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Streszczenie
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) to niejednorodna grupa chorób, w przeważającej czę-
ści o charakterze autoimmunologicznym, obejmująca wszystkie formy zapalenia stawów o nieznanej etio-
logii, trwająca co najmniej 6 tygodni i rozpoczynająca się zawsze przed ukończeniem 16. r.ż. Etiopatogene-
za MIZS nie została w pełni poznana. Przyjmuje się, że w patogenezie choroby odrywają rolę różne  czynniki, 
m.in. genetyczne, autoimmunizacyjne i immunologiczne. MIZS zwykle przebiega z okresami zaostrzeń i kli-
nicznej remisji. Istotą choroby jest przewlekły proces zapalny, uszkadzający chrząstkę stawową, nasady 
kostne, pochewki ścięgniste oraz przyczepy ścięgien, a także odpowiedzialny za objawy pozastawowe 
i powikłania układowe. W przebiegu MIZS obserwuje się zaburzenie funkcjonowania pacjentów nie tylko 
w obszarze biologicznym, ale również psycho-emocjonalnym i społecznym. Pacjent, u którego rozpoznano 
młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów wymaga kompleksowego, specjalistycznego postępowania te-
rapeutycznego. Opieka pielęgniarska w MIZS obejmuje przede wszystkim: udział w postępowaniu mającym 
na celu eliminację lub minimalizację aktywności zapalnej i immunologicznej choroby, zatrzymanie/spowol-
nienie postępu zmian chorobowych w stawach, eliminację bólu, zapobieganie zaburzeniom rozwojowym 
i niepełnosprawności, a także zmniejszenie ryzyka rozwoju osteoporozy oraz powikłań narządowych.  Istotny 
element opieki pielęgniarskiej ukierunkowanej na dziecko i jego rodzinę stanowi rzetelna, zindywidualizo-
wana edukacja zdrowotna oraz udzielanie wsparcia na każdym etapie choroby, także w okresie klinicznej re-
misji. Celem doniesienia jest przedstawienie wybranych problemów zdrowotnych dziecka dotkniętego MIZS 
oraz zaproponowanie metod ich rozwiązania w działaniach zespołu pielęgniarskiego.
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Wprowadzenie

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS, 
ang. juvenile idiopathic arthritis – JIA) to niejednorodna 
grupa chorób, w przeważającej części o charakterze au-
toimmunologicznym, obejmująca wszystkie formy zapa-
lenia stawów o nieznanej etiologii, trwająca co najmniej 
6 tygodni i rozpoczynająca się zawsze przed ukończeniem 
16. r.ż.1,2 Istotą choroby jest przewlekły proces zapalny, 
uszkadzający chrząstkę stawową, nasady kostne, pochew-
ki ścięgniste oraz przyczepy ścięgien, a także odpowie-
dzialny za objawy pozastawowe i powikłania układowe.3,4

W Polsce badania epidemiologiczne prowadzone w wy-
branych ośrodkach leczniczych wykazały, że wskaźnik za-
chorowalności na MIZS wynosił od 5 do 6,5–7 na 100 tys. 
dzieci. Szacuje się, że dziewczęta chorują prawie 2 razy 
częściej niż chłopcy (1,5–2 : 1).5 Dane dotyczące zachoro-
walności w krajach europejskich są prawdopodobnie nie-
doszacowane, niemniej wskazują, że częstość występowa-
nia MIZS wynosi od ok. 2–3 do 15–20 na 100 tys. osób 
poniżej 16. r.ż.3

Etiopatogeneza  
i objawy kliniczne MZIS

Etiopatogeneza tego schorzenia nie została w pełni po-
znana. Przyjmuje się, że w indukcji tej choroby odgrywają 
rolę różne czynniki, m.in. genetyczne6,7, immunologicz-
ne i środowiskowe.8,9 Wśród czynników genetycznych wy-
mienia się płeć żeńską i działanie systemu HLA (ang. hu-
man leukocyte antygen system). W tym aspekcie wskazuje 
się na biologiczną funkcję cząsteczek HLA, czyli wiązanie 
fragmentów antygenów (peptydów) i prezentację ich lim-
focytom. Wtargnięcie różnych antygenów zewnątrzpo-
chodnych u osoby z predyspozycją genetyczną usposabia 
do rozwoju procesów autoimmunizacji, których istotą jest 

