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W artykule omówiono obecny stan wiedzy dotycz¹cej patogenezy reumatoidalnego zapalenia stawów podkrelaj¹c te zjawiska,
które mog¹ stanowiæ cele dla postêpowania terapeutycznego. Przedstawiono tak¿e prawdopodobne mechanizmy dzia³ania
tradycyjnie stosowanych leków oraz mo¿liwoci postêpu w zakresie metod leczenia tej choroby.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest to
przewlek³y, postêpuj¹cy proces zapalny rozpoczynaj¹cy siê w b³onie maziowej stawów, prowadz¹cy
do niszczenia tkanek stawowych, zniekszta³ceñ
i upoledzenia czynnoci stawów. W przebiegu
choroby mo¿e dojæ do zmian w wielu uk³adach
i narz¹dach - m.in. do zapalenia naczyñ, b³ony
naczyniowej oka, p³uc.
Pomimo wieloletnich badañ, nie uda³o siê
dotychczas poznaæ przyczyny RZS - coraz bogatsza
jest natomiast wiedza na temat jego patogenezy, stale
uzupe³niana nowymi elementami. Wobec braku
mo¿liwoci zwalczania choroby poprzez wp³yw na
czynnik przyczynowy, stosuje siê leki przeciwzapalne
i zwi¹zki, które maj¹ modyfikowaæ reakcje immunologiczne. Wszystkie te rodki czêsto nie przynosz¹
jednak poprawy, a uzyskanie pe³nego wyleczenia nie
jest dotychczas mo¿liwe. Trwaj¹ wci¹¿ badania
maj¹ce na celu poznanie czynników decyduj¹cych
o powstaniu choroby i o jej przebiegu, ka¿de
zaobserwowane zjawisko rozpatruje siê pod k¹tem
mo¿liwoci wykorzystania dla terapii.
Obecne omówienie zawiera krótki przegl¹d
osi¹gniêæ w zakresie mo¿liwoci leczenia RZS
z ostatnich lat.

