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Zapalenie stawów wywo³ywane bezporednio przez
drobnoustroje
MARIUSZ PUSZCZEWICZ
Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna Akademii Medycznej w Poznaniu

Infekcyjne zapalenie stawów (i.z.s.) jest to proces
zapalny wywo³any obecnoci¹ ¿ywych drobnoustrojów
w obrêbie jamy stawowej lub tkanek oko³ostawowych.
Wystêpuje ono stosunkowo rzadko, nale¿y jednak do
sytuacji klinicznych wymagaj¹cych szybkiego
rozpoznania i mo¿liwie natychmiastowego wdro¿enia
leczenia [6]. Bior¹c pod uwagê czynniki etiologiczne, to
zapalenie stawów mo¿na podzieliæ na: bakteryjne,
wirusowe, grzybicze lub paso¿ytnicze. Do zapalenia
stawów predysponuj¹ pewne sytuacje kliniczne, które
podzielono na miejscowe oraz uk³adowe.
Do miejscowych czynników predysponuj¹cych
nale¿¹ zapalenie stawów indukowane obecnoci¹
kryszta³ów, stawy Charcota, zmiany zwyrodnieniowe, a
tak¿e uraz oraz nak³ucia i zabiegi w obrêbie stawu. Do
uk³adowych natomiast zalicza siê cukrzycê, marskoæ
w¹troby, niewydolnoæ nerek, chorobê nowotworow¹,
reumatoidalne zapalenie stawów oraz stosowanie leków
immunosupresyjnych i glikokortykosteroidów
W 90% przypadków zaka¿enie szerzy siê droga
krwiopochodna, z ognisk zaka¿enia utajonego lub
w wyniku do¿ylnego stosowania narkotyków przez osoby
uzale¿nione, a u oko³o 10% zaka¿enie stawów dokonuje
siê przez ci¹g³oæ lub jako efekt bezporedniej penetracji
drobnoustroju (uraz).
Postêpowanie diagnostyczne opiera siê na
zebraniu szczegó³owego wywiadu, ze szczególnym
uwzglêdnieniem urazu, zachowañ spo³ecznych
(narkomania) oraz ognisk zaka¿enia utajonego.
Nastêpnym etapem w ustaleniu rozpoznania jest badanie
przedmiotowe chorego, z uwzglêdnieniem badania
ginekologicznego, laryngologicznego i stomatologicznego. Badaniem o najwiêkszym znaczeniu jest
analiza p³ynu stawowego. Obejmuje ona badanie
bakteriologiczne, tj posiewy w kierunku bakterii
tlenowych i beztlenowych oraz pr¹tków i grzybów, a tak¿e
barwienia metod¹ Grama preparatów z osadu p³ynu.
W p³ynie stawowym ocenia siê tak¿e liczbê krwinek
bia³ych z ich odsetkiem oraz obecnoæ kryszta³ów,

stê¿enie bia³ka i glukozy [2]. Ponadto wykonuje siê
posiewy krwi i z innych okolic cia³a, OB i morfologiê
krwi. Nale¿y tak¿e wykonaæ rtg zajêtych stawów oraz
usg, MRI/ KT oraz w niektórych przypadkach
scyntygrafiê. Jednak w pierwszym okresie nie stwierdza
siê zmian w badaniu radiologicznym zajêtych stawów.
Widoczne s¹ jedynie obrzêk tkanek miêkkich i wysiêk.
W póniejszym okresie wykazaæ mo¿na osteoporozê
przystawow¹, ogniska osteolityczne lub nad¿erki w
obrêbie chrz¹stki. Celem wykazania wczesnych zmian
najskuteczniejsza okaza³a siê tomografia komputerowa,
zw³aszcza, gdy zajêty jest staw biodrowy. Jednak
ostateczne rozpoznanie ustala siê tylko wówczas gdy
uwidoczni siê bakterie w barwieniu metod¹ Grama lub
w czasie hodowli na odpowiednich po¿ywkach.
Porednim dowodem zaka¿enia stawu jest poprawa stanu
chorego po zastosowaniu leczenia antybiotykami.
Celem postêpowania leczniczego jest
wyja³owienie stawu, jego odbarczenie oraz przywrócenie
prawid³owego zakresu ruchów. Postêpowanie lecznicze
obejmuje stosowanie antybiotyków, nak³ucie lub ci¹g³y
drena¿ stawu oraz w niektórych przypadkach
artroskopowe oczyszczenie stawu lub artrotomia
otwarta [3].
Powik³aniem zaka¿enia stawów jest martwica
septyczna, zapalenie szpiku, przetoki, ograniczenie
zakresu ruchów w zajêtym stawie.
BAKTERYJNE ZAPALENIE STAWÓW
Niegonokokowe zapalenie stawów
W tabeli I zestawiono najczêstsze bakterie
odpowiedzialne za zaka¿enie stawów. Rodzaj bakterii
zale¿y od czynników predysponuj¹cych. Jednym z nich
jest wiek chorego. U noworodków i dzieci powy¿ej 2 r.¿.
przyczyn¹ zaka¿eñ s¹ gronkowce z³ociste, za u dzieci
do 2 r.¿. pa³eczki grypy. W grupie m³odych doros³ych
osób aktywnych seksualnie s¹ dwoinki rze¿¹czki.
Natomiast u osób doros³ych i w podesz³ym wieku to
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g³ównie gronkowiec z³ocisty (50% drobnoustrojów) oraz
paciorkowce i pa³eczki Gram-ujemne s¹ przyczyn¹
zaka¿eñ stawów Kolejnym czynnikiem predysponuj¹cym
s¹ wspó³istniej¹ce choroby. I tak u osób przyjmuj¹cych
narkotyki do¿ylnie najczêstszym drobnoustrojem s¹
atypowe pr¹tki, bakterie Gram-ujemne oraz grzyby
(Candida albicans). Chorzy na reumatoidalne zapalenie
stawów ulegaj¹ zaka¿eniu gronkowcem z³ocistym,
a chorzy na toczeñ uk³adowy bakteriami salmonella.
Natomiast u 50% chorych na hemofiliê przyczyn¹
zaka¿enia jest gronkowiec z³ocisty, a u pozosta³ych
paciorkowce i pr¹tki. Gronkowiec z³ocisty jest tak¿e
najczêstsz¹ przyczyn¹ zaka¿enia stawów w wyniku
dostawowego podania glikokortykosteroidów.
W przypadku urazu najczêciej stwierdza siê zaka¿enie
pa³eczkami Gram-ujemnymi, beztlenowcami oraz
gronkowcem z³ocistym (tab. I).

