samymi symptomami, mają zbliżone do siebie źródła i opierają się na takiej samej diagnostyce.
Zaburzenia egzotycznie nie mają wymiaru uniwersalnego. Co więcej, niektóre z nich
samoistnie znikają, podczas gdy inne, z bliżej nieznanych przyczyn, pojawiają się w różnych
miejscach na świecie, w których wcześniej w ogóle nie występowały. Przykładem pierwszego jest histeria, na którą chorowały w Anglii kobiety w XIX wieku. Histeria jako odrębna
jednostka chorobowa przestała funkcjonować już na początku XX wieku, a towarzyszące
jej objawy, do których zaliczono wybuchowość, duszności, płacz, ziewanie zaklasyfikowano
pod depresję i inne choroby, nie tylko natury psychicznej. Drugim przykładem jest opisana
wyżej neurastenia, która z biegiem czasu radykalnie zmieniła swoje miejsce występowania.
Znaczenia chorób uwarunkowanych kulturowo nie należy bagatelizować. Zrozumienie ich pozwala lepiej zrozumieć naturę chorób psychicznych i ich rozwój. Istnienie takich
zaburzeń, jak koro, czy wirus wściekłości wskazuje, że społeczeństwo, w którym żyjemy
i styl życia w pewnym sensie kształtuje to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, w jaki
sposób odczuwamy pewne emocje oraz to, w jaki sposób chorujemy. Stąd tak ważne jest,
by proces leczenia w psychiatrii, podobnie jak w przypadku innych dziedzin medycyny,
był zindywidualizowany. Przy czym odnosi się to zarówno do diagnostyki, która powinna
uwzględniać szczegółową historię pacjenta (jego pochodzenie, kulturę, obyczaje i wierzenia), jak i samych metod leczenia.
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