choroby [4]. ¯adna z wielu hipotez dotycz¹cych
zwi¹zku wystêpowania RZS i czynników genetycznych
nie zosta³a jednak dotychczas udowodniona.
Od wielu lat podejmowane s¹ równie¿ próby
znalezienia czynnika zakanego, który by³by
odpowiedzialny za zapocz¹tkowanie i podsycanie
procesu autoimmunizacji prowadz¹cego do zapalenia
b³ony maziowej stawów chorych na RZS. Poszukiwany anygen móg³by byæ pochodzenia bakteryjnego - przetrwa³e zaka¿enie by³oby wówczas
ród³em ci¹g³ego uwalniania antygenu podtrzymuj¹cego proces zapalny. Sprawa ta jest niezwykle
trudna do wyjanienia, bowiem nawet w chorobach,
w których dochodzi do zaka¿enia znanymi
drobnoustrojami, a mianowicie w tzw. reaktywnych
zapaleniach stawów, nie uda³o siê dotychczas
przeledziæ mechanizmów prowadz¹cych do zmian
zapalnych w stawach. Czynnik zakany móg³by
oddzia³ywaæ wieloma drogami - poprzez
transformacjê komórek b³ony maziowej, wp³yw na
uwalnianie cytokin i funkcjê limfocytów, na zasadzie
mimikry molekularnej i reakcji krzy¿owej
powstaj¹cych przeciwcia³ lub autoreaktywnych
limfocytów T. Sporód drobnoustrojów, które uwa¿ane
s¹ za potencjalny czynnik wywo³uj¹cy RZS
najczêciej wymienia siê HTLV-1 (human T cell
leukemia virus) [5], CMV i herpes virus 6 [6, 7]. Chen
Czynniki odgrywaj¹ce rolê w patogenezie RZS i wsp. [8] badali mo¿liwoæ udzia³u bakterii jelitowych
jako cele (J=HCAJI) leczenia
w patogenezie RZS poprzez ocenê proliferacji
Istotn¹ rolê w zapocz¹tkowaniu procesu jednoj¹drowych komórek p³ynu stawowego
chorobowego przypisuje siê predyspozycji genetycznej w obecnoci antygenów bakteryjnych - u czêci
i zaka¿eniu wirusowemu. O wp³ywie czynników chorych wykazali oni wyran¹ zale¿noæ od
genetycznych mo¿e wiadczyæ fakt zwiêkszonej antygenów.
czêstoci wystêpowania antygenów zgodnoci
Poszukiwanie autoantygenu, odpowiedzialnego
tkankowej klasy II - HLA-DR4 i DR1 u chorych na za proces chorobowy w RZS równie¿ nie da³o
RZS i u cz³onków ich rodzin w porównaniu z ogóln¹ dotychczas rezultatów. Najwczeniej wykryte w tej
populacj¹, oraz zachorowañ u blini¹t jednojajowych chorobie przeciwcia³a, by³y to przeciwcia³a przeciw
[1, 2, 3]. Obserwuje siê tak¿e tzw. agregacjê rodzinn¹
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IgG, objête wspóln¹ nazw¹ umown¹ _ czynnik
reumatoidalny. Czynnik ten obecny jest w surowicy
wiêkszoci chorych - nie jest on jednak
patognomiczny, a we wczesnych okresach choroby
czêsto nie udaje siê go wykryæ. Rola czynnika
reumatoidalnego w patogenenzie zapalenia b³ony
maziowej nie jest jasna. czynnik nale¿¹cy do immunoglobulin klasy G i M tworzy z antygenem
kompleksy immunologiczne wi¹¿¹ce dope³niacz,
fagocytowane nastêpnie przez granulocyty p³ynu
stawowego. W wyniku aktywacji b³ony komórkowej
granulocytów dochodzi do uwalniania wolnych
rodników, produktów degradacji kwasu arachidonowego, enzymów lizosomalnych i szeregu
mediatorów reakcji zapalnej. W ten sam sposób
dzia³aj¹ kompleksy immunologiczne o innym sk³adzie,
które powstaj¹ w jamie stawowej w przebiegu RZS,
m.in. kompleksy przeciwcia³ przeciw kolagenowi
typu II [9] i przeciw filagrynie [10], ze swoistymi
antygenami. Na postawie badañ dowiadczalnych
wa¿a siê ostatnio, ¿e rezerwuarem antygenu mo¿e
byæ chrz¹stka stawowa (Klareskog).
Pierwszym etapem zaburzeñ immunologicznych i procesu zapalnego w b³onie maziowej
stawów jest prezentacja antygenu limfocytom CD4+
g³ównie przez makrofagi. Jak wiadomo rolê tê pe³niæ
mog¹ tak¿e limfocyty B, fibroblasty, komórki
dendrytyczne i komórki ródb³onka. £añcuch beta
cz¹steczek HLA klasy II i receptor TCR s¹ strukturami,
na które skierowaæ mo¿na dzia³anie hamuj¹ce
prezentacjê antygenu. Wiadomo równie¿, ¿e istotn¹
rolê w tym zjawisku odgywaj¹ cz¹steczki
kostymuluj¹ce - B7.1 i B7.2 wi¹¿¹ce siê
z receptorem CD 28 na limfocytach [11, 12, 13].
Makrofagi odgrywaj¹ bardzo istotn¹ rolê
w patogenezie RZS nie tylko jako komórki
prezentuj¹ce antygen, ale równoczenie jako ród³o
wielu cytokin prozapalnych - g³ównie IL-1, TNF-alfa,
IL-6, IL-8, a tak¿e IL-1 Ra, metaloproteaz oraz szeregu
mediatorów reakcji zapalnej [13].
Rola limfocytów w RZS, pomimo wieloletnich
badañ, nie jest dok³adnie poznana. Uwa¿a siê, ¿e
limfocyty T mog¹ mieæ kluczowe znaczenie
w odpowiedzi na - nieznany dot¹d - artrytogenny
antygen i w podtrzymywaniu procesu zapalnego.
Potwierdzeniem takiej roli limfocytow s¹ wyniki badañ
na modelach zwierzêcych - komórki te maj¹ zdolnoæ
przenoszenie zapalenia stawów na osobniki zdrowe;
ponadto niektóre metody leczenie RZS, w których
limfocyty s¹ celem okaza³y siê skuteczne [12].
Limfocyty znajduj¹ce siê w b³onie maziowej ulegaj¹
aktywacji i uwalniaj¹ szereg cytokin, maj¹cych
zasadnicze znaczenie dla zjawisk tocz¹cych siê
w stawie - s¹ to g³ównie IL-2 i IFN-gamma. Niektóre
klony limfocytów T maj¹ wybiórcz¹ zdolnoæ do

