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1 OSTRY NAPAD DNY   2. BAKTERYJNE ZAPALENIE STAWÓW  
1. Ocena kliniczna  

• Zwykle ma charakter silnego bólu jednego stawu, lokalizujacego się w 
pierwszym stawie śródstopno-paluchowym z bardzo silną bolesnością 
szczególnie w godzinach nocnych i obecnym zaczerwienieniem tej 
okolicy    

• Rozważ czy ostry napad bólowy jednego stawu nie ma innej przyczyny - 
infekcyjne zapalenie stawów, pseudodna,  

• Zbierz wywiad czy jest to pierwszy w życiu napad bólu czy podobny 
napad miał już miejsce w przeszłości    

1. Istotność kliniczna  
• Wymaga natychmiastowego działania i leczenia ze względu na 

miejscowy, destrukcyjny wpływ zakażenia na zajęty staw jak 
również możliwość uogólnionego zakażenia   

• Objawia się, jako zapalenie jednego stawu (polyarthritis, 80-85%) 
lub wielu stawów (monoarthritis, 10-15%) 

• Najczęściej u młodych dorosłych czynnikiem etiologicznym jest 
Neisseria Gonorrhareae 

• U dorosłych w starszym przedziale wiekowym najczęściej jest 
wywołane przez Staphylococcus aureus (62% w monoarthritis, 80% 
w polyarthritis)  

• Śmiertelnośc w bakteryjnym zapaleniu wielu stawów wynosi około 
30%, zaś w zapaleniu jednego stawu ocenia się na 4%  

2. Badania diagnostyczne  
• Najistotniejsze jest różnicowanie z septycznym zapaleniem stawów, 

stąd, jeśli jest to możliwe to w podejrzanych przypadkach należy 
podjąć próbę pobrania płynu stawowego na posiew, oznaczyć liczbę 
leukocytów w milimetrze sześciennym płynu oraz na obecność 
kryształów moczanu w mikroskopie polaryzacyjnym 

• Zarówno w septycznym zapaleniu stawów jak i ostrej dnie ulegają 
zwiększeniu parametry zapalenia i wzrasta leukocytoza, choć w 
septycznym zapaleniu stawów te wartości są większe 

• Wskazane jest wykonanie badań dodatkowych we krwi, które mogłyby 
różnicować zapalenie jednego stawu czy też określić możliwe choroby 
współistniejące, jak np niewydolność nerek 

• Zwykle należy oznaczyć we krwi CRP, OB, morfologię z rozmazem, kwas 
moczowy, kreatyninę, glukozę 

• Stężenie kwasu moczowego u około 1/3 chorych z ostrym napadem 
dny może być prawidłowe; stąd prawidłowa wartość nie wyklucza 
napadu dny  

• Stwierdzenie dużego stężenia kwasu moczowego zwiększa 

2. Czynniki ryzyka wystąpienia   
• Obecność już istniejącego uszkodzenia stawu (w przebiegu 

reumatoidalnego zapalenia stawów, dnie czy chorobie 
zwyrodnieniowej) 

• Chorzy po przebytej niedawno endoprotezoplastyce stawu  
• Cukrzyca,  
• Starszy wiek,  
• Stosowane leki immunosupresyjne,  
• Owrzodzenie skórne lub cellulitis,  
• Uraz z tendencją do penetracji,   
• Osoby uzależnione podające sobie narkotyki drogą dożylną, 
• Procedury artroskopowe    



prawdopodobieństwo dny, ale nie jest to rozstrzygające 
• Wskazane jest monitorowanie stężenia kwasu moczowego w ciągu 

kilku tygodni po ustąpieniu napadu  
• W diagnostyce pomocne może być też wykonanie badania USG 

zajetego stawu - obraz podwójnego konturu, natomiast badanie RTG 
w ostrym napadzie nie wnosi zbyt dużo informacji  