niezdolność rozpoznawania (tolerancji) własnych tkanek 
przez układ immunologiczny. Uwarunkowanie genetycz-
ne może być związane z płcią, allelami HLA klasy I i II, 
genami kodującymi cytokiny, cząsteczkami adhezyjnymi 
lub białkami przekazującymi sygnały.9–11 Zaburzenia me-
chanizmów immunologicznych z upośledzeniem metabo-
lizmu i wydalania produktów powstałych w procesie za-
palenia powodują destrukcje tkanek.12 W rozwoju MIZS 
podkreśla się także znaczenie nieprawidłowej odpowiedzi 
limfocytów T na nieznany antygen lub antygeny. Przepro-
wadzone w ciągu ostatnich kilkunastu lat badania nauko-
we potwierdzają kluczową rolę czynników prozapal-
nych w rozwoju i podtrzymywaniu procesu chorobowego 
w MIZS. Są nimi: TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, IL-15, 
IL-17, IL-18 oraz czynnik stymulujący powstawanie kolo-
nii granulocytów i makrofagów – GM-CSF (ang. granulo-
cyte-macrophage colony-stimulating factor). Z kolei wśród 
czynników środowiskowych wymienia się infekcje bakte-
ryjne (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumo-
niae, Campylobacter jejuni) i wirusowe (Hepatitis B virus, 
Epstein-Barr virus), a także urazy fizyczne i/lub psychicz-
ne, które u dzieci predysponowanych genetycznie mogą 
doprowadzić do przełamania tolerancji immunologicznej 
i rozwoju choroby.13

Podstawowym procesem patologicznym w  MIZS są 
zmiany zapalne rozpoczynające się pierwotnie w  bło-
nie maziowej stawów, obejmujące następnie także tkan-
ki okołostawowe, przyczepy ścięgien i mięśni, pochewki 
ścięgniste, a także nasady kostne. MIZS często przebiega 
z okresami zaostrzeń i remisji. Do cech charakterystycz-
nych choroby należą: ogólne i miejscowe zaburzenia roz-
wojowe, osteoporoza, słaby rozwój mięśni, wysiękowe za-
palenie stawów, przewlekłe zapalenie błony naczyniowej 
oka, zajęcie narządów wewnętrznych oraz niekorzystny 
wpływ na rozwój psychospołeczny pacjentów.14

Na podstawie przebiegu pierwszych 6 miesięcy choro-
by wyróżnia się określone podtypy MIZS, takie jak: zapa-
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Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a heterogeneous group of diseases, for the most part autoimmune, covering all forms of arthritis of unknown etiology, lasting 
at least 6 weeks and always beginning before the age of 16. Etiopathogenesis of JIA is not fully understood. It is assumed that various factors play a role in the 
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sion. The essence of the disease is a chronic inflammatory process that damages articular cartilage, bone epiphyses, tendon sheaths and tendon trailers, as well as 
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lenie stawów o początku uogólnionym, zapalenie stawów 
z zajęciem niewielu stawów (postać przetrwała oraz roz-
szerzająca), zapalenie wielostawowe bez czynnika reuma-
toidalnego RF (–) oraz z obecnością czynnika reumato-
idalnego RF (+), łuszczycowe zapalenie stawów, zapalenie 
stawów z zapaleniem przyczepów ścięgien oraz niezróż-
nicowane zapalenie stawów. Podejmuje się kroki w celu 
zrewidowania obecnie obowiązujących kryteriów kla-
syfikacji Międzynarodowego Związku Chorób Reuma-
tologicznych (International League of Associations for 
Reumatology – ILAR) dla nieletnich osób z zapaleniem 
stawów, stosując podejście oparte na dowodach nauko-
wych, wykorzystując badanie kliniczne i rutynowe środ-
ki laboratoryjne dostępne na całym świecie. Celem tych 
działań jest identyfikacja jednorodnych grup klinicznych 
i rozróżnienia tych form przewlekłych zapalenia stawów, 
które zwykle obserwuje się tylko u dzieci i młodzieży 
do 16. r.ż.15

Leczenie

Leczenie MIZS jest wielokierunkowe.16,17 Główne cele 
leczenia, w które wpisują się również działania zespołu 
pielęgniarskiego, to przede wszystkim: minimalizacja lub 
eliminacja aktywności zapalnej i immunologicznej cho-
roby, zatrzymanie/spowolnienie postępu zmian chorobo-
wych w stawach oraz zapobieganie bólowi lub jego eli-
minacja. W terapii MIZS szczególnie istotne jest również 
zapobieganie zaburzeniom rozwojowym, osteoporozie, 
niskorosłości, niepełnosprawności, dysfunkcji narządów 
wewnętrznych i narządu wzroku oraz powikłaniu choro-
by amyloidozą. Działania interdyscyplinarnego zespołu 
ukierunkowane są na przywrócenie prawidłowej aktyw-
ności życiowej pacjenta.