Objawy kliniczne
Podstawowym objawem jest ból, obrzêk,
zaczerwienienie, nadmierne ucieplenie zajêtego stawu
oraz ograniczenie jego ruchomoci. Zaka¿enie dotyczy
zwykle jednego stawu, u 50% chorych jest to staw
kolanowy. Inne rzadziej zajête stawy to barkowy,
³okciowy, skokowy. U narkomanów stosuj¹cych do¿ylnie
heroinê najczêciej dochodzi do zajêcia stawów
w³óknisto-chrzêstnych oraz kr¹¿ków miêdzykrêgowych
Natomiast chorzy na reumatoidalne zapalenie stawów
z objawami zajêcia jednego lub kilku stawów powinni
byæ zawsze podejrzewani o bakteryjne zapalenie stawów.
U osób w podesz³ym wieku zaka¿enie bakteryjne stawów
ma przebieg bezgor¹czkowy, z prawid³ow¹ liczb¹
leukocytów. Cechuje siê zajêciem najczêciej stawów
kolanowych i biodrowych oraz du¿¹ miertelnoci¹.

Tabela I. Bakterie zwi¹zane z zaka¿eniem stawów

Badania laboratoryjne
W przypadku podejrzenia o zaka¿enie bakteryjne stawów
nale¿y wykonaæ badania OB, CRP, morfologiê, analizê
p³ynu stawowego, posiewy krwi, posiewy z innych czêci
cia³a oraz badania radiologiczne zajêtych stawów. Odczyn
Biernackiego jest zwykle przyspieszony, choæ badanie
to jest nieswoiste. Stê¿enie CRP jest podwy¿szone,
z regu³y powy¿ej 40 mg /l . W morfologii krwi stwierdza
siê leukocytozê. Podstaw¹ rozpoznania niegonokokowego zapalenia stawów jest wykazanie bakterii
w obrêbie p³ynu stawowego [2]. U wiêkszoci chorych
stwierdza siê dodatnie wyniki posiewów p³ynu
stawowego. Jednoczenie nale¿y wykonaæ posiewy krwi.
Dodatnie wyniki posiewu stwierdza siê u 30-50% chorych
z zaka¿eniem jednostawowym oraz u 75% pacjentów
z zaka¿eniem wielostawowym. Nale¿y wykonaæ równie¿
posiewy z innych prawdopodobnych miejsc zaka¿enia.
S¹ nimi najczêciej drogi moczowe, p³uca i skóra.

