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Proces zapalny w reumatoidalnym zapaleniu stawów  
a markery obrotu kostnego

Innflamatory process in rheumatoid arthritis  
and bone turnover markers
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Summary

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, progressive autoimmune con-
nective tissue disease. The inflammatory process causing the joint da-
mage and resulting in impaired functional capacity of patients. Bone 
turnover markers (BTM) are secreted as a result  of bone remodeling. 
BTM concentration may become a prognostic factor for rapid disease 
progression and monitoring of effects of treatment.
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Streszczenie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła, postępująca au-
toimmunologiczna choroba tkanki łącznej. Efektem procesu zapalnego 
leżącego u podłoża RZS jest proces destrukcji tkanki kostnej, w konse-
kwencji prowadzący do niepełnosprawności. W wyniku przebudowy 
tkanki kostnej dochodzi do wydzielania markerów obrotu kostnego, któ-
rych stężenie może stać się czynnikiem prognostycznym szybkiej progre-
sji choroby oraz służyć monitorowaniu efektów zastosowanego leczenia. 

Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, markery obrotu 
kostnego, nadżerki kostne 
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Wstęp
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest najczęstszą 

chorobą autoimmunologiczną dotyczącą stawów, charak-
teryzującą się przewlekłym i często agresywnym przebie-
giem. Może prowadzić do powstania nieodwracalnych 
zmian strukturalnych kości, zaburzeń funkcjonowania na-
rządu ruchu oraz niepełnosprawności [1]. Przewlekły pro-
ces zapalny leżący u podłoża RZS rozpoczyna się w błonie 
maziowej stopniowo powodując zmiany również w tkance 
kostnej oraz chrzęstnej [2]. 

Charakterystyczne dla RZS są zmiany zachodzące  
w kościach prowadzące do a) okołostawowego rozrzedze-
nia struktury kostnej - opisywanego w zdjęciach radiolo-
gicznych jako osteoporoza okołostawowa, b) tworzenia 
nadżerek kostnych, c) uogólnionej osteoporozy kośćca [3].

Osteoporoza okołostawowa jest jednym z pierwszych 
objawów radiologicznych RZS. Zjawisko to wynika ze 
zwiększonej aktywacji komórek kościogubnych [2]. Prze-
waga aktywacji osteoklastów nad funkcją naprawczą 
osteoblastów prowadzi w konsekwencji do powstania ty-
powych zmian dla RZS- nadżerek kostnych [2]. Nadżerki 
to pierwotne zmiany dotyczące tkanki kostnej, ich powsta-
wanie inicjuje kolejne etapy destrukcji stawów i zaburzeń 
czynnościowych [2]. 

Czas pojawiania się nadżerek kostnych w przebiegu RZS 
jest różny. Szacuje się, iż 60 % pacjentów dotkniętych pro-

cesem zapalnym stawów wytworzy nadżerki w pierwszym 
roku choroby, a aż 10 % z nich wytworzy je w przeciągu 
pierwszych 8 tygodni trwania choroby [3]. 

Mechanizm powstawania nadżerek kostnych  
– aktywacja osteoklastów, tworzenie  
środowiska kwaśnego, uwolnienie wapnia.

Proces aktywacji osteoklastów poprzez zwiększone wy-
dzielanie enzymów proteolitycznych prowadzi do powsta-
nia torbieli zapalnych. W kolejnych etapach destrukcji ko-
stnej dochodzi do przerwania ciągłości warstwy korowej 
kości oraz uszkodzenia chrząstki [4]. W wyniku powyższej 
kaskady zdarzeń dochodzi do  wytworzenia nadżerek ko-
stnych [4]. 

Aktywowane osteoklasty przylegają do tkanki kostnej. 
Procesy zachodzące w komórce kościogubnej doprowa-
dzają do uwolnienia enzymów: katepsyny K, macierzowej 
metaloproteinazy 9 i winiano-opornej kwaśnej fosfatazy 
typu 5 (TRAP) [5]. W wyniku zwiększonego stężenia po-
wyższych enzymów w okolicy tkanki kostnej dochodzi do 
rozpoczęcia procesu degradującego macierz kostną [6]. 
Następuje uwolnienie wapnia oraz markerów obrotu tkan-
ki kostnej i chrzęstnej [6]. 