Kompleksowe leczenie MIZS obejmuje:
 – farmakoterapię dostosowaną do postaci choroby i stopnia 
jej aktywności. Z uwagi na fakt, że choroba jest najbar-
dziej aktywna w pierwszych latach od chwili zachorowa-
nia, leczenie farmakologiczne powinno być intensywne, 
agresywne (ang. treat to target – T2T) i skojarzone, z wy-
korzystaniem:
• leków modyfikujących przebieg choroby: sulfasalazy-

na (SSA), leki antymalaryczne (chlorochina, hydrok-
sychlorochina),

• leków immunosupresyjnych: metotreksat (MTX), 
cyklo sporyna (CsA), Imuran,

• niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),
• glikokortykosteroidów (GKS) stosowanych w postaci 

wlewów dożylnych, doustnie i dostawowo,18

• terapii biologicznej.16,19 Terapia biologiczna jest alter-
natywą terapeutyczną w przypadku braku skutecz-
ności leczenia klasycznymi lekami modyfikujący-
mi przebieg choroby i lekami immunosupresyjnymi. 
Obejmuje zastosowanie blokerów czynnika martwicy 
nowotworów (ang. tumor necrosis factor – TNF), blo-

kerów interleukiny 1 (anty-IL-1), blokerów interleuki-
ny 6 (anty-IL-6), abatacept (bloker aktywacji limfocy-
tów T) oraz rytuksymab (przeciwciało monoklonalne 
anty-CD20). Aktualnie badaniom klinicznym podda-
wane są nowe cząsteczki mogące odegrać znaczącą 
rolę w leczeniu MIZS, jak: ustekinumab, bloker inter-
leukiny 23 (anty-IL-23), inhibitor kinazy Janusa (ang. 
Janus kinases) oraz bloker aktywatorów sygnałów 
transkrypcji (STAT).20 W Polsce warunkiem wpro-
wadzenia leczenia biologicznego u dziecka z MIZS 
jest uzyskanie akceptacji Zespołu Koordynacyjnego 
ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycz-
nych i zgłoszenie pacjenta do „Ewidencji pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów i młodzień-
czym idiopatycznym zapaleniem stawów”;

 – rehabilitację narządu ruchu, oraz w wybranych przy-
padkach;

 – interwencję chirurgiczną.
Stosowane metody chirurgicznego leczenia mają cha-

rakter zapobiegawczy i  korekcyjno-rekonstrukcyjny. 
U  pacjentów w  wieku rozwojowym przeprowadza się 
zabiegi profilaktyczne, mające na celu ochronę stawów 
przed uszkodzeniem i zniekształceniem. Zabiegi korek-
cyjno-rekonstrukcyjne na elementach kostnych wykonu-
je się u dzieci jedynie w przypadkach znacznych destruk-
cji bądź przy dużych dolegliwościach bólowych.

Wytyczne leczenia MIZS opublikowane w 2013 r. re-
komendują m.in. ścisłą kontrolę pacjenta (ang. tight con-
trol).21 Zaleca się również zwrócenie uwagi na czynniki 
prognostyczne oraz wskaźniki aktywności choroby, włą-
czając biomarkery, w celu podjęcia optymalnej decyzji te-
rapeutycznej oraz monitorowania odpowiedzi pacjenta na 
leczenie. Dąży się do wdrożenia tzw. terapii spersonalizo-
wanej, prowadzonej między innymi na podstawie aktyw-
nej oceny stężenia leku lub przeciwciał neutralizujących 
lek u danego pacjenta.22,23

Przewlekła choroba ogólnoustrojowa, jaką jest MIZS, 
zmienia jakość życia chorych dzieci, ale także ich rodzin. 
Zmusza do podporządkowania się wymogom farmakote-
rapii, badaniom diagnostycznym, okresowym hospitaliza-
cjom. Wpływa także na zmianę nawyków higienicznych 
i dietetycznych oraz ogranicza aktywność ruchową pa-
cjentów.14,24

Wobec powyższych danych w osiągnięcie sukcesu tera-
peutycznego wpisuje się holistyczna opieka pielęgniarska 
oparta na profesjonalnej diagnozie pielęgniarskiej i pod-
jęciu adekwatnych interwencji. Ze względu na szeroki wa-
chlarz problemów zdrowotnych wynikających nie tylko 
z istoty schorzenia (jego postaci, aktywności, rokowania), 
zastosowanych metod leczenia i skutków ubocznych tera-
pii, ale również z przewlekłości choroby i specyfiki rozwo-
jowej, przedstawiono jedynie wybrane problemy zdrowot-
ne wspólne dla większości pacjentów z MIZS.

