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Drodzy czytelnicy,

Drodzy czytelnicy
Doczekaliśmy się kolejnego już siódmego wydania Wprost o Reumatologii. 
Dodajecie nam otuchy przy tworzeniu dla Was tego magazynu.
Bardzo dziękujemy ekspertom i wolontariuszom, którzy piszą artykuły do 
naszych wydań. 
Zachęcam wszystkich do współpracy w tworzeniu naszego pisma, nadsyłajcie 
swoje pomysły, wiersze, zdjęcia, tematy.
To jest miejsce stworzone przez pacjentów dla pacjentów.

Trzymajmy się razem!

Violetta Zajk
redaktor naczelna



http://bankowska.eu
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W TROSCE O KOBIETY 
ŻYJĄCE 

Z PRZEWLEKŁYMI 
CHOROBAMI 
ZAPALNYMI

20 MAJA BR. ODBYŁO SIĘ WIRTUALNE 
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE ADVANTAGE 
HERS EUROPEAN ROADSHOW,  
PODCZASKTÓREGO O NIESPEŁNIONYCH 
POTRZEBACH  I CODZIENNYCH WYZWANIACH 
OPOWIEDZIAŁY PRZEDSTAWICIELKI PACJEN-
TEK, KTÓRE NA CO DZIEŃ ZMAGAJĄ SIĘ Z 
PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI ZAPALNYMI, 
TAKIMI JAK: REUMATOIDALNE ZAPALENIE 
STAWÓW, OSIOWA SPONDYLOARTROPATIA, 
ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW  
I ŁUSZCZYCA.

Gościem specjalnym spotkania była Caroline Woźniacki, zwyciężczyni Wielkiego 
Szlema, polskiego pochodzenia a zarazem ambasadorka kampanii Advantage Hers/
Jej Przewaga, która na co dzień walczy z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). U 
tenisistki chorobę zdiagnozowano w 2018 r., gdy była u szczytu kariery, zajmowała w 
tamtym czasie pierwsze miejsce w rankingu WTA (Women’s Tennis Assiociation). Tuż po 
wygranej Australian Open zaczęła źle się czuć, początkowo zrzucała to na karb przemę-
czenia, jednak intuicja podpowiadała jej, że to coś poważniejszego. Szukała pomocy u 
wielu specjalistów, zanim otrzymała rozpoznanie. - Byłam zdzwiona, ponieważ żyłam 
w przeświadczeniu, że RZS to choroba ludzi starszych. Nie sądziłam, że może dotknąć 
osoby przed 30 r. ż. – mówiła Caroline. Podkreślała, jak ważne było dla niej wsparcie 
rodziny, której początkowo trudno było zrozumieć schorzenie niewidoczne gołym okiem,  
a także postawa reumatologa, który objaśnił, na czym polega choroba, przedstawił plan 
leczenia i rozwiał wątpliwości. - Lekarz zapewnił mnie, że jest w stanie stworzyć dla 
mnie taki plan leczenia, żebym czuła się dobrze i mogła otworzyć nowy rozdział -życie 
z chorobą. Teraz mogę powiedzieć z radością, że jestem w ciąży i że za kilka tygodni 
urodzę dziecko. Bardzo się cieszę! Caroline chce swoim życiem inspirować inne kobiety 
i dawać im przykład, że pomimo diagnozy można żyć aktywnie.

W wydarzeniu brał udział również dr Marcin Stajszczyk, kierownik Oddziału Reumato-
logii i Chorób Autoimmunologicznych ze Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji  
i Zapobiegania Niepełnosprawności. Klinicysta zwrócił uwagę, że w przypadku przewle-
kłych chorób zapalnych stawów kobiety często doświadczają większej stygmatyzacji. 

http://www.ucb.com/advantage-hers/pl
http://bankowska.eu
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  Problem się pogłębia, gdy z chorobą stawów współwystępują choroby zapalne jelit, czy 
łuszczyca. Wtedy jeszcze bardziej daje się we znaki stres i osamotnienie, dlatego tak 
ważna jest partnerska relacja lekarz - pacjent. Dr Stajszczyk podkreślił, że w procesie tera-
peutycznym istotne jest zarówno doświadczenie lekarza, jak i doświadczenia pacjenta,  
a decyzje dotyczące leczenia powinny być podejmowane wspólnie. - Lekarze skupiają się 
przede wszystkim na postawieniu trafnej diagnozy oraz wdrożeniu szybkiego (w oknie 
terapeutycznym) i skutecznego leczenia. Naszym celem jest jak najszybsze doprowa-
dzenie do remisji. Perspektywa pacjenta w tym pierwszym okresie może być inna. Kobieta 
słysząc, że choroba i leczenie będą przewlekłe, doznaje szoku informacyjnego. Pacjentce 
trudno jest się pogodzić z faktem, że terapia będzie trwała najpewniej przez całe życie. 
Z jej punktu widzenia ważne jest, jak choroba wpłynie na codzienne funkcjonowanie, czy będzie 
mogła bezpiecznie zaplanować macierzyństwo, kontynuować karierę zawodową 
– tłumaczył dr Stajszczyk.

Swoimi doświadczeniami podzieliła się także Anna Otok, która zaczęła chorować na łuszczycę  
w wieku kilkunastu lat. 
- Przyznaję, że podejrzewałam łuszczycę, ale wypierałam tę myśl - znałam chorobę od dziecka, 
bo moja mama również na nią cierpi. Gdy miałam 22 lata udałam się ze skierowaniem do derma-
tologa na pierwszą wizytę w celu rozpoznania - liczyłam na wsparcie i pomoc. Niestety, wizyta 
poszła w zupełnie innym kierunku, z gabinetu wyszłam zapłakana i na kilka lat zamknęłam się 
na leczenie. Zaczęłam się wstydzić swojego ciała, bywały nieprzyjemne sytuacje, jak wytykanie 
palcami. Towarzyszyło mi przekonanie, że to już koniec - choroba odebrała mi szansę na normalne 
życie, czułam się trędowata – opowiadała pacjentka. Z czasem nauczyłam się żyć z chorobą, jestem 
pod opieką specjalisty – dodała. 
Anna upatruje dużą wartość w kampanii Advantage Hers/Jej Przewaga, gdyż uświadamia, że 
choroby nie wybierają, potrafią zaatakować każdego i w każdym wieku. Ale jednocześnie poka-
zuje, że można nad tym zapanować. Bardzo ważne jest, aby zacząć działać w pierwszym stadium 
choroby, bowiem szybka i trafna diagnoza daje efekty na długie lata.

Więcej informacji dotyczących kampanii można znaleźć na stronie: 
AdvantageHers.com, gdzie jest dostępna polska
wersja - https://www.ucb.com/advantage-hers/pl.

Organizatorem kampanii jest UCB

https://www.ucb.com/advantage-hers/pl.
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  CZY TWARDZINA MIEJSCOWA  
U DZIECI WYMAGA INTENSYWNEGO 
LECZENIA IMMUNOSUPRESYJNEGO? 

 
Twardzina miejscowa (juvenile localized scleroderma ) to grupa 

zaburzeń charakteryzujących się włókniejącym zapaleniem  
w obrębie skóry, czego skutkiem jest zgrubienie  i stwardnienie 

skóry i tkanek podskórnych ( podskórnej tkanki tłuszczowej, mięśni, 
powięzi, kości), proces prowadzić może do niepełnosprawności  

i defektów kosmetycznych. 