Bacteroides fragilis
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella species
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Tabela II. Wstêpny wybór antybiotyku
Czynnik predysponuj¹cy

Drobnoustrój

Leczenie

Dzieci> 2r.¿. i doroli z zapaleniem
wielostawowym lub
z upoledzon¹ odpornoci¹

Gronkowiec z³ocisty

nafcylina (np.Unipen) 1-2 g i.v. co 4 godziny
przez 2-4 tygodnie, nastêpnie p.o.przez
kolejne 2-4 tygodnie

Osoby w podesz³ym wieku,
chorzy z upoledzon¹ odpornoci¹

Paciorkowce grupy A

wodny roztwór penicyliny G 1-2 mln j.
i.v. co 4 godziny

Osoby w podesz³ym wieku,
chorzy z upoledzon¹ odpornoci¹

Paciorkowce z grupy
innej ni¿ A
(pa³eczki jelitowe)

Ampicylina 1-2 g i.v. co 4 godziny
oraz gentamycyna 1 mg/kg m.c. i.v. co 8 godzin

Dzieci < 2 r.¿., osoby w podesz³ym wieku,
chorzy na toczeñ uk³adowy i narkomani

Pa³eczki Gram-ujemne

Cefalosporyny III generacji lub gentamycyna
1 mg / kg m.c. co 8 h oraz nafcylina 1-2 g
i.v. co 4 godziny U narkomanów do gentamycyny
nale¿y dodaæ antybiotyk beta-laktamowy
dzia³aj¹cy na pa³eczki ropy b³êkitnej
np. piperacylinê