• Inne badania w zależności od rodzaju leku stosowanego w leczeniu 
ostrego napadu dny, np stężenie glukozy przy włączaniu 
kortykosteroidów czy też pomiar ciśnienia tętniczego krwi   

 
3 Strategia lecznicza  

• Zwykle w napadzie dny leczenie przeciwzapalne powinno być 
wdrożone w ciągu pierwszych 12-24 godzin od pierwszych objawów 
bólowych 

• Opcją leczenia pierwszego rzutu są niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
glukokortykoidy i kolchicyna, zwykle w formie doustnej   

• Decyzja lekarska, który z tych trzech grup leków podać zależy zarówno 
od doświadczenia lekarza zajmującego się chorym jak i obecnością 
chorób współistniejących  

• Leczenie zwykle powoduje ustąpienie objawów w ciągu 24 godzin 
   

 

3. Objawy kliniczne  
• Ostry początek objawów 
• Ograniczenie zakresu ruchów zajętego lub zajętych stawów 
• Ból i tkliwość stawu (stawów) 
• Obrzęk zakażonego stawu (stawów)  
• Gorączka (często, ale nie w każdym przypadku)  
• Jesli nie ma gorączki to nie wyklucza to podejrzenia bakteryjnego 

zapalenia stawu  
• 30-60% przypadków potwierdzonego w badaniu mikrobiologicznym 

zakażenia stawów miało od samego początku stany gorączkowe   
 

4  Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) doustnie  
• Stosować maksymalnie tolerowane dawki przez okres 5-10 dni lub aż 

do całkowitego ustąpienia objawów  
• Uważać szczególnie u osób z upośledzeniem funkcji nerek, raczej stosuj 

leki z innej grupy i w sytuacjach granicznych skontroluj funkcję nerek, 
• NLPZ mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi czy zaburzenia 

ze strony przewodu pokarmowego   
• Przeciwwskazaniem jest niewydolność nerek  
• Szybkie wdrożenie NLPZ ma większe znaczenie w skuteczności niż 

wybór któregoś z leków z grupy NLPZ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Badania laboratoryjne  
• Należy w przypadku podejrzenia infekcyjnego zapalenia stawów 

dążyć do natychmiastowego pobrania płynu stawowego zanim 
jeszcze nie zostanie włączony antybiotyk  

• Wskazane wykonanie płynu stawowego na posiew i barwienie 
Gram, bezwzględną liczbę leukocytów oraz ich rozmaz w płynie  

• Pomocne w identyfikacji czynnika etiologicznego może być badanie 
PCR (polymerase chain reaction) w płynie stawowym, szczególnie, 
gdy zakażenie niezwiązane jest z infekcją gronkowcową lub 
paciorkowcową   

• W przypadkach podejrzanych o grużlicę czy grzybicę wykonać 
odpowiednie badania w płynie stawowym 

• Pobrać przed włączeniem antybiotyku krew na posiew oraz 
morfologię z rozmazem, OB i CRP (ich prawidłowy wynik nie 
wyklucza infekcyjnego zapalenia stawów     



5  Kortykosteroidy doustnie  
• Zaleca się stosowanie 30 do 35 mg prednizonu doustnie przez 5 dni  
• Kortykosteroidy mogą powodować zaburzenia metaboliczne, w tym 

hiperglikemię czy wzrost ciśnienia  
• Przeciwskazaniem do ich podania są w szczególności: zakażenie, 

niestabilna cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze oraz owrzodzenia skórne 
• Nie ma dowodów na większą skuteczność kortykosteroidów względem 

NLPZ 
 

5. Badania obrazowe  
• Badanie radiologiczne nie wnosi istotnej informacji do diagnostyki, 

może być pomocne w różnicowaniu z innymi stanami 
chorobowymi czy możliwego współistnienia osteomyelitis  

• Badanie ultrasonograficzne może być pomocne, szczególnie przy 
lokalizacji płynu stawowego i celowanego nakłucia  