Dr Agnieszka Gazda
Pediatra, Reumatolog
Klinika Reumatologii Wieku 
Rozwojowego
Narodowy Instytut Geriatrii, 
Reumatologii i Rehabilitacji

Twardzina miejscowa (T.m.) występuje w wieku rozwojowym 
10 krotnie częściej niż twardzina układowa, Postacie twar-
dziny mimo podobieństw w badaniu histopatologicznym 
skóry, różnią się przebiegiem i rokowaniem.

Przyczyna T.m. nie jest znana, na skutek zadziałania czyn-
nika wyzwalającego dochodzi do zmian zapalnych w naczy-
niach, wzrostu produkcji kolagenu, zaburzeń jego degradacji 
co skutkuje odkładaniem się włókien kolagenu w skórze i tkan-
kach podskórnych – włóknieniem. 

Według danych epidemiologicznych Wielkiej Brytanii i 
Irlandii rocznie zapada na twardzinę miejscową 3.4 na 1mln 
dzieci. Początek choroby najczęściej przypada na 5-7 rż. 
Dziewczynki chorują 3–4 razy częściej niż chłopcy. Twardzina 
miejscowa ma bardzo zróżnicowany obraz kliniczny, dlatego 
zależnie od rodzaju
zmian na skórze, ich lokalizacji oraz zależnie od warstwy 
skóry i tkanek podskórnych, w których toczy się proces 
zapalny wyodrębniono różne postacie twardziny miej-
scowej. (tabela1)
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Klasyfikacja Twardziny miejscowej według Europejskiego Towarzystwa Reumatologów
Dziecięcych (PReS)

Twardzina miejscowa

⸰ Linijna

–Zajęcie kończyn -Linijna kończyn
–Zajęcie głowy i twarzy : 
typu „cięcia szablą”
postępujący zanik połowiczy twarzy

⸰ Ograniczona(morphea en plaque)

–Powierzchowna
–Głęboka

⸰ Mieszana

⸰ Uogólniona

⸰ Zniekształcająca uogólniona

Twardzina linijna kończyn (i tułowia) 
jest najczęstszą postacią wśród postaci twardziny miejscowej ( 65% chorych na Tm). Charakte-
ryzuje się stwardnieniami skóry układającymi się linijnie, wzdłuż kończyn dolnych, górnych, 
najczęściej po 1 stronie ciała. Zmiany twardzinowe obejmują skórę, tkankę podskórną, mięśnie, a 
nawet kości. Mogą występować również na tułowiu, wówczas widoczne są jako poprzeczne linijne 
stwardnienia. Twardzina linijna prowadzi do poważnych powikłań ortopedycznych : dochodzi do 
niedorozwojukończyn, zniekształceń, utrwalonych przykurczów w stawach, wad postawy, niedo-
boru wzrostu. Foto1, 2

W twardzinie linijnej z zajęciem głowy i twarzy wyodrębniono podtyp „cięcia szablą”
(en coup de sabre). 
W tej postaci zmiany układają się linijnie jakby ,,przecinając” wzdłuż skórę czoła, zmiany mogą wystę-
pować również w obrębie owłosionej skóry głowy ( widoczne jako podłużne ognisko wyłysienia, lśniącej, 
twardej skóry)i /lub schodzą na tkanki twarzoczaszki: nos, powiekę

W dalszym przebiegu w obrębie zmiany może dochodzić do zaniku tkanki podskórnej,
zagłębienia w kościach czaszki.
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Drugim podtypem twardziny linijnej głowy i twarzy jest postępujący zanik połowiczy twarzy 
(Parry-Romberg syndrome, progressive facial hemiatrophy ). W tej chorobie stopniowo docho-
dzi do zaniku tkanek: skóry, tkanki podskórnej, mięśni, kości połowy twarzy. Prowadzi to do 
deformacji twarzy, jednostronnej atrofia języka, podniebienia miękkiego, twardego, hipopla-
zji szczęki, atrofii wyrostków zębodołowych, wady zgryzu. Asymetria twarzy jest bardziej wyraź-
na, gdy początek choroby w młodszym wieku –ponieważ zahamowany jest proces prawidłowe-
go rozwoju tkanek. W 24-48% przypadków współistnieje twardzina typu „cięcia szablą” i zanik 
połowiczy twarzy. W obu tych postaciach mogą występować objawy neurologiczne: drgawki, 
bóle głowy, neuralgia n. trójdzielnego, hemiplegia. W rezonansie magnetycznym ( MR) mózgu 
stwierdza się zmiany w istocie białej , malformacje naczyniowe, zmiany zapalne naczyń, zwap-
nienia . U części chorych wykazano zmiany w MR mózgu chociaż nie prezentowali objawów neu-
rologicznych. W tych postaciach mogą występować również objawy okulistyczne wynikające np.  
z zapalenia błony naczyniowej oka lub powikłań wtórnych do zmian twardzinowych zlokalizowa-
nych w obrębie powiek.

Postać ograniczona Twardziny miejscowej -podtyp powierzchowna (26 % wśród Tm)

(circumscribed localized scleroderma superficial ) znana jest pod wieloma nazwami :
Twardzina płytkowata, plackowata, morphea en plaques , powszechnie używana nazwa „morphea” 
. W przeszłości określenie „morphea” utożsamiano z rozpoznaniem wielu typów twardziny miejscowej. 
Zmiany twardzinowe dotyczą powierzchownie położonych tkanek: skóry, podskórnej tkanki tłusz-
czowej. Charakterystyczne zmiany skórne w postaci owalnych, okrągłych wykwitów, w początkowym 
– aktywnym okresie widoczne jako rumień , później zmiana w kolorze porcelanowym otoczona 
siną obwódką ( lilac ring). W dalszym przebiegu wyraźnie odgraniczone twarde lśniące ogniska, bez 
przydatków skóry z brązowym przebarwieniem, zanikiem tkanki podskórnej, czasami widoczne 
teleangiektazje. W okresie zejściowym miękkie, brązowe przebarwienia, często z zanikiem tkanki 
podskórnej. Ogniska stwardnień różnej wielkości występują w najczęściej obrębie tułowia, kończyn,  
w okolicach narażonych na ucisk.

Postać ograniczona Twardziny miejscowej -podtyp Twardzina głęboka (Circumscribed
localized scleroderma deep) 
Włóknienie w tej postaci przebiega w głębiej położonych tkankach pod skórą: tkance podskórnej 
i powięzi, wyczuwalne jest stwardnienie, bez zmiany koloru/wyglądu skóry, tylko w niektórych 
przypadkach widoczna jest nierówna ( jakby „brukowana” ) powierzchnia skóry. Najczęściej zmiany 
są na udach, w powłokach jamy brzusznej. Może dochodzić do ograniczeń ruchomości stawów  
w okolicy zmian twardzinowych.

Postać mieszana twardziny miejscowej( mixed localized scleroderma)15%
Występowanie objawów co najmniej 2 postaci twardziny miejscowej, najczęściej twardziny linijnej 
i plackowatej lub linijnej i twardziny ograniczonej uogólnionej

Twardzina ograniczona uogólniona ( generalized morphea) 7% 
jest rozpoznawana wówczas gdy występują co najmniej 4 ogniska stwardnień, średnicy min 3 cm, 
zajmujące minimum 2 z 7 obszarów anatomicznych ( głowa i szyja; przednia powierzchnia tułowia; 
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  tylna powierzchnia tułowia; kończyna górna prawa , lewa; kończyna dolna prawa, lewa). Choroba 
ma gwałtowny początek, w kilka miesięcy dochodzi do rozległych zmian na tułowiu, kończynach z 
oszczędzeniem skóry twarzy, stóp, dłoni. Występują objawy ogólne zmęczenie, bóle mięśni, stawów.