Kobiety w ci¹¿y

Spectinomycyna (Trobicin) 2 g i.m. co 12 h,
nastêpnie erytromycyna
500 mg co 6 godzin przez 7 dni doustnie
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Leczenie
Leczenie nale¿y wdro¿yæ najszybciej jak jest to
mo¿liwe, zaraz po nak³uciu stawu i pobraniu materia³u na
posiew. Podstaw¹ leczenia jest zastosowanie pocz¹tkowo
antybiotyku o szerokim spektrum dzia³ania. Nastêpnie, po
identyfikacji drobnoustroju i uzyskaniu antybiogramu,
antybiotyk nale¿y zmieniæ. Wa¿nym elementem leczenia
jest drena¿ stawu. P³yn stawowy usuwa siê wówczas
w ca³oci aby ca³kowicie usun¹æ obecne drobnoustroje.
Zabieg taki nale¿y wykonywaæ codziennie a¿ do chwili
spadku iloci leukocytów w p³ynie stawowym. W tabeli II
zestawiono zasady wstêpnego wyboru antybiotyku
w zale¿noci od rodzaju drobnoustroju i czynników
predysponuj¹cych do zaka¿enia stawów [1].
Gonokokowe zapalenie stawów
Tego typu zapalenie stawów spotyka siê u 1-3%
osób zaka¿onych dwoink¹ rze¿¹czki. Dotyczy ono
chorych w wieku miedzy 15-40 r.¿. Zaka¿enie najczêciej
jest krwiopochodne z cewki moczowej, pochwy lub
gard³a.
Objawy kliniczne
Rze¿¹czkowe zapalenie stawów mo¿e przebiegaæ
jako ropne zapalenie jednego stawu. Jednak najczêciej
ma postaæ bakteriemii z triad¹ objawów klinicznych: bóle
wielostawowe, zapalenie pochewek ciêgien oraz
zapalenie skóry w obrêbie tu³owia i koñczyn obejmuj¹ce
równie¿ powierzchniê d³oniow¹ r¹k i podeszwow¹ stóp.
Typowa wysypka to ja³owe grudki lub krostki na pod³o¿u
rumieniowym [4].
Rozpoznanie
W przypadku podejrzenia rze¿¹czkowego
zapalenia stawów nale¿y wykonaæ posiewy z b³on
luzowych, tj. gard³a, cewki moczowej, szyjki macicy
i odbytu. S¹ one dodatnie w 80-90% przypadków
rze¿¹czkowego zapalenia stawów. Jednoczenie nale¿y
wykonaæ posiew p³ynu stawowego i krwi, które s¹
dodatnie u 30% chorych.
Badaniem potwierdzaj¹cym rozpoznanie jest
wykazanie w osadzie p³ynu stawowego dwoinek
rze¿¹czki.. Jednoczenie nale¿y wykonaæ badanie
w kierunku zaka¿enia chlamidiami, gdy¿ tego typu
zaka¿enia czêsto wspó³istniej¹ [2].
Leczenie
Chorzy na gonokokowe zapalenie stawów
powinni pocz¹tkowo byæ leczeni ceftriaksonem
(Biotrakson, Rocefin) 1-2 i.v. lub i.m./ 24 h przez 3-4 dni,
nastêpnie cefuroksimem (Biocefal, Zinacef) 500 mg co
12 godzin p.o. lub ciprofloksacyn¹ (Cipro) 500 mg co
12 godzin przez 7 dni .
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Ropna postaæ choroby wymaga niekiedy 7-10
dniowego podawania antybiotyków parenteralnie. Dla
zwalczenia dodatkowej infekcji chlamydiami stosuje siê
doksacyklinê (Vibramycin) 100 mg co 12 godzin p.o.
Zaka¿enie po endoprotezoplastyce
Odrêbnym problemem klinicznym i terapeutycznym sta³o siê zaka¿enie po zabiegu
endoprotezoplastyki. W praktyce klinicznej wyró¿nia siê
zaka¿enie wczesne i póne [5]. Wczesne zaka¿enie to
takie, które wyst¹pi³o do 3 miesiêcy od zabiegu. Do
czynników predysponuj¹cych nale¿¹ miedzy innymi
podesz³y wiek chorego, reumatoidalne zapalenie stawów
pozastawowe ogniska zaka¿enia oraz przed³u¿aj¹cy siê
czas zabiegu. Póne zaka¿enie stawu to takie, które
pojawi siê do roku od zabiegu. Do pónego zaka¿enia
predysponuj¹ miêdzy innymi rodzaj zastosowanej
endoprotezy, obecnoæ zaka¿eñ pozastawowych,
obluzowanie siê protezy. Najczêstsze objawy zaka¿enia
endoprotezy to wolne gojenie siê rany, jej zaka¿enie,
objawy zaka¿enia dróg moczowych, zmniejszenie
zakresu ruchu oraz narastaj¹cy ból w obrêbie
przeszczepionego stawu. U 70-80 % chorych stwierdza
siê zaka¿enie gronkowcem.Najczêciej jest to
Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus aureus.
Leczenie zaka¿enia endoprotezy wymaga postêpowania
chirurgicznego oraz d³ugotrwa³ej antybiotykoterapii. Gdy
zaka¿enie protezy zostanie rozpoznane krótko po zabiegu,
wówczas intensywne leczenie antybiotykami mo¿e
doprowadziæ do jej zachowania. Jednak wiêkszoæ
chorych wymaga usuniêcia endoprotezy. miertelnoæ w
tej grupie chorych wynosi 5-20%.
Zapobieganie zaka¿eniu endoprotezy polega na
szczegó³owym zebraniu wywiadu i badaniu
podmiotowym w celu wykluczenia utajonych ognisk
zaka¿enia, zaniechaniu stosowania leków immunosupresyjnych przed leczeniem operacyjnym oraz na
profilaktycznym podaniu antybiotyków u osób
o wysokim ryzyku zaka¿enia endoprotezy [3].
GRULICZE ZAPALENIE STAWÓW
Wywo³ane jest przez
Mycobacterium
tuberculosis i wystêpuje u 1,3% chorych na grulicê.
Najczêciej do zaka¿enia dochodzi drog¹ krwionon¹,
znane s¹ tak¿e przypadki zaka¿enia przez ci¹g³oæ tj.
z koci do stawów i odwrotnie. Grulicze zapalenie
stawów nale¿y zawsze podejrzewaæ u osób z zajêciem
jednego stawu. Do grupy wysokiego ryzyka nale¿¹ osoby
uzale¿nione od alkoholu, chore na cukrzycê, zaka¿one
wirusem HIV( AIDS), z os³abion¹ odpornoci¹, leczone
glikokortykosteroidami lub lekami immunosupresyjnymi.
U wszystkich chorych na grulicze zapalenie stawów
stwierdza siê dodatni odczyn tuberkulinowy,za 50%
z nich ma objawy p³ucne grulicy.
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Objawy kliniczne
Najczêciej zajêtymi stawami s¹ odcinek
piersiowy krêgos³upa oraz stawy biodrowe, rzadziej
natomiast stawy kolanowe, skokowe lub nadgarstkowe.
Grulicze zapalenie stawów mo¿e przebiegaæ w trzech
postaciach klinicznych. Pierwsza to choroba Potta,
charakteryzuje siê zajêciem odcinka piersiowego
krêgos³upa, czêsto z towarzysz¹cym ropniem
oko³okrêgowym. Druga, rzadko wystêpuj¹ca postaæ to
choroba Ponceta, tj. ostre ja³owe zapalenie wielu stawów
z zajêciem narz¹dów mi¹¿szowych. Natomiast
najczêciej wystêpuj¹c¹ form¹ gruliczego zapalenia
stawów jest zapalenie jednego obwodowego du¿ego
stawu (staw kolanowy) [6].
Rozpoznanie
Ustalenie rozpoznania jest stosunkowo trudne.
Z regu³y opiera siê na dodatnim odczynie tuberkulinowym,
zmianach radiologicznych oraz wykazaniu pr¹tków
grulicy w p³ynie stawowym lub tkankach oko³ostawowych. W badaniu rtg stawów stwierdza siê jedynie
cechy obrzêku tkanek miêkkich i osteoporozy
przystawowej.
P³yn stawowy ma charakter zapalny (tab. III).
Pr¹tki grulicy mo¿na stwierdziæ w 20 % przypadków w
osadzie p³ynu stawowego barwionego metod¹ ZiehlNilsena, u 80% w posiewach p³ynu stawowego i u 90%
w biopsji maziówki.
Leczenie
Tradycyjne leczenie opiera siê na codziennym
stosowaniu isoniazydu (5 mg/kg mc.) i pirazynamidu