indukcji wytwarzania IL-1, IL-1 Ra, TNF-alfa i TNF-sR
oraz MMP i TIMP przez makrofagi [12]. Powoduj¹ one
ponadto aktywacjê synowiocytów i fibroblastów oraz
limfocytów B, prowadz¹c do ich proliferacji
i zwiêkszonego wytwarzania przeciwcia³ [12].
W patogenezie RZS uczestnicz¹ tak¿e
granulocyty obojêtnoch³onne, poprzez fagocytozê
kompleksów immunologicznych. Do nasilenia
procesu zapalnego przyczyniaj¹ siê równie¿
prawdopodobnie komórki tuczne znajduj¹ce siê
w ziarninie reumatoidalnej [14, 15].
W ci¹gu trzech ostatnich dziesiêcioleci
zmienia³y siê pogl¹dy dotycz¹ce roli ró¿nych
czynników w patogenezie RZS. W latach 70.
najwiêksze znaczenie przypisywano czynnikowi
reumatoidalnemu i kompleksom immunologicznym.
Lata 80. to okres nowych spostrze¿eñ zwi¹zanych
z udzia³em antygenów zgodnoci tkankowej
w aktywacji limfocytów. Ostatnia dekada jest er¹
cytokin. Wci¹¿ odkrywane s¹ kolejne zwi¹zki z tej
grupy, ich wzajemne relacje i zale¿noci od innych
czynników humoralnych uczestnicz¹cych w odpowiedzi immunologicznej, procesie zapalnym i niszczeniu
tkanek w przebiegu RZS.
Sieæ cytokinowa w ziarninie reuamtoidalnej
jest bardzo z³o¿ona. Obecne s¹ w niej cytokiny
prozapalne, przeciwzapalne, czynniki wzrostu
i czynniki chemotaktyczne. Taki podzia³ jest
oczywicie ogromnym uproszczeniem, gdy¿ ka¿da
z cytokin pe³ni równoczenie wiele funkcji.
Najwiêksze znaczenie ma IL-1 i IL-1 R oraz TNF-alfa
i TNF-alfa R. S¹ one obecne w p³ynie stawowym
i surowicy, stymuluj¹ wzajemnie swoj¹ produkcjê
a tak¿e produkcjê GM-CSF, IL-6, LIF i IL-8
[12, 16, 17]. W przeciwieñstwie do cytokin
wytwarzanych przez makrofagi, cytokiny wytwarzane
przez limfocyty T s¹ sk¹po reprezentowane w stawach
w przebiegu RZS. Do cytokin tych nale¿¹ IL-2
i INF-gamma pochodz¹ce z limfocytów Th1 oraz IL-4
i IL-5 wytwarzane przez limfocyty Th2. Pochodzenia
limfocytarnego s¹ tak¿e TGF-beta, IL-10 i IL-13 [17].
Ostatnio zwrócono uwagê na znaczenie IL-15 w RZS.
Cytokina ta wytwarzana jest przez makrofagi, dzia³a
jako chemoatraktant dla limfocytów T i pobudza je
do produkcji TNF-alfa [18].
W patogenezie RZS istotn¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e
cz¹steczki adhezyjne. W ródb³onkach naczyñ b³ony
maziowej stawów stwierdza siê zwiêkszon¹ ekspresjê
P-selektyny i E-selektyny, a tak¿e ICAM-1 [19].
Komórki warstwy wyció³kowej b³ony maziowej
wykazuj¹ ekspresjê VLA-5, natomiast limfocyty
ziarniny reumatoidalnej - ekspresjê antygenów
czynnociowych limfocytów - LFA-1, a tak¿e VLA-4
i ICAM-1 [19]. W p³ynie stawowym stwierdza siê
zwiêszone stê¿enie cz¹steczek Mac-1, VLA-1, 3 i 6
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oraz E-selektyny przy obni¿onym stê¿eniu
L-selektyny. Wartoci te wykazywa³y korelacjê
z aktywnoci¹ choroby [19, 20].
Aktywacja komórek fagocytuj¹cych w stawie szczególnie granulocytów obojêtnoch³onnych powoduje uruchomienie kaskadowej przemiany kwasu
arachidonowego, w której udzia³ bierze szereg
enzymów - cyklooksygenaza-1 (Cox-1), cyklooksygenaza-2 (Cox-2) oraz lipooksygenaza. Powstaj¹ce
eikozanoidy, szczególnie PGE2 i leukotrien B4
stymuluj¹ reakcjê zapaln¹ drog¹ wielu z³o¿nych
mechanizmów. Zwi¹zki uwalniane z fagocytuj¹cych
komórek powoduj¹ destrukcjê tkanek, a przy tym
mog¹ wywo³ywaæ zmianê cech antygenowych bia³ek
i nasilaæ reakcje immunologiczne. Z procesem
zapalnym w b³onie maziowej ³¹czy siê tak¿e
neoangiogeneza [21].
Opisane w skrócie zjawiska zachodz¹ce
w patogenezie RZS uk³adaj¹ siê w sekwencjê (ryc. 1),
w której ka¿dy element mo¿e stanowiæ cel dla
postêpowania leczniczego (ryc. 2). Dotychczas jednak
- jak ju¿ wspomniano - nie uda³o siê znaleæ metody
na zatrzymanie tego procesu. Nie zosta³ nawet
poznany mechanizm dzia³ania tradycyjnie