6 Kolchicyna doustnie  
• Początkowo należy zacząć od jednorazowej dawki 2 x 0,5 mg (1,0 mg), 

a następnie po godzinie podać 0,5 mg  
• Kolejną dawkę 0,5 mg kolchicyny można podać po 12 godzinach i 

wtedy można stosować w dawce 0,5 mg, co 8 godzin aż do ustąpienia 
objawów  

• Zwykle nie zaleca się przekraczać sumarycznej dawki 6 mg (12 tabletek 
a 0,5 mg) w jednym cyklu leczenia ostrych objawów 

• Kolejny cykl leczenia ostrego ataku dny kolchicyną można powtórzyć 
po 72 godzinach od poprzedniego, o ile zajdzie taka konieczność 

• Optymalnie, jeśli jest podana, gdy napad dny nie trwa > 24 h  
• Należy zachować ostrożność z modyfikacją dawki lub odstępów 

pomiędzy kolejną dawką w przypadku umiarkowanych zaburzeń 
funkcji nerek lub wątroby 

• Należy zapytać się chorego o jednocześnie stosowane leki, z którymi 
kolchicyna może wchodzić w interakcje (np. cyklosporynę, blokery 
kanału wapniowego, klarytromycyna, ketokonazol, statyny) - należy 
wtedy odpowiednio modyfikować dawkę lub nie podawać, jeśli istnieją 
zaburzenia funkcji nerek czy wątroby 

• Przeciwwskazaniem do podania kolchicyny są w szczególności: ciąża, 
ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, karmienie piersią, 
hemodializa, zmiany w obrazie krwi  

• Przy objawach niepożądanych, czy przedłużonym okresie leczenia 
należy monitorować funkcję nerek, aktywność enzymów wątrobowych, 
morfologię z rozmazem     

• Najczęstszym objawem niepożądanym są zaburzenia przewodu 
pokarmowego 

 
 
 
 
 

 6. Leczenie  
• Zwykle powinno się stosować leczenie dożylne przez okres 2-4 tygodni, a 

następnieprzez 4-8 tygodni kontynuuje się leczenie antybiotykiem w postaci 
doustnej  

• Po pobraniu badań laboratoryjnych należy włączyć antybiotyk i ewentualnie 
zmienić, jeśli zostanie uzyskany wynik z posiewu  

• W wyborze pierwszego antybiotyku w przypadku braku czynników ryzyka 
można podać cefazolin, ampicylinę z sulbaktamem lub nafcylinę  

• W przypadku czynników ryzyka zakażenia MRSA (methycyllin resistant 
staphylococcus aureus) rozpocząć podawanie wankomycynę lub teicoplanin 

• W przypadku czynników ryzyka zakażenia Gram ujemnym warto stosować 
ceftriaxone  

• W przypadku czynników ryzyka  infekcji gonokokowej warto stosować 
ceftriaxone  

• Należy też wykonać drenaż jamy stawu tak szybko jak jest to możliwe   



7. Kortykosteroidy pozajelitowo (dostawowo lub domięśniowo) i inne opcje 
lecznicze oraz zalecenia  

• Nie ma dowodów na większą skuteczność kortykosteroidów 
pozajelitowo w porównaniu do podania doustnego  

• W przypadku niemożności podania NLPZ, kortykosteroidow czy 
kolchicyny ze względu na p/wsk lub nietolerancję istnieje wskazanie do 
podania antagonisty interleukiny 1- canakinumabu s.c. 150 mg, z 
możliwym powtórzeniem po > 12 tygodniach  

• Nie należy wdrażać leczenia obniżającego kwas moczowy w trakcie 
napadu dny ze względu na możliwe zaostrzenie, natomiast nie ma 
konieczności ich odstawiania, jeśli były stosowane przewlekle  

• W trakcie ostrego napadu dny nie powinno się rozpoczynać lub 
zwiększać dawki leków moczopędnych lub aspiryny w niskich dawkach 
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