(30 mg/kg mc.) przez 12-18 miesiêcy ze streptomycyn¹
(15 mg/kg mc) przez pierwsze dwa miesi¹ce. Mo¿na tak¿e
stosowaæ lecenie 6 miesiêczne sk³adaj¹ce siê z isoniazydu
i rifampicyny(10 mg/kg mc), z dodatkiem streptomycyny
przez pierwsze 2 miesi¹ce.
WIRUSOWE ZAPALENIE STAWÓW
Zapalenie stawów wywo³ane przez wirusy jest
stosunkowo czêste w ogólnej populacji. Przebiega jako
nag³e zapalenie symetryczne stawów, niejednokrotnie
o przebiegu podobnym do reumatoidalnego zapalenia
stawów, w okresie 3-10 dni od zaka¿enia wirusowego.
Zapalenie stawów najczêciej wywo³uje wirus
ró¿yczki, wirus zapalenia w¹troby typu B (HBV), wirus
winki, wirus Epsteina-Barr oraz ludzki wirus
upoledzenia odpornoci (HIV). Wirusy ulegaj¹ replikacji
w stawie. W p³ynie stawowym stwierdza siê wówczas
obecnoæ antygenów wirusowych, swoiste przeciwcia³a
i obni¿enie stê¿enia sk³adowych dope³niacza. P³yn ma
charakter zapalny i z regu³y stwierdza siê zwiêkszenie
liczby komórek jednoj¹drowych (tab. III). Leczenie tego
typu zapaleñ stawów polega na dzia³aniu objawowym.
Stosuje siê niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz
le¿enie w ³ó¿ku.
Zapalenie stawów w przebiegu ró¿yczki
Wystêpuje czêciej, bo u 30% mê¿czyzn
lecz zaledwie u 9% kobiet. Objawy kliniczne maj¹ nag³y
pocz¹tek, wystêpuj¹ przewa¿nie w odstêpie 6 dni przed
lub 6 dni po wyst¹pieniu wysypki. Najczêciej objawy
dotycz¹ stawów drobnych r¹k, stawów kolanowych,
skokowych oraz ³okciowych. Objawy stawowe ustêpuj¹
stosunkowo szybko, po 3-11 dni. Mog¹ jednak
utrzymywaæ siê do roku od chwili zachorowania.

Tabela III. Cechy p³ynu stawowego w przebiegu infekcyjnego zapalenia stawów
Badanie

NGZS

GZS

Gru.ZS

Vir.ZS

Grzyb.ZS

Paso¿.ZS

barwa
przejrzystoæ
pH
lepkoæ [cP]
bia³ko g%
glukoza mg%
O.Ropesa
liczba komórek
kom/mm3

¿ó³toszary
mêtny
6,6
zmniejszona
5,6
<40
zmêtnienie
> 50 000-100 000

¿ó³toszary
mêtny
6,9
zmniejszona
5,6
<40
zmêtnienie
>50 000

¿ó³ty
przejrzysty
7-1-6,8
zmniejszona
> 3,5
< 40
k³aczkowaty
10 000-20 000

s³omkowy
przejrzysty
7,2-7,4
3-10
3,5-5,6
> 40
zbity
> 10 000

szaro
mêtny
6,6
zmniejszona
5,6
>40
zmêtnienie
> 50 000

¿ó³ty
przejrzysty/mêtny
7,1-6,6
zmniejszona
5,6
>40
k³aczkowaty
10 000-50 000

% PMN
rodzaj komórek

>80%
neutrofile

>90%
neutrofile

10-90%
limfocyty

>75 %
neutrofile

> 75%
eozynofile

posiew dodatni

95%

dwoinka
rze¿¹czki

90% z biopsji
maziówki

20-75%
limfocyty/
monocytcy
antygeny
wirusów
(ró¿yczka)

fragmenty
grzybni

larwy

GZS- gonokokowe zapalenie stawów,
Grzyb.ZS-grzybicze zapalenie stawów,
Paso¿.ZS-paso¿ytnicze zapalenie stawów,

