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I. Stany nagłe przebiegające z gorączką i nagłym bólem u chorych z 
układowymi chorobami tkanki łącznej    

 II. Stany nagłe przebiegające z nagłym bólem i wyjątkowo ze 
stanami podgorączkowymi* u chorych z układowymi 
chorobami tkanki łącznej   

• Choroba Stilla u dorosłych, 
• Gorączka reumatyczna u dzieci, 
• Zespół Löfgrena w przebiegu sarkoidozy, 
• Zapalenia układowe naczyń, 
• Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, 
• Guzkowe zapalenie tętnic np. zapalenie wyrostka robaczkowego, 
• Zapalenia infekcyjne stawów i/lub mięśni (bakteryjne, wirusowe, grzybicze, 

pasożytnicze), 
• Zapalenie toksyczne mięśni (narkotyki, leki) 
• TRU z zapaleniem wsierdzia i/lub opłucnej, 
• TRU zaostrzenie (lupus flare), 
• Katastroficzny zespół antyfosfolipidowy (CAPS), 
• RZS z zapaleniem osierdzia, 
• Reaktywne zapalenie stawów, 

     
• Napad dny moczanowej,* 
• Zespoły paranowotworowe i nowotworowe,* 
• Polimialgia reumatyczna,* 
• Ostre zespoły korzeniowe (w przebiegu dyskopatii), 
• Zespoły rzekomokorzeniowe, 
• Reumatyzm tkanek miękkich. 

 Gorączka o nieznanej przyczynie, FUO eng. Fever of unknown origin  A Ostry Ból Pleców z ryzykiem poważnych powikłań:  
1. etiologia infekcyjna, 2. etiologia nowotworowa, 3.zespół ogona 

końskiego, 4.złamanie kręgosłupa, 5.krwotok nadtwardówkowy 
1 Choroby i stany, które mogą się objawiać, jako FUO  

1. Zakażenia (25-50%): bakteryjne; wirusowe, grzybicze i pasożytnicze. 
2. Choroby autoimmunologiczne(15-40%): układowe choroby tkanki łącznej 
3. Nowotwory lite i układu krwiotwórczego (5-25%). 
4. Inne (leki, gorączka sztucznie wywołana). 

 Z występowaniem gorączki lub stanów podgorączkowych może 
korelować podejrzenie etiologii: 

1. infekcyjnej   
2. nowotworowej  

2 Definicja FUO  
Zespół kliniczny o różnorodnej etiologii, którego głównym objawem jest gorączka 
nieustępująca samoistnie i utrzymująca się dłużej niż podczas przeciętnej choroby 
infekcyjnej, a której przyczyny nie udało się ustalić pomimo postępowania diagnostycznego. 

1  Ostry ból pleców o etiologii infekcyjnej; przyczyny, przebieg: 
- zapalenie krążka międzykręgowego  
- ropień nadtwardówkowy 
-zapalenie szpiku kostnego 
- HIV, gruźlica, infekcja dróg moczowych 
- cukrzyca 
- immunosupresja, sterydoterapia 
- interwencja ortopedyczna, mielogram 

3 Rozpoznanie FUO 
Klasyczną FUO można rozpoznać, gdy spełnione są wszystkie 3 kryteria: 
1) utrzymuje się lub wielokrotnie nawraca gorączka >38,3°C 
2) chory gorączkuje przez >3 tyg. 

 



3) nie udało się ustalić przyczyny lub rozpoznanie nie jest jednoznaczne pomimo 
prowadzenia rutynowej diagnostyki przez 1 tydz. (≥3 dni w szpitalu lub ≥3 wizyty 
ambulatoryjne) 

 Podstępny początek, brak ulgi w bólu w porze snu lub 
pogorszenie w pozycji leżącej, ciężki lub postępujący deficyt 
neurologiczny 

4 Układowe choroby tkanki łącznej i zapalenia naczyń, które mogą się objawiać, jako FUO 2 Ostry ból pleców o etiologii nowotworowej, czynniki ryzyka, przebieg: 

 Choroba Często Rzadziej Rzadko  - historia nowotworowa 
- wiek > 50 lat 
- częściej mężczyzna z osteoporozą uogólnioną 
 Podstępny początek, brak ulgi w bólu w porze snu lub 

pogorszenie w pozycji leżącej, objawy ogólne jak niewyjaśniona 
utrata masy ciała i gorączka  

 
 

 Układowe 
choroby 
tkanki 
łącznej  
i zapalenia 
naczyń 

•Choroba Stilla -dorośli 
 
•Olbrzymiokomórkowe 
zapalenie t. skroniowej, 
 
• Polimialgia reumatyczna 

•Guzkowe 
zap. tętnic, 
 
•RZS -starsi 

• TRU, 
 •Układowe zapalenia naczyń, 
• Ostra gorączka reumatyczna, 
•Zespół Sjögrena,  
•Choroba Behceta,  
•Zapalenie wielomięśniowe 
•Ziarniniakowatość z 
zapaleniem naczyń 

3 Choroba Stilla u dorosłych - gorączka zwykle >39°C, najczęściej w godzinach wieczornych 
lub 2-krotnie w ciągu doby, 

3 Zespół ogona końskiego, czynniki ryzyka, przebieg  
- niedawne zaburzenia czynności jelit lub pęcherza moczowego,                            
- blok siodłowy /rodzaj znieczulenia regionalnego obejmujący okolicę krocza/  

 Ciężki lub postępujący deficyt neurologiczny 
4 Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej -stan podgorączkowy lub gorączka 

mogąca sięgać 40°C i dominować w obrazie klinicznym 
 

4  Złamanie kręgosłupa, czynniki ryzyka 
- kobiety w wieku> 50 lat;  
- historia niedawnej kontuzji lub urazu kumulacyjnego,  
- historia terapii steroidowej, raka, osteoporozy lub ZZSK 

5 Polymialgia reumatyczna- stany podgorączkowe lub gorączka 
 

5 Krwotok nadtwardówkowy, czynniki ryzyka 
- leczenie antykoagulacyjne  
- historia niedawnych zabiegów chirurgicznych w okolicy kręgosłupa 
- cewnikowanie przestrzeni zewnątrzoponowej lub nakłucie lędźwiowe    

6 RZS -stany podgorączkowe B  Ostry Ból Pleców z niskim ryzykiem powikłań 
7  Guzkowe zapalenie tętnic -poranna zwyżka temperatury   90% epizodów ustępuje w ciągu 6 tygodni niezależnie od leczenia.                     

Należy poinformować pacjenta, że w kolejnym roku mogą wystąpić 
zaostrzenia. 

 Szczegółowa historia i badanie fizykalne, z uwzględnieniem siły, 
odruchów, ruchomości odcinkowej kręgosłupa.                                            
Ocena bólu i funkcjonalności.  

 Testy diagnostyczne lub obrazowanie zwykle nie są wymagane 
 W przypadku utrzymującej się niepełnosprawności po 2 tygodniach, 

rozważ skierowanie na nieinwazyjną terapię jak ultradźwięki, TENS.  

8 TRU stan podgorączkowy ciągły lub nawracające bez uchwytnej przyczyny gorączki.  
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