Celem doniesienia jest przedstawienie problemów zdro-
wotnych dziecka z MIZS oraz zaproponowanie metod ich 
rozwiązania w działaniach zespołu pielęgniarskiego.
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Koncepcja opieki pielęgniarskiej 
w wybranych problemach 
zdrowotnych w przebiegu MIZS
Ból przewlekły lub ostry i sztywność poranna 
wynikająca z toczącego się procesu zapalnego 
o charakterze autoagresji

Uwaga! U dzieci z MIZS ból, szczególnie przewlekły, 
może być wynikiem nie tylko zaburzonych procesów biolo-
gicznych zachodzących w tym schorzeniu, ale także czyn-
ników psychologicznych i zmiennych społeczno-kulturo-
wych, rozpatrywanych w ramach trajektorii rozwojowej.25

Interwencje pielęgniarskie:
 – ocena jakościowa i ilościowa bólu z użyciem skal oce-
ny bólu stosownie do wieku i możliwości percepcyjnych 
dziecka26–28;

 – ocena czynników modulujących ból (gorączka, hałas, 
wysiłek fizyczny lub psychiczny, zaburzony sen obniża-
ją próg bólu)28,29;

 – ocena czasu trwania sztywności porannej (czas trwania 
sztywności porannej jest czynnikiem wskazującym na 
aktywność choroby, a także stanowi wyznacznik planu 
dnia dla dziecka);

 – podwyższenie progu bólowego – działania pośrednie 
i bezpośrednie, takie jak:
• podaż leków zwalczających ból według indywidualnej 

karty zleceń lekarskich (np. niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne), udział w leczeniu choroby podstawowej 
oraz stosowanie adiuwantów (leki nasenne, p. depre-
syjne, p. lękowe), których wdrożenie poprawia efekt 
analgetyczny.30 Leki zwalczające ból przewlekły i ostry 
podajemy zgodnie z drabiną analgetyczną i analgezją 
multimodalną,31 kontynuując leczenie choroby pod-
stawowej. Leczenie choroby podstawowej zmniejsza 
ryzyko wystąpienia bólu,

• walka ze zmęczeniem – zmęczenie jest jednym z czyn-
ników determinujących poziom natężenia bólu, a jedno-
cześnie ból jest czynnikiem generującym zmęczenie27,

• poprawa jakości snu,32

• eliminacja gorączki,
• oddziaływanie na psychikę (zmniejszenie lęku oraz 

zaburzeń emocjonalnych o  charakterze depresji 
i agresji),33

• zastosowanie środków znieczulających miejscowo 
przed planowanym pobraniem krwi do badan labo-
ratoryjnych (np. krem Emla);

 – wybór najlepszej dla pacjenta drogi podania leku/leków 
przeciwbólowych;

 – włączenie rodziny w ocenę bólu i sztywności porannej;
 – udzielanie wsparcia oraz ustalenie aktywności dziecka 
z uwzględnieniem jego aktualnego stanu i potrzeb roz-
wojowych;

 – podjęcie działań edukacyjnych skierowanych na pacjen-
ta oraz jego rodzinę, dotyczących: konieczności stoso-

wania farmakoterapii z podkreśleniem znaczenia oceny 
jej efektywności, prowadzenia „karty bólu i sztywności 
porannej”, zasad stosowania środków analgetycznych, 
możliwości minimalizowania powikłań farmakoterapii, 
wdrożenia działań poprawiających jakość snu, kształto-
wania umiejętności radzenia sobie ze stresem, znacze-
nia regularnego stosowania zaleconych działań rehabi-
litacyjnych, wzmacniania samooceny, uwrażliwienia na 
znaczenie rozwoju własnego, konieczności odbycia kon-
trolnych wizyt lekarskich i zalecanych konsultacji.
Powyższe działania sprzyjają zachowaniu jak najlepszej 

kondycji fizycznej i psychicznej oraz stanowią czynniki 
prewencyjne bólu oraz jego eliminacji.

Gorączka wynikająca z istoty choroby lub infekcji 
na skutek obniżonej odporności

Obniżona odporność jest najczęściej następstwem pro-
cesu chorobowego (podstawowego lub współistniejącego) 
oraz stosowanej farmakoterapii, przede wszystkim lecze-
nia glikokortykoidami i lekami immunosupresyjnymi.4,34

Interwencje pielęgniarskie:
 – udział w leczeniu choroby podstawowej zgodnie z in-
dywidualnym programem leczenia pacjenta oraz podaż 
leków obniżających temperaturę ciała; rozważny dobór 
działań niefarmakologicznych obniżających temperatu-
rę ciała (ochładzanie fizykalne), ze względu na odmien-
ne reakcje pacjentów oraz zróżnicowaną tolerancję za-
biegów z tego obszaru35;

 – regularne pomiary temperatury ciała i ocena efektywno-
ści podawanych leków obniżających gorączkę. Regularna 
kontrola temperatury ciała, podaż leków przeciwgorącz-
kowych w odpowiednim czasie oraz ocena skuteczności 
postępowania przeciwgorączkowego są szczególnie waż-
ne, gdy u dziecka wystąpił w przeszłości epizod drgawek 
gorączkowych.36 Szybkie i trafne postępowanie zmniejsza 
ryzyko powikłań wynikających z napadu drgawkowego.37,38 

Istotne jest uwzględnienie ryzyka wystąpienia drgawek go-
rączkowych w grupie dzieci pomiędzy 6. m.ż. a 4.–5. r.ż.;

 – dobór drogi podania leku p. gorączkowego zależny od: 
wieku (np. u niemowląt droga doodbytnicza), dostępno-
ści kaniuli donaczyniowej, tolerancji leku podawanego 
doustnie (np. występowanie nudności, wymiotów, bólu 
żołądka lub niechęci do przyjmowania leku tą drogą);

 – uwzględnienie w opiece medycznej nad dzieckiem po-
krycia zapotrzebowania kalorycznego i płynowego. Go-
rączka zwiększa zużycie kaloryczne organizmu i utratę 
wody, powoduje obciążenie układu krążenia oraz pro-
wadzi do wyczerpania organizmu;

 – nawadnianie doustne lub/i dożylne, według indywidu-
alnej karty zleceń lekarskich, uwzględniające dobowe 
całkowite zapotrzebowanie na płyny. Deficyt płynów 
sprzyja utrzymywaniu się gorączki i prowadzi do zabu-
rzeń jonowych,39 co jest szczególnie niebezpieczne, gdy 
pacjent jest poddawany glikokortykoterapii, sprzyjającej 
zaburzeniom równowagi elektrolitowej;



Piel Zdr Publ. 2020;10(4):269–276 273

 – podejmowanie działań edukacyjnych dotyczących profi-
laktyki oraz wczesnego rozpoznawania drgawek gorącz-
kowych, a także postępowania opiekunów w sytuacji 
wystąpienia niepokojących objawów wskazujących na 
drgawki gorączkowe (podawanie leków przeciwdrgaw-
kowych drogą doodbytniczą, np. diazepamu.

Zaburzone funkcjonowanie fizyczne, społeczne 
i psycho-emocjonalne wynikające z procesu 
chorobowego, niepełnosprawności oraz niemożności 
pełnienia ról społecznych

Zaburzone funkcjonowanie w wielu obszarach związa-
ne jest m.in. z bólem towarzyszącym chorobie, narastają-
cą niepełnosprawnością, koniecznością pobytu w szpita-
lu, a także upośledzoną odpornością, wynikającą z istoty 
schorzenia lub/i zastosowanego leczenia farmakologicz-
nego. Ponadto długotrwała hospitalizacja lub konieczność 
kontynuowania leczenia w warunkach domowych skutku-
ją czasowym wykluczeniem dziecka z aktywności szkolnej 
i relacji rówieśniczych. Ograniczają tym samym możliwość 
właściwego rozwoju psycho-społecznego, generują nara-
stanie napięcia emocjonalnego, a także izolacji społecznej.

Interwencje pielęgniarskie:
 – ocena możliwości współudziału pacjenta i  rodziców 
w procesie terapeutycznym (farmakologicznym, rehabi-
litacyjnym, dietetycznym) oraz podejmowaniu decyzji;

 – ocena stopnia akceptacji choroby przez pacjenta. Wyso-
ki stopień akceptacji własnej sytuacji zdrowotnej sprzyja 
lepszej adaptacji pacjenta do choroby i terapii, poprawia-
jąc funkcjonowanie w obszarze biologicznym, psycho-
-emocjonalnym oraz społecznym29;

 – dążenie do zapewnienia skutecznego efektu terapeu-
tycznego poprzez budowanie relacji z pacjentem oraz 
jego rodziną opartej na wzajemnym zaufania i szacun-
ku; udzielanie wsparcia (informacyjnego, emocjonalne-
go lub instrumentalnego) odpowiadającego potrzebom 
dziecka i jego opiekunów40;

 – ocena funkcjonowania pacjenta w obszarze biopsycho-
społecznym. Ocena jakości życia z wykorzystywaniem 
standaryzowanych kwestionariuszy, m.in.: Childhood 
Health Questionnaire (CHQ), Juvenile Arthritis Quality 
of Life Questionnaire (JAQQ), Juvenile Arthritis Func-
tional Assessment Report (JAFAR), Childhood Health 
Assessment Questionnaire (CHAQ), umożliwia identy-
fikację trudności/ograniczeń pacjenta zarówno w aspek-
cie biologicznym/fizycznym, jak również w  obszarze 
społecznym, psycho-emocjonalnym lub duchowym41;

 – nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przez dziec-
ko zaleconego zaopatrzenia ortopedycznego. Ortezy za-
pobiegają utrwalaniu/narastaniu ograniczeń w zakre-
sie układu ruchu, korygując ustawienie kończyny w osi, 
natomiast wkładki ortopedyczne wyrównują różnice 
w długości kończyn dolnych. Zastosowanie szyn, kul 
czy wózka inwalidzkiego umożliwia dziecku bezpiecz-
ną lokomocję. Wykorzystanie udogodnień, grubszych 

uchwytów, nakładek na sztućce i przybory do pisania/
rysowania, a także butów na rzepy umożliwia dziecku 
osiąganie większej samodzielności w zakresie codzien-
nych czynności higienicznych, spożywania posiłków, 
ubierania się oraz aktywności szkolnej;

 – regularna ocena stanu emocjonalnego (lęk, depresja) 
z uwzględnieniem wieku pacjenta (dobór właściwych 
metod i  narzędzi). Zaburzenia lękowe i  o  charakte-
rze depresji zakłócając funkcjonowanie i rozwój dziec-
ka, mogą wywierać wpływ na relacje interpersonalne, 
w tym i rodzinne. Szczególnej uwagi wymagają adole-
scenci, ze względu na ryzyko rozwinięcia się zaburzeń 
emocjonalnych o ciężkim przebiegu u pacjentów w tym 
okresie rozwojowym.42 Ocena stanu emocjonalnego ma 
także istotne znaczenie w grupie dzieci w wieku szkol-
nym, ponieważ stanowi on czynnik determinujący moż-
liwości dziecka do efektywnego przyswajania wiedzy;

 – określenie potrzeb edukacyjnych pacjenta i/lub jego ro-
dziców oraz opracowanie i wdrożenie programu eduka-
cyjnego dotyczącego schorzenia i postępowania w nim 
na podstawie rozpoznanych deficytów wiedzy/umiejęt-
ności; kształtowanie postawy sprzyjającej terapii dziec-
ka i wspierającej jego rozwój;

 – podjęcie działań edukacyjnych skierowanych na rodzi-
ców i/lub pacjenta, mających na celu wyjaśnienie przy-
czyn wahań nastroju, źródeł lęku oraz zachowań agre-
sywnych. W MIZS negatywne stany emocjonalne mogą 
być także efektem zmiany wyglądu zewnętrznego pa-
cjenta (deformacje stawowe, niskorosłość) oraz skutków 
ubocznych glikokortykoterapii (depresja, przyrost tkanki 
tłuszczowej, rozstępy na skórze, niskorosłość). Przekona-
nie o posiadaniu wystarczającej wiedzy do rozwiązywa-
nia sytuacji trudnych i sprawowania właściwej opieki nad 
chorym dzieckiem stanowi dla rodziny ochronę przed 
wystąpieniem poczucia bezsilności i bezradności.40

Zwiększone ryzyko chorób stawów żuchwowych, 
zębów, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej 
sprzyjające infekcjom ogólnoustrojowym

W przebiegu MIZS negatywne oddziaływanie na jamę 
ustną jest wieloczynnikowe i wynika m.in. ze stosowanej 
farmakoterapii, diety (papkowata), gorszej funkcji manu-
alnej mającej wpływ na skuteczność oczyszczania zębów, 
zmian w rozwijającym się układzie stomatognatycznym 
połączonych z utrudnionym otwieraniem ust, jak również 
ze zmian biochemicznych śliny tych chorych.43

Interwencje pielęgniarskie:
 – regularna ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej, 
szczególnie w trakcie trwania glikokortykoterapii lub 
immunoterapii pod kątem zmian patologicznych (ryzy-
ko infekcji grzybiczej);

 – ocena funkcji manualnej ręki w trakcie czyszczenia zę-
bów; uwrażliwienie pacjenta/rodziców na prawidłową 
technikę czyszczenia zębów. Niedostateczna higiena 
jamy ustnej skutkuje nie tylko chorobami zębów, przy-
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zębia i błony śluzowej, ale także sprzyja infekcjom ogól-
noustrojowym.43 Z uwagi na fakt, że pacjenci mają upo-
śledzone mechanizmy naturalnego oczyszczania jamy 
ustnej z powodu zaburzeń wydzielania śliny, bardziej 
narażeni są na rozwój próchnicy44;

 – podanie leku przeciwbólowego przed planowanym posił-
kiem w przypadku bólu stawów skroniowo-żuchwowych, 
z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji pacjenta45;