Twardzina uogólniona zniekształcająca (disabling pansclerotic scleroderma) Twardzina panskle-
rotyczna ( 2% chorych )
To najrzadziej występująca postać T.m. o dynamicznym, agresywnym przebiegu. Stwardnienia 
występują na rozległych powierzchniach ciała , symetryczne obejmując tułów, kończyny, głowę, 
szyję. Co charakterystyczne nie są zajęte dłonie i stopy. Zmiany twardzinowe zajmują skórę, tkankę 
podskórną, mięśnie, kości. Prowadzą do utrwalonych przykurczów w stawach, niepełnosprawności. 
W orbębie zmian jest upośledzone gojenie ran, występowanie owrzodzeń, predyspozycja do rozwoju 
raka kolczysto komórkowego. Nie występuje zajęcie narządów wewnętrznych, objaw Raynauda, 
przeciwciała przeciwjądrowe.

Inne postacie bardzo rzadko występujące postacie twardziny miejscowej:
-Twardzina pierwotnie zanikowa ( atrophoderma Passini-Pierini), przebarwione lub odbarwione 
ogniska różnej wielkości i lokalizacji, sporadycznie z włóknieniem w części centralnej.
-Twardzina grudkowa(morphea guttata), porcelanowobiałe grudki na klatce piersiowej ok pasa 
barkowego.
-Twardzina guzkowa( nodular morphea, keloid morphea)
-Odmiana pęcherzykowa i pęcherzowa( varietas vesiculosa et bullosa, bullous morphea)
-Panatrophia Gowersa- postać zanikowa bez zmian wyglądu skóry, okolica stawów skokowych

W twardzinie miejscowej w przeciwieństwie do twardziny układowej bardzo rzadko wystę-
pują : objaw Raynauda, zajęcie narządów wewnętrznych z wyjątkiem zmian w ośrodkowym 
układzie nerwowym (OUN)-w twardzinie linijnej głowy i szyi ). Zajęcie przewodu pokarmowego-
-refluks żoładkowo-przełykowy dotyczy 2% u chorych z T.m., 1% chorych z T.m. wykazuje zmiany 
restrykcyjne w badaniach czynnościowych płuc, zajęcie nerek występuje &lt;1% chorych, zajęcie 
serca &lt; 1% chorych z T.m.

W badaniach laboratoryjnych wg. literatury we wczesnej aktywnej fazie choroby mogą 
być umiarkowanie podwyższone wskaźniki zapalne, choć wg obserwacji własnych  

u większość chorych podstawowe badania laboratoryjne są prawidłowe. Morfologia 
na ogół jest prawidłowa, u części chorych w rozmazie występuje zwiększone stężenie 
krwinek kwasochłonnych. Chociaż przeciwciała przeciwjądrowe wykrywane są u 42% 
chorych z twardziną miejscową, to specyficzne przeciwciała p topoizomerazie ( Scl70 ) 

tylko u 1.7- 3.2% chorych.

W trudnych, nietypowych przypadkach o rozpoznaniu decyduje wynik badania histopatologicz-
nego wycinka skóry i tkanek podskórnych.
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›LECZENIE TWARDZINY MIEJSCOWEJ 

We wczesnej fazie twardziny miejscowej ograniczonej powierzchownej można zastosować 
leczenie miejscowe-imiquimod, inhibitory kalcyneuryny, ograniczone zastosowanie GKs miej-
scowo , kalcypotriol ( do 3 miesięcy ). To wstępne leczenie jest wskazane tylko przy niewielkich, 
nielicznych ogniskach w aktywnej fazie choroby. W przypadku braku poprawy lub progresji zmian 
należy niezwłocznie zintensyfikować terapię. Fototerapia UVA1, UVB wąskopasmowa- ma u dzieci 
ograniczone zastosowanie. 

W aktywna fazie choroby lub przy nawrotach zmian w twardzinie linijnej, ograniczonej,miejscowej 
uogólnionej, pansclerotycznej stosowany jest methotrexat w monoterapii lub w skojarzeniu  
z glikokortykosteroidami lub methotrexat w skojarzeniu z cyklosporyną . Przy nieskuteczności 
tego leczenia lekiem 2 wyboru jest mykofenolan mofetilu.

Inne stosowane w T.m. terapie to dożylne wlewy immunoglobulin oraz leki biologiczne:
tocilizumab, inhibitory TNFα, ale należy dodać, że leki te nie mają rejestracji do leczenia Twardziny 
miejscowej. Stosowano także cyclophosphamid, tacrolimus

W nieaktywnej fazie choroby, po zakończeniu wzrostu, można podjąć leczenie chirurgiczne
–zastosować zabiegi rekonstrukcyjne, przeszczepy autologiczne tkanki tłuszczowej, iniekcje 
toksyny botulinowej, kwasu hialuronowego .

Pacjenci wymagają stałej opieki specjalistycznej reumatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej,  
a w przypadkach twardziny linijnej głowy i twarzy także okulistycznej, neurologicznej i ortodontycznej.

Prognoza w twardzinie miejscowej zależy od typu twardziny oraz rozległości zmian. Częste 
problemy pacjentów to zaburzenia funkcji i budowy kończyn, zmiana wyglądu, zaburzenia wzrostu. 
Twardzina miejscowa w wieku rozwojowym charakteryzuje się cięższym przebiegiem niż w wieku 
dorosłym. U 38% pacjentów występują ograniczenia ruchomości upośledzające codzienne funk-
cjonowanie. U 70% dochodzi do zajęcia tkanek głębokich (w większym stopniu niż w twardzinie  
u dorosłych) co prowadzić może do deformacji rozwojowych kończyn, twarzy. Zbyt późno rozpo-
częte leczenie może nie odwrócić zmian, które powstały w układzie kostno-stawowym. Tylko 
podjęcie leczenia we wczesnej, aktywnej fazie choroby daje szansę na wycofanie zmian lub zatrzy-
manie procesu twardzinowego.

Ważne informacje do zapamiętania:
Twardzina miejscowa w wieku rozwojowym może prowadzić do poważnych powikłań w układzie 
kostno stawowym: przykurczów stawów, asymetrii długości kończyn, niepełnosprawności oraz 
znacznych defektów wyglądu.
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Twardzina linijna głowy i twarzy 
ze względu na lokalizaje zmian 
prowadzi do poważnych defor-
macji w obrębie twarzoczaszki, 
a dodatkowo w jej przebiegu 
występują objawy z ośrod-
kowego układu nerwowego  
 narządu wzroku.Tylko podjęcie 
leczenia we wczesnej, aktywnej 
fazie choroby daje szansę na 
wycofanie zmian lub zatrzy-
manie procesu twardzinowego.
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REUMATOSIOWE POGADUSZKI  
Z MŁODZIEŻĄ Z KLINIKI  
REUMATOLOGII WIEKU

ROZWOJOWEGO O
› NATALIA L.15

Gdy w zeszłym roku zaczęła się pandemia byłam jeszcze zdrowa. Jak każdy chodziłam do szkoły, 
pasjonowałam się akrobatyką , trenowałam i miałam przyjaciółki. Nauczanie zdalne początkowo 
mi się bardzo podobało. Nawet noszenie maseczki mnie bawiło. Było inaczej, coś nowego , cieka-
wego. Miałam więcej czasu i tylko ode mnie zależało czy i jak bardzo zaangażuję się w lekcje. 
Nauczyciele nie mieli kontroli , mogłam opuszczać niewygodne zajęcia. Ale z czasem było coraz 
gorzej. Czułam się coraz bardziej samotna, oceny miałam coraz gorsze. Zmęczenie ekranem bywało 
tak duże, że płakałam gdy trzeba było dołączyć do grupy. Więc opuszczałam lekcje albo uczestni-
czyłam biernie. Gubiłam się w datach odsyłania prac, do tego problemy techniczne. Mocno mnie 
to stresowało. Potem wróciliśmy do szkoły. To było straszne. Nie mogłam usiedzieć ośmiu godzin, 
trudno było się skupić. Nie mogłam się przyzwyczaić. Znowu zbierałam złe oceny. Potem znowu 
powrót na zdalne i ogromna ulga. Znowu mi się podobało. Teraz czekają nas lekcje stacjonarne. 
Bardzo się boję. Nauczyciele grożą odpytywaniem, sprawdzaniem notatek. Mam kiepskie oceny ,a 
będę miała jeszcze gorsze po powrocie. Tęsknię za koleżankami, ale nie z klasy. Nigdy nie czułam 
się w klasie dobrze. Tam nie mam przyjaciół. W czasie poprzednich wakacji poznałam wielu rówie-
śników i z nimi spędzałam dużo czasu. Potem wróciły zaostrzenia i te więzi się rozpadły. Właściwie 
czekam aż skończę ósmą klasę żebym mogła iść do nowej szkoły i tam znaleźć przyjaciół. No ale 
to dopiero za rok!

Bardzo chciałabym, żeby mama się nie martwiła. Jesteśmy we dwie ,a ona choruje i jest na rencie. 
Jak zaczęła się pandemia mama straciła pracę, a w lipcu przeszła operację. Musiałam szybko 
nauczyć się samodzielności. Teraz mimo kłopotów ze zdrowiem mama znowu podjęła pracę. 
Pracuje na trzy zmiany, często więc jestem sama. Jakoś daję radę! Najważniejsze żebym wyzdro-
wiała bo mama przestanie się o mnie martwić i jej chore serce nie będzie zagrożone.

No ale nie wszystko w tym trudnym czasie zamknięcia było złe! Sama w domu zaczęłam inten-
sywnie ćwiczyć akrobatykę. Nauczyłam się wielu figur ,więcej niż wcześniej z trenerem! Sama 
zaczęłam uczyć się języka francuskiego i zapisałam się na jazdę konną. Czego się boję? Najbardziej 
to zmian, takiego ciągłego otwierania i zamykania szkół. Taka decyzja zmienia cale nasze życie. 
Boję się przyszłości, tego co będzie we wrześniu.
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› KRYSIA L.14

Przejście na nauczanie zdalne nie było dla mnie problemem. Chodzę do prywatnej szkoły. Jest 
wysoki poziom, dużo godzin, bo mamy dodatkowe lekcje. Z klasą jednak nie jestem związana. 
Nigdy tam nie czułam się dobrze. Szkoła szybko dostosowała się do nowych warunków i dobrze 
zorganizowała nauczanie zdalne. W nowym planie było mniej godzin, więc nam- uczniom 
bardzo to odpowiadało. Korzystałam z braku kontroli nauczycielskiej. Uczę się mniej, nie jestem 
zmuszana do słuchania na lekcji. Właściwie z zajęć on-line niewiele korzystam. Dołączam do 
grupy, ale nie słucham. Dla mnie plusy takiej szkoły to swoboda, komfort, brak wglądu nauczy-
cieli. Moje oceny nie są jednak gorsze. Uczę się sama po lekcjach i robię to dla siebie. Plusem 
zdalnego nauczania jest fakt że, stałam się samodzielniejsza. Z klasą nic mnie nie łączy, więc 
właściwie mogłabym na stałe zostać w trybie on-line.

W pandemii najtrudniejsze dla mnie było odcięcie od moich pasji. Kiedyś trenowałam 17 godzin
sportu w tygodniu. Basen, w-f, piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny, jazda konna -to był mój 
świat, moje życie. Pandemia zablokowała wszystko oprócz jazdy konnej. Bardzo źle znoszę tę sytu-
ację. Zawsze byłam bardzo aktywna , tenis uprawiałam od sześciu lat. Z dnia na dzień wszystko mi
odebrano. Potem była rozpacz, bo spadek formy, umiejętności, brak rozrywki. Z czasem sport 
zamieniłam na e-sport czyli gry komputerowe. Było to łatwe, bo tata jest informatykiem i też pasjo-
natem gier. Rodzice również z czasem zaczęli pracować zdalnie. Nagle wszyscy byliśmy razem 
od rana do wieczora. Wcześniej takie sytuacje zdarzały się niezwykle rzadko. Rodzice prowadzili 
aktywne życie, bo są uczestnikami rajdów samochodowych. To ich wielkie hobby. Często wyjeżdżali 
i muszę powiedzieć z sukcesami startowali w zawodach. Pandemia spowodowała, że teraz byliśmy 
w domu razem przez 24 godziny na dobę. Rodzice nagle mieli czas i wgląd w moje zajęcia szkolne.
Pierwszy raz widzieli moją aktywność podczas lekcji, zwracali uwagę na frekwencję. Kontrolowali 
czy mam włączoną kamerkę czy nie jem podczas zajęć czy uważam. Mimo, że moje wyniki szkolne 
nie pogorszyły się to rodzicom nie podobało się moje zachowanie. Wymagali więcej, podnosili 
poprzeczkę wymagań szkolnych. Zaczęły się konflikty, kłótnie. Zaufanie rodziców do mnie spadło. 
Jest coraz gorzej. Dlatego cieszę się, że niedługo koniec roku szkolnego. Czego się boję? Boje się, że 
ten brak zaufania rodziców dotknie wszystkich sfer mojego życia: wyjść z przyjaciółmi, spotkań ze 
znajomymi. W głębi duszy mam jednak nadzieję, że wakacje pozwolą nam naprawić nasze relacje.

› KINGA L.15

To co dla mnie najtrudniejsze spotkało mnie jeszcze przed pandemią. Na kilka miesięcy 
przed zamknięciem szkół dowiedziałam się , że choruję na twardzinę. Diagnoza zmusiła 
mnie do porzucenia tańca. To moja wielka pasja. Przez kilka lat uczyłam się chodząc na 
zajęcia do studio tańca. Balet, taniec nowoczesny, jazz. Byłam w tym naprawdę dobra. 
Potem nastąpił lockdown i musiałam poszukać „na siebie” jakiegoś pomysłu. Tęskniłam 
za moim ukochanym tańcem i w domu przed lustrem wymyślałam sobie układy taneczne. 
Ćwiczyłam na ile pozwalała choroba. 
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Nauczanie zdalne nie było dla mnie problemem. Zawsze uczyłam się dobrze i szybko 
dostosowałam się do nowego trybu. To co mnie dotknęło to ucięcie kontaktów z koleżan-
kami. Utraciłam bliskość z przyjaciółkami z klasy. Wcześniej spotykałyśmy się w szkole, 
rozmawiałyśmy, umawiałyśmy się po zajęciach. To wszystko się urwało. Miesiące nauki 
zdalnej spowodowało, że te więzi bardzo się rozluźniły. Z niektórymi przyjaciółkami nie 
rozmawiałam już bardzo dawno. Teraz trudno to będzie odbudować.

Muszę przyznać ,że pandemia przyniosła też dobre rzeczy . Odkryłam , że mogę tańczyć hip-hop. 
W nim nie ma akrobatyki, ten taniec nie wymaga dużego rozciągnięcia ciała. Moje ograniczenia nie 
przeszkadzają , więc wymyślam choreografię i ćwiczę. Na razie przed lustrem, ale wierzę , że po 
pandemii będę mogła uczyć się tego tańca na zajęciach w studio. Marzę, aby kiedyś znowu poczuć 
tę przyjemną adrenalinę podczas występów przed publicznością.

Dla mnie lockdown to również najdłuższy czas jaki spędziłam z rodziną. Ogólnie bardzo zbliżyliśmy 
się do siebie choć bywało różnie. Z jednej strony cieszyłam się, bo mama wcześniej dużo praco-
wała – wychodziła o ósmej rano i wracała wieczorem. Teraz razem z tatą pracują zdalnie. Mogę z 
nimi spędzać dużo czasu. Czasem jednak bywa ciężko, bo mam jeszcze trzy-letniego brata, a on 
wymaga dużo uwagi. Mimo wszystko wiele fajnych rzeczy robiliśmy razem. Były też chwile , gdy 
byliśmy zmęczeni sobą wzajemnie. Czasami chciałam wyjść i po prostu iść przed siebie.

Największą wartością tego naszego przymusowego zamknięcia jest odkrycie tajników zdrowego 
stylu życia. Razem z mamą zaczęłyśmy się zdrowiej odżywiać, odkrywamy nowe przepisy kulinarne 
,dużo czytamy na ten temat i eksperymentujemy razem w kuchni. Mama kupiła wyciskarkę wolno-
obrotową i wkroczyłam na wyższy poziom wiedzy tajemnej. Poznajemy tajemnice i moc ziół, a 
ostatnio robimy sobie bardzo zdrowy sok z pokrzywy i mniszka lekarskiego!

Czego się boję? To dziwne, bo bardzo cieszę się z powrotu do szkoły –smutno byłoby zakończyć 
ten rok w trybie zdalnym. Cieszę się, a jednocześnie boję spotkania z rówieśnikami. Czy coś jeszcze 
zostało z tych przyjaźni czy umiemy się cieszyć sobą na wzjem?
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  RYTUKSYMAB W LECZENIU  
REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA  

STAWÓW
JAKUB KNUREK

BIOTECHNOLOG W FIRMIE MABION S. A.
Wprowadzenie
Reumatoidalne zapalenie stawów (ICD 10 : M05, M06, M08) to przewlekła układowa choroba tkanki 
łącznej o skomplikowanej etiologii. Zgodnie z obecną wiedzą w patogenezie tego schorzenia rolę 
odgrywają takie czynniki, jak: czynniki genetyczne, przebyte choroby współistniejące oraz czyn-
niki środowiskowe (np. dieta czy palenie tytoniu). Choroba objawia się obrzękiem i uciepleniem 
stawów, powstaniem guzków reumatoidalnych, poranną sztywnością stawów oraz ostrym zapa-
leniem wielostawowym w czasie zaostrzeń. RZS rozpoczyna się od zapalenia w błonie maziowej 
stawów. Objawy samoczynnie postępują wraz z kolejnymi stadiami choroby (ryc. 1), wiekiem 
pacjenta oraz na skutek infekcji, stresu, nadmiernego wysiłku fizycznego czy skrócenia czasu snu1 
. W kontekście układu immunologicznego należy stwierdzić, że RZS często jest inicjowane i wzmac-
niane przez złożoną wzajemną reakcję zapalną o podłożu autoimmunologiczną między różnymi
podtypami komórek2 

Ryc. 1. Progresja RZS3

            

1. Niemantsverdriet E., Dakkak Y., Burgers L., Bonte-Mineur F., Steup-Beekman G., van der Kooij S., Boom H., Allaart C., de Jong P., van der Helm-van Mil A. (2020). 
TREAT Early Arthralgia to Reverse or Limit Impending Exacerbation to Rheumatoid arthritis (TREAT EARLIER): a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical
trial protocol, Trials, 21, 862.
2. Sweeney S., Firestein G. (2004). Rheumatoid arthritis: regulation of synovial inflammation, International Journal of Biochemistry &amp; Cell Biology, 36, 372-
378. 
3. Choy E., Pope J. (2020). The Window of Opportunity: What Are We Missing and When?, Is There a Missing Link
in Rheumatoid Arthritis Management?, LiBRA programme, Budapest. 
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Zastosowanie w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (ang. European 
League Against Rheumatism, EULAR) u pacjentów z RZS pierwszą linię terapii stanowią meto-
treksat, leflunomid, sulfasalazyna i leki antymalaryczne. U pacjentów, u których nie uzyskano 
remisji lub niskiej aktywności choroby za pomocą terapii klasycznych, kolejną linię leczenia 
stanowią leki biologiczne lub syntetyczne leki celowane. Wśród leków biologicznych złoty środek 
stanowią substancje hamujące TNF-α i blokery IL-1. Gdy także i te terapie zawiodą, możliwe jest 
skorzystanie z leków opierających się o inne mechanizmy działania. Jednym z zarejestrowanych 
leków biologicznych do leczenia RZS jest rytuksymab. Rytuksymab to przeciwciało monoklonalne, 
wiążące się z powierzchnią limfocytów B poprzez antygen CD20. Pierwotnym celem leczenia biolo-
gicznego rytuksymabem były chłoniaki nieziarnicze. Substancja ta działa poprzez zmniejszenie 
liczebności limfocytów B (ryc. 2). Ukierunkowane działanie terapeutyczne obejmuje śmierć komór-
kową wywołaną poprzez trzy niezależne mechanizmy: apoptozę, cytotoksyczność komórkową 
zależną od układu dopełniacza oraz zależną od przeciwciał. 

Ryc. 2. Mechanizm działania rytuksymabu4

Rytuksymab zwykle jest stoso-
wany w terapii skojarzonej  
z metotreksatem. Nie należy 
stosować leczenia biolo-
gicznego, jeżeli pacjent jest 
uczulony na rytuksymab, hialu-
ronidazę, występuje czynne, 
ciężkie zakażenie lub inne stany 
chorobowe osłabiające   układ 
immunologiczny. Leczenie biolo-
giczne w RZS daje pozytywne 
rezultaty. Po 24 tygodniach 
terapii rytuksymabem wykazano 
dużą poprawę wśród pacjentów 
leczonych tym przeciwciałem 
w porównaniu do grupy, która 
przyjmowała placebo5.
4. Pierpont T., Limper C., Richards K. (2018). Past, Pre-
sent, and Future of Rituximab-The World&#39;s First 
Oncology Monoclonal Antibody Therapy, Frontiers in 
Oncology, 8, 163. 
5. Cohen S., Emery P., Greenwald M., Dougados M., Fu-
rie R., Genovese M., Keystone E., Loveless J., Burmester
G., Cravets M., Hessey E., Shaw T., Totoritis M. (2006). 
Rituximab for rheumatoid arthritis refractory to anti-
tumor necrosis factor therapy: results of a multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 
III trial evaluating primary efficacy and safety at twen-
ty-four weeks, Arthritis &amp; Rheumatology, 54, 2793-
2806. 
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Kryterium Rytuksymab Placebo

EULAR 65% 22%

ACR20 51% 18%

ACR50 27% 5%

ACR70 12% 1%

Wartości mierzone w skali ACR oraz skali EULAR (tab. 1) informują o fakcie obniżenia zmęczenia, 
poziomu niepełnosprawności i wzroście jakości życia. 

Tab. 1. Porównanie skuteczności terapii RZS rytuksymabem i placebo.

Kryteria American College of Rheumatology uznawane są za podstawową miarę w badaniach doty-
czących skuteczności terapii chorób reumatycznych. Oceniają one liczbę obrzękniętych stawów 
(LOS), liczbę bolesnych stawów (LBS), globalną ocenę aktywności choroby według badacza, obec-
ność czynników ostrej fazy we krwi (poprzez badanie OB lub stężenie CRP), stan czynnościowy 
pacjenta, nasilenie bólu według pacjenta oraz globalną ocenę aktywności choroby według 
pacjenta. Subiektywne w tej ocenie są tylko trzy ostatnie kryteria. Jeżeli badanie wykazało 27% w 
skali ACR50, u 27 na 100 pacjentów objętych badaniem liczba tkliwych lub opuchniętych stawów 
zmniejszyła się 50%, a także zaobserwowane zostało 50% poprawy w trzech z pięciu pozostałych 
kryteriów. Wykazano, że terapia rytuksymabem skutecznie zmniejsza uszkodzenia radiologiczne 
6oraz znacznie poprawia wyniki pacjentów w kwestionariuszu oceny zdrowia/ wskaźnika niepełno-
sprawności HAQ-DI (ang. Health Assessment Questionnaire - Disability Index)7. Dodatkowo, oporni 
na leczenie pacjenci z RZS doświadczyli znaczącej poprawy wyników zgłaszanych przez pacjentów, 
takich jak ogólny stan pacjenta, ból i zmęczenie, 1 rok po rozpoczęciu terapii rytuksymabem8.

W leczeniu RZS szczególną uwagę należy zwrócić także na kwestie hipogammaglobulinemii. Ten 
stan niedoboru odporności jest niebezpieczny dla zdrowia pacjenta. Konieczny w tym zakresie 
jest częsty monitoring poziomu gamma globulin w organizmie9. U chorych na RZS obserwowano 
obniżenie liczby limfocytów B we krwi obwodowej bezpośrednio po wykonaniu dwóch wlewów 
rytuksymabu w dawce 1000 mg w odstępie 14 dni. 

6. Tak P., Rigby W., Rubbert-Roth A., Peterfy C., van Vollenhoven R., Stohl W., Healy E., Hessey E., Reynard M., Shaw T. (2012). Sustained inhibition of progressive joint 
damage with rituximab plus methotrexate in early active rheumatoid arthritis: 2-year results from the randomised controlled trial IMAGE, Annals of the Rheumatic 
Diseases, 71, 351-357. 
7. Rigby W., Ferraccioli G., Greenwald M., Zazueta-Montiel B., Fleischmann R., Wassenberg S., Ogale S., Armstrong G., Jahreis A., Burke L., Mela C., Chen A. (2011). Effect of rituxi-
mab on physical function and quality of life in patients with rheumatoid arthritis previously untreated with methotrexate, Arthritis Care &amp; Research, 63, 711-720. 
8. Harrold L., John A., Best J., Zlotnick S., Karki C., Li Y., Greenberg J., Kremer J. (2017). Impact of rituximab on patient-reported outcomes in patients with rheumatoid 
arthritis from the US Corrona Registry, Clinical Rheumatology, 36, 2135-2140. 
9.  Wade S., Kyttaris V. (2021). Rituximab-associated hypogammaglobulinemia in autoimmune rheumatic diseases: a single-center retrospective cohort study, Rheu-
matology International, 3, 1-10. 
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Podwyższenie liczby limfocytów B we krwi obwodowej następowało od dwudziestego czwar-
tego tygodnia, a dowody odnowienia ich populacji są obserwowane u większości pacjentów do 
czterdziestego tygodnia, niezależnie od tego, czy rytuksymab był podawany w monoterapii, czy  
w skojarzeniu z metotreksatem. 

Podsumowanie
Od czasu rejestracji rytuksymabu został on podany już kilku milionom chorych. Na przestrzeni 
lat udowodniono wysokie bezpieczeństwo tej substancji w porównaniu do innych leków biologicz-
nych. U jednego na czterech badanych zaobserwowano ograniczone reakcje niepożądane podczas 
pierwszego wlewu dożylnego. Wśród nich najczęściej odnotowano: uczucie drapania w gardle, 
gorączkę, kaszel, nudności, zawroty głowy, ból w miejscu wkłucia, objawy dermatologiczne (świąd, 
wysypka) czy wyższe prawdopodobieństwo przejścia infekcji 10. Podczas kolejnych podań reakcje 
te występowały z dużo mniejszą częstotliwością. Zastosowanie profilaktyki przeciwzapalnej, prze-
ciwalergicznej i przeciwgorączkowej przed rozpoczęciem wlewu, długa infuzja dożylna trwająca 
3-4 godziny oraz uważne monitorowanie pacjenta podczas pierwszego podania zapewnia obecnie
bezpieczne stosowanie leku. Postęp w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych, jaki dokonał 
się w ostatnich dekadach, opiera się na skutecznym leczeniu klasycznymi lekami modyfikują-
cymi oraz na stosowaniu innowacyjnych leków biologicznych. Wzrost rynku leków biopodobnych 
będzie prowadzić do zwiększenia dostępności leczenia biologicznego dla większej liczby chorych  
z powodu sukcesywnego obniżania kosztów terapii 11.

10. Kasi P., Tawbi H., Oddis C., Kulkarni H. (2012). Clinical review: Serious adverse events associated with the use of rituximab - a critical care perspective, Critical 
Care, 16, 231. 
11. Obarska I. (2019). Biologiczne leki równoważne i ich znaczenie dla systemu ochrony zdrowia w Polsce [w:] Dostęp do leczenia biologicznego w Polsce, Modern 
Healthcare Institute, s. 5-30. 



2 0

WPROST  O REUMATOLOGI I

  

Piotr Sobik kampania Nie odwracaj się plecami od bólu

http://werbeo.pl/


2 1

WPROST  O REUMATOLOGI I

Piotr Sobik kampania Nie odwracaj się plecami od bólu

O INTYMONOŚCI
Magdalena Bajorek

Być blisko z drugą osobą, kochać ją, to czuć 
intymność, namiętność oraz gotowość do wkła-
dania pracy na rzecz jak najdłuższego utrzyma-
nia z nią relacji (Wojciszke, 2009). Każdy z tych 
czynników rozwija się stopniowo i niekoniecz-
nie w takim samym tempie u obu stron. Życie 
w związku niesie ze sobą zarówno pozytywne 
aspekty, takie jak poczucie bezpieczeństwa i  sta-
łości, ale i obawy oraz realne ryzyko związane z 
tym, że otwieramy się przed drugą osobą i po-
kazujemy jej jakimi osobami jesteśmy. Gdy do 
tego dochodzi aspekt choroby przewlekłej, czę-

sto może okazać się, że negatywne aspekty zaczynają przeważać. Tak jak nie ma jednego klu-
cza na idealny związek, tak też nie ma wzoru na to jak nawiązać i utrzymać satysfakcjonującą 
relację w obliczu choroby reumatycznej. Nie bez znaczenia pozostaje to, na jakim etapie budo-
wania związku pojawiła się choroba reumatyczna. Nieco z innymi dylematami będzie się zma-
gać osoba, która od najwcześniejszych lat choruje i wchodzi w związek już jako osoba chorują-
ca przewlekle, niż osoba, która miała doświadczenie funkcjonowania w związku intymnym bez 
choroby przewlekłej albo ktoś, kto zachorował będąc w trakcie trwania związku. Wśród najczęst-
szych obaw dotyczących związku, jakie towarzyszą osobom chorującym, wymienić można: oba-
wę przed negatywną oceną, zależność od drugiej osoby, trudność w akceptacji własnego cia-
ła, niezaspokojenie potrzeby miłości i wsparcia, obniżenie satysfakcji z życia intymnego lub lęk 
przed nawiązaniem relacji seksualnej, niepokój dotyczący możliwości posiadania potomstwa oraz 
to, czy dziecko nie odziedziczy choroby reumatycznej. Jednym z trudniejszych dylematów osób 
chorujących jest też odpowiedź na pytanie czy, kiedy i w jaki sposób powiedzieć bliskiej osobie  
o chorobie reumatycznej.

Po co nam bliska osoba? 
Skuteczność radzenia sobie z trudnościami rośnie wraz z obecnością osób, które wykazują się 
empatycznością i realną dostępnością. Badania pokazują, że największym źródłem wsparcia dla 
osób zamężnych są ich partnerzy, natomiast osoby wolne w takim samym stopniu korzystają 
z pomocy psychologicznej, jak i wsparcia rodziny, często jednak pozostają z problemem same 
(Pacian i in., 2014). Wsparcie społeczne może zmniejszać objawy chorobowe, podnosić poczucie 
bezpieczeństwa, poczucie panowania nad bólem, a tym samym może korzystnie wpływać na funk-
cjonowanie pacjenta (Ogińska-Bulik i Gurowiec, 2002). Osoby posiadające partnera nawet w prze-
szłości, czyli w tym również osoby owdowiałe, po rozwodzie i w separacji znacznie lepiej radzą 
sobie z chorobą i dużo szybciej wracają do zdrowia w przeciwieństwie do osób samotnych (Gordon 
i Rosenthal, 1995; za: Sęk i Cieślak, 2004).

http://werbeo.pl/
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Nawiązanie relacji
Osoby chorujące reumatycznie w ciągu pierwszych pięciu lat od zachorowania tracą około 10% 
aktywności w tym m.in. z obszaru kontaktów społecznych. Biorąc pod uwagę fakt, że szczyt zacho-
rowania zazwyczaj wypada w czasie, kiedy u osób wzmożony jest rozwój zawodowo- społeczny, 
pojawienie się choroby może utrudniać  nawiązanie bliskiej relacji. Niestety również wtedy, kiedy 
choroba pojawia się we wcześniejszym okresie może ona mieć wpływ na trudność w nawiązywaniu 
relacji z rówieśnikami, a ostatecznie również na nawiązywanie więzi społecznych i intymnych. Sieć 
wsparcia u osób chorujących reumatycznie często ogranicza się do najbliższych osób. Niekiedy 
zdarza się tak, że osoby mają fizyczne, ale również psychologiczne bariery związane z wychodze-
niem z domu, co potęguje już na starcie możliwość znalezienia bratniej duszy. Nieadekwatne 
przekonania na własny temat wynikające z choroby mogą powodować brak akceptacji samego 
siebie, obawy przed odrzuceniem i brakiem zrozumienia, nieumiejętność otworzenia się przed 
drugą osobą i zaufaniem jej. Niekiedy osoby nie dają sobie prawa do miłości i szczęścia, mimo 
że bardzo tego pragną. Samemu może być trudno powstrzymać te błędne koło i poradzić sobie z 
takimi emocjami jak lęk, złość, smutek i żal. Pomocne w takich sytuacjach może być skorzystanie 
ze wsparcia psychologicznego, najlepiej psychoterapii. Podczas sesji z psychoterapeutą można 
wypracować skuteczne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz podważyć realność prze-
konań na własny temat i otaczającego nas świata, a przede wszystkim uprawomocnić potrzebę 
bycia w związku, jeżeli taka w ogóle występuje. Kiedy uda się już spotkać bliską osobę, kolejnym 
krokiem jest powiedzenie jej o chorobie. Jest to oczywiście indywidualna sprawa, nie ma reguły na 
to, w jakim momencie należy powiedzieć o chorobie. Jednak zbyt długie zwlekanie może doprowa-
dzić do sytuacji, w której druga strona poczuje się oszukana, zareaguje złością bądź urwie kontakt, 
bo nie będzie w stanie udźwignąć powagi tej informacji. Szczególnie trudne dla obu stron są sytu-
acje, kiedy bliska osoba dowiaduje się o chorobie w momencie jej nawrotu. Jest to o tyle proble-
matyczne, że w takich okolicznościach chorująca osoba potrzebuje szczególnego wsparcia, jednak 
gdy bliska osoba nie była przygotowana do takiej sytuacji, może zdarzyć się tak, że nie będzie w 
stanie go udzielić. Odbudowanie związku i zaufania może być wtedy bardzo trudne. W sytuacji, 
kiedy mimo zaufania do osoby i chęci utrzymania z nią bliskiej relacji występuje silny lęk, który 
utrudnia poinformowanie partnera o chorobie, warto skonsultować się z psychologiem/psychote-
rapeutą. Podczas takich spotkań można razem z terapeutą rozpoznać występujące obawy, wypra-
cować sposoby radzenia sobie z lękiem oraz przygotować się do rozmowy z partnerem. Pomocne 
może okazać się również uczestniczenie w terapii grupowej (gdzie możemy doświadczyć tego, jak 
jesteśmy odbierani przez inne osoby i jak funkcjonujemy w kontaktach społecznych oraz popra-
cować nad poprawą relacji z innymi), bądź grupach wsparcia (skonfrontować się z tym, jak funk-
cjonują inne chorujące osoby oraz skorzystać z ich doświadczenia i wsparcia).
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BUDOWANIE ZWIĄZKU  
I PRACA NAD JAK  

NAJDŁUŻSZYM  
UTRZYMANIEM RELACJI

Utrzymanie relacji
Choroba może doprowadzić do scalenia więzi, 
przewartościowania wartości życiowych pary, ale 
również do rozpadu związku. Osoby chorujące 
będące w związku obawiają się często tego, że 
choroba pogorszy ich relacje z partnerem. Jednym 
z częstych problemów, jakie zgłaszają osoby 
chorujące reumatycznie jest kwestia zależności 

od drugiej strony. Trudnością okazuje się proszenie o pomoc i korzystanie ze wsparcia w obawie 
przed nadmiernym wykorzystaniem partnera. Osoby mogą mieć poczucie ograniczania partnera, 
unieszczęśliwiania go, bo wiele rzeczy w związku musi być podporządkowane chorobie. Choroba 
wnosi również obawy co do posiadania potomstwa oraz kwestii dziedziczności. Częstymi emocjami 
towarzyszącymi na tym etapie mogą być złość i lęk. Trudności komunikacyjne mogą dotyczyć umiejęt-
ności proszenia o pomoc partnera oraz dzielenia się z nim swoimi obawami i frustracjami. Pomocne  
w takiej sytuacji może być korzystanie w rozmowie z komunikatów typu „Ja”.

1. Nazwij swoje uczucia- „Ja czuję…. .”

Emocje i uczucia przyjemne Emocje i uczucia nieprzyjemne

zadowolenie, satysfakcja, zachwyt, wdzięcz-
ność, radość, duma, ulga, miłość, akceptacja, 

ciekawość, czułość, euforia, nadzieja, opty-
mizm, pożądanie, spokój, szczęście, wzru-

szenie, rozluźnienie

ból, cierpienie, lęk, napięcie, niepokój, obrzy-
dzenie, odraza, strach, wstyd, zdenerwowanie, 

znudzenie, żal, smutek, zniecierpliwienie, 
rozgoryczenie, nienawiść, apatia, przerażenie, 

zazdrość

Co nie jest opisem emocji:
W języku polskim mówi się np. „czuję się lekceważony, niedoceniany, nieważny”, jednak nie jest to 
opis emocji, lecz nasza interpretacja zachowania drugiej osoby (nasze myśli i przekonania na ten 
temat), tego jak jej działanie jest przez nas odbierane. 

Pozorne uczucia (Hottowy, 2017) w rzeczywistości są to nasze myśli: 
Czuję się lekceważony.
Czuję się gorszy.
Czuję się zawiedziony.
.
.
oszukany, niechciany, osaczony, opuszczony, nierozumiany, podejrzewany, pogardzany, niewspie-
rany, zaniedbywany, itp. 
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  2. Nazwanie konkretnego zachowania drugiej osoby 

Warto zwrócić uwagę na to, aby był to opis zachowania, a nie jego ocena. W takiej sytuacji 
pokazujemy partnerowi, że nie chodzi nam o to, jaką osobą jest, ale o to jak w danej sytuacji się 
zachowuje i jak to zachowanie na nas wpływa. Różnica między oceną, a spostrzeganiem polega 
na tym, że ocena jest subiektywna, a spostrzeganie obiektywne. Spostrzeganie jest tym co 
utrwaliłoby się na zdjęciu, jeżeli sfotografowalibyśmy zachowanie danej osoby bądź na nagraniu, 
jeżeli mielibyśmy pod ręką kamerę. Podczas opisu zachowania partnera warto unikać uogólnień 
„zawsze”, „często”, „nigdy”, „wszystko”, „nic”. 

3. Opis konsekwencji, jakie powoduje zachowanie osoby

Przekazanie partnerowi informacji o tym, z jaką potrzebą łączy się to uczucie, dzięki czemu 
będzie mu łatwiej zrozumieć dlaczego jego zachowanie wywołuje w nas konkretne emocje. 
np. lubię kiedy przytulasz mnie po powrocie z pracy więc:
- kiedy przytulasz mnie po powrocie z pracy czuję się szczęśliwa, 
- kiedy mnie nie przytulasz po powrocie z pracy odczuwam smutek i złość  

4. Poinformowanie o oczekiwaniach jakie mamy wobec partnera

Ważnym elementem jest poinformowanie partnera jakie mamy co do niego oczekiwania, aby nie 
musiały one pozostawać w sferze domysłów. Należy jednak liczyć się z tym, że zakomunikowanie 
potrzeb nie jest tożsame ze spełnieniem naszych oczekiwań ze strony partnera. Komunikaty typu 
„Ja” pozwalają każdej ze stron podzielić się swoimi emocjami i spostrzeżeniami, by ostatecznie na 
drodze kompromisu dojść do rozwiązania. 

5. Poinformowanie o konsekwencjach wynikających z niespełnienia oczekiwań

Czasami, gdy potrzeby obu stron są zbyt rozbieżne, można poinformować partnera, co w osta-
teczności planujemy zrobić, jeżeli z jego strony nie będzie chęci bądź gotowości do spełnienia  
naszych oczekiwań.

Wracając do kwestii trudności w proszeniu o pomoc, należy pamiętać, że mamy prawo do tego, by 
prosić innych o pomoc, a osoba do której kierujemy prośby ma prawo do tego, by odpowiedzieć 
na nasze prośby bądź nam odmówić. Z proszeniem o pomoc jest trochę jak z pieczeniem ciasta. 
Jeżeli nie podamy dokładnego przepisu, to nawet z tych samych składników można upiec rożne 
słodkości. W przypadku pomocy, jeżeli nie poinformujemy partnera czego potrzebujemy, możemy 
dostać wsparcie nie takie, jakiego w rzeczywistości byśmy chcieli. Dobrze odzwierciedla to tzw. 
„czytanie w czyichś myślach” czyli zakładanie, że doskonale wie się, co myśli o mnie mój partner 
bez dowodów to potwierdzających. Przykładem tego może być myśl „partner ma mnie za kalekę, 
jestem dla niego ciężarem, bo ciągle proszę go o pomoc, a on nie ma ochoty tego robić”.  Aby 
można byłoby uznać taką myśl za fakt, należałoby mieć dowód potwierdzający tezę, że partner 
nie ma ochoty nam już więcej pomagać, a więc musiałby nam o tym powiedzieć. Gdy nie mówimy 
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partnerowi o swoich potrzebach, on również może poczuć się w tym zagubiony i albo nie będzie 
pomagał nam wcale albo będzie robił to w nieodpowiedni sposób, bądź będzie nas nadmiarowo 
wyręczał, gdy nie ma takiej konieczności. Kolejną pułapką komunikacyjną mogą być również 
nadmierne uogólnienia - „skoro raz nam odmówił to już teraz będzie robił to zawsze”, „już raz ją 
poprosiłem i była zła, że musi to dla mnie zrobić”. W takich sytuacjach warto zdać sobie sprawę z 
tego, że myśli nie są faktem, obrazem rzeczywistości, a jedynie naszym subiektywnym odbiorem 
sytuacji. Tym, co może pomóc urealnić nasze obawy, jest poszukanie dowodów na słuszność 
naszych myśli oraz faktów zaprzeczających słuszności myśli. Można o zdanie zapytać ważne dla nas 
osoby, a najlepszym rozwiązaniem jest zawsze porozmawianie z zainteresowaną osobą. Kluczowym 
aspektem jest również umiejętność okazywania wdzięczności partnerowi za niesioną pomoc. 
Niekiedy trudności komunikacyjne w związku są na tyle rozległe, że para ma kłopoty w samo-
dzielnym odnalezieniu przestrzeni do rozmowy. W takich sytuacjach wskazane jest skorzystanie 
z terapii par/ małżeńskiej. Konsultacje psychologiczne/psychoterapeutyczne mogą okazać się 
również pomocne w sytuacji odczuwania złości i poczucia winy wynikającego z trudności z zajściem 
w ciążę, niemożliwości posiadania potomstwa, zbudowaniem nowej jakości związku po zachoro-
waniu, poradzeniu sobie z lękiem wynikającym z choroby. W przypadku mężczyzn trudności mogą 
dotyczyć kwestii poczucia męskości, sprawności fizycznej, kłopotów finansowych wynikających z 
ograniczeń zawodowych bądź częstych zwolnień lekarskich. 
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TĘCZA
Jesteś młody,
myślami wznosisz się
ponad przeszkody.
Po myślach przychodzą czyny,
chcesz wzbić się ponad wyżyny.
Snujesz plany i marzenia
- nawet trudne do spełnienia.
Pięknym barwom tęczy
oddajesz hołd największy
- chociaż zdarza się, że czasem
nie zwracasz uwagi,
gdy rozpościerają się nad lasem.
Pomagasz innym w potrzebie,
dostrzegasz również cierpienie,

nie myślisz jednak o chorobach,
aż tu nagle przychodzi diagnoza.
Bywa, że dobiera sobie inne do pary,
tworzy zespół- tak bardzo niechciany.
Zamykasz oczy, po chwili otwierasz
i mówisz, jakim prawem to się do mnie 
dobiera.
Choroba nie zna czasu ani godziny,
już wiesz, że z nią będziesz świętować
wszystkie urodziny.
Nie interesują ją wiek,
Twoje aktualne plany,
ona bezczelna ma swoje zamiary.
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I doświadczasz tego, czego
poznać nie chciałeś:
kroplówki, szpitale,

dni przez nią zdominowane.
Czasami da fory, leki ją stłamszą,

by za jakiś czas kolejny raz
pokazać moc władczą.

Siedzisz nad rzeką,
nadal jesteś młody.

Myślisz o planach i marzeniach
-one wciąż są, lecz coś się zmienia.

Kalendarz na trzy lata do przodu odpada,
może najbliższy tydzień

według zamysłu się poukłada.
Cele, które dalekosiężnie

sobie stawiałeś, dziś dopasowujesz
do możliwości, starasz się jak najbardziej.

Tęcza- każda wypatrzona.
Widzisz, czujesz bardziej, co dzieje się dookoła.

Życie wywrócone do góry nogami,
przeplecione bardzo niepożądanymi dniami.

Jednak mądra prawda się w nie wkrada,
teraz widzisz ją przejrzyście:

wciąż masz dar największy- życie.
Katarzyna Dogoda
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