Czynniki
rodowiskowe

Czynniki
genetyczne

Aktywacja uk³adu immunologicznego

Proces zapalny

Objawy kliniczne
uszkodzenie tkanek stawowych
zmiany narz¹dowe

Ryc. 1. Schemat patogenezy RZS
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stosowanych leków, a kolejne, proponowane metody
leczenia nie zda³y jeszcze próby czasu.
Wp³yw tradycyjnie stosowanych leków na
poszczególne ogniwa procesu chorobowego
w przebiegu RZS
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
Mechanizm dzia³ania NLPZ polega g³ównie na
hamowaniu degradacji kwasu arachidonowego
wywo³anej przez enzymy Cox-1 i Cox-2. Znacznie
mniejsze jest ich oddzia³ywanie na lipooksygenazê.
Leki te maj¹ poredni - poprzez prostaglandyny wp³yw na odpowied immunologiczn¹, zarówno
komórkow¹ jak humoraln¹, hamuj¹ ponadto
metabolizm granulocytów, a niektóre z nich dzia³aj¹
na objawy zapalenia poprzez uk³ad nerwowy
[22, 23, 24].
NLPZ stosowane s¹ od wielu lat jako leki
pierwszej linii - coraz liczniejsze s¹ jednak
obserwacje o ich niepo¿¹danym dzia³aniu u chorych
leczonych w sposób przewlek³y. Objawy uboczne
zwi¹zane s¹ g³ównie z blokowaniem fizjologicznej
bariery tworzonej przez eikozanoidy w obrêbie b³ony
luzowej przewodu pokarmowego, a tak¿e nerek
[23, 25]. Zmniejszone wytwarzanie prostaglandyn
dzia³aj¹cych ochronnie prowadzi do wzrostu
produkcji kwasu solnego w ¿o³¹dku, os³abienia
przep³ywu krwi w naczyniach b³ony luzowej,
ograniczenia wytwarzania luzu, a tak¿e produkcji
dwuwêglanów w dwunastnicy.
Wiêkszoæ przypadków zgonu spowodowanego
perforacj¹ i krwawieniem z przewodu pokarmowego,
dotycz¹ chorych d³ugotrwale leczenych NLPZ
[26, 27]. Obserwacje te nakazuj¹ zwiêkszenie
ostro¿noci w doborze i dawkowaniu omawianej
grupy leków. Wykazano ponadto, ¿e u chorych,
u których szybko narastaj¹ objawy zapalne
(agresywna postaæ RZS), korzystne jest wczesne
zastosowanie leków modyfikuj¹cych proces zapalny.

Czynniki odgrywaj¹ce rolê w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów jako cele dla leczenia

komórki
uczestnicz¹ce
w odpowiedzi
immunologicznej
i w procesie
zapalnym oraz
ich receptory
czynniki
odpowiedzialne za
syntezê kwasów
nukleinowych

cytokiny
i wi¹¿¹ce
siê z nimi
receptory

mediatory
reakcji
zapalnej
cz¹steczki
adhezyjne
enzymy zwi¹zane z
przemian¹ kwasu
arachidonowego,
metaloproteazy

Ryc. 2. Etiopatogeneza reumatoidalnego zapalenia stawów
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Leki modyfikuj¹ce proces zapalny
Najstarsze leki modyfikuj¹ce to sole z³ota
stosowane obecnie w postaci roztworów wodnych (sól
sodowa kwasu aurotiojab³kowego) lub zawiesiny
oleistej (sól z³otawa 1-tioglukozy) domiêniowo,
a tak¿e auranofiny podawanej doustnie. Tej ostatniej
postaci dotychczas w Polsce nie wprowadzono.
Pomimo, ¿e dzia³anie hamuj¹ce zwi¹zków z³ota
obserwuje siê tylko u oko³o 30% chorych i ¿e czêsto
wywo³uj¹ one objawy niepo¿¹dane, du¿a wartoæ
auroterapii polega na mo¿liwoci uzyskania
d³ugotrwa³ej remisji, utrzymuj¹cej siê pomimo
zaprzestania leczenia lub stosowania jedynie dawek
przypominaj¹cych. Takiego efektu nie obserwowano
po innych lekach modyfikuj¹cych [28]. Dzia³anie soli
z³ota jest bardzo z³o¿one i nie do koñca poznane.
Wykazano, ¿e maj¹ one wp³yw na czynnoæ komórek
immunokompetentnych, szczególnie monocytów,
czego dowodem jest m.in. spadek produkcji lub
aktywnoci cytokin prozapaplnych wtwarzanych
przez ten typ komórek, g³ównie IL-1 [29, 30]. Podczas
leczenia z³otem obserwuje siê równie¿ spadek stê¿enia
IL-6 w surowicy [31]. Wykazano równie¿ zmniejszenie wytwarzania IL-8 przez synowiocyty [32],
monocyty i ródb³onki [33]. Auranofina hamowa³a
produkcjê TNF-alfa przez monocyty i wp³yw tej
cytokiny na granulocyty obojêtnoch³onne, a tak¿e
zmniejsza³a ekspresjê IL-6 w obrêbie b³ony maziowej
[34] Zwi¹zki z³ota in vitro hamowa³y proliferacjê
limfocytów indukowan¹ przez mitogeny [35],
obni¿a³y syntezê IL-2 oraz ekspresjê i uwalnianie
IL-2 R przez aktywowane limfocyty [36]. Wykazano
tak¿e hamuj¹cy wp³yw tych leków na niektóre funkcje
IFN-gamma, a mianowicie na indukcjê ekspresji
antygenów HLA klasy II na monocytach
i ródb³onkach, co w konsekwencji prowadzi do
blokowania prezentacji antygenu, a tak¿e ekspresji
cz¹steczek adhezyjnych. Dzia³anie to mo¿e byæ
przyczyn¹ zmniejszonego nap³ywu komórek do jamy
stawowej i ograniczenia neoangiogenezy [37, 38]. Sole
z³ota dzia³aj¹ ponadto jako zmiatacze kwasu
podchlorowego [30].
Z³o¿one i bêd¹ce przedmiotem badañ jest tak¿e
dzia³anie hydroksychlorochiny i chlorochiny.
Stosunkowo ma³a toksycznoæ tych zwi¹zków
i mo¿liwoæ stosowania ich kombinacji z innymi
lekami modyfikuj¹cymi sk³ania do dalszych dociekañ.
Oba zwi¹zki gromadzone s¹ w lizosomach, wywieraj¹
wp³yw na czynnoæ monocytów obni¿aj¹c
wytwarzanie przez nie IL-1, IL-6 i TNF-alfa, hamuj¹
tak¿e syntezê IL-6 przez limfocyy T - spadek stê¿enia
tej cytokiny obserwuje siê w surowicy chorych
podczas leczenia [40, 41].
Czêsto stosowanym lekiem modyfikuj¹cym jest
równie¿ sulfasalazyna. Lek ten ma cechy NLPZ -

hamuje tworzenie prostaglandyn - a równoczenie
wp³ywa na szereg zjawisk zwi¹zanych z odpowiedzi¹
immunologiczn¹ [42, 43]. W badaniach in vitro
wykazano, ¿e sulfasalazyna hamuje produkcjê
IL-1 beta i TNF-alfa przez monocyty [42], obni¿a
zdolnoæ wi¹zania TNF-alfa z receptorem a tak¿e
hamuje wytwarzanie IL-2 i IFN-gamma przez
limfocyty T, proliferacjê limfocytów B i produkcjê
przeciwcia³ [43]. Lek ma ponadto wp³yw obni¿aj¹cy
metabolizm granulocytów obojêtnoch³onnych
i neoangiogenezê [33, 44, 45, 46].
D-penicylamina by³a pocz¹tkowo stosowana
jako zwi¹zek, który mia³ powodowaæ rozbijanie
czynnika reumatoidalnego i jego kompleksów z IgG.
Okaza³o siê jednak, ¿e stê¿ênie leku osi¹gane in vivo
nie wystarcza, aby uzyskaæ taki efekt. Wykazano
natomiat, ¿e D-penicylamina ma wp³yw na limfocyty T
- g³ównie CD4+, hamuj¹c ich aktywacjê, produkcjê
IFN-gamma i IL-2, a tak¿e powoduj¹c spadek funkcji
limfocytów B i produkcji przeciwcia³ [45]. Stwierdzono
ponadto, ¿e zwi¹zek ten powoduje zmniejszenie
ekspresji genu dla IL-8 i neowaskularyzacji [33].
D-penicyalmina jest obecnie rzadko stosowana
w leczeniu RZS z uwagi na objawy niepo¿¹dane
wystêpuj¹ce podczas jej podawania. M.in. zalicza siê
j¹ do zwi¹zków indukuj¹cych toczeñ uk³adowy i inne
choroby autoimmunizacyjne.
W ostatnich latach do leków modyfikuj¹cych
proces zapalny nale¿y metotreksat, chocia¿ jest on
zwi¹zkiem o dzia³aniu cytotoksycznym, a jego
stosowania wymaga wielkiej ostro¿noci. Zasadnicze
dzia³anie metotreksat to blokowanie podzia³ów
komórkowych - jako analog kwasu foliowego hamuje
on reduktazê kwasu dihydrofoliowego i zaburza
syntezê DNA [47]. Jest on tak¿e inhibitorem syntezy
cytokin prozapalnych i metaloproteaz [48, 49]. Jego
dzia³anie na proces zapalny w przebiegu RZS wi¹¿e
siê tak¿e z hamowaniem syntezy leukotrienu B4 [47].
Stosowanie metotreksatu jest jednak ograniczone ze
wzglêdu na jego dzia³anie toksyczne zwi¹zane
g³ównie z uszkadzaniem szybko mno¿¹cych siê
komórek (szpik kostny, b³ony luzowe), narz¹dów
mi¹¿szowych i silnym wp³ywem teratogennym.
Glikokortykosteroidy (GKS) oddzia³ywuj¹ na
wszystkie komórki odgrywaj¹ce rolê w odpowiedzi
immunologicznej i procesie zapalnym. Mechanizm ich
dzia³ania jest z³o¿ony i nieca³kowicie poznany, polega
on g³ównie na regulacji genów odpowiedzialnych za
transkrypcjê. GKS tworz¹ ze swoistymi receptorami
cytoplazmatycznymi kompleksy, które nastêpnie s¹
przenoszone do j¹dra komórkowego. Wykazano, ¿e
u chorych na RZS gêstoæ tych receptorów jest
zmniejszona, chocia¿ nie wywo³uje to opornoci na
GKS [51]. Wp³yw leków z tej grupy na produkcjê
cytokin to nie tylko supresja transkrypcji, ale tak¿e
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odgrywaj¹cym rolê w patogenezie choroby m.in.
przeciw receptorom znajduj¹cym siê na limfocytach T,
cytokinom prozapaplnym - szczególnie TNF-alfa [63],
cz¹steczkom adhezyjnym [64]. Podjêto tak¿e próby
stosowania cytokin przeciwzapalnych, inhibitorów
metaloproteaz, dope³niacza a tak¿e terapii genowej.
Mo¿liwoci terapii genowej w RZS i pocz¹tkowe
wyniki tych metod leczenia przedstawiono ostatnio
w obszernych opracowaniach [65, 66]. Wszystkie te
biologiczne mo¿liwoci oddzia³ywania na proces
chorobowy wymagaj¹ bardzo ostro¿nego podejcia wi¹¿¹ siê bowiem z zagro¿eniem powstawania
kolejnych przeciwcia³ i zaburzenia homeostazy
w ustroju.
Nadal podejmuje siê równie¿ próby stosowania
leków, dotychczas niewykorzystywanych w leczeniu
RZS. Jednym z nich jest analog witaminy D3, który
powoduje nieswoist¹ indukcjê odpowiedzi ze strony
limfocytów Th2 prowadz¹c do zwiêkszonego
uwalniania IL-4 i IL-10. W badaniach
dowiadczalnych lek ten zapobiega³ wyst¹pieniu
zapalenia stawów w 50%, a podany na pocz¹tku
objawów choroby ³agodzi³ jej przebieg [67].
Dzia³anie przeciwzapaplne w RZS mo¿e mieæ
tak¿e pentoksyfilina, m.in. poprzez hamowania
wytwarzania TNF-alfa, co stwierdzono w badaniach
in vitro i in vivo [68, 69].
Leflunomide, FK 506, rapamycyna, to zwi¹zki
hamuj¹ce syntezê pirymidyny, proliferacjê,
ró¿nicowanie i aktywacjê limfocytów T [70, 71].
Kontrowersyjn¹ metod¹ leczenia jest
synowektomia chemiczna i izotopowa [71].
Do¿ylne stosowanie immunoglobulin chorym
na RZS, w oko³o po³owie przypadków prowadzi do
zmniejszenia nasilenia objawów zapalnych i spadku
stê¿enia bia³ek ostrej fazy. Stwierdzono, ¿e
równoczenie dochodzi do obni¿enia stê¿enia IL-6,
natomiast stê¿enie TNF-alfa po pierwszej infuzji
wzrasta, a po nastêpnych stopniowo maleje [72].
Zjawiska te nie zosta³y na razie wyjanione.
Trwaj¹ próby leczenia ciê¿kich postaci RZS
przeszczepami autologicznych komórek hematopoetycznych - metodyka jest obecnie udoskonalana,
pierwsze wyniki trudne s¹ jeszcze do oceny ze
wzglêdu na krótki okres obserwacji chorych [73].
Jedn¹ z dróg zapobiegania destrukcji chrz¹stki
stawowej lub nawet jej rekonstrukcji mo¿e byæ
w przysz³oci przywracanie funkcji chondrocytów.
Komórki te hodowane in vitro z polimerami w³óknika
po wszczepieniu do stawu w 80% odzyskiwa³y
Inne metody leczenia RZS
zdolnoæ tworzenia substancji podstawowej
Mo¿liwoci leczenia RZS poszukuje siê chrz¹stki [74].
równoczenie poprzez próby stosowania przeciwcia³
Niektóre objawy i powik³ania narz¹dowe RZS
monoklonalnych przeciwko wielu czynnikom
wymagaj¹ specjalnego podejcia terapeutycznego.
os³abienie szeregu procesów potranskrypcyjnych
i zmniejszenie stabilnoci mRNA [52]. Dochodzi do
zmniejszenia syntezy IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alfa,
GM-CSF [32, 33, 35]. W badaniach klinicznych
wykazano, ¿e pulsacyjne stosowanie GKS u chorych
na RZS obni¿a³o stê¿enie IL-1, IL-6, IL-8 i sIL-2 R
[54] w surowicy, podawanie ma³ych dawek
prowadzi³o do obni¿enia stê¿enia sIL-2 R i TNF-alfa
[16]; równoczenie obserwowano poprawê kliniczn¹.
Sporód leków immunosupresyjnych zastosowanie w leczeniu RZS znalaz³a azatiopryna pochodna 6-merkaptopuryny. Powoduje ona
przerwanie szlaków metabolicznych komórki przez
zaburzenie syntezy i metabolizmu polinukleotydów,
jak równie¿ zmiany funkcji DNA i RNA. Hamowana
jest synteza immunoglobulin, obni¿a siê stê¿enie
niektórych cytokin - g³ównie IL-6 [55, 56].
Cyklofosfamid dzia³a z kolei g³ównie na drodze
alkilacji DNA, która prowadzi do powstawania jego
niekoduj¹cych sekwencji, hamowania replikacji
i transkrypcji. Wskazaniem do stosowania cyklofosfamidu u chorych na RZS jest zapalenie naczyñ
(Vasculitis rheumatoidea), ciê¿kie powik³ania
narz¹dowe, wybitnie ciê¿ki przebieg choroby [57].
Cyklosporyna A stosowana przed laty
w leczeniu RZS, zosta³a wówczas uznana za lek
obci¹¿ony zbyt du¿ym ryzykiem powik³añ ze strony
nerek. Ostatnio jednak nowe preparaty tego zwi¹zku
okaza³y siê bezpieczniejsze. Opracowano cis³e
zasady podawania leku, czynniki ryzyka
i przeciwwskazania [58, 59, 60]. Mechanizm dzia³ania
cyklosporyny, to g³ównie hamowanie transkrypcji dla
IL-2 - podejrzewa siê jednak, ¿e ma ona wp³yw na
inne zjawiska immunologiczne. Wykazano, ¿e hamuje
aktywacjê limfocytów TCD4+, a tak¿e limfocytów B
[58].
W ostatnich latach uznano, ¿e zró¿nicowany
mechanizm dzia³ania poszczególnych grup leków
mo¿na by³oby wykorzystaæ do leczenia
kombinowanego - tak, aby sumowa³y siê efekty
przeciwzapalne i hamuj¹ce postêp zmian,
a zmniejszone dawki pozwala³y unikn¹æ objawów
niepo¿¹danych. Zaproponowano ju¿ szereg takich
kombinacji. Kojarzy siê ze sob¹ hydroksychlorochinê,
sulafsalazynê i metotreksat, a tak¿e cyklosporynê-A
i metotreksat, lub cyklosporynê i chlorochinê
[60, 61, 62]. Brak jeszcze odleg³ej oceny wyników
tego rodzaju leczenia, nale¿y wiêc na razie traktowaæ
je jako jedn¹ z metod eksperymentalnych.
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Czêstym powik³aniem RZS po d³ugim okresie trwania
choroby jest skrobiawica. Dotychczasowe metody
leczenia skrobiawicy - stosowanie leków
immunosupresyjnych i kolchicyny - nie daj¹
oczekiwanych efektów. Ostatnio proponuje siê
leczenie podofilotoksyn¹, która hamuje podzia³y
komórkowe w metafazie. Lek jest dobrze tolerowany,
obserwuje siê jego ochronny wp³yw na czynnoæ
nerek [75]. Poszukuje siê równoczenie czynnika,
który móg³by hamowaæ tworzenie bia³ek amyloidu,
blokowaæ geny odpowiedzialne za ich syntezê lub
transport ródkomórkowy [76].
Jednym z dodatkowych obci¹¿eñ utrudniaj¹cych leczenie chorych na RZS s¹ zaka¿enia
dodatkowe. Zwrócono m.in. uwagê na zaka¿enie
przez Helicobacter pylori. Okaza³o siê, ¿e jego
eradykacja prowadzi do znacznego zmniejszenia siê
aktywnoci procesu zapalnego w stawach [77].
Strategia leczenia RZS
Celem leczenia RZS jest opanowanie procesu
zapalnego oraz zapobieganie uszkodzeniu tkanek
i kalectwu. Wed³ug ostatnich zestawieñ okazuje siê,
¿e w zale¿noci od pocz¹tkowych objawów mo¿na
wyodrêbniæ dwie postaci choroby: ³agodn¹
i agresywn¹ [78]. Postaæ ³agodn¹ obserwuje siê
u oko³o 50-60% chorych. Czas trwania sztywnoci
porannej nie przekracza u nich jednej godziny,
obrzêkniête s¹ tylko pojedyncze stawy, nie pojawiaj¹
siê guzki reumatoidalne ani wczesne zmiany
radiologiczne w stawach, szybkoæ opadania krwinek
i stê¿enie CRP jest ni¿sze ni¿ 1,5-krotna wartoæ
prawid³owa. W tych przypadkach leczenie rozpoczyna
siê od NLPZ, a póniej wprowadza siê lek
modyfikuj¹cy proces zapalny, ewentualnie
pocz¹tkowo z pomostowym podawaniem ma³ych
dawek prednizonu.