 – ograniczenie ryzyka zwichnięcia stawów żuchwowo-
-stawowych i wystąpienia bólu. Zwrócenie uwagi, by 
pacjent nie obgryzał paznokci, nie żuł gumy, nie gryzł 
twardych produktów (orzeszki ziemne);

 – dostosowanie konsystencji posiłku do możliwości gry-
zienia i żucia dziecka. Pokarmy w formie papkowatej nie 
wymagają długiego żucia i zmniejszają ryzyko bólu, jed-
nak sprzyjają tworzeniu się płytki nazębnej i rozwojo-
wi próchnicy46;

 – zwrócenie uwagi, by dziecko miało założoną szynę re-
laksacyjną, szczególnie w nocy (jeśli takową użytkuje). 
Systematyczne korzystanie ze sprzętu ortodontycznego 
zapewnia utrzymanie prawidłowego rozwarcia stawów 
skroniowo-żuchwowych47;

 – zachęcanie do ćwiczeń relaksacyjnych mięśni twarzy. 
Ćwiczenia relaksacyjne mięśni twarzy (rozluźnienie 
mięśni twarzy z  jednoczesnym lekkim wysunięciem 
żuchwy ku przodowi i dołowi) zwiększają nie tylko roz-
warcie międzyzębowe, ale pomagają także utrzymać 
lepszą higienę jamy ustnej;

 – ocena potrzeb edukacyjnych i edukacja dziecka/rodzi-
ców dotycząca znaczenia prawidłowego żywienia oraz 
negatywnych skutków nadmiernej podaży cukrów pro-
stych w diecie. Uwzględnienie w programie edukacyj-
nym konieczności reedukacji. Nadmierna podaż cukrów 
prostych oraz stosowanie leków w  formie cukrowej 
sprzyjają tworzeniu się płytki nazębnej i próchnicy46;

 – edukacja i  ewentualna reedukacja dziecka/rodziców 
skierowana na zrozumienie konieczności stosowania 
się do profesjonalnej profilaktyki przeciwpróchniczej 
obejmującej:
• regularne wizyty kontrolne w gabinecie stomatolo-

gicznym, najlepiej u specjalisty stomatologii dziecięcej. 
Przegląd stanu uzębienia oraz ocena tkanek miękkich 
jamy ustnej powinny być rozpoczęte już od najmłod-
szych lat i obejmować kontrolę płytki nazębnej oraz 
leczenie zębów mlecznych i stałych,

• zabiegi profilaktyczne, m.in. stosowanie miejsco-
wo preparatów bogatych we fluor (lakiery, płukanki, 
pianki fluorkowe).

Zaburzenie rozwoju fizycznego dziecka wynikające 
z gorszego przyswajania substancji odżywczych 
na skutek upośledzonego wydzielania żołądkowego 
i funkcji detoksykacyjnej wątroby oraz zaburzeń 
pracy trzustki

W  przebiegu systemowej postaci MIZS u  pacjentów 
mogą wystąpić objawy zajęcia narządów wewnętrznych, 

takie jak zaburzenia przewodu pokarmowego, w tym upo-
śledzenie funkcji wątroby, trzustki, zapalenie wsierdzia 
i osierdzia. Zaburzenia funkcjonowania przewodu pokar-
mowego mogą być wynikiem istoty choroby (szczególnie 
w postaci uogólnionej), jak i ubocznego działania stoso-
wanych leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne, gli-
kokortykoidy, leki immunosupresyjne). Skutkuje to gor-
szym wchłanianiem białek i tłuszczy (zwłaszcza w czasie 
glikokortykoterapii), prowadząc do niedoborów, rozwo-
ju schorzeń współtowarzyszących, m.in. do osteoporozy 
(białko jest transporterem dla wapnia). Z kolei zaburzenie 
czynności komórek wątroby może inicjować upośledze-
nie wydzielania tzw. insulinopodobnego czynnika wzro-
stu (IGF-1), prowadząc do zahamowania wzrastania.48 
IGF-1 wpływa nie tylko na metabolizm węglowodanów, 
kwasów tłuszczowych i aminokwasów, ale także stymu-
luje układ immunologiczny. Powyższe czynniki można 
uznać za znaczące determinanty upośledzające rozwój fi-
zyczny dziecka.