GruZS-grulicze zapalenie stawów,
NGZS-niegonokokowe zapalenie stawów,
Wir.ZS-wirusowe zapalenie stawów.
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Zapalenie stawów w przebiegu zaka¿enia HBV
Ma przewa¿nie nag³y pocz¹tek, dotyczy
najczêciej stawów r¹k, kolanowych, barkowych oraz
³okciowych. Objawy stawowe utrzymuj¹ siê 1-3 tygodnie
i ustêpuj¹ wraz z pojawieniem siê ¿ó³taczki. Przejcie
procesu chorobowego w przewlek³e aktywne zapalenie
w¹troby wi¹¿e siê z przewlek³¹ antygenemi¹, co mo¿e
byæ przyczyn¹ przewlek³ego zpalenia stawów.
AIDS
U chorych z zespo³em nabytego upoledzenia
odpornoci mo¿e dojæ do ostrego zapalenia jednego
stawu ze znacznym jego obrzêkiem i wysiêkiem
utrzymuj¹cym siê przez kilka tygodni. Tê postaæ
przypisuje siê bezporedniemu dzia³aniu wirusa, którego
obecnoæ mo¿na wykazaæ wówczas w p³ynie stawowym.
ZAPALENIE STAWÓW WYWO£ANE
ZAKA¯ENIEM GRZYBAMI
Zajêcie koci i stawów jest stosunkowo rzadkie
w przebiegu zaka¿enia grzybiczego. Ma to najczêciej

55

miejsce w przypadku zaka¿enia miejscowego lub
krwiopochodnego z ogniska pierwotnego w tkance
p³ucnej lub tkanek miêkkich. Nale¿y jednak pamiêtaæ,
¿e objawy zapalenia stawów mog¹ pojawiæ siê tak¿e jako
reakcja wtórna na pierwotne grzybicze zaka¿enie uk³adu
oddechowego.
Rozpoznanie grzybiczego zapalenia stawów
opiera siê g³ównie na identyfikacji grzyba w obrêbie p³ynu
stawowego, tkanek oko³ostawowych, koci oraz
wspó³istnienia objawów klinicznych zapalenia stawów.
Najczêciej przyczyn¹ zaka¿enia stawów s¹ Aspergilus
fumigatus, Candida albicans, Histoplasma i inne
(tab. IV) [7].
Obecnie w dobie rozpowszechnienia nabytego
niedoboru odpornoci (AIDS) zapalenie stawów
wywo³ane zaka¿eniem grzybiczym sta³o siê du¿ym
problemem klinicznym. Najczêciej tego typu zapalenie
przebiega pod postaci¹ zapalenia jednego lub wielu
stawów, a w koñcu tak¿e zapalenia szpiku kostnego.
Zaka¿eniu grzybiczemu czêsto towarzyszy rumieñ
guzowaty (erythema nodosum). Badaniem
potwierdzaj¹cym zaka¿enie jest badanie p³ynu

Tabela IV. Zapalenie stawów wywo³ane zaka¿eniem grzybiczym
Drobnoustrój

Choroba
towarzysz¹ca

Histoplasma capsulatum zdrowi

Typ zmian zapalnych

Umiejscowienie

Leczenie

o.z.w. wielostawowe
(rumieñ guzowaty)
Z.sz.k.

du¿e stawy krêgi

samoograniczaj¹ce
siê zmiany
Amfoterycyna B

Z.sz.k., przewlek³e
zapalenie jednego stawu

krêgi,¿ebra,d³ugie koci stawy
kolanowe, skokowe, ³okciowe

d³ugie koci

Blastomyces dermatidis

zdrowi

Paracoccidioides

niedo¿ywienie
z.sz.k., p.z.j
przewlek³e choroby
w¹troby

obojczyk,¿ebra, koæ ramienna
Amfoterycyna B lub
stawy kolanowe, skokowe, ³okciowe ketoconazol oraz
oczyszczenie zmian
chorobowych

Coccidioides immitis

zdrowi

o.z.w. (rumieñ guzowaty)

du¿e koci

p.z.j., z.sz.k.

stawy kolanowe,
nadgarstkowe,skokowe, krêgi,
czaszka

Aspergilus

obni¿ona odpornoæ z.sz.k.
(antybiotykoterapia, p.z.j.
narkomani)

Amfoterycyna B lub
ketoconazol oraz
oczyszczenie zmian
chorobowych

samoograniczaj¹ce
siê zmiany
Amfoterycyna B lub
ketoconazol oraz
oczyszczenie zmian

¿ebra, krêgi
stawy kolanowe,
nadgarstkowe

Amfoterycyna B oraz
oczyszczenie zmian

Cryptococcus neoformans zdrowi,
z.sz.k.
obni¿ona odpornoæ p.z.j

krêgi, miednica,¿ebra
stawy kolanowe, skokowe

Amfoterycyna B oraz
oczyszczenie zmian

Candida

obni¿ona odpornoæ z.sz.k.
(antybiotykoterapia, p.z.j.
narkomani)

krêgi
stawy kolanowe,biodrowe,
barkowe

Amfoterycyna B oraz
oczyszczenie zmian,
artrocenteza

Sporothrix schenekii

alkoholizm
p.z.j
obni¿ona odpornoæ
z.sz.k.
zapalenie
pochewek ciêgien

stawy kolanowe,nadgarstkowe,
³okciowe
koæ strza³kowa
koñczyny górne

Amfoterycyna B oraz
oczyszczenie zmian
chorobowych

p.z.j- przewlek³e zapalenie jednego stawu,
o.z.w.-ostre zapalenie wielu stawów,
z.sz.k.- zapalenie szpiku kostnego
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stawowego, który ma wówczas charakter zapalny
z przewag¹ granulocytów obojêtnoch³onnych. Wykazanie
w obrêbie p³ynu stawowego fragmentów grzybni
potwierdza rozpoznanie choroby (tab. III). Wybór
odpowiedniego leku uzale¿niony jest od czynnika
zakanego, objawów klinicznych, oraz stanu
immunologicznego osoby chorej. Itraconazol sta³ siê
lekiem z wyboru w przypadku zaka¿enia blastomycosis,
histoplasmosis i sporotrichosis (tab. V). Wymagany czas
leczenia wynosi 6 miesiêcy a niekiedy do 12 miesiêcy.
Natomiast Amfoterycyna B jest zalecana w przypadku
zaka¿eñ oportunistycznych lub zaka¿eniu zagra¿aj¹cemu
¿yciu (tab. IV).
Tabela V. Zasady leczenia grzybiczego zapalenia stawów
w zale¿noci od czynnika etiologicznego
Drobnoustrój
Coccidioides immitis
Blastomyces dermatitidis
Cryptococcus neoformans
Candida*
Sporothrix scheneckii
Aspergilus fumigatus
Histoplasma capsulatum

zalecany preparat
Fluconazol
Itraconazol
Fluconazol
Fluconazol
Itraconazol
Itraconazol
Itraconazol

* Candida krusei i glabrata s¹ oporne

Kropidlakowe zapalenie stawów
Grzybicê kropidlakow¹ wywo³uj¹ oportunistyczne drobnoustroje z rodzaju Aspergilus
kolonizuj¹ce górne drogi oddechowe. Najczêciej
patogenem jest A.fumigatus, ale czynnikiem zakanym
mog¹ byæ tak¿e A.flavus, A.niger i A.terreus. Do
czynników predysponuj¹cych nale¿¹ bia³aczka,
leukopenia, stosowanie glikokortykosteroidów oraz
leków immunosupresyjnych, przewlek³a choroba
obturacyjna p³uc. Zaka¿enie najczêciej przechodzi drog¹
krwionon¹ z p³uc do stawów krêgos³upa, kr¹¿ków
miêdzykrêgowych i ¿eber (czêsto u dzieci). Zajêcie
uk³adu kostno-stawowego jest stosunkowo rzadkie,
jednak gdy ma miejsce przebiega najczêciej jako
zaka¿enie szpiku kostnego. Objawy kliniczne s¹ wówczas
nieswoiste, ból, ograniczenie ruchomoci. W badaniu rtg
stwierdza siê jedynie zwê¿enie szpary miêdzykrêgowe,
nad¿erki, bez sklerotyzacji podchrzêstnej. Zmiany tego
typu podobne s¹ do stwierdzanych w chorobie Potta.
Zapalenie stawów jest jeszcze bardziej rzadkie i zwykle
jest wynikiem rozprzestrzenienie siê zaka¿enia przez
ci¹g³oæ z zajêtego szpiku kostnego. W rtg stwierdza siê
zmiany lityczne w okolicy oko³ostawowej oraz zmiany
wytwórcze. Rozpoznanie ustala siê po wykazaniu
fragmentów grzybni w p³ynie stawowym [2].