Natomiast u chorych z postaci¹ agresywn¹
(40-50% przypadków) obserwuje siê bardzo szybki
postêp zmian chorobowych - w oko³o po³owie
przypadków w ci¹gu 5 do 10 lat dochodzi do kalectwa.
Od pocz¹tku choroby zajête s¹ liczne stawy, pojawiaj¹
siê guzki reumatoidalne, zmiany narz¹dowe, dochodzi
do znacznego przyspieszenia opadania krwinek
czerwonych i wzrostu stê¿enia bia³ek ostrej fazy,
a tak¿e wysokiego miana czynnika reumatoidalnego
w surowicy. Wczenie pojawiaj¹ siê zmiany
radiologiczne w stawach. W tych przypadkach
powolne wspinanie siê po tradycyjnej piramidzie
terapeutycznej mo¿e byæ strat¹ czasu [78]. Zamiast
wstêpnego stosowania NLPZ nale¿y wczenie
rozpocz¹æ podawanie leków modyfikuj¹cych proces
zapalny, zwi¹zków immunosupresyjnych lub
zastosowaæ terapiê kombinowan¹. S³usznoæ takiego
postêpowania znajduje coraz czêciej potwierdzenie
w wieloletnich obserwacjach du¿ych grup
chorych [28, 79].
Wyniki leczenia RZS s¹ w znacznym stopniu
zale¿ne od wczesnego rozpoznania i systematycznej
obserwacji chorych. Oprócz farmakoterapii
i immunoterapii w leczeniu tym stosuje siê szereg
innych metod - szczególnie leczenie operacyjne,
leczenie ruchem, zabiegi z zakresu medycyny
fizykalnej i balneoterapii. Ogromne znaczenie ma
równie¿ psychoterapia - wymaga ich zmieniona
w zwi¹zku z t¹ ciê¿k¹ zapaln¹ chorob¹ psychika
chorych i sytuacja ¿yciowa, w której siê znaleli.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e du¿e zaanga¿owanie
badaczy w sprawê rozwi¹zania przyczyny RZS
i dalsze osi¹gniêcia w zakresie wyjaniania patogenezy
choroby pozwol¹ w najbli¿szej przysz³oci skutecznie
j¹ leczyæ.
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A modern therapeutic approach to rheumatoid arthritis
RENA ZIMMERMANN-GÓRSKA

Summary
The article is a review of current understanding of rheumatoid arthritis pathogenesis with pointing out the
possible therapeutic targets. The probable mechanisms of action of the traditional antirheumatic drugs are
presented as well as the future perspectives for a therapeutic approach.