U podłoża reumatoidalnego zapalenia stawów leży prze-
wlekły proces zapalny, zainicjowany w błonie maziowej 
stawów i rozprzestrzeniający się na okoliczne tkanki [7].  
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W błonie maziowej stwierdza się zwiększoną ekspresję bia-
łek adhezyjnych, które wraz z lokalną produkcją czynników 
chemotaktycznych prowadzą do napływu komórek układu 
immunologicznego do jamy stawu i maziówki [7]. Głów-
nymi komórkami obecnymi w płynie stawowym są neutro-
file, natomiast komórki jednojądrowe (monocyty i limfo-
cyty) głównie naciekają błonę maziową [8,9]. Limfocyty T 
pośrednio przez wydzielane cytokiny (IL-15,IL-33,IL-34) po-
budzają synowiocyty podobne do fibroblastów (FLS) oraz 
makrofagi do produkcji cytokin prozapalnych: TNF alfa, 
IL-1,IL-6, IL-15, IL-23 [14]. W wyniku ich działania dochodzi 
do namnażania FLS i zwiększenia stężenia prozapalnych 
cytokin także w procesie autokrynnym [10]. Limfocyty Th 
17 powstają w wyniku pobudzenia dziewiczych limfocy-
tów T przez cytokiny prozapalne (IL-1β, IL-6, IL-21, IL-23  
i transformujący czynnik wzrostu (TGF) β [11]. Indukcja po-
wstawania Th 17 odbywa się głównie dzięki współdziała-
niu IL-6 i IL-23, bez IL-23 nie dochodzi do patogennej dzia-
łalności limfocytów Th 17 [11]. W wyniku pobudzenia Th 
17, dochodzi do wzmożonego wydzielania IL-1β, IL-6, IL-8, 
IL-17, TNF-alfa, prostaglandyny E2 - PGE2 oraz macierzo-
wej metaloproteinazy. PGE2 autokrynnie pobudza Th 17 
do wzmożonego wydzielania IL-17, co powoduje nasilenie 
stanu zapalnego oraz jego przejście w proces przewlekły 
[12]. Wytwarzana przez limfocyty Th17 IL - 17 indukuje 
proces zapalny w RZS oraz powoduje aktywację prekur-
sorów osteoklastów [15]. Dowiedziono, iż u pacjentów  
z RZS dochodzi do znacznej przewagi ilościowej limfocy-
tów Th17 nad limfocytami regulatorowymi [12]. Potwier-
dzono także ważną rolę limfocytów Th 17 w nasileniu 

stanu zapalnego w wyniku produkcji i wydzielania cytokin 
prozapalnych, głównie IL-17, IL21 i TNF alfa [13].

Dlaczego osteoklasty są aktywowane w RZS?
Mechanizm powstawania nadżerek kostnych opiera się 

w głównej mierze na osteoklastycznej aktywacji osteokla-
stów i napływie prekursorów osteoklastów do maziówki 
stawu zajętego procesem zapalnym [14]. Kluczową rolę 
stymulującą komórki prekursorowe osteoklastów do mi-
gracji do stawu zajętego stanem zapalnym w RZS pełni 
TNF-alfa [15]. W modelach zwierzęcych zapalenia stawów 
potwierdzono, iż drobne kanały kostne stanowiące połą-
czenie między błoną maziową stawów a szpikiem kostnym 
stanowi miejsce przejścia komórek progenitorowych oste-
oklastów [16].W obszarze błony maziowej objętej stanem 
zapalnym dochodzi do wydzielania czynnika stymulujące-
go makrofagi (M-CSF) oraz RANKL [17,18]. M-CSF i RANKL 
to czynniki bez których nie dojdzie do przekształcenia 
komórek prekursorowych do osteoklastów [11]. M-CSF  
i RANKL są wydzielane przez synowiocyty podobne do fi-
broblastów (FLS) i limfocyty pomocnie Th1 [11]. Aktywo-
wane w czasie zapalenia limfocyty Th17 poprzez wydzie-
lanie Il-17, Il-1 oraz TNF alfa wpływają na przekształcenie 
prekursorów osteoklastów w osteoklasty [14]. W procesie 
tym bierze także udział Il-7 wydzielana przez FLS. IL-1, IL-7, 
IL-17, TNF alfa aktywują prekursory osteoklastów pośred-
nio poprzez zwiększone wydzielania M-CSF i RANKL [11]. 
Ekspresja RANKL dodatkowo pobudzana jest także przez 
IL-1i IL-6 ryc.1 [14]. Innym mechanizmem zwiększonego 
wydzielania RANKL jest pobudzenie Toll podobnych recep-
torów (TLR) na synowiocytach [19].