Kryptokokowe zapalenie stawów
Jest wywo³ane przez Cryptococcus neoformans
obecny w upierzeniu go³êbi. U osób z zaburzeniami
odpornoci, szczególnie komórkowej np. w zaka¿eniu
wirusem HIV, po transplantacji, leczeniu glikokortykosteroidami stwierdza siê kryptokokowe zapalenie
stawów. Zajête s¹ stosunkowo czêsto koci i wówczas
u 5-10% chorych stwierdza zmiany osteolityczne
podobne do zmian nowotworowych. Zapalenie stawów
wywo³ane przez cryptococcus neoformans jest zwykle
jednostawowe i dotyczy stawu kolanowego.
Dro¿dzakowe zapalenie stawów
Candida to kolejny z grzybów czêsto obecnych
na b³onach luzowych przewodu pokarmowego i rzadko
skóry. Najczêciej czynnikiem sprawczym tego typu
zapalenia stawów s¹ Candida albicans i C. tropicalis.
Objawy kliniczne to ból i obrzêk, bez innych objawów
zapalenia stawu. Objawy tego typu pojawiaj¹ siê w fazie
przedostania siê drobnoustroju do krwi. Zapalenie stawów
i koci jest stosunkowo rzadkie. Pojawiaj¹ siê jedynie
u 1-2% chorych z objawami uogólnionej grzybicy. Do
zaka¿enia stawu dochodzi na drodze krwiopochodnej.
Opisano tak¿e kilka przypadków zaka¿enia
bezporedniego stawu przez C. albicans oraz zaka¿enia
endoprotezy tym drobnoustrojem. U narkomanów
stosuj¹cych do¿ylnie heroinê czêsto stwierdza siê
dro¿d¿akowe zapalenie stawów krzy¿owo-biodrowych,
po³¹czeñ chrzêstnych ¿eber i stawów obwodowych [7].
ZAPALENIE STAWÓW WYWO£ANE
ZAKA¯ENIEM PASO¯YTAMI
Zaka¿enie paso¿ytnicze wystêpuje endemiczne
w krajach rozwijaj¹cych siê, a sporadycznie w rejonach
wysokorozwiniêtych. Objawy stawowe w przebiegu
zaka¿enia paso¿ytami pojawiaj¹ siê stosunkowo rzadko.
Rozpoznanie najczêciej ustala siê w przypadku
wspó³istnienia zaka¿enia paso¿ytniczego i dolegliwoci
stawowych oraz ust¹pienia objawów klinicznych po
zastosowaniu leczenia przeciwpaso¿ytniczego (ryc.2). Do
pojawienia siê objawów stawowych oraz cech
uszkodzenia koci dochodzi wówczas, gdy paso¿yt
umiejscowi siê w obrêbie koci lub tkanek
oko³ostawowych. Powy¿sze objawy mog¹ byæ efektem
wtórnej reakcji immunologicznej na obecnoæ paso¿yta
w organizmie. Do najczêstszych paso¿ytów
wywo³uj¹cych objawy zapalenia stawów nale¿¹ miêdzy
innymi Giarda intestinalis, Cryptosporidium, Toxoplasma
gondii.
Najczêciej zajête s¹ stawy kolanowe i skokowe.
Wyj¹tkowo objawy inwazji paso¿ytniczej mog¹
przebiegaæ pod postaci¹ zespo³u podobnego do
reumatoidalnego zapalenia stawów. Jednak wiêkszoæ
chorych ma równoczesne objawy zaka¿enia przewodu

Puszczewicz M. Zapalenie stawów wywo³ywane bezporednio przez drobnoustroje

pokarmowego i le reaguje na niesteroidowe leki przeciw
zapalne. Natomiast stwierdza siê ust¹pienie powy¿szych
objawów po zastosowaniu leków przeciwpaso¿ytniczych.
P³yn stawowy z regu³y ma charakter zapalny, przewa¿aj¹
w nim granulocyty kwasoch³onne. W biopsji maziówki
lub w p³ynie stawowym mo¿na wykryæ larwy paso¿yta -
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co ma znaczenie pierwszoplanowe w ustaleniu
rozpoznania (tab. III).
Objawy kliniczne oraz leczenie poszczególnych
postaci zapalenia stawów wywo³anego paso¿ytami
dok³adniej zosta³o omówione w tabeli VI.

Tabela VI. Zapalenie stawów wywo³ane zaka¿eniem paso¿ytniczym
Paso¿yt

Typ zmian stawowych

Rodzaj stawu

leczenie

Giarda lamblia

wielostawowe

du¿e stawy

Tinidazol

Cryptosporydium
Toxoplasma gondii

wielostawowe
wielostawowe

du¿e stawy
du¿e i ma³e stawy

samoograniczaj¹ca siê inwazja
Pirymentamina i sulfadoksyna

Taenia solium

wielostawowe

du¿e i ma³e stawy

Praziquantel

Echinococcus granulosus jednostawowe i wielostawowe

staw kolanowy, du¿e i ma³e stawy

Mebendazol i wyciêcie zmian

Strongyloides stercoralis kilku- lub wielostawowe
Drancuncula medinensis jednostawowe

kolanowe,skokowe du¿e i ma³e stawy
kolanowe,skokowe

Tiabendazol
Niridazol

Filaria

jedno- lub kilkustawowe

kolanowe,skokowe,biodrowe

Diethylcarbamazine

Dirofilaria immitis

jednostawowe

stawy kolanowe

samoograniczaj¹ca siê inwazja

Schistosoma mansoni
i haematobium

zapalenie przyczepów
kilkustawowe
wielostawowe

ka¿dy
du¿e stawy
du¿e i ma³e stawy

Praziquantel
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