Interwencje pielęgniarskie:
 – ocena wiedzy pacjenta i/lub rodzica dotyczącej inter-
pretacji objawów dysfunkcji układu pokarmowego, spo-
sobów zmniejszenia skutków ubocznych choroby i sto-
sowanego leczenia farmakologicznego, zalecanej diety 
(w tym suplementacji witamin, mikro- i makroelemen-
tów), metod sprzyjających utrzymaniu remisji choroby 
oraz ochrony przed infekcjami itp.;

 – zaplanowanie programu edukacyjnego lub reedukacyj-
nego uwzględniającego rozpoznane deficyty wiedzy;

 – udział w leczeniu choroby podstawowej. Każde odstęp-
stwo od zaplanowanego indywidualnie dla pacjenta 
schematu leczenia może skutkować zaostrzeniem pro-
cesu chorobowego lub jego uaktywnieniem się. W przy-
padku pojawienia się złej tolerancji leku wskazana jest 
pilna konsultacja z lekarzem;

 – udział w leczeniu protekcyjnym układu pokarmowego 
(inhibitory pompy protonowej, ewentualnie leki hepa-
toprotekcyjne) oraz podaż probiotyków zgodnie z indy-
widualną kartą zleceń;

 – konsultacja z dietetykiem i współudział w leczeniu die-
tetycznym uwzględniającym: aktualny stan zdrowia pa-
cjenta, stan odżywienia dziecka, wyniki badań labora-
toryjnych (anemia, niedobór wapnia, potasu, cukrzyca 
posteroidowa) oraz możliwości przyjmowania posiłków. 
W planowaniu diety należy uwzględnić nie tylko jakość 
posiłków, ale także ich częstotliwość oraz postać (trud-
ności z żuciem, gryzieniem, ból przy jedzeniu, owrzo-
dzenie śluzówki jamy ustnej). Zespół bolesnej jamy 
ustnej jest częstym powikłaniem glikokortykotera-
pii i obniżonej odporności, prowadzącym do zaburzeń 
w odżywianiu pacjenta, które mogą skutkować znacz-
nymi niedoborami żywieniowymi;

 – przygotowanie psychiczne pacjenta/rodziców i fizycz-
ne do badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonosko-
pia, pobranie próbek krwi do badań laboratoryjnych) 
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uwzględniające wiek, możliwości percepcyjne dziecka 
oraz jego aktualny stan psycho-emocjonalny;

 – ewentualnie udział w leczeniu niskorosłości poprzez po-
daż hormonu wzrostu zgodnie ze zleceniem lekarskim. 
Terapia hormonem wzrostu skutkuje nie tylko więk
szym tempem wzrastania (choć nie zawsze udaje się 
osiągnąć należną wysokość ciała), ale także lepszą gęs
tością kośćca oraz korzystną zmianą składu ciała 
(zwiększenie beztłuszczowej masy ciała o 33% przy nie-
zmienionej masie tłuszczowej oraz zwiększenie się gę-
stości mineralnej kości o 36,6%).49 Pomimo możliwości 
współczesnej terapii, część dzieci z MZIS jest niskoro-
sła, a zaburzenia wzrastania kości przekładają się na 
niedorozwój mięśni na skutek lokalnego ograniczenia 
ruchomości chorego stawu i zmniejszonej ogólnej ak-
tywności ruchowej dziecka;

 – podejmowanie działań eliminujących ból z rzetelną oce-
ną ich efektywności; uwzględnienie podaży leku prze-
ciwbólowego przed planowaną fizjoterapią (szczegól-
nie, gdy pacjent ocenia ją jako bolesną). Nieskutecznie 
leczony ból sprzyja ograniczeniu aktywności ruchowej 
oraz przyjmowaniu nieprawidłowych pozycji i wzorców 
ruchowych, z czasem niepoddających się biernej korek-
cji, stanowiących przyczynę pogłębiania się inwalidztwa 
ruchowego. Ból oddziałując degradacyjnie na psychi-
kę, zmniejsza motywację do działania na rzecz własnej 
sprawności i rozwoju.

Podsumowanie 

Pacjent zmagający się z MIZS wymaga kompleksowego, 
specjalistycznego postępowania terapeutycznego, w tym 
holistycznej opieki pielęgniarskiej. Opieka pielęgniarska 
w MIZS obejmuje: udział w postępowaniu mającym na celu 
eliminację lub minimalizację aktywności zapalnej i  im-
munologicznej choroby, zatrzymanie/spowolnienie postę-
pu zmian chorobowych w stawach, eliminację bólu, zapo-
bieganie zaburzeniom rozwojowym i niepełnosprawności, 
a także zmniejszenie ryzyka rozwoju osteoporozy oraz po-
wikłań narządowych. Domeną opieki pielęgniarskiej jest 
zapewnienie rzetelnej, zindywidualizowanej edukacji zdro-
wotnej pacjentowi i jego rodzinie, przygotowanie do samo-
opieki w warunkach domowych, jak również udzielanie 
wsparcia na każdym etapie choroby, także w okresie kli-
nicznej remisji.
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