Ryc.1. Mechanizm destrukcji tkanki kostnej i chrzęstnej.
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U pacjentów RZS, u których stwierdzono obecność prze-
ciwciał przeciwko cyklicznym cytrulinowym peptydom 
(ACPA), aktywacja różnicowania osteoklastów wynika nie 
tylko z działania zwiększonego miejscowego stężenia cy-
tokin prozapalnych, ale także z obecności autoprzeciwciał 
[20]. Powodują one aktywację prekursorów osteoklastów 
głównie w mechanizmie autokrynnego zwiększonego 
wydzielania TNF-alfa [21]. Przekształcenie prekursorów 
osteoklastów odbywa się także w procesie pobudzenia 
wydzielania IL-8 poprzez bezpośrednie łączenie prze-
ciwciał przeciwko cyklicznym cytrulinowym peptydom  
z powierzchnią osteoklastów [22]. Udowodniono w mo-
delu in-vitro oraz w modelu zwierzęcym, iż zastosowanie 
antagonistów IL-8 hamuje tworzenie nadżerek kości [23]. 
Przeciwciała przeciwko karbamylowanym pepetydom 
prawdopodobnie działają w tym samym mechanizmie co 
ACPA [24].

W synowiocytach pod wpływem TNF alfa dochodzi 
do zwiększonego wydzielania białka 1 związanego z Dic-
kkopfem (Dkk-1) [25]. Efektem zwiększonego stężenia 
Dkk-1 jest blokada tworzenia nowej kości w mechanizmie 
zakłócenia szlaku Wnt [25]. W podobnym mechanizmie 
działa także sklerostyna, której poziom również wzrasta 
pod wpływem aktywnego stanu zapalnego [25]. Zabloko-
wanie szlaku Wnt powoduje także uszkodzenie chrząstki. 
Chondrocyty pod wpływem cytokin IL-1β, IL-17, IL-18 i TNF 
przechodzą w szlak kataboliczny [11]. W efekcie dochodzi 
do wydzielania enzymów degradujących chrząstkę - MMP 
oraz ADAMTS [14]. Podobne enzymy wydzielają synowio-
cyty podobne do fibroblastów, neutrofile, makrofagi oraz 
komórki tuczne obecne w maziówce objętej procesem za-
palnym [11].

Rola osteoblastów, czy są wydolne,  
co je hamuje?

Zaburzenie równowagi między działaniem kościotwór-
czym i kościogubnym w RZS wynika również z zahamowa-
nia różnicowania osteoblastów. 

W przebiegu RZS dochodzi do zaburzenia struktury ko-
stnej [26]. TNF-alfa, IL-1, IL-6 hamują działanie oraz różni-
cowanie osteoblastów [27,28]. Dochodzi do zahamowania 
powstawania składników macierzy kostnej, zahamowanie 
napływu osteoblastów, a także wzmożonej apoptozy ko-
mórek kościotwórczych[29-31]. TNF-alfa powoduje zwięk-
szenie stężenia Dkk-1 wydzielanego przez maziówkowe 
fibroblasty [32-34]. Dkk-1 powoduje zahamowanie funkcji 
i różnicowania osteoblastów poprzez blokowanie szlaku 
Wnt [32-36]. 

Dowiedziano, iż działanie leków powodujących ogra-
niczenie stanu zapalnego powoduje zwiększenie napływu 
komórek kościotwórczych, w wyniku którego możliwa jest 
odbudowa nadżerek kostnych [37]. 

Wykrywanie nadżerek: RTG, USG i MR.  
Metody obrazowania nadżerek kostnych. 

Badania obrazowe, umożliwiające wykrywanie nadżerek 
kostnych, to: klasyczna radiografia (CR), tomografia kom-
puterowa (CT), ultrasonografia (US), rezonans magnetycz-
ny (MRI) [38]. Nowoczesna metoda obrazowania: łączona 
pozytronową tomografia emisyjna i tomografia kompu-
terowa (PET/CT) pozwala na pośrednią ocenę lokalizacji 
nadżerek kostnych poprzez ocenę zmian anatomopatofi-
zjologicznych [39]. Niewątpliwie badanie CT jest złotym 

standardem w wykrywaniu zmian kostnych, w tym także 
zmian w postaci nadżerek kostnych, lecz nie ocenia aktyw-
ności stanu zapalnego stawów. Ponadto badanie CT wią-
że się z ryzykiem promieniowania rentgenowskiego [56]. 
Ocena zmian nadżerkowych kości w CT jest bardziej czuła 
w porównaniu z MRI [40]. Badanie CT jest mniej wykorzy-
stywane do oceny zmian stawów zajętych procesem za-
palnym. CT może być wykorzystywana w ilościowej ocenie 
zmian tkanki kostnej głównie w kontekście zmian napraw-
czych nadżerek kostnych po zastosowanym leczeniu [40]. 
Ocena nadżerek kostnych w MRI obarczona jest większym 
ryzykiem błędu w porównaniu do CT [40]. W ocenie zmian 
destrukcyjnych tkanki kostnej w MRI konieczne jest stoso-
wanie ścisłych kryteriów rozpoznania nadżerek, zmiany  
w dwóch płaszczyznach z przerwaniem ciągłości warstwy 
korowej kości przynajmniej w jednej z nich ocenianych  
w obrazach T1 zależnych [40]. Przy prawidłowej ocenie ob-
razów MRI ocenia się, iż ilość wykrywanych nadżerek ko-
stnych w obu badaniach jest porównywalna [40]. MRI ma 
przewagę nad CT w ocenie zmian zapalnych, wykrywaniu 
uszkodzeń chrząstki, a także w ocenie obrzęku szpiku [40]. 
Każda z tych metod ma swoje dobre i złe strony i żadna 
z nich nie jest idealną metodą do wykrywania wczesnych 
zmian występujących w RZS [38]. Klasyczna radiografia nie 
wykrywa nadżerek kostnych w ich początkowym okresie 
tworzenia [38]. Ocena nadżerek kostnych jest obarczona 
wieloma zmiennymi, należy pamiętać, iż nie są to zmiany 
specyficzne dla RZS [40]. MRI i US nie są badaniami ide-
alnymi i wciąż występuję duża rozpiętość ich swoistości  
i czułości [38]. Nie należy zapominać o walorach tych ba-
dań w wykrywaniu aktywnego stanu zapalnego, a tym sa-
mym potwierdzenia występowania nadżerek kostnych na 
tle zmian zapalnych [38]. Badacze uznali, iż najlepszym sta-
wem do oceny nadżerek w US we wczesnym RZS to staw 
śródręczno-paliczkowy II [38]. 

Nadżerki kości w przebiegu RZS najwcześniej widocz-
ne są w badaniu ultrasonograficznym (USG) oraz w rezo-
nansie magnetycznym(RM). W późniejszym czasie trwania 
choroby zmiany te można także zobrazować metodą kla-
sycznej radiografii (RTG) [2,38].

Obecne techniki obrazowania nadżerek kostnych (US-
G,MR,RTG) umożliwiają obserwacje zmian zachodzących  
w tkance kostnej oraz monitorowania skuteczności za-
stosowanych leków w procesie zahamowania tworzenia 
nadżerek kostnych, a także ocenę ich naprawy [41-43]. 
Ocenę naprawy nadżerek kostnych można także zobrazo-
wać w PET/CT znakowanym fluorem i fluorodeoksyglukozą 
[39]. W modelu mysim zaobserwowano naprawę tkanki 
kostnej w czasie stosowania leków anty-TNF alfa [39].

Markery kostne 
Markery obrotu kostnego

Markery obrotu kostnego dzielimy na markery tworze-
nia (Tab.I.) i resorpcji (Tab.II.) kości [44-46]. Należy pamię-
tać, iż niektóre z nich mogą odzwierciedlać obie aktywno-
ści. Markery tworzenia kości są wytwarzane przez komórki 
osteoblastyczne lub pochodzą z metabolizmu prokolagenu 
[44-46]. Natomiast markery resorpcji są produktami oste-
oklastów lub wynikają z degradacji tkanki kostnej [44-46]. 
W trakcie aktywacji komórek kościogubnych oraz ko-
ściotwórczych wydzielane są odpowiednie enzymy, białka 
lub ich pochodne [47]. Zmiany metaboliczne kości są bez-
objawowe i występują dużo wcześniej niż zmiany kostne  
w badaniach radiologicznych [47].
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Markery
tworzenia kości

Miejsce
powstawania

Charakterystyka Miejsce
oznaczania

C- końcowy
propeptyd

prokolagenu typu I
(PICP)

Głównie  
w kościach, 

w mniejszych 
ilościach skóra, 

chrząstka, ścięgna

Powstają w procesie
przekształcenia

pozakomórkowego
prokolagenu typu I

na drodze
enzymatycznej  

w wyniku którego
dochodzi do

powstania kolagenu
typu I [58].

Zmniejszenie
stężenia w trakcie

terapii
antyresorpcyjnej  
- bisfosfoniany  
i estrogen [58].

Zwiększenie w czasie
stosowania

teryparatydu - ludzki
rekombinowany

hormon przytarczyc
[58].

Surowica
N- końcowy propeptyd 

prokolagenu typu I (PINP)

Alkaliczna fosfataza
(ALP)

Wątroba, kości

Enzym występujący
w dwóch głównych

izoformach:
wątrobowa i kostna

(B-ALP) [59].
Wytwarzany przez

odpowiednie
komórki: wątrobowe

i kostne. Wzrost
poziomu frakcji

kostnej jest
skorelowany  
z szybkością

tworzenia kości [59].
Trudności  

w oznaczeniu  
i odpowiedniej

interpretacji stężeń
poszczególnych

izoform wynikają  
z trudności w ich

odróżnienia, często
obserwowana jest

między nimi reakcja
krzyżowa .

Surowica

Tabela I. Markery kościotworzenia.
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Markery
tworzenia kości

Miejsce
powstawania

Charakterystyka Miejsce
oznaczania

Osteokalcyna (OC) Kości

Niekolagenowe
białko wchodzące  
w skład macierzy
pozakomórkowej
kości, wytwarzane
przez osteoblasty

[59]. Swoiste białko
dla tkanki kostnej.

Trudności  
w oznaczeniu wynikają

ze zmienności
testów,

niestabilności próbki
i wysoką

zmiennością
biologiczną [59].
Należy pamiętać  

iż stężenie wzrasta  
w niewydolności nerek

[59]. U pacjentów  
z RZS w trakcie terapii

tocilizumabem
stwierdzono

zwiększone stężenie
OC prawdopodobnie

w związku  
z ograniczeniem stanu

zapalnego stawów.
Stężenie OC jest

zwiększona  
u pacjentów  

z nadczynnością
tarczycy oraz przy
złamaniach [59].

Surowica

Markery resorpcji kości
Miejsce 

powstawania
Charakterystyka

Miejsce 
oznaczania

Kwaśna fosfataza oporna  
na winian (TRAP) Kości, inne tkanki

Enzym występujący w dwóch 
głównych izoformach: TRAP5a  
i TRACP5b. TRAP5b pochodzi  

z osteoklastów, TRAP5a znajduje się 
w aktywowanych makrofagach [57]. 
TRAP5b jest uznawana za wskaźnik 
aktywności i liczby osteoklastów. 

Inne formy enzymów TRAP 
pochodzącą z erytrocytów i płytek 

krwi [58]

Surowica

Tabela II. Markery resorpcji kostnej.
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Pirydynolia (PYD)

Chrząstka, kości, 
wiązadła, naczynia 

krwionośne.

Aminokwasy stabilizujące cząsteczki 
kolagenu poprzez sieciowanie 

między poszczególnymi peptydami 
kolagenu. DPD jest bardziej 

specyficzny niż PYD. Ekspozycja 
próbek moczu na światło UV obniża 

stężenie DPD i PYD [57].

Mocz

Deoksypirydynolina (DYD) Kości, zębina Surowica

C-końcowy usieciowany 
telopeptyd kolagenu (CTX)

Kości

Telopeptydy: N-końcowy telopeptyd 
kolagenu (NTX)  

i C-końcowy telopeptyd kolagenu 
(CTX) są uwalniane podczas 

degradacji kolagenu, głównie  
w wyniku działania katepsyny K 

[58]. Natomiast karboksyterminalny 
telopeptyd kolagenu (ICTX) 

powstaje  
w wyniku działania metaloproteinaz 

macierzy pozakomórkowej [58]. 
Zwiększenie poszczególnych 

izomerów wiąże się ze zwiększoną 
szybkością obrotu kostnego 

występujących np: w chorobie 
Pageta, przy występowaniu zmian 
przerzutowych do kości, u kobiet  

w okresie pomenopauzalnym  
z szybką utratą masy kostnej. Mają 
znaczną zmienność okołodobową, 

która jest bardziej wyraźna  
w przypadku CTX [59].

Mocz

N-końcowy usieciowany 
telopeptyd kolagenu (NTX) Surowica

C-końcowy
(karboksyterminalny)

usieciowany telopeptyd
kolagenu (ICTX)

Hydroksyprolina (HYP)

Kości, chrząstka,
skóra,

pochodzenie
zewnętrzne  
-pożywienie,

Aminokwas powstający z degradacji
kolagenu, niespecyficzny dla procesu 

resorpcji kości, powstaje także w 
czasietworzenia kości  

z peptydów prokolagenu [57].

Mocz

Galaktozylohydroksylizyna 
(GHL)

Kości Aminokwasy - wchodzące w 
skład kolagenu typu I, wydzielane 

głównie w czasie resorpcji kości i w 
całości usuwane z organizmu wraz 

z moczem [58].

Mocz
Glukozylo-
galaktozylo- 
hydroksylizyna 
(GGHL)

Kości, skóra, 
dopełniacz
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Sialoproteina kostna (BSP)
Kości, zębina, 

chrząstka 
przerostowa

Glikoproteina prawdopodobnie 
stymuluje resorpcję kości za 

pośrednictwem osteoklastów 
[57].

Surowica

Katepsyna K (KatK) Kości

Proteaza aktywująca osteoklasty 
autokrynnie. Inhibitory katepsyny 

K są obecnie oceniane jako 
potencjalna opcja leczenia 

osteoporozy. surowica. Określana 
jako specyficzny marker aktywności 

osteoklastów [57].

Surowica

Aktywator receptora dla 
ligandu czynnika jądrowego 

kappa-B (RANKL)
Kości

Oba markery RANKL i OPG należy
oznaczać i interpretować łącznie. 

OPG - cytokina hamująca tworzenie  
i aktywacje osteoklastów poprzez

wychwytywanie RANKL [59]. 
Natomiast RANKL jest czynnikiem 

spustowym aktywacji osteoklastów 
[59]. RANKL występują w kilku 

izoenzymów. Ciężkość
w ocenie ze względu na brak

powtarzalności w oznaczeniu, niskie 
stężenie, brak odzwierciedlenia
miejscowego ich stężenia. Brak 

zmian w ekspresji OPG ani RANK-L  
w jednojądrzastych komórkach krwi

obwodowej kobiet w okresie
pomenopauzalnym w trakcie terapii

ibandronianem lub ranelinianem  
strontu [59]. Nie stwierdzono 

przydatności oznaczania stężenia 
RANKL w określaniu ryzyka 

złamania kości ani odnośnie oceny 
skuteczności leczenia

[59].

Surowica

Osteoprotegeryna (OPG) Kości, naczynia

Periostyna (PRS)

Kości szczególnie 
okostna, więzadła, 
przyzębie, aorta, 
zastawki serca

Białko, którego stężenie będzie 
markerem odwzorywującym 

aktywność metaboliczną okostnej 
[59]. Wzrost stężenia może wynikać 
z obecności zmian przerzutowych 

do kości w raku płuca, postępującym 
raku piersi, chorób

płuc, zwłóknieniu nerek [59].

Surowica
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Białko DKK-1 (Dkk-1)
Kości i inne 

narządy

Zwiększone stężenie Dkk-1 blokuje
mechanizm odbudowy tkanki 
kostnej [59]. Wzrost stężenia 

występuje w szpiczaku mnogim, 
przerzutach do kości

raka piersi, raka płuc, oraz  
w zapaleniach stawów. Spadek 
stężenia Dkk-1 zaobserwowano  

w trakcie stosowania anty-TNF alfa 
w MIZS, skorelowany jest także ze 

spadkiem stężenia CRP [59].  
U chorych z RZS leczonych 

tocilizumabem i MTX
zmniejszało się także stężenie Dkk-1.

Obniżony poziom Dkk-1 
występował u pacjentów z chorobą 
zwyrodnieniową stawu biodrowego 

w postaci podchrzęstnej 
sklerotyzacji, co wiązało

się ze zmniejszonym ryzykiem
zniszczenia stawów [59].

Prawdopodobnie bierze udział  
w patogenezie osteodystrofii oraz

zwapnieniu naczyń [59].

Surowica

Sklerostyna (SKR)
Kości i inne 

narządy

Sklerostyna zmniejsza tworzenie 
kości [59]. Leki blokujące sklerostynę

zmniejszają resorpcję kości, 
ale w mniejszym stopniu niż 

bisfosfoniany i denosumab [59]. 
Jej stężenie jest istotnie wyższe 

u kobiet po menopauzie
niż u kobiet przed menopauzą.
Podwyższone także u pacjentów 
z cukrzycą typu 2 oraz związane 

z obecnością tłuszczu brzusznego 
oraz ze stężeniem cholesterolu 

lipoprotein o niskiej gęstości [59]. 
Wzrost stężenia występuje

u pacjentów ze zwapnieniami 
naczyń [59]. Zmniejszenie

stężenia sklerostyny występuje 
w trakcie terapii lekami anty- TNF 

alfa [59].

Surowica

Sfingozyno-1 fosforan 
(S1P)

Kości

Białko wpływające na różnicowanie
osteoklastów poprzez zwiększenie

RANK-L w osteoblastach. 
Potwierdzono iż zwiększone 

stężenie S1P wiążę się z zwiększoną 
częstością złamań kręgów  

u kobiet po menopauzie [59].

Surowica
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Helikalny peptyd kolagenu 
typu

I 620-633 
(HELP)

Kości

Peptyd którego stężenie skorelowane
jest z innymi markerami resorpcji 

kości.
Trudności w oznaczeniu wynikają z

dobowej zmienności jego stężenia w
moczu oraz konieczności 

wykonywania
dobowej zbiórki moczu [59].

Mocz

 
Markery resorpcji kości

Markery obrotu kostnego możemy oznaczać w surowicy 
krwi oraz w moczu [48]. Tkanka kostna jest czynna meta-
bