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Drodzy Czytelnicy
Nasze szóste wydanie magazynu Wprost o Reumatologii przedstawi Wam bliżej
historie naszych pacjentów.
Przeczytacie Kochani wywiady pacjentów z Instytutu Reumatologii z oddziału
dziecięcego. Dzieci współtworzą gazetkę Reumatoś, którą ozdabiają własnoręcznie wykonanymi rysunkami.
18 marca to dzień, w którym po raz trzeci był obchodzony Światowy Dzień Reumatyzmu
u Dzieci i Młodzieży.
Tak moi drodzy, choroby reumatyczne dotyczą również dzieci. Przeczytajcie koniecznie
wywiady naszych młodych wojowników!
Nadal wszyscy walczymy ze stereotypem postrzegania chorób reumatycznych, które
niezmiennie przypisywane są osobom starszym.
Poznajcie nasz świat
Pamiętajcie również, że bycie ostrożnym nie oznacza by zamknąć się w domu miesiącami, przez to odporność nasza jest coraz mniejsza. Wieczorny spacer zalecam
Wszystkim!
Wyłączcie telewizor, poczytajcie książkę w parku lub nasz magazyn, korzystajcie
z coraz to lepszej pogody.
3majmy się razem!

Violetta Zajk
redaktor naczelna
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REUMATOŚ PYTA
– ROZMOWY NIEKONTROLOWANE
Z SUPER BOHATERAMI
Reumatoś spotkał się z dziećmi i młodzieżą leczącymi się
w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego Narodowego Instytutu
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
Popytał, porozmawiał, poznał Super Bohaterów, którzy zmagając się
z chorobami używają swoich super mocy. Poznajmy ich! Poznajmy się!
,,Niech moc będzie z Wami!”
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JULIA, ma 16 lat, zaczęła chorować na twardzinę w wieku 5 lat. Od tego
momentu jest w szpitalu raz w miesiącu. W tym okresie miała 5
letnią remisję. Niezwykle pogodna, energiczna, otwarta na ludzi dziewczyna. Zresztą … sami posłuchajcie…
1. CO JEST DLA CIEBIE NAJTRUDNIEJSZE OD MOMENTU KIEDY CHORUJESZ?
Choroba nigdy nie utrudniała mi życia i nie ograniczała mnie ruchowo. Twardzinę mam na głowie,
za uchem. Czasami czuję dyskomfort i ból, kiedy naciągają mi się mięśnie w tym miejscu. Nawet
kiedy byłam mała nie bałam się igieł szpitala. Rozpuszczam włosy i choroby nie widać. Maskowanie opanowałam do perfekcji. Biorę bardzo silne leki – chemię. Źle na nie reaguję. Teraz będę miała
zmieniane leczenie. Mam nadzieję, że będzie lepiej.
2. CZY ZNAJOMI WIEDZĄ, ŻE CHORUJESZ ?
Wiedzą wszyscy moi znajomi. Nigdy nie dali mi odczuć, że to ma dla nich jakiekolwiek znaczenie. Traktują mnie normalnie. Robimy razem wszystko, są dla mnie wsparciem, rozmawiamy, spędzamy wspólnie
czas. Miejsce, w którym jestem leczona - szpital, też sobie ,,oswoiłam”. Z koleżankami z którymi spotykałam się podczas pobytów w szpitalu zawsze dobrze mi się rozmawiało. Są wśród nich takie, z którymi mam kontakt, także po wyjściu ze szpitala. Jestem towarzyską i otwartą na ludzi osobą. Nie zastanawiam się, dlaczego to ja właśnie choruję. Chcę żyć pełnią życia. Lubię podróżować i mam nadzieję,
że kiedy skończy się covid będę mogła wyjechać za granicę. Może do Francji lub do Włoch? Mam tam
rodzinę więc będzie się u kogo zatrzymać. Na razie w lutym byłam ze znajomymi w Zakopanem. Było
super. Zima, śnieg i góry, do dzisiaj się uśmiecham, kiedy wspominam.
3. KIEDY MYŚLISZ O PRZYSZŁOŚCI TO…?
Jestem w technikum gastronomicznym. Chciałabym zostać kiedyś dietetyczką lub kucharką. Lubię kuchnię i gotowanie. Moje popisowe dania to: słynna już pomidorowa i spaghetti. Chciałabym
dojść do perfekcji, jeśli chodzi o zupę pomidorową. Moim Master Chefem w tym temacie jest mój
dziadek, który robi taką pomidorówkę, że palce lizać.
4. JAKIE JEST TWOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE?
Podróżować po świecie. Chciałabym poznawać świat także przez różne kuchnie.
5. CO MYŚLISZ O SWOJEJ CHOROBIE?
Jest. Tylko niech nie ,,przechodzi do środka”. Moja twardzina jest zewnętrzna i niech tak zostanie.
Dobrze mi było w czasie remisji. Mogłam żyć bez myśli, że trzeba pojechać do szpitala. To dawało
taką … swobodę i nie ograniczało możliwości. Pamiętam lęk mojej mamy: kiedy zdiagnozowano u mnie chorobę i gdy choroba wróciła po okresie remisji…tak, lęk mamy to chyba to, co myślę o swojej chorobie. Nie chcę, żeby się o mnie bała.
6. GDYBYŚ MIAŁA POWIEDZIEĆ COŚ WSZYSTKIM TYM, KTÓRZY NIE AKCEPTUJĄ SIEBIE
W CHOROBIE, TO CO BY TO BYŁO?
To nie takie proste pytanie. Każdy choruje inaczej. Ja uważam, że nie należy się poddawać, bo choroba nie powinna zabierać nam marzeń. Trzeba żyć tak, żeby je spełniać. Ja zamierzam!
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ADAM, ma 10 lat. Choruje od 3 roku życia. Często bywał w szpitalu.
Teraz przyjeżdża raz w miesiącu. Bardzo ciekawy świata młody człowiek.
Ma dużo zainteresowań: tańczył w formacji dziecięcej, lubi się uczyć
(zawsze był bardzo dobrym uczniem) nawet kaligrafii. Pogodny, uśmiechnięty, łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Pełen empatii. Ma niezwykle dzielnych rodziców, którzy walczą o jego zdrowie jak lwy.

1. CO JEST DLA CIEBIE NAJTRUDNIEJSZE OD MOMENTU, KIEDY CHORUJESZ?
Choruję od 3 roku życia. Wtedy najbardziej bałem się zastrzyków. Teraz trudne jest to, że opuszczam zajęcia w szkole, że nie mogę normalnie uczestniczyć w lekcjach, w swojej szkole.
2. CZY KOLEDZY WIEDZĄ, ŻE CHORUJESZ?
Niektórzy wiedzą, niektórzy nie. Nie staram się mówić wszystkim naokoło, że jestem chory.
3. CZY ZASTANAWIAŁEŚ SIĘ NAD TYM DLACZEGO TO TY ZACHOROWAŁEŚ?
Nigdy nie zastanawiałem się, dlaczego to ja akurat zachorowałem. Ale cieszę się z tego, że są postępy w leczeniu i nie jest to takie mocne jak było na początku.
4. KIEDY MYŚLISZ O PRZYSZŁOŚCI, TO?
Nigdy nie zastanawiałem się co może być w przyszłości. Żyję z dnia na dzień. Ale odpowiadając no
to pytanie myślę, że są postępy w leczeniu i kiedyś wyzdrowieję.
5. JAKIE JEST TWOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE?
Moje największe marzenie to wyzdrowieć, być taki jak inne dzieci, nie jeździć do szpitala i być taki
jak inni.
6. CO MYŚLISZ O SWOJEJ CHOROBIE?
Myślę, że moja choroba nie jest taka najgorsza, ponieważ mogę ruszać się, biegać, uprawiać różne
sporty, jest to jednak lepsza choroba od RZS ponieważ ja mogę normalnie ćwiczyć, a dzieci z tą
chorobą niestety nieraz mają takie ataki bólu, że nie mogą się ruszyć.
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Poznajmy PIOTRKA, który ma 8 lat, choruje na twardzinę od 1 roku życia, regularnie przyjeżdża raz w miesiącu do szpitala. Wcześniej pobyty Piotra były
dłuższe, teraz przyjeżdża na 3 dni. Jedzie wraz z mamą 353 km do Warszawy.

1. CO JEST DLA CIEBIE NAJTRUDNIEJSZE OD MOMENTU, KIEDY CHORUJESZ?
Pamiętam, że jak byłem ,,mały” (mówi Piotr l. 8) najbardziej bałem się wkłuwania igieł, zakładania
wenflonów.
2. JAKIE JEST TWOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE?
Chciałbym zostać strażakiem lub pomocą drogową. Razem z moim kuzynem, który będzie jeździł
autobusem.
3. CZY KOLEDZY WIEDZĄ, ŻE CHORUJESZ?
Wszyscy moi koledzy wiedzą, że choruję i czasami jadę do szpitala.
4. CO MYŚLISZ O SWOJEJ CHOROBIE?
Lubię jeździć na rowerze. A choroba, którą mam na dłoniach utrudnia mi korzystanie z hamulca.
Nie mogę go docisnąć do końca. Musi być wyżej, żebym zahamował.

JOASIA, drobna, delikatna 10 letnia dziewczynka , choruje na twardzinę
od 4 roku życia. Jest bardzo pracowita. Chętnie składa origami: dokładnie
i starannie dociskając papier.

1. CO JEST DLA CIEBIE NAJTRUDNIEJSZE OD MOMENTU, KIEDY CHORUJESZ?
Choroba powoduje, że szybko się męczę. Nie mogę tak jak inni biegać, ćwiczyć, jeździć na rowerze. Nie ćwiczę na lekcjach w-f ale to akurat fajnie bo ich nie lubię. Kiedy jedziemy na rowerach z moimi koleżankami ja muszę często robić przerwy a one na mnie czekają. Muszę złapać
oddech i zebrać siły.
2. CZY KOLEŻANKI WIEDZĄ, ŻE CHORUJESZ?
Nie chcę żeby moje koleżanki wiedziały na co choruję. Wiedzą, że jestem chora, że jeżdżę do szpitala ale nie wiedzą na co choruję.
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ANIA, ma 14 lat, choruje na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie
stawów od 4 r. ż.

1. CO JEST DLA CIEBIE NAJTRUDNIEJSZE OD MOMENTU, KIEDY CHORUJESZ?
Przyzwyczaiłam się do życia z chorobą. W tej ,,relacji” obowiązuje prosta zasada: trzeba brać leki,
pilnować tego codziennie, żeby nie bolało. Gorzej jest jesienią i zimą. Wtedy nawet leki nie zawsze
pomagają. Najgorzej było, gdy pojawiały obrzęki w kolanach. Wtedy jechałam do najbliższego szpitala i kolana były ,,ostrzykiwane”. Ogólnie ciężko się kuca, ale na w-fie ćwiczę tak jak mogę. Nie chcę
dopuścić do tego, że choroba mnie pokona.
2. CZY ZNAJOMI WIEDZĄ, ŻE CHORUJESZ?
Koleżanki raczej nie wiedzą, że choruję. Choroba nie ogranicza mnie aż tak bardzo. Teraz jestem
szczęśliwa, bo kiedyś częste obrzęki kolan skutecznie zabierały mi radość. To było najtrudniejsze
doświadczenie. Dzisiaj jestem od nich wolna.
3. CO MYŚLISZ O SWOJEJ CHOROBIE?
Wiem, że choroba będzie ze mną zawsze, ale wierzę, że pozwoli mi żyć normalnie. Chciałabym
zostać manikiurzystką i mieć własny biznes. W byciu manikiurzystką nie trzeba kucać więc mogłabym.
4. JAKIE JEST TWOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE ?
Moje największe marzenie? Chciałbym pojechać do Korei Południowej. Lubię kulturę tego kraju,
bardzo mnie interesuje. Chcę się nauczyć koreańskiego, spróbować kuchni, zwłaszcza kimchi. Słucham koreańskiego popu.
5. CO POWIEDZIAŁABYŚ ZDROWYM RÓWIEŚNIKOM?
Żeby doceniali zdrowie to, że je mają. Niech się cieszą, że mogą zrobić sto przysiadów, ja nie mogę
zrobić nawet dwóch. Niech nie robią tragedii i nie użalają się nad sobą, że im się np. złamał paznokieć. To są bzdury! Tylko…oni jeszcze tego nie wiedzą.
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JULIA ma lat 16. Choruje od 2018 roku na ziarnikowatość z zapaleniem naczyń, a także na cukrzycę typu 1 ( na którą choruje połowę swojego życia.
Obie choroby to choroby autoimmunologiczne, które będą już z nią zawsze. Kiedy została poproszona o kilka refleksji o sobie w chorobie myślała, że nie ma
. nic do powiedzenia. Jak już ostatecznie zaczęła to ,,całkiem
dużo wyszło”

1. CO JEST DLA CIEBIE NAJTRUDNIEJSZE OD MOMENTU, KIEDY CHORUJESZ?
Nauczyłam się żyć z chorobą chociaż miałam też kilka gorszych i trudniejszych momentów. Na
początku leki, które przyjmowałam zupełnie na mnie nie działały. Przez co choroba postępowała.
Kiedy byłam naprawdę w ciężkim stanie dostałam pierwszą dawkę leku biologicznego. Od tej pory
było lepiej. Nie jest to jednak takie proste. Leczenie to długotrwały proces, ale teraz przynajmniej
mogę względnie normalnie funkcjonować.
2.CO MYŚLISZ O SWOJEJ CHOROBIE ?
Lek biologiczny, który przyjmuję działa, ale pozbawił mnie jednocześnie odporności. Musiałam
przejść na nauczanie indywidualne i zostać w domu. Przez ostatnie lata dużo czasu spędziłam w szpitalu i dla zdrowych osób pewnie zabrzmi to dziwnie, ale bardzo dobrze się tam czuję.
Dzięki całemu wspaniałemu personelowi. Stali się dla mnie jak rodzina i myślę, że to też pomogło
mi w radzeniu sobie z tym wszystkim. Podczas moich szpitalnych przygód zyskałam też przyjaciół, z którymi cały czas mam kontakt. Choroba nie odebrała mi radości życia dlatego z uśmiechem radzę sobie ze wszystkim co mnie spotyka i wiem, że będzie już tylko lepiej.
3. CZY ZNAJOMI WIEDZĄ, ŻE CHORUJESZ ?
Przyjaciele wiedzą, że choruję. Niestety nie mogę się z nimi spotykać. Od wielu miesięcy nie byłam w szkole. Przed pandemią mogłam jeszcze właściwie spotykać się z osobami, które na pewno były zdrowe a teraz muszę na siebie jeszcze bardziej uważać. Brak możliwości zobaczenia
się z ludźmi na żywo jest chyba dla mnie najtrudniejszy. Ale z najbliższymi osobami mam stały
kontakt przez telefon. Moja rodzina i przyjaciele bardzo mnie wspierają i po prostu zawsze są ze
mną, za co jestem im ogromnie wdzięczna.
4. KIEDY MYŚLISZ O PRZYSZŁOŚCI, TO… ?
Kiedy myślę o przyszłości to wierzę, że będę już wtedy zdrowa- na tyle na ile ja mogę taka być. I będę
robić wszystko, co tylko zechcę. Będę spełniać swoje marzenia, spotykać się z bliskimi i dalej cieszyć się życiem.
5. JAKIE JEST TWOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE?
Nie wiem jakie jest moje największe marzenie, ponieważ mam ich dość sporo. Nadal też nie jestem pewna czym chciałabym się zająć w przyszłości, bo mam na to dużo pomysłów. Przez długi
czas myślałam o medycynie, ale interesują mnie też języki. Poza tym uwielbiam rysować, malować i ogólnie tworzyć. Marzę o tym, by móc podróżować i zwiedzić trochę świata. Chcę też móc
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po prostu wygłupiać się z przyjaciółmi, poznawać nowych ludzi, tańczyć, śpiewać, uczyć
się i próbować nowych rzeczy. Jednak co do największego marzenia to mogłabym właściwie powiedzieć, że chciałabym być zdrowa, ale w moim przypadku to już marzenie nie do
spełnienia. Więc zamiast tego marzę o tym, żeby moi bliscy byli zdrowi i nie musieli się
męczyć z żadnymi chorobami. W końcu ja już się tym zajęłam…

I to by było na tyle. Za rok spotkamy się znów. Reumatoś bardzo dziękuje za pomoc w zebraniu materiału: Dominice C., Karolinie S. oraz wszystkim rozmówcom i ich Rodzicom,
którzy opowiedzieli mi swoje historie. Do zobaczenia!
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LECZENIE MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO
ZAPALENIA STAWÓW W ŚWIETLE
OBOWIĄZUJĄCEGO PROGRAMU LEKOWEGO

_Dr Agnieszka
Gazda

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) to najczęstsza
u dzieci i młodzieży przewlekła zapalna choroba stawów, definiowana według ILAR (International League of Associations for Rheumatology classification of Juvenile idiopathic arthritis, second revision Edmonton 2001) jako heterogenna grupa zapaleń stawów o nieznanej
etiologii z początkiem objawów przed 16 rokiem życia i zapaleniem
utrzymującym się nieprzerwanie przez co najmniej 6 tygodni.(1) Wyodrębniono 7 podtypów/ postaci tej choroby, zależnie od objawów
klinicznych, które występują w początkowych 6 miesiącach jej trwania Poszczególne postacie MIZS różnią się poza liczbą zapalnie zmienionych stawów, zajęciem przyczepów ścięgnistych, narządu wzroku
i narządów wewnętrznych, co wynika z odmiennych mechanizmów
patogenezy doprowadzających do rozwoju poszczególnych postaci.
Więcej o MIZS czytaliśmy w czerwcowym numerze „Wprost o reumatologii” w obecnym artykule skupimy się na terapii tej choroby. Warto
podkreślić, że rozpoznanie MIZS wymaga potwierdzenia stanu zapalnego w stawie w badaniu przedmiotowym przez lekarza, bądź w badaniach obrazowych (badania USG, RTG , rezonansu magnetycznego),
a izolowany ból stawu nie jest jednoznaczny z rozpoznaniem zapalenia stawu, konieczne jest wykluczenie chorób z tzw. „listy wykluczeń ”.
Ważne jest aby postawić rozpoznanie w jak najwcześniejszym okresie
choroby i rozpocząć właściwą terapię, której celem zgodnie z koncepcją „Treat to target” jest osiągnięcie minimalnej aktywności choroby/
remisji klinicznej w jak najkrótszym czasie. Ustąpienie lub ograniczenie
aktywności choroby, zapobiega występowaniu powikłań w układzie
ruchu w dalszym jej przebiegu, ale też powikłań narządowych. Ma to
ogromne znaczenie zwłaszcza w grupie najmłodszych dzieci chorujących na MIZS, a trzeba podkreślić, że dzieci na tę chorobę zapadają od
2 rż, nieliczne przed ukończeniem 1 roku. Toczące się zapalenie stawu w okresie wzrostu i rozwoju układu kostno-stawowego prowadzi
do trwałych powikłań jak wtórne do przerostu nasad chorego stawu
deformacje rozwojowe stawów, wydłużenia kończyn, ograniczenia ruchomości stawów, zaniki mięśni, wtórnie dochodzi do zaburzeń me-
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chaniki chodu, wad postawy. Najczęstsza z postaci MIZS- z zajęciem niewielu stawów przebiegając
w dużych stawach kończyn dolnych, może prowadzić do niepełnosprawności dziecka. Utrzymujący
się stan zapalny w stawie stanowi dla chorego dziecka ogromną przeszkodę w codziennym funkcjonowaniu, ma wpływ również na jego odczucia, emocje, funkcjonowanie społeczne.
Leczenie MIZS obejmuje przede wszystkim leczenie farmakologiczne lekami modyfikującymi
przebieg choroby (LMPCh) tzw klasycznymi, a w przypadku ich nieskuteczności biologicznymi lekami modyfikującymi przebieg choroby –bLMPCh) -tabela 1

TABELA 1 LEKI STOSOWANE W MIZS

Klasyczne leki modyfikujące
przebieg choroby (LMPCh)

Leki biologiczne modyfikujące
przebieg choroby (bLMPCh)

Metotrexat
Sulfasalazyna
Cyklosporyna A
Leflunomid¹
Chlorochina
Hydroxychlorochina

Inhibitory TNFα

Azathiopryna

CTLA-4 Ig
Anty CD 20

Inhibitor IL6
Inhibitory IL1

Etanercept
Adalimumab
Golimumab1, 2
Infliximab1, 2
Tocilizumab
Anakinra²
Canakinumab²
Rilonacept1, 2
Abatacept²
Rituximab1, 2

¹Lek nie zarejestrowany do leczenia MIZS w Europie.
²Lek nie objęty programem leczenia biologicznego MIZS w Polsce.

Strategia leczenia farmakologicznego w Polsce opiera się na rekomendacjach American College of Rheumatology ( ACR ) opracowanych dla poszczególnych postaci MIZS oraz zasadach leczenia lekami biologicznymi zgodnie z obowiązującymi aktualnie w naszym kraju programami leczenia biologicznego Ministerstwa Zdrowia. Należy także podkreślić, że nie wszystko można objąć
wyznaczonym algorytmem postępowania, niejednokrotnie sposób leczenia musi być dostosowany
do konkretnego stanu klinicznego u danego pacjenta np. chorób współistniejących. Rekomendacje
leczenia wg ACR ( publikowane od 2011, aktualizowane w 2013, 2019r ) (2) (3) (4) obejmują zależne od postaci MIZS schematy terapii, zalecają jak prowadzić terapię początkową i w jaki sposób
ją intensyfikować uwzględniając aktywności choroby oraz tzw. czynniki prognostyczne u danego
pacjenta. Podstawą leczenia większości postaci MIZS jest zastosowanie metotrexatu ( MTX) , lub
w określonych sytuacjach klinicznych innego leku modyfikującego przebieg choroby. Dodatkowo
zalecane jest miejscowe leczenie glikokortykosteroidami (GKs) dostawowo, a w przypadku postaci
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wielostawowych zastosowanie terapii pomostowej GKs doustnymi. W przypadku nieskuteczności
leczenia LMPCh zalecono wdrożenie leczenia biologicznego. Rekomendacje w układowym MIZS
to intensywne systemowe leczenie glikokortykosteroidami, jeśli występują zmiany zapalne w stawach również zastosowanie metotrexatu, leflunomidu (brak rejestracji LEF dla dzieci w Polsce),
a w przypadku niepowodzenia wczesne wprowadzenie bLMPCh (anakinra, canakinumab, tocilizumab). U pacjentów z aktywnym zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych, zapaleniem przyczepów ścięgnistych zarekomendowano niesterydowe leki przeciwzapalne w leczeniu wstępnym,
w dalszej kolejności bLMPch-z grupy tzw. inhibitorów TNFα (TNFαi).
Warto podkreślić dużą rolę leczenia miejscowego tzn. iniekcji do chorych stawów glikokortykosteroidów o przedłużonym działaniu. Rekomendowane jest podanie sześciooctanu triamcynolonu
lub octanu triamcynolonu. W Polsce leki te nie są powszechnie dostępne i dotychczas podawano dostawowo głównie octan metyloprednisolonu i dipropionian betametazonu. Obecnie coraz
częściej podawany jest sześciooctan triamcynolonu po indywidualnyn zakupie przez rodziców za
granicą. Inne metody postępowania miejscowego to stosowana w przeszłości synowektomia chemiczna, a obecnie synowektomia izotopowa.
Podstawą leczenia chorych z zapaleniem błony naczyniowej oka w przebiegu MIZS, obok stosowanych glikokortykosteroidów w postaci kropli do oka (1% octan prednizolonu) jest metotrexat,
a w przypadku jegonieskuteczności leki biologiczne.

› P ROGRAM LECZENIA REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO
IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM.

W Polsce refundowane leczenie biologiczne MIZS dostosowane jest do obowiązujących aktualnie programów lekowych Ministerstwa Zdrowia leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.(5) Według tego programu
leczeniem biologicznym objęci są pacjenci z MIZS w postaci: układowej, wielostawowej, nielicznostawowej rozszerzającej się, postaci nielicznostawowej przetrwałej przy współistnieniu czynników
złej prognozy oraz MIZS z zapaleniem błony naczyniowej oka.
Według programu lekowego:
w postaciach „nieukładowych” MIZS bLMPCh można zastosować w przypadku nieskuteczności leczenia 2 lekami z grupy klasycznych LMPCh, każdym stosowanym co najmniej przez 3 miesiące (np. mtx , sulfasalazyna).
w postaci układowej MIZS tocilizumab można stosować, u chorych u których stwierdzono
niewystarczającą odpowiedź na zastosowane minimum 2 tygodnie doustnie lub dożylnie glikokortykosteroidy wg wskazanych dawek; lub w przebiegu układowym z zapaleniem stawów przy
nieskuteczności glikokortykosteroidów i metotrexatu w ciągu 3 miesięcy, także w przypadku gdy
metotreksat jest źle tolerowany lub dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane .
Leki w wym.programie lekowym dostępne są dla pacjentów z MIZS w Polsce w ośrodkach
reumatologicznych w każdym województwie. Do leczenia biologicznego kwalifikowani są pacjenci
przez doświadczonych w reumatologii pediatrycznej lekarzy, konieczne jest wykluczenie infekcji
ostrych i przewlekłych, chorób rozrostowych i określonych zaburzeń odporności oraz spełnienie
kryteriów aktywności choroby określonych w programie lekowym. W przypadku bardzo agresywnego przebiegu choroby lekarz reumatolog występuje do Zespołu Koordynującego do spraw Lecze-
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nia Biologicznego o możliwość wcześniejszego niż określono w programie zastosowanie bLMPCh,
także w przypadku postaci MIZS nie objętych programem lekowym ( np. zapalenie stawów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych-ERA ) lub nie spełniających kryteriów włączenia do programu ( np.
za niskie wskaźniki aktywności) wymagana jest indywidualna zgoda Zespołu Koordynującegona
leczenie bLMPCh.
Dostępne w Polsce obecnie w ramach programu leki dla pacjentów z MIZS to leki z grupy
inhibitorów czynnika martwicy guza α (TNFαi ): etanercept (ETA), adalimumab (ADA) oraz inhibitor
interleukiny 6- tocilizumab (TCZ ).
Etanercept zarejestrowany jest do leczenia postaci MIZS wielostawowej (z obecnością lub bez
obecności czynnika reumatoidalnego), nielicznostawowej rozszerzającej u dzieci i młodzieży w wieku od 2 lat ( choć program refunduje leczenie dla dzieci od 4 rż) , oraz dla łuszczycowego zapalenia
stawów, zapalenia stawów z zapaleniem przyczepów ścięgnistych u młodzieży w wieku od 12 lat.
Lek jest w postaci ampułkostrzykawek, podawany podskórnie 1 lub 2 w tygodniu
Adalimumab zarejestrowany jest w postaciach MIZS: wielostawowej po 2 rż, zapalenia stawów
z zapaleniem przyczepów ścięgnistych po 6 rż oraz do leczenie przewlekłego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka u młodzieży i dzieci po 2 rż. Lek jest w postaci
ampułkostrzykawek, podawany podskórnie co14 dni
Tocilizumab ma rejestracje: dla MIZS o początku układowym (uMIZS) u pacjentów w wieku co
najmniej 2 lat, oraz postaci wielostawowej, nielicznostaowej rozszerzającej się
u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat, Refundacja dla MIZS obejmuje postać dożylną, lek stosowany co 14 dni u pacjentów z uMIZS, co 28 dni w pozostałych zarejestrowanych postaciach MIZS
Zarejestrowane dla pacjentów z układową postacią MIZS leki-inhibitory interleukiny 1 (canakinumab, anakinra) oraz abatacept zarejestrowany dla pacjentów z wielostawowym MIZS –nie są
objęte programem lekowym leczenia MIZS w Polsce. W fazie badań klinicznych dzieci i młodzieży
z MIZS są kolejne leki stosowane w zapaleniach stawów u dorosłych leki: inhibitory kinaz janusowych ( baricytynib, tofacytynib), inhibitor IL 17.
Początkowe leczenie w programie lekowym trwa maksymalnie 2 lata. Po odstawieniu leku biologicznego, w przypadku nawrotu choroby w czasie krótszym niż 3 miesiące możliwe jest ponowne
wprowadzenie pacjenta do programu leczenia biologicznego i kontynuowanie go zależnie od stanu
klinicznego i opinii prowadzącego leczenie lekarza. Jeśli do zaostrzenia doszło w okresie dłuższym
niż 3 miesiące pacjent rozpoczyna kolejny 2 letni cykl leczenia w programie. Pacjenci leczeni w programach lekowych są pod stałą kontrolą ośrodka leczącego, który monitoruje aktywność choroby
i stan kliniczny pacjenta. Pacjent, który skończył 18 lat może kontynuować terapię w danym cyklu
leczenia w ośrodku pediatrycznym (maksymalnie do 20rż) , lub co częściej ma miejsce kontynuować terapie po przekazaniu do ośrodka terapii dla dorosłych.
Zaleca się, o ile jest to możliwe, aby pacjenci byli poddani wszystkim wymaganym szczepieniom ochronnym przed rozpoczęciem leczenia biologicznego, w trakcie leczenia przeciwwskazane jest zastosowanie szczepionek „żywych”.
Postęp w terapii chorób reumatycznych- wprowadzenie biologicznych leków modyfikujących przebieg choroby miał ogromny wpływ na życie pacjentów z Młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Jak każdy nowy sposób leczenia terapie biologiczne podlegają badaniom i wieloletnim obserwacjom naukowców, lekarzy pracujących z pacjentami co do ich bezpieczeństwa.
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To jest również kluczowe pytanie rodziców, których dzieci mają otrzymać to leczenie. Rejestracja
pierwszego leku biologicznego dla pacjentów z MIZS w Europie- etanerceptu datuje się od 1999r,
w Polsce rejestracja tego leku była w 2003r, a program lekowy umożliwiający refundowane leczenie pacjentów od 2004 r. Pierwsze obserwacje dotyczące bezpieczeństwa leczenia opierano na
wynikach prowadzonych badań klinicznych, danych z prowadzonych w różnych krajach rejestrów
leczenia biologicznego oraz badań obserwacyjnych. Obecnie każdy ośrodek po kilkunastu latach
ma również doświadczenia własne. Przez lata udowodniono dobra tolerancję i profil bezpieczeństwa leczenia biologicznego, co nie oznacza, że nie występują objawy niepożądane. Do najczęściej
zgłaszanych działań niepożądanych należą reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak ból, obrzęk,
świąd, rumień i krwawienie w miejscu wkłucia). Leki biologiczne działają na układ immunologiczny
i ich stosowanie może wpływać na mechanizmy obronne organizmu przeciw infekcjom i nowotworom. Wykazano zwiększoną zapadalność na infekcje w grupie pacjentów z MIZS na leczeniu
biologicznym, ale w większości występujące zakażenia obserwowane u pacjentów z MIZS w wieku
od 2 do 18 lat na leczeniu biologicznym mają przebieg łagodny lub umiarkowany i pokrywają się
z zakażeniami powszechnie występującymi w populacji dzieci i młodzieży leczonej ambulatoryjnie.
Ciężkie zakażenia występują bardzo rzadko (mniej niż 1 na 100 pacjentów), jednak ze względu na
potencjalne ryzyko ich rozwoju nigdy nie należy lekceważyć pierwszych objawów infekcji, pacjent
zawsze powinien być zbadany przez lekarza.
Ze względu na wstępne doniesienia w populacji osób dorosłych leczonych lekami TNFαi o występowaniu nowotworów złośliwych (chłoniaków, nowotworów piersi, płuc, skóry), jest to temat
szczególnej uwagi u pacjentów z MIZS. W grupie pacjentów z MIZS leczonej lekami biologicznymi,
nie stwierdzono zwiększonej zapadalności na choroby nowotworowe.
Leczenie MIZS to także rehabilitacja, profilaktyka osteoporozy oraz leczenie powikłań choroby:
obniżonej gęstości kości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy posterydowej czy leczenie hormonem
wzrostu w przypadku niskorosłości. Dużą rolę odgrywa wsparcie psychologiczne lub jeśli są wskazania u pacjentów z przewlekłą chorobą leczenie psychiatryczne (leczenie przeciwdepresyjne).
Terapia pacjentów z MIZS stawia wiele wyzwań przed pacjentami i ich rodzinami, doceniam
ogromny wysiłek, serce wielu z państwa. Dziękuję za wspaniałą współpracę mimo nierzadko trudnej otaczającej nas rzeczywistości.
1 International League of Association for Rheumatology Classification of Juvenile Idiopathic Arthritis: second revision. Edmonton, 2001. J Rheumatol. 2004;31:390–2.
2 Beukelmann T, Patkar N.M., Saag K. G. 2011 American College of Rheumatology recommendations for treatment of juvenile idiopathic arthritis: Initiation and safety monitoring of therapeutic agents for the treatment of
arthritis and systemic features. Arthritis Care Res Hoboken. 2011;(63):465–82.
3. Ringold S, Weiss PF., Beukelmann T et al. 2013 update of the 2011 American College of Rheumatology recommendations for the medical therapy of children with juvenile idiopathic arthritis: recommendations for the medical therapy of children with systemic juvenile arthritis and tuberculosis screenning among children receiving
biologic medications. Arthritis Rheum. 2013;65:2499–512.
4 Ringold S, Angeles-Han S.T, Beukelman T et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation
Guideline for the treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: therapeutic Approaches for Non-Systemic Polyarthritis, Sacroilitis, and Enthesitis. Arthritis Care Res. 2019;71(6):717–34.
5 MZ: Programy lekowe-B33.Program leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym –stan na 01.11.2019. ( Dz.U.Min.Zdr.2019.12);
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WITAMINY A I E
Często suplementujemy różne witaminy czy też całe kompleksy witamin
i minerałów. W wielu przypadkach kierujemy się reklamą, poleceniem lub
własnym przekonaniem, że może pomóc. Czy rzeczywiście suplementacja
niektórych witamin we wszystkich przypadkach ma sens? Jak to się ma do
chorób reumatycznych?
W niniejszym artykule omówię witaminy A i E.
Obie witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Rozpuszczają
się w tłuszczach.

›W
 ITAMINA A
Mianem witaminy A określa się związki:
retinol, retinal, kwas retinolowy, estry retinylu
WITAMINA A WPŁYWA NA:
(palmitynian, propionian, octan), 4 prowitaminy,
• procesy widzenia,
w tym beta-karoten. Prowitaminy przekształcają
• różnicowanie się komórek,
się w organizmie we właściwą witaminę (retinol).
• wytwarzanie komórek rozrodczych,
Beta-karoten jest najsilniejszym prekursorem
• rozwój zarodka i płodu,
witaminy A. Dostarczony z pożywieniem prze• wzrost odporności,
kształca się w jelicie cienkim do retinalu, który
•o
 dpowiedni stan skóry oraz nabłonka
następnie jest redukowany do retinolu. Jeden μg
błon śluzowych;
retinolu odpowiada 2 μg beta-karotenu w posta•m
 a silne właściwości przeciwutleniająci oleju, 12 μg beta-karotenu z pożywienia oraz
ce, zwłaszcza beta-karoten, który chroni
24 μg pozostałych trzech prowitamin z pożywieprzed działaniem reaktywnych form
nia (alfa-karotenu, gamma-karotenu i beta-kryptlenu.
toksantyny). Witamina A w nadmiarze może mieć
działanie toksyczne i teratogenne.
Nawet niewielki nadmiar witaminy A jest szkodliwy dla dziecka rozwijającego się w łonie matki
(efekt teratogenny). Witaminę A można przedawkować nie tylko poprzez suplementy (szczególnie
olej z wątroby dorsza), ale także poprzez niektóre leki i pożywienie (ryby, wątroba – dorsza oraz
zwierząt raczej niejadanych w Polsce, jak łoś, niedźwiedź polarny czy foka brodata). Z kolei nie można jej przedawkować poprzez spożywanie produktów bogatych w karotenoidy (warzywa i owoce),
gdyż ich przekształcenie w retinol jest ściśle regulowane przez organizm. Ale przy źle skomponowanej diecie, zwłaszcza niewystarczającej ilości tłuszczów (w których przecież witamina A się rozpuszcza), szczególnie u osób na diecie wegańskiej może dojść do niedoborów. Na złe wchłanianie tej
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witaminy mogą mieć wpływ choroby przewodu
ŹRÓDŁA WITAMINY A POŻYWIENIU
pokarmowego oraz uszkodzenia wątroby.
Zalecane spożycie (RDA) witaminy A (wg
Witamina A występuje w pożywieniu
Norm żywienia 2020): kobiety – 700 μg, mężw postaci retinolu – w produktach
czyźni – 900 μg RAE (retinol activity equivalents).
zwierzęcych – i beta-karotenu
Witamina A w chorobach reumatycz– w produktach roślinnych i zwierzęcych.
nych
Najwięcej retinolu zawierają:
Wymienione wyżej funkcje witaminy A do• wątroba (szczególnie dorsza: 30 000
tyczą również osób z chorobami reumatycznyμg w 100 g produktu, indyka: 8058 μg,
mi. Czy z powodu naszych chorób powinniśmy
wieprzowa, wołowa, innych ryb: 6500 μg,
przyjmować jej więcej niż zdrowi ludzie? Co mókurczaka: 3296 μg),
wią badania na temat?
• olej rybi,
Od dawna witamina A uznawana za regula• ryby (od 6 do 940 μg),
tor immunologiczny (Qinghui i in. 2015) (hamu• masło (751 μg),
je limfocyty Th17 i obniża poziom przeciwciał),
• ser żółty (235 μg),
a także działa przeciwnowotworowo (Constan• jaja (140 μg);
tin i in. 2019).
W RZS występuje znaczny wzrost stresu okz kolei w beta-karoten bogate są
(w przeliczeniu na RAE – retinol activity
sydacyjnego. U pacjentów wzrasta tworzenie się
equivalents):
reaktywnych form tlenu, peroksydacja lipidów,
• bataty (961 μg w 100 g),
utlenianie białek, uszkodzenia DNA i następuje
• marchew (835 μg),
spadek aktywności systemów obrony przeciwu• jarmuż (681 μg),
tleniającej. Jednak w literaturze istnieją sprzecz• szpinak (469 μg),
ne dowody na korzyści płynące z suplementacji
• dynia (426 μg),
przeciwutleniaczy w RZS.
• morele (96 μg).
W badaniu Jalili i in. 2014 codzienna suplementacja 50 μg selenu, 8 mg cynku, 400 μg witaminy A, 125 mg witaminy C i 40 mg witaminy E
poprawiła wyniki kliniczne i zmniejszyła stres oksydacyjny w RZS. Nastąpiła też znacząca poprawa
aktywności choroby, ale nie liczba bolesnych i obrzękniętych stawów. Poziomy przeciwutleniaczy
w erytrocytach wzrosły. W badaniu Keysser 2001 suplementacja witaminami A i C lub pierwiastkami śladowymi, takimi jak selen i cynk, nie wykazała wpływu na aktywność choroby w RZS.
Udowodniono, że u pacjentów toczniem rumieniowatym układowym witamina A łagodzi
objawy zapalenia nerek i białkomoczu. Jednak w badaniu Qinghui i innych (Qinghui i in. 2015) na
myszach stwierdzono skutki uboczne leczenia witaminą A – zaostrzenie innych objawów tocznia:
pogorszenie stanu zapalnego skóry, mózgu i płuc, a także wzrost przeciwciał.
W badaniach na ludziach wykorzystywano duże dawki witaminy A, wynoszące 100 000 IU (czyli
ok. 30 000 μg RAE) dziennie przez 2 tygodnie (Vien i in. 1988). Badanie to przeprowadzono na 10
kobietach w wieku 31-32 lat, w remisji na prednisolonie 5-10 mg od 1-2 lat. Terapia przyniosła korzystne efekty, m.in. podniosła poziom inteleukiny 2 – cytokiny, która ma duże znaczenie w toczniu.
Nie znalazłam jednak podobnych terapii witaminą A w późniejszych latach, a kolejne prace powołują
się na wspomniane badanie bezpośrednio lub pośrednio. Nie ma też oficjalnych rekomendacji w tym
zakresie. Przekroczenie wyżej wymienionej dawki (Constantin i in. 2019) może dać efekty uboczne,
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AWITAMINOZA, CZYLI NIEDOBÓR LUB BRAK WITAMINY A W ORGANIZMIE PROWADZI DO:
• keratomalacji (rozmiękanie rogówki),
• zespołu suchego oka,
• kurzej ślepoty,
• nadmiernego rogowacenia i łuszczenia naskórka,
• obniżenia odporności na infekcje,
• zahamowania wzrostu i rozwoju młodych organizmów.
SKUTKIEM HIPERWITAMINOZY, CZYLI NADMIARU WITAMINY A, SĄ:
• odwapnienie kości,
• powiększenie wątroby,
• nadmierna pobudliwość,
• osłabienie,
• zmieniony metabolizm innych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach,
• krwotoki,
• ociężałość,
• osłabienie mięśni,
• utrata apetytu,
• zmiany dermatologiczne (owrzodzenia skóry, wyłysienie),
• zaburzenia pracy serca, nerek i ośrodkowego układu nerwowego,
• nowotwory (efekt karcynogenny).

poczynając od suchej skóry, łysienia, bólu głowy,
nudności i niedokrwistości, na śmierci kończąc.
Z drugiej strony, niedobór witaminy A w eksperymentalnych modelach SLE wykazał większe nasilenie objawów (Klack 2012).
Według Komitetu Naukowego ds. Żywności
UE (Scientic Committee on Food – SCF) górna tolerowana granica spożycia retinolu na dobę dla
dorosłych wynosi 3000 μg.

›W
 ITAMINA E
To związki rozpuszczalne w tłuszczach: tokoferole (alfa, beta, gamma, delta) i tokotrienole alfa, beta, gamma, delta). Zawartość witaminy
E wyraża się w równoważnikach alfa-tokoferolu.
Niedobór witaminy E występuje rzadko,
przeważnie u osób z zaburzeniami procesów
wchłaniania i trawienia, chorobami wątroby,

FUNKCJE WITAMINY E:
• z apobiega utlenianiu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
• s tabilizuje błony komórkowe,
•n
 eutralizuje wolne rodniki w środowisku hydrofobowym: może chronić
organizm przed ryzykiem rozwoju nowotworów, choroby wieńcowej, zmian
miażdżycowych,
•p
 rzyczynia się do zachowania prawidłowych funkcji narządów rozrodczych
kobiet i mężczyzn,
•u
 czestniczy w hamowaniu agregacji
płytek krwi,
• r eguluje aktywność biologiczną wyspecjalizowanych komórek układu immunologicznego,
•m
 oże zmniejszać ryzyko rozwoju chorób: Alzheimera i Parkinsona.
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przedwcześnie urodzonych niemowląt o masie
ciała poniżej 1500 g. Prowadzi do miopatii szkieletowej, upośledzenia odpowiedzi immunologicznej, retinopatii, ataksji.
Hiperwitaminoza powoduje zaburzenia
czynności przewodu pokarmowego, uczucie
zmęczenia i osłabienia. Nie wykazano skutków
ubocznych przyjmowania witaminy E z żywności. Natomiast mogą takie wystąpić w wyniku
nieodpowiedniej suplementacji (ok. 270 mg
równoważnika alfa-tokoferolu dziennie przez
co najmniej rok).
Wystarczające spożycie (AI) witaminy E
(wg Norm żywienia 2020): mężczyźni – 10 mg,
kobiety – 8 mg (równoważnika alfa-tokoferolu).
Górny tolerowany poziom spożycia dla osób dorosłych wg SCF wynosi 300 mg.

ŹRÓDŁA W POŻYWIENIU:
•o
 leje roślinne (z kiełków pszenicy 150
mg, z orzechów laskowych 47 mg,
rzepakowy 44 mg, słonecznikowy 41,1
mg, oliwa z oliwek 14,3 mg, masło
orzechowe 9 mg),
• pestki słonecznika (26,1 mg),
•o
 rzechy (migdały 25,6 mg, orzechy
laskowe 15,3 mg, orzeszki ziemne
8,3 mg, nerkowce 0,9 mg),
•w
 arzywa (awokado 2,6 mg, szpinak
2 mg, szparagi 1,5 mg, brokuły 1,4 mg),
ryby (1-2,8 mg),
•p
 rodukty mleczne (masło 1,6 mg,
ser 0,6-0,7 mg, mleko pełne 0,1 mg,
ale odtłuszczone 0,01 mg w 100 g)
•m
 ięso (kurczak 0,3 mg, wieprzowina
i wołowina 0,1 mg),
• chleb (0,2-0,3 mg),
• ryż brązowy (0,2 mg).

WITAMINA E W CHOROBACH
REUMATYCZNYCH
W RZS badania nie wykazały istotności jej
stosowania. Obecnie (wg pracy z 2021 r. Nguyen i in.) żadne badanie nie wykazało konieczności suplementacji witamin A i E w RZS-ie.
W toczniu szczególnie połączona z kwasami omega-3 z oleju rybnego zmniejsza poziom cytokin zapalnych: interleukiny 2 i 4 oraz TNF-α (Constantin i in. 2019). Nie ma jednak żadnych rekomendacji w tym zakresie.
SUPLEMENTOWAĆ CZY NIE?
Dziennie zapotrzebowanie na witaminy A i E swobodnie można dostarczyć w zbilansowanej
diecie. Wszelką suplementację tymi witaminami należy zatem skonsultować z lekarzem.

_Magdalena Misuno
dietetyk

Bibliografia do tego artykułu jest zbyt obszerna, dlatego zainteresowanych
odsyłam na mój blog misuno.pl

WPROST

O REUMATOLOGII

KONSULTACJE DIETETYCZNE (I NIE TYLKO)
DLA OSÓB Z CHOROBAMI ZAPALNYMI TKANKI ŁĄCZNEJ
Umów się na wizytę: dieta@misuno.pl
Uwaga!
Dla członków stowarzyszenia 3majmy się razem z opłaconą składką: 20 zł zniżki
na wizyty pojedyncze oraz pakiety.
Dodatkowo 5% z każdej zakupionej wizyty lub pakietu przeznaczam
na działalność stowarzyszenia 3majmy się razem.
Przyjmuję w gabinecie przy ul. Raciborskiego 1A w Gdańsku.
Dojeżdżam do pacjentów, którzy mają duże problemy z poruszaniem się bądź
z chodzeniem po schodach.
Standardem u mnie są wizyty on-line.
Więcej informacji na mojej stronie:
www.misuno.pl
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POD PANOWANIEM KORONAWIRUSA
› PANDEMIA COVID-19
W listopadzie 2019 roku w chińskiej metropolii Wuhan pojawiła się nowa choroba układu
oddechowego, której głównymi symptomami
były wysoka gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Już w styczniu 2020 roku zidentyfikowano
wywołujący ją patogen; jest nim wirus blisko
spokrewniony z koronawirusem, który w roku
2003 spowodował w Chinach epidemię ciężkiej
niewydolności oddechowej SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom). Nowy wirus nazwano
więc SARS-CoV-2, a nowa choroba zainicjowana
w roku 2019 nosi nazwę COVID-19 (Coro- naVirus Disease 2019) [7,31]. SARS-CoV-19 oficjalnie
przejął panowanie nad światem 11 marca 2020
roku, gdy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
ogłosiła pandemię COVID-19 [29,31,32].
SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się drogą kropelkową łatwiej od wirusa grypy (choć mniej wydajnie od wirusa odry), skutkiem czego do połowy marca 2020 roku wirus trafił do 135 krajów
na różnych kontynen tach, gdzie jego obecność
zarejestrowano u ponad 140 tysięcy osób, spośród których pięć tysięcy zmar ło. Do połowy
maja 2020 roku odnotowano obecność wirusa
Ryc. 1. Koronawirus SARS-CoV-2.
już w 188 krajach u ponad 4,48 miliona osób,
A) Model wirusa; B) wiriony w mikroskopie
spośród których wyzdrowiało ponad 1,6 miliona,
elektronowym. https://www.flickr.com/
a zmarło ponad 303 tysiące. Większość zmarłych
photos/ niaid/49534865371
to ludzie w wieku podeszłym z chorobami towarzy szącymi (np. cukrzycą, niewydolnością nerek,
nadciśnieniem, astmą), jednak umierają też osoby młode, cieszące się dobrym zdrowiem, a nawet
dzieci [30,31,32]. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 stwierdzono 4 marca 2020
roku, a 15 maja 2020 roku zarejestrowano ponad 18 tysięcy zakażonych, z których 907 osób zmarło, a wyzdrowiało prawie 7 tysięcy. Wiadomo jednak, że podane liczby zaniżają rzeczywisty stan
rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, gdyż duży procent osób zakażonych to niepoddani testowi bezobjawowi nosiciele wirusa [32,33].
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Niedoskonałość przytoczonych tu statystyk ogólnoświatowych i krajowych wynika z braku
ujednoliconych kryteriów kwalifikowania badanych osób do ofiar koronawirusa SARS-CoV-2 [24].
Najbardziej obiektywnym kryterium byłyby pozytywne wyniki testów na obecność materiału genetycznego wirusa lub skierowanych przeciwko niemu przeciwciał, lecz przeprowadzenie takich testów nie zawsze jest możliwe. Do ofiar wirusa zalicza się niekiedy nietestowane osoby z objawami
klinicznymi choroby, co zawyża statystyki, natomiast dane statystyczne mogą być za niżone przez
pomijanie niehospitalizowanych osób zmarłych w wieku podeszłym. Nie ma jeszcze wspól nych
ustaleń odnośnie zmarłych z dodatnimi wynikami testu na koronawirusa i z chorobami współistniejącymi; czy zaliczyć ich do ofiar COVID-19, czy – na przykład – postępującej od lat niewydolności
nerek? Ujednolicone kryteria pierwotnych, wtórnych i bezpośrednich przyczyn zgonu byłyby przydatne do monitorowania obecnej i przyszłych pandemii [24].

› STRUKTURA I AKTYWNOŚĆ SARS-COV-2
SARS-CoV-2 jest już kolejnym odzwierzęcym koronawirusem chorobotwórczym dla człowieka,
gdyż do tej grupy należą zarówno wirusy wywołujące lekkie przeziębienia, jak i groźne epidemie
niewydolności oddechowej SARS (rok 2003) i MERS (Middle East Respiratory Syndrom) (rok 2012)
[11,17,18]. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie badań z poprzednich lat, wiedza na temat
struktury i funkcjonowaniu SARS-CoV-19 narasta imponująco szybko. Komputerowy model i obrazy z mikroskopu elektronowego uzasadniają nazwę nadaną tej grupie wirusów; dość duży wirus
osłonkowy o kształcie ku listym (średnica 60-140 nm) otoczony jest osłonką z wypustkami nadającymi mu wygląd podobny do korony (Ryc. 1) [34]. Genomem wirusa jest jednoniciowe RNA o długości prawie 30000 nukleotydów, kodujące białka służące do replikacji wirusa oraz białka strukturalne
tworzące jego otoczkę, a wśród nich białko fuzyjne kolców S (spike), odgrywające kluczową rolę
w procesie wnikania do komórek gospodarza (Ryc. 2A). Wnikanie to zachodzi dzięki wiązaniu białek
S wirusa z białkami ACE2 (Angio- tensin-Converting Enzyme), stanowiącymi wrota infekcji wirusa
do wnętrza komórek człowieka [26], w obrębie których może nastąpić replikacja wirusowego RNA
i formowanie nowych otoczek, po czym zakażoną komórkę opuszczają nowe wiriony (Ryc. 2B) [35].
Enzym ACE2, czyli konwertaza angiotensyny 2 współuczestnicząca w regulacji ciśnienia krwi,
jest integralnym białkiem błonowym komórek płuc, naczyń krwionośnych, serca, nerek i jelita oraz
komórek nerwowych i glejowych, co czyni je wszystkie podat nymi na atak SARS-CoV-2 i tłumaczy
różnorodność objawów pojawiających się skutkiem infekcji (Ryc. 3) [8,28]. Na przykład u niektórych
osób wczesnymi (lub nawet jedynymi!) objawami zakażenia są zaburzenia węchu i smaku [5,25];
w trakcie lub po chorobie może wystąpić depresja [21].
Wykrycie interakcji kolców S wirusa z receptorami ACE2 komórek gospodarza stworzyło podstawę do poszukiwania leków hamujących ten proces, na przykład przez związanie białek S przez
specyficzne dla nich przeciwciała lub zablokowanie receptorów ACE2. Jednak każda interwencja
w strukturę i/lub funkcję enzymu ACE2 uczestniczącego w regulacji ciśnienia krwi może być potencjalnie niebezpieczna dla człowieka. Dla przykładu zwrócono uwagę na leki działające na zasadzie podwyższania ekspresji ACE2, zalecane osobom z nadciśnieniem tętniczym; czy może to ich
narazić na ułatwione zakażenie koronawirusem? Czy przeważą pozytywne skutki leków? Pierwsze
doniesienie na ten temat natychmiast uruchomiło całą serię badań w rozmaitych ośrodkach badawczych i błyskawiczną wymianę informacji [4,6,9,19,20]. Problem ten zasługuje na osobne omó-
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wienie, a tu warto podkreślić szybkość wymiany informacji dotyczących COVID-19, które są
bezpłatnie udostępniane online. Oby zwyczaj
ten przetrwał w międzynarodowej współpracy
naukowej, bez barier finansowych, we wspólnym interesie.

› SARS-COV-2 A UKŁAD ODPORNOŚCIO-

WY CZŁOWIEKA

Lawinowo ukazują się artykuły dotyczące interakcji układu odpornościowego człowieka z koronawirusem SARS-CoV-2 [np.
10,16,17,23,27], niezmiernie ważne dla zrozumienia istoty choroby, umożliwiające jej
diagnostykę oraz zbliżające do opracowania
szczepień. Tutaj odwołam się do podstawowej
wiedzy na temat reakcji gospodarza-żywiciela
na wniknięcie patogenu.
Każdy człowiek od dzieciństwa koegzystuje z ogromną różnorodnością drobnoustrojów, w tym bakterii i wirusów, z których
nieliczne mogą wywołać chorobę zakaźną.
W warunkach optymalnych bakterie i wirusy
przenoszą się z człowieka na człowieka bez widocznych objawów choroby, gdyż od dziecińRyc. 2. Koronawirus SARS-CoV-2.
stwa układ odpornościowy (immunologiczny)
A) Model wirusa; B) wiriony w mikroskopie
każdego z nas stopniowo uczy się reagować
elektronowym. https://www.flickr.com/photos/
na ataki kolejnych patogenów, dzięki czemu
niaid/49534865371
wraz z wiekiem coraz rzadziej zapadamy na
choroby zakaźne. W przypadku patogenu,
z którym dana osoba styka się po raz pierwszy, chwilową przewagę uzyskuje patogen, czemu
mogą towarzyszyć objawy choroby, do których zazwyczaj należy gorączka, senność, osłabienie. Od powiedzialne są za to mechanizmy tzw. nieswoistej odporności wrodzonej, chroniącej
przed szerokim spektrum czynników obcych; stopniowo uruchamiają one nabywanie odporności swoistej z udziałem limfocytów oraz produkowanych przez nie przeciwciał pomagających
w likwidacji patogenu, a także zapewniających pamięć immunologiczną. Na obu etapach funkcjonują różnorodne substancje rozpuszczalne zwane cytokinami, z których część uruchamia
mechanizmy odpornościowe, a część uczestniczy w ich wyciszeniu. Limfocyty pamięci immunologicznej oraz przeciwciała specyficzne dla danego patogenu pozostają w organizmie i są gotowe do szybkiego zwalczania kolejnej inwazji tych konkretnych zarazków, które unicestwiane
są sprawnie, bez objawów choroby. W taki sposób stopniowo adaptujemy się do otaczającego
nas środowiska.
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Ryc. 3. Objawy COVID-19 przy lekkim i ciężkim przebiegu choroby. Mikael Häggström,
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_ disease_2019#/media/File:Symptoms_of_coronavirus_disease_2019_4.0.svg
Podsumowując, po pierwszym zakażeniu danym patogenem najpierw dochodzi do przewagi patogenu, a odporność – mierzona na przykład zawartością specyficznych przeciwciał
– narasta z opóźnieniem i utrzymuje się różnie długo dla poszczególnych zarazków, co chroni
nas przed powtórnym zachorowaniem na tę samą chorobę. Np. na odrę chorujemy zazwyczaj
raz w życiu, lecz przeziębienia nękają nas często. Kontakt z naturalnymi patogenami można
poprzedzić szczepieniami profilaktycznymi; ich istota polega na podaniu unieszkodliwionej postaci zarazka, która pobudza odpowiedź immunologiczną skutkującą pojawieniem się pamięci
immunologicznej, zabezpieczającej na określony czas przed danym patogenem środowiskowym (Ryc. 4).
SARS-CoV-2 jest patogenem nowym dla wszystkich ludzi, bez względu na płeć, wiek i szerokość
geograficzną, a więc układ odpornościowy każdego człowieka spotyka się z nim po raz pierwszy
i dopiero uczy się na niego reagować, zatem – po pierwszym zakażeniu wszyscy powinniśmy zachorować. Dziwi więc (choć cieszy!) fakt, że u stosunkowo dużej liczby osób zakażenie tym koronawirusem przebiega bezobjawowo, a u części objawy są bardzo nikłe. Czyżby część z nas uodporniła się
na SARS-CoV-2 dzięki przeziębieniom wywołanym przez inne koronawirusy? A może – jak się sugeruje – stało się tak dzięki szczepieniom przeciwko gruźlicy, w których składzie mogą się znajdować
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Ryc. 4. Schemat interakcji wirusa z układem odpornościowym człowieka. Opis w tekście.
antygeny przypadkowo podobne do tych u SARS-CoV-2? Naukowcy podjęli się przeanalizowania
danych związanych z tą hipote zą [22].
Część osób zakażonych SARS-CoV-2 reaguje w sposób „podręcznikowy”, ale jeszcze nie wiemy,
jak długo przetrwa u nich pamięć immunologiczna, gdyż badania trwają dopiero kilka miesięcy.
Pojawiające się doniesienia o ponownym zakażeniu ozdrowieńców są na ogół dementowane [2],
lecz nie można przedwcześnie odrzucić takiej możliwości. Może się bowiem zdarzyć, że wprawdzie
w organizmie zwalczony został wirus atakujący komórki płucne, lecz „przyczaił” się on w komórkach jelita lub tkanki nerwowej i reaktywuje się po pewnym czasie. Taką strategię stosuje wirus
ospy wietrznej, który w dzieciństwie wywołuje lekką zazwyczaj chorobę, ale u niektórych osób po
latach reaktywuje się jego forma przetrwała w komórkach nerwowych, wywołując półpaśca.
Zagrażający życiu przebieg COVID-19 dotyczy zazwyczaj osób o układzie odpornościowym
osłabionym przez współistniejące choroby, których udział zwiększa się z wiekiem, zatem COVID-19
jest chorobą groźną głównie dla seniorów z chorobami ukła du krążenia, cukrzycą lub astmą. Zagrożeni są też pacjenci onkologiczni o układzie odpornościowym osłabionym przez chemioterapię.
Jednak choroba niekiedy przebiega bardzo burzliwie u młodych osób bez dodatkowych obciążeń,
a nawet u zdrowych dzieci, co może być związane z tzw. burzą cytokinową, gdy nadmiernie pobudzony układ odpornościowy niszczy własny organizm! [10,16,27]. Wyjaśnienie tego problemu jest
kolejnym wyzwaniem dla nauki.
Naukowcy mają już narzędzia monitorowania na wielką skalę interakcji patogenu z układem
odpornościowym człowieka. Po przekroczeniu ustalonych wartości progowych można mierzyć zawartość wirusa i skierowanych przeciwko niemu przeciwciał w ustalonych przedziałach czasu po
infekcji (Ryc. 4), lecz ważny jest wybór odpowiedniej metody o wymaganej czułości [15]. Wirusa
poszukuje się zazwyczaj w fachowo pobranych próbkach z nosa lub gardła, gdyż gromadzi się tam
w komórkach śluzówki, natomiast przeciwciała wykrywa się w próbkach krwi.
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Najdoskonalszą metodą wykrywania wirusa jest odnajdywanie sekwencji RNA unikatowych
dla SARS-CoV-2 (tzw. testy genetyczne), co czyni się w wysoce wyspecjalizowanych laboratoriach
techniką dość drogą i czasochłonną, bo związaną z powieleniem materiału genetycznego wirusa
techniką RT-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction), polegającą na przepisaniu informacji genetycznej z RNA wirusa przez enzym odwrotną transkryptazę na DNA, a następnie użycie enzymu polimerazy i wolnych nukleotydów do zwielokrotnienia rozklejanych - sklejanych nici
DNA w trakcie kontrolowanych wahnięć temperatury [36]. Szybciej można wykryć antygeny wirusa,
czyli fragmenty białek jego osłonki, które wiążą się z dostarczony mi przez firmę przeciwciałami
anty-SARS-CoV-2 unieruchomionymi na odpowiednim podłożu. Jest to sposób podobny do stosowanego w popularnych testach ciążowych na poziom hormonów w moczu lub testów stosowanych
przez diabetyków na orientacyjną zawartość cukru we krwi. Testy na antygeny wirusa są jednak
niezbyt wiarygodne, bo mogą je zaburzyć tzw. reakcje krzyżowe, gdy z firmowymi przeciwciałami
anty-SARS-CoV-2 zwiążą się białka różnych patogenów pobranych w rozmazie z nosa lub gardła,
w tym białka koronawirusów odpowiedzialnych za nieszkodliwe przeziębienia. Wówczas mamy
wyniki fałszywie dodatnie. Okazało się na przykład, że z przeciwciałami specyficznymi dla białek S
wirusa, kluczowych do zakażania komórek, wiążą się zarówno wirusy SARS-CoV-2, jak i SARS-CoV-1.
Do celów naukowych oraz praktycznych celowe byłoby przebadanie wymazów od dużej grupy
osób równolegle testami genetycznymi i serologicznymi, co dałoby wyobrażenie o skali wyników
mylących.
Istota testów na obecność przeciwciał jest odwrotnością tej stosowanej przy wykrywaniu antygenu. Tym razem firma dostarcza odpowiednio unieczynnione antygeny, z którymi wiążą się specyficzne dla danego antygenu przeciwciała obecne w próbce badanej krwi, a powstały wówczas
kompleks wykrywa się metodą kolorymetryczną lub fluorescencyjną. U ludzi niezakażonych reakcji
barwnej nie będzie.
Podczas rozwoju w organizmie odporności swoistej dla wirusa najpierw pojawiają się duże
i nieruchliwe przeciwciała klasy IgM, które są potem podmieniane przez lekkie i mobilne przeciwciała klasy IgG skierowane przeciwko temu samemu antygenowi, zapewniające człowiekowi pamięć
immunologiczną, której trwałość trzeba sprawdzać przez powtarzanie testów. Bezcenne dla ustalenia czasu trwania odporności na SARS-CoV-2 byłoby dokonywanie pomiarów poziomu tych przeciw
ciał w dużej grupie tych samych ozdrowieńców w usta lonych odcinkach czasu po zakażeniu.
Osocze krwi ozdrowieńców z przeciwciałami klasy IgG może uratować życie osób z ciężkim
przebiegiem COVID-19, jak to się już stało w wielu przypadkach [1,3]. Osocze to musi spełniać
określone wymagania, np. nie może pochodzić od osób po transfuzji krwi ani od kobiet wieloródek. W osoczu biorców trans fuzji krwi, nawet starannie dobranej pod względem grup krwi ABO,
znajdują się przeciwciała skierowane przeciwko białkom dawcy, gdyż – za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych każdy z nas ma inny zestaw tzw. antygenów zgodności tkankowej, stanowiących nasz
dowód tożsamości. Z kolei do organizmu kobiety ciężarnej przechodzą przez łożysko komórki płodu, zawierające obce dla niej antygeny zgodności tkankowej odziedziczone przez płód od ojca, co
indukuje pojawienie się specyficznych dla nich przeciwciał. W obu przypadkach obecne w osoczu
potencjalnego dawcy przeciwciała skierowane przeciwko antygenom ludzkim mogłyby zaatakować
komórki chorych na COVID-19. W bardzo wyspecjalizowanych laboratoriach pozyskuje się z osocza
ozdrowieńców w pełni bezpieczne, wysoce oczyszczone przeciwciała anty-SARS-CoV-2, bezcenne
zarówno do celów naukowych, jak i do testów laboratoryjnych.

WPROST

O REUMATOLOGII

28

Ryc. 5. Schemat transmisji koronawirusa z nietoperzy poprzez inny gatunek ssaka na człowieka.
Ernest Protheroe, Jukka A. Lång, Linda Salzman Sagan (original artwork); https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=90020246
Zastosowanie osocza krwi ozdrowieńców jako źródła gotowych przeciwciał stosuje się obecnie wyłącznie w sytuacjach zagrożenia, jednak nie jest to procedura nowatorska. Niejedno życie
ludzkie zostało ocalone dzięki przeciwciałom zwierzęcym neutralizującym toksyny jadu żmii lub
wirusy wścieklizny. Unieszkodliwionymi antygenami tych niebezpiecznych czynników immunizuje
się zwierzęta (zazwyczaj konie) w sposób niezagrażający dobrostanowi tych zwierząt; w krwi koni
pojawiają się bezcenne przeciwciała, dzięki czemu porcja osocza krwi konia ratuje życie człowieka
pokąsanego przez żmiję albo przez zwierzę chore na wściekliznę.
W próbkach krwi pobranych od ludzi chorych i ozdrowieńców można oznaczać też poziom
cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych, charakterystycznych dla kolejnych etapów reakcji na patogen. Tego typu badania są niezbędne dla wyjaśnienia mechanizmów choroby o objawach podobnych do sepsy u niektórych osób zakażonych SARS-CoV-2 [27].

› STRATEGIE WIRUSÓW ATAKUJĄCYCH CZŁOWIEKA
Wiele dowodów wskazuje na to, że przodkowie atakujących nas obecnie koronawirusów,
w tym SARS-CoV-2, w trakcie ubiegłego stulecia zmienili żywicieli z nietoperzy na inne ssaki, od których zaraził się człowiek (Ryc. 5) [11,18,34]. Jeszcze nie wiemy, czy SARS-CoV-2 przetrwa u naszego
gatunku, a jeśli tak – to jaka będzie jego strategia „oswajania” nowego gospodarza.
Wiemy już, że wirus SARS-CoV-2 dość intensyw nie mutuje [12], więc każdy z mutantów może
preferować inny narząd człowieka zawierający komórki z błonowymi białkami ACE2, stanowiącymi wrota infekcji wirusa. Zasiedlanie odmiennych narządów może wpływać na przebieg choroby.
Część odmian wirusa może nadal preferować płuca, inne mogą opanować komórki jelita, a jeszcze
inne układ ner wowy, stopniowo może to skutkować pojawieniem się całkiem nowych, nieznanych
jeszcze schorzeń! Najbardziej zjadliwe formy wirusa, prowadzące do śmierci ludzi, zginą wraz ze
swoimi żywicielami. Przetrwają te, które nie niszcząc człowieka pozwolą mu przekazać wirusy następnym żywicielom. Ustali się więc nowy stan równowagi patogen-żywiciel. Kiedy to nastąpi – nie
wiadomo! Do tego czasu chronić nas może zachowywanie dystansu społecznego, gdyż każdy z nas
może być nosicielem wirusa. Naukowcy i lekarze intensywnie szukają skutecznych leków i próbują
stworzyć szczepionki profilaktyczne. Czy i kiedy to się uda? Może wkrótce, ale…
Zmienność wirusa sprawia, że wcale nie jest pewne uzyskanie szczepionki skutecznej dla wyłaniających się stopniowo różnych form tego zarazka. Taką sytuację mamy w przypadku szybko
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mutującego wirusa grypy, przeciwko któremu powinniśmy się szczepić co roku świeżo przygotowaną szczepionką [14]. Co więcej, co kilkadziesiąt lat wirus grypy ludz kiej wymienia duże fragmenty
materiału genetyczne go z wirusem grypy ptasiej, co dzieje się w świńskich komórkach zakażonych
równocześnie obydwoma typami wirusa. Zagraża to kolejną pandemią grypy i wymusza stworzenie całkiem nowej generacji szczepionek [14].
Nie udało się opracować szczepionki przeciwko mutującemu nadzwyczaj szybko wirusowi HIV
(Human Immunodeficiency Virus), powodującemu u człowieka nabyty zespół upośledzenia odporności AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrom). Wirus HIV zasiedlił organizmy ludzkie w latach
70–80. ubiegłego wieku, przenosząc się do człowieka od małp, z którymi koegzystował jako wirus
SIV (Simian Immunodeficiency Virus), nie czyniąc im większej szkody. Pod koniec XX wieku wirus
HIV był dla ludzi bardzo agresywny, dość szybko (średnio w ciągu 10 lat) prowadząc do śmierci.
Obecnie, pomimo braku szczepionki, AIDS możemy traktować jako jedną z chorób chronicznych,
z którymi można – pod warunkiem rygorystycznego przyjmowania leków – do żyć późnej starości
[13]. Choroby tej można łatwo uniknąć rezygnując z ryzykownych kontaktów płciowych i unikając
krwi nosicieli wirusa. Ustalił się więc stan równowagi HIV-człowiek.
Taka równowaga, wcześniej czy później, ustali się w przypadku człowieka i wirusa SARS-CoV-2.
W wersji optymistycznej stanie się on niegroźną chorobą zakaźną, przeciwko której będzie nas
chronić duża gama leków oraz szczepionki profilaktyczne o długotrwałej skuteczności. Będziemy
koegzystować w myśl zasady „żyj i pozwól żyć innym”. Ale wcześniej czy później kolejne zarazki
przeniosą się do ludzi od innych gatunków zwierząt (lub roślin?) Koronawirus SARS-CoV-2 przekonał nas, że już od dzisiaj musimy się do tego przygotowywać.

_Prof. dr hab. Barbara Płytycz

Uniwersytet Jagielloński, Kraków,

Dostęp do pełnej treści artykułu wraz z bibliografią:
https://nowywszechswiat.ptpk.org/index.php/wszechswiat/article/view/993

https://nowywszechswiat.ptpk.org/
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JA I ŻYCIE W PANDEMII
Gdyby dwa lata temu ktoś powiedział mi, że będzie coś takiego jak lockdown, że będziemy bali
się przejść obok rodziny bez maseczki, zaśmiałabym mu się w twarz i spytała, czy czasami nie za
dużo naoglądał się filmów sci-fiction. Teraz gdy minął już rok od początku pandemii, każdy z nas
jest w miarę przyzwyczajony do tego, co się dzieje wokół nas, do obostrzeń.
Jak ja sobie poradziłam z pandemią? Jestem osobą, która przewlekle choruje na Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Co miesiąc przyjmuję kroplówkę leku biologicznego w sopockim szpitalu
reumatologicznym. Wiąże się to więc z comiesięczną podróżą między Słupskiem a Sopotem. Ponadto mam stwierdzoną depresję oraz cierpię na ataki napadów paniki. Wszystko wskazywało na
to, że pandemia oraz lockdown powinny wiązać się dla mnie z dużym, wręcz ogromnym stresem…
Gdy rząd ogłosił lockdown, akurat wracałam samochodem ze szpitala. Wiadomość o tym usłyszałam w radiu. Byłam przerażona, pewnie tak, jak każdy z nas. Nie wiedziałam, co się dzieje, co
nas czeka. Moje nerwowe myśli krążyły w zupełnie innym kierunku jak dotychczas. Czy starczy dla
wszystkich jedzenia? Kto będzie obsługiwał prąd? Czy umrzemy? Zaczęłam myśleć o babci, jak ona
sobie poradzi? Gdy wróciłam do miasta, od razu poszłam na większe zakupy. Kupiłam zapas mydła,
papieru toaletowego (tak, jestem jedną z tych osób, które wywoziły papier toaletowy z marketu
taczkami), jedzenia oraz maseczek. Przez pierwsze tygodnie śledziłam wiadomości ze świata z zapartym tchem. O dziwo, jak na moje możliwości przeżyłam to całkiem spokojnie. Najbardziej brakowało mi mojej babci. Dzwoniłam do niej kilka razy dziennie, czasami rozmawiałam z nią także „na
kamerce”. Jeśli chodzi o moje zdrowie, również było nieźle. Na pewien czas szpital był zamknięty,
ale po krótkim wznowiono leczenie biologiczne.
Gdy pierwszy raz jechałam do szpitala, założyłam maseczkę i rękawiczki. Bardzo bałam się tego
„pierwszego razu w nowej rzeczywistości”. W pięknym szpitalu, gdzie w oknach głównego pomieszczenia są witraże, a poręcze przy schodach rzeźbione było jakoś dziwnie pusto i cicho. Pacjenci nie
wychodzili z pokojów. Każdy bał się każdego. Lek dostałam normalnie. Mój lekarz przyszedł do mnie
w maseczce, zbadał mnie, podał kroplówkę. Wszystko jednak zmieniało się z miesiąca na miesiąc.
Pierwszą zauważalną zmianą było mierzenie temperatury ciała przed wejściem na teren szpitala. Trzeba było wypełnić specjalną covidową ankietę, a potem dać zbadać sobie temperaturę.
Kolejną zmianą było tzw. „testowanie”. Dwa dni przed wlewem musiałam jechać do specjalnego
punktu, gdzie przebrane w kosmiczne stroje Panie robiły mi wymaz z gardła i nosa. Rety, pamiętam, kiedy jechałam tam pierwszy raz. Bardzo się bałam. Bałam się, że w tym punkcie mogę zarazić
się koronawirlsem. W końcu tyle chorych osób było tam przede mną. Bałam się tego bardziej niż
samego badania. Potem już przywykłam i jeździłam tam jak do dobrze znanego mi miejsca. Po kilku
miesiącach test na obecność covid-19 robił mi lekarz reumatolog w szpitalu. Doktor przychodził do
mnie do pokoju ze specjalnym pudełeczkiem i „mnie wymazywał”.
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Minął rok od pandemii. W tym okresie tak wiele się zmieniło, a my przyzwyczailiśmy się do
tego, co nas otacza. Maseczki na twarzy, dezynfekcja, mycie rąk, odległość od drugiej osoby i wiele
innych. Ale to wszystko wciąż przeraża. Nie wiem, dokąd zmierza świat, jak pandemia się rozkręci,
jak będą zachowywać się ludzie. Wszyscy jesteśmy już zmęczeni nową rzeczywistością. Chcemy
wyjść na miasto ze znajomymi, chcemy iść na siłownię. Każdy z nas tego potrzebuje. Jednak wierzę,
że im szybciej wszyscy zaczniemy przestrzegać restrykcji, tym szybciej czas pandemii się skończy.
Wierzę w to.

Małgorzata Bankowska, www.bankowska.eu. Od 22 lat chora na ZZSK, leczona też na RZS

_Katarzyna Frąckowiak
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SPONDYLOARTROPATIA TO NAZWA GRUPY CHORÓB,
KTÓRE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ OBJAWAMI ZAPALENIA STAWÓW
KRĘGOSŁUPA PRZY RÓWNOCZESNYM ZAPALENIU STAWÓW KOŃCZYN.
WYSTĘPUJĄ DWA TYPY SPONDYLOARTROPATII:
SPONDYLOARTROPATIA OSIOWA I OBWODOWA.
PRZEDSTAWIAMY HISTORIĘ DWÓCH PACJENTEK
– ICH DROGĘ DO DIAGNOZY

"

Mam na imię Magda, mam 38 lat. Zawsze aktywna, wesoła, pełna energii, z mnóstwem pomysłów i planów na przyszłość. Niestety całe moje życie zmieniło się na początku 2017 r.
Zaczęło się niepozornie, od obrzęku stawu przy małym palcu stopy prawej. Chodzenie stawało
się coraz bardziej bolesne, na tyle że musiałam wymienić buty na rozmiar większy. Do tego doszło
chroniczne zmęczenie. Pomocy szukałam u osteopaty, która po kilku cyklicznych wizytach i braku
poprawy zasugerowała wizytę u ortopedy. Wtedy mi się jeszcze nie przyznała, ale podejrzewała, że
mam nowotwór kości.
Ortopeda na szczęście wykluczył nowotwór, zrobił RTG i zlecił kilka badań, w tym czynnik reumatoidalny, który był bardzo podwyższony- padło podejrzenie choroby reumatologicznej.
RZS- z takim rozpoznaniem wychodziłam z prywatnego gabinetu reumatologicznego w maju
2017 roku. Przeżyłam szok...przecież poszłam tam tylko po to, aby lekarka powiedziała mi, że
wszystko jest ok. Ale nie było ...
Dostałam sterydy – ze względu na to, że akurat staraliśmy się o dziecko. Niestety wraz z RZS
pojawiła się endometrioza. Upragnionej ciąży nie było, a sterydy powoli przestawały działać.
Kręgosłup dokuczał niemiłosiernie. Były dni, że nie mogłam obrócić głowy, trudno było się
schylić, poruszać. Najgorsze były noce. Ból był tak okropny, że wybudzał mnie ze snu. Nie potrafiłam samodzielnie zmienić pozycji, narzeczony przekręca mnie z boku na bok, pomagał wstać
z łóżka. Nawet odpoczynek nie dawał ulgi. Doszły objawy jak przy rwie kulszowej, bóle w odcinku
lędźwiowym kręgosłupa promieniujące od pośladka do pięty, czasem z zaburzeniami czucia. Miałam wrażenie, że jeśli schylę się, to kręgosłup złamie się wpół. Gdyby nie pomoc narzeczonego, to
nawet butów bym sobie nie była w stanie założyć. Niemoc była najgorsza, ja zawsze taka samodzielna, zaradna, teraz potrzebowałam pomocy przy tak błahych czynnościach jak zapięcie guzika
czy założenie spodni. Chyba tylko mój narzeczony widział ile kosztuje mnie wykonywanie najprostszych czynności, choć zawsze staram się nie okazywać innym swoich słabości.
Reumatolog nie reagował. Ortopeda twierdził, że to za wcześnie na zmiany reumatyczne,
że RZS tak szybko nie postępuje.
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Terapia manualna i ćwiczenia w domu nie pomagały. Kolejny ortopeda zlecił rezonans magnetyczny- w obrazie było jednak brak jakichkolwiek zmian. Brałam coraz większą ilość leków przeciwbólowych. I nagle stał się cud, bóle zniknęły całkowicie, tak po prostu, z dnia na dzień.
Z miesiąca na miesiąc zaczęłam wątpić czy faktycznie mam RZS. W końcu diagnoza była postawiona w gabinecie prywatnym bez konkretnych badań. Umówiłam się na wizytę prywatną do
cenionego profesora- czas oczekiwania rok, no ale nic mnie wtedy nie bolało więc jakoś się tym
szczególnie nie przejęłam.
W międzyczasie próbowałam odstawić sterydy co niestety okazało się niemożliwe.
W sierpniu 2019 roku wylądowałam na ostrym dyżurze okulistycznym z powodu zapalenia
błony naczyniowej oka i zrostów w oku. Niewiele mi to wtedy mówiło. Przekopałam internet i znalazłam okulistkę która specjalizuje się w takich schorzeniach.
To ona po pierwszej wizycie zleciła zrobienie badania genetycznego HLA– b 27. Wynik wyszedł
dodatni, więc powiedziała, że na pewno nie choruję na RZS.
Z podejrzeniem spondyloartropatii trafiłam do profesora który skierował mnie na diagnostykę
do szpitala. Miało być wykluczenie RZS, a okazało się, że mam 2 paskudne choroby które nakładają
się na siebie: spondyloartropatię i RZS. Świat zawalił mi się po raz kolejny.
Od rozpoznania spondyloartropatii nieradiologicznej do leczenia biologicznego minęło
8 miesięcy.
5 ostatnich miesięcy to życie w potwornym bólu. Pomimo tego próbowałam normalnie żyć. Wyjeżdżałam w moje ukochane góry, brałam leki, zakładałam plecak i szłam na szlak. Tatry dodawały mi
siły, chociaż wracałam resztką sił. Może to było głupie, ale nie pozwoliło mi załamać się. Codzienność
była gorsza, musiałam mobilizować się aby iść do pracy, choć najchętniej nigdzie bym się nie ruszała.
W stawie kolanowych zrobił się wysięg. Dłonie i kciuki stały się tak bolesne, że nie mogłam odkręcić
butelki. Leki działy słabo, więc brałam ich coraz więcej. Frustracja i ból sięgały zenitu.
W międzyczasie brałam udział w badaniach klinicznych –miałam dostać super lek ale moje wyniki były tak złe, że się nie zakwalifikowałam. Kolejny program też okazał się porażką przez lekarkę,
która była zbulwersowana, że mam w planach dziecko i nie chcę poświęcać całego czasu na leczenie, pomimo wcześniejszych uzgodnień. Próbowała nawet przekonać mnie, że leczenie sterydami
jest lepsze niż leczenie biologiczne. Rozczarowana podejściem i sfrustrowana stanem zdrowia oraz
bezradnością zrezygnowałam z badań klinicznych i poprosiłam o skierowanie na leczenie biologiczne na NFZ. Dzięki profesorowi i lekarce ze szpitala udało się czas skrócić do minimum.
I tak od 3 tygodni jestem na leczeniu biologicznym. Po pierwszym zastrzyku mogłam w końcu
przerwać trwające pół roku faszerowanie się niewyobrażalną ilością leków przeciwbólowych.
Bóle jeszcze są, ale to nic w porównaniu z tym co było.
Po pół roku niewyobrażalnej męczarni zaczęłam na nowo żyć. Naprawdę. Bo ostatnie miesiące
to była tylko wegetacja.
Mam nadzieję, że będzie lepiej, że bóle znikną całkowicie, bo w przypadku mojej nieradiologicznej spondyloartropatii jedynym lekiem biologicznym jest cimzia. Ale jak ten lek nie zadziała to
co wtedy? Nawet nie chcę o tym myśleć.
Życie z chorobą to wielki znak zapytania, bo nigdy nie wiadomo co nam przyniesie nowy dzień.

_ Magda
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"

Historia rozpoznania mojej choroby nie odbiega daleko od doświadczeń innych osób, obciążonych jej piętnem.
Jak w zapewne większości przypadków przypłacona jest bólem, niepewnością i ogromnym nakładem finansowym. Wielu z nas, chcąc przyspieszyć postawienie diagnozy, odbywa we
własnym zakresie poszukiwania i umawia prywatne konsultacje lekarskie z coraz to innej specjalizacji. Chcemy wreszcie
wiedzieć co nam dolega, czym to jest spowodowane, dlaczego
to tak boli…? Czas i trudność w pozyskaniu skierowań na wizyty lekarskie w ramach NFZ, skłania nas do podjęcia innych
działań, niezwykle kosztownych i frustrujących. Wykluczymy
kolejny obrany kierunek i wracamy do punktu wyjścia, po tym,
gdy okazuje się że diagnoza była znowu nietrafna. Kolejny raz nie wiemy co nam jest, tracąc możliwość realizacji planów zawodowych, zdolności samodzielnego funkcjonowania, a w zamian pojawiają
się z upływem czasu kolejne ograniczenia ruchu, wywołane chorobą niewiadomego pochodzenia.
Problem z kręgosłupem zaczął dawać mi się we znaki już wcześniej. Jednak ból pojawiał się
często i był wyciszany zwykłymi środkami przeciwzapalnymi, możliwymi do zakupienia w aptece.
Stąd przypisywałam temu niewielką wagę. Mimo, iż zażywałam dużo tabletek, z czasem stawał
się coraz silniejszy. Tłumaczyłam sobie wówczas to przeciążeniem, przeforsowaniem, gdyż od zawsze prowadziłam aktywny tryb życia. Z końcem 2008 roku przestały mi wystarczać zwykłe leki
przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zaniepokojona zaczęłam szukać przyczyny. Korzystałam z jednej z prywatnych przychodni, z którą mój ówczesny pracodawca podpisał umowę, a co za tym idzie
byłam również „szczęśliwą” posiadaczką abonamentu na pakiet usług medycznych.
Lekarze tej przychodni nie zadawali sobie jednak trudu by zastanawiać się dlaczego pacjent
wraca co miesiąc z tym samym problemem, kiedy tylko skończą mu się leki przeciwbólowe. Wypisywali kolejne recepty uznając sprawę za zamkniętą. W 2009 roku, latem leki przestały działać. Ból
był nie do opisania. Trafiłam do ortopedy, a on od razu wezwał pogotowie, które zawiozło mnie do
szpitala na oddział neurologii. Nie pozostałam tam długo, bo z izby przyjęć, przewieziono mnie do
kolejnego szpitala chorób wewnętrznych. Ku mojemu zdumieniu, zostałam powiadomiona o tym,
iż mam niewielki piasek w nerkach, tylko jestem „wrażliwa na ból”, stąd „wydaje mi się on nie do
zniesienia”. Nerki zostały wyleczone, ból pozostał.
I tak mijały lata. Lekarze z kolejnymi przypuszczeniami kierowali mnie do innych, ci inni do
następnych. Wszyscy zamiennie stosowali wciąż ten sam silny lek przeciwbólowy z lekami opioidowymi ale też lekami z tramadolem. Sugerowano problemy „natury kobiecej”, problem związany z układem trawiennym, wykonywano kolejne badania, usg, gastroskopię, badania w kierunku
boreliozy, markery nowotworowe a nawet sugerowano wpływ depresji i bóle somatyczne. Część
lekarzy nie zadała sobie nawet trudu by pokierować mnie dalej, wypisywano mi tylko kolejne recepty na zakup leków przeciwbólowych. Jedne pomagały przez chwilę, inne wcale.
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W sierpniu 2016 roku pojawił się na tyle silny ból, że jedynie mogłam poruszać się z pomocą
kul. Niekiedy nawet uniemożliwiał mi wykonywanie codziennych czynności, jak ubieranie się, czy
chodzenie do toalety. Po kilku dniach, nie mogłam praktycznie wstać z łóżka bez silnych leków opioidowych, branych w znacznych ilościach. Nieopodal mojego miejsca zamieszkania, znajdowała się
placówka jednego z prywatnych centrów medycznych. Umówiłam odpłatną wizytę do ortopedy.
Dopiero od niego dostałam skierowanie na rezonans magnetyczny kręgosłupa. Wykazał on liczne
zmiany tak w stawie krzyżowo-biodrowym oraz w kręgosłupie. Otrzymałam na cito skierowanie na
oddział reumatologii i diagnozę: „spondyloartropatia osiowa, obserwacja w kierunku zzsk”.
W trakcie pobytu w szpitalu dowiedziałam się czym jest zzsk, jak ważna jest dieta wykluczająca niektóre prozapalne produkty, na co powinnam uważać w codziennych czynnościach. Dostałam blokadę
sterydową na silny ból oraz nowe leki. Tam także po raz pierwszy usłyszałam o leczeniu biologicznym.
Byłam pełna nadziei, że leczenie zostanie ukierunkowane właśnie w tę stronę. Z niejasnych dla
mnie przyczyn, leczenie biologiczne dofinansowane z NFZ nie było dla mnie możliwe. Nie otrzymałam go a zakupienie leku we własnym zakresie jest niezwykle kosztowne.
Po wyjściu ze szpitala ból ustąpił, lecz niestety nie na długo. Bogatsza w nową wiedzę radziłam
sobie z nim w lepszy lub gorszy sposób. Czasami był tłumiony lekami, innym razem leki nie pomagały i wracały znienawidzone kule. Przez ten cały czas szukałam rozwiązania moich problemów
jednak pierwszy raz od 10 lat wiedziałam, w którą stronę mam podążać.
Po upływie ponad roku dowiedziałam się, że można pozyskać powyższe leczenie w ramach
badań klinicznych i zgłosiłam się do kwalifikacji. Zostałam przyjęta do badań nad moim pierwszym
lekiem biologicznym. Niebywałe, jak niewiele może nas uszczęśliwić.
Po pierwszym zastrzyku obudziłam się kolejnego dnia praktycznie bez bólu. Lek znacznie obniżył moją odporność, nie zniwelował uczucia chronicznego zmęczenia, ale ból z każdym dniem
znikał, aż w końcu mnie opuścił. Przy wszystkich skutkach ubocznych, po tak długim czasie życia w bólu jest to niesamowite uczucie. Leczenie w ramach badań klinicznych trwało kilka miesięcy i zakończyło się. Po odstawieniu leku dolegliwości wróciły. Niesamowitym zrządzeniem losu ten
sam ośrodek badań klinicznych, po upływie roku zaprosił mnie do udziału w podobnym projekcie,
ale do badań nad innym lekiem. Odpowiedź ze strony mojego organizmu była zdecydowanie lepsza niż poprzednio. Jestem pod jego działaniem do dziś wykonując sobie co miesiąc zastrzyk. Nie
zapadam tak często na infekcje jak w poprzednim wypadku, nie odczuwam bólu (niekiedy przed
kolejnym zastrzykiem). Lek ten pozwolił mi zasypiać bez dotychczasowych problemów i bez nich
się budzić. Pokłosiem minionych lat są problemy trawienne, prawdopodobnie spowodowane ilością leków przyjmowanych przez tak długi czas, problemy neurologiczne i depresja, z którą walczę.
Nadal towarzyszy mi lęk przed tym co może wydarzyć się w przyszłości. Jest to choroba nieuleczalna. Jednak małymi krokami uczę się życia „tu i teraz”, koncentrując się na zadaniach i czerpaniu
przyjemności z każdego normalnego dnia.
W całej tej batalii, związanej z zzsk, zbawiennym okazał się mój własny upór w dążeniu do
pozyskania diagnozy i poszukiwaniu rozwiązań po jej otrzymaniu. Tej wytrwałości życzę każdemu,
kto boryka się z problemami zdrowotnymi, niezależnie od wieku. Bo wbrew stereotypom, choroby
reaumatologiczne, dotykają również grupę młodych osób.

_ Emilia
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WENTYL BEZPIECZEŃSTWA
PSYCHICZNEGO

_Alina Magdalena
Pilipionek

Mama Blogerka
– Autism Cookbook
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Trenerka SFBT
Recenzent / Tester
ASD Parenting

Mamy rok 2021. Marzec. Pandemia w pełni. Jesteśmy w wiecznym
biegu, a teraz i w strachu. Izolujemy się, żeby przetrwać. Szukamy nowych rozwiązań na stare problemy, ale i na te z „nowej rzeczywistości”,
które z dnia na dzień pojawiają się jak grzyby po deszczu i mutują jak
wirus. Nowa rzeczywistość. Nowe zasady. Nowe zakazy. Nowe nawyki.
Zmiana goni zmianę. I tu, nie wszyscy, ale znaczna część społeczeństwa potyka się i pada na twarz. Nie jest gotowa na zmianę. Nie potrafi
jej przepracować. Wypiera ją i stawia opór w obawie przed utratą swej
tożsamości.
To całkiem ludzkie. Jednak tak niewielu z nas, znajdując się w trudnej do zniesienia pod psychologicznym kątem sytuacji szuka pomocy
u specjalisty. Ba. Nie przechodzi to wielu nawet przez myśl, aby udać
się po poradę. A naturalnym powinno być zwracanie się do terapeuty,
profesjonalnie przygotowanej osoby i chętnej udzielić wsparcia w momencie, kiedy utykamy, grzęźniemy, jest nam źle z nami samymi, czy
porostu nagle wszystko traci sens i nie mamy pojęcia, w która stronę
podążać, bo widoczność kiepska w gęstej mgle.
Niektórym może się to wydawać dziwne i mało zgodne z naszymi
współczesnymi czasami, ale wstyd informowania przyjaciół, współpracowników, krewnych, nawet bliskich, że leczy cię psycholog, jest nadal
bardzo rozpowszechniony.
I nie ma tu znaczenia poziom wykształcenia, mniej lub bardziej
otwarta mentalność, pochodzenie etniczne, sytuacja finansowa, zawód, płeć czy numer buta. Mężczyzna czy kobieta, dorosły czy nastolatek, bankier, prawnik, piekarz czy kupiec – nie ma tu żadnej różnicy.
Temat tabu, lepiej nie informować nikogo o problemach niecielesnych
– “bo ludzie by nie zrozumieli”.

WSTYD OBNAŻENIA I OSĄDU. BYCIE OCENIONYM
JAKO SŁABY, SZALONY, ZAWODNY, KRUCHY,
NIEPRZEWIDYWALNY.
Ale czego by nie zrozumieli? Z czego wynikają te obawy? Czy może
to raczej wstyd? Wstyd obnażenia i osądu. Bycie ocenionym jako słaby,
szalony, zawodny, kruchy, nieprzewidywalny.
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Wstyd jest bardzo trudnym uczuciem i może mieć decydujący wpływ na nasze życie psychiczne. To nie przypadek, że ma kluczowe znaczenie dla wielu zaburzeń, takich jak lęk, depresja i wiele
innych.
Może nawet jesteś już wystarczająco zmotywowany, zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz
pomocy, zorientowałeś się już do kogo mógłbyś udać się po poradę. Psycholog czy psychoterapeuta – to oni mogą być „odpowiednimi”, ale wahasz się. Coś cię powstrzymuje, coś, co porusza
głębię twojego sumienia, coś, co na myśl o rozmowie z nieznajomym o twoich osobistych sprawach
powoduje ucisk w żołądku. Strach, wstyd, lęk przed osądem - mniej lub bardziej intensywny - przed
ujawnieniem się przed nieznajomym, nawet jeśli jest on specjalistą zdrowia psychicznego.
W obliczu lęku przed otwarciem się - mniej lub bardziej irracjonalnego, ci z nas, którzy chcą
rozpocząć terapię, muszą znaleźć moc – antidotum – być może tymczasowe, które da nam siłę do
wyjścia z impasu, w którym się znaleźliśmy.

TE TRZY RACJONALNE ARGUMENTY, WŁAŚNIE DLATEGO, ŻE SĄ RACJONALNE,
MOGĄ POMÓC NAM OKIEŁZNAĆ NASZ WSTYD I LĘK POWSTRZYMUJĄCY
NAS PRZED UDANIEM SIĘ DO SPECJALISTY
A co najistotniejsze, te wszystkie lęki, które wymieniłam wyżej nie powinny wchodzić w zestaw
racjonalnych powodów do obaw i zrezygnowania ze skorzystania z usług specjalisty.
Psycholog czy psychoterapeuta jest profesjonalistą wyszkolonym w sztuce skupiającej się na
pracy z ludzi. Podczas szkolenia, poprzez studia, superwizję, a przede wszystkim poprzez własną
ścieżkę doświadczeń, uczy się jak za pomocą doskonalenia własnej osobowości i zachowań niwelować ewentualne aspekty potencjalnie przeszkadzające w pracy terapeutycznej tak, aby pomóc
pacjentowi zrelaksować się, wzbudzić zaufanie i ułatwić mu otworzyć się przed samym sobą i przed
terapeutą.
Co ważne – terapeuta nie poucza i nie ocenia. Może ściślej – nie ocenia negatywnie, nie potępia. Widzi i ocenia trudności pacjenta, ale wie, że są one zawsze wynikiem historii, doświadczeń życiowych danej osoby. Innymi słowy uznaje, że osoba znajdująca się w trudnej sytuacji zawsze robi
wszystko, co w jej mocy, korzystając z narzędzi, które posiada. Kiedy terapeuta identyfikuje błędy,
problemy, robi to, aby pomóc pacjentowi wzrastać i czuć się dobrze, a nie po to, by go obwiniać,
oceniać lub karać.
I na zakończenie jeszcze to, co chyba najczęściej budzi w nas niepokój – obawa naruszenia
privacy. Terapeuta jest ściśle związany tajemnicą zawodową. Nie może ujawniać informacji uzyskanych podczas sesji, chyba że pacjent wyraźnie na to zezwoli lub jeśli zaistnieje potencjalnie poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia psychicznego i fizycznego uczestnika, czy też osób trzecich.
Myślę, że te trzy punkty, te trzy racjonalne argumenty, właśnie dlatego, że są racjonalne, mogą
pomóc nam okiełznać nasz wstyd i lęk powstrzymujący nas przed udaniem się do specjalisty, nawet jeśli prawdopodobnie nie będą one w stanie całkowicie zniwelować strachu przed otwarciem
się na figurę psychologa czy psychoterapeuty. Warto jest jednak przemóc te nasze demony i kulturowe stereotypy. Nasze zdrowie – fizyczne i emocjonalne, jest wystawione dziś na niebywałą próbę
i w związku z tym, że sytuacja, w której dziś żyjemy nie wróży natychmiastowych zmian ku dobrze
znanej nam ‘normalności’, jesteśmy zmuszeni bardziej niż kiedykolwiek monitorować stan zdrowia
psychicznego nas samych jak i naszych bliskich.
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Małgorzata Bańkowska,
www.bankowska.eu
Od 22 lat chora na ZZSK, leczona też na RZS.
W jej twórczości dominuje erotyka, fetysz przeplatane motywami militarnymi, biomechaniką oraz
medyczną porażką. Jej prace przedstawiają głównie kobiety. Kobieta maszyna, kobieta piękna nawet bez rąk i nóg jest bardzo użyteczna i kreatywna. Psychodeliczny i nieco zagubiony klimat pełen
lalek.
Maluje o tym, co w jakiś sposób ją dotyka, przeraża albo zwyczajnie zachwyca i intryguje. Lubi ten
stan, kiedy w głowie tworzy się już jakiś zarys... wtedy robi pierwsze szkice, zapiski. Ten pierwszy
zamysł często odbiega od efektu końcowego, ale ta droga jest najciekawsza. Jak twierdzi - samo
tworzenie to ciężka robota intelektualna. Jej prace wzbudzają kontrowersje, zwłaszcza grafiki, ale
są prawdziwe nawet w tej swoje surrealistycznej masce...
Nie lubi mówić o sobie i o obrazach, ważna jest tajemnica, rozmowa z widzem, bo przecież autor
poprzez sztukę prowadzi dialog. Tego "czegoś" nie da się po prostu opisać, nazwać. Gdyby można
było użyć języka, sztuka nie byłaby potrzebna. Każdy sam musi odnieść się do tego, co widzi, to
taka próba uchwycenia tego, co nieuchwytne.
Na co dzień projektuje i maluje ubrania. To pomysł jej męża - ręcznie malowane, unikatowe wzory.
To pozwala jej jeszcze bardziej się rozwijać, szukać i poszerzać warsztat.
Miała szczęście spotkać w swoim życiu niezwykłego mężczyznę, który jest jej oddanym mężem,
który ją inspiruje i czasem stawia do pionu. To akurat bardzo istotne przy jej marzycielskim podejściu do życia. Kiedyś nie potrafiła sprzedawać swoich prac, wycenić swojej twórczości. Teraz jest to
łatwiejsze. W końcu człowiek nie żyje i nie tworzy tylko dla siebie.. a przynajmniej nie Ona.
Jej prace zdobią wiele prywatnych kolekcji w Azji, Skandynawii, Polsce oraz w Niemczech. Największa prywatna kolekcja prac Małgorzaty znajduje się w Chinach.
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NIEWIDZIALNA OBRONA

CZYLI CZYM JEST UKŁAD IMMUNOLOGICZNY
Masz chorobę autoimmunologiczną, oglądasz swoje wyniki i nie możesz się
połapać, co jest co? Co oznacza za mało krwinek białych? Co to są limfocyty
(w dodatku T i B), monocyty i neutrofile? Nie wspominając już
o zasłyszanych TNF-alfa, komórkach NK czy interleukinach. Czy da się
w ogóle żyć z tą chorobą, czy wszystko jest stracone i przewidziane?
Jeśli nadal zadajesz sobie takie pytania, to znaczy,
że nie przeczytałeś bądź nie przeczytałaś książki „Niewidzialna obrona. Przełomowe odkrycia dotyczące
układu immunologicznego” Matta Richtela. Moim
zdaniem to obowiązkowa lektura dla każdego, kto boryka się z chorobą reumatyczną o podłożu autoimmunologicznym. A także dla Waszych bliskich. I nie tylko.
Gdy dostałam ją z okazji bożonarodzeniowych
świąt 2019 roku, z początku pomyślałam: „Znów ktoś
chce mnie uszczęśliwić publikacją pseudonaukową,
której autor będzie usilnie udowadniał, że toczeń można wyleczyć jakimiś czary-mary”. Jednak gdy tylko przeczytałam blurb, z zapałem i niezmierną ciekawością ją
otworzyłam i zagłębiłam się w niesamowitym świecie
naszego układu immunologicznego.
Matt Richtel, reporter „New York Timesa”, w bardzo przystępny i obrazowy sposób tłumaczy
czytelnikom, jak nasz organizm daje sobie radę z różnymi zagrożeniami, oraz co się dzieje, gdy
źle rozpoznaje przeciwnika i kieruje swoje siły przeciw samemu sobie. Opowiada, co się dzieje na
Festiwalu Życia, wyjaśnia rolę mieszkających w nim zwiadowców, szpiegów, wojowników i zabójców. Wyjaśnia historię odkryć, przytacza nazwiska naukowców, lekarzy, daty, miejscowości. A cała
opowieść toczy się wokół zmagań czterech bohaterów – prawdziwych osób, które autor spotkał na
swojej drodze – chorych na: toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów, AIDS i raka.
Z książki tej dowiesz się między innymi:
∑ czym są limfocyty T i B;
∑ ile procent białych krwinek stanowią monocyty;
∑ co to są komórki NK, interleukiny czy TNF;
∑ kiedy na świecie wprowadzono leki biologiczne do leczenia chorób autoimmunologicznych;
∑ od kiedy zaczęto stosować sterydy czy metotrexat.
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Dowiesz się też, że leki to nie wszystko. Jak nieocenioną rolę pełni sen, dieta, aktywność fizyczna i medytacje. I dlaczego nie warto pobudzać naszego układu immunologicznego, gdy jesteśmy
chorzy na toczeń czy RZS.
„Niewidzialną obronę” polecam każdemu zmagającemu się z chorobami autoimmunologicznymi.
Dlaczego? By zrozumieć. Bo zrozumienie choroby to pierwszy krok na drodze do lepszego samopoczucia. Można ćwiczyć, zdrowo się odżywiać, modlić czy medytować. Leczyć coraz to nowszymi metodami,
mającymi również swoje skutki uboczne (całe mnóstwo skutków ubocznych). Jednak gdy nie wiemy po
co i dlaczego, gdy wykonujemy mechanicznie polecenia lekarzy, dietetyków, trenerów, nauczycieli jogi,
możemy całe życie być marynarzem naszego okrętu, zamiast stać się jego kapitanem. I żyć w pełni.

_Magdalena Misuno
[artykuł z mojego bloga misuno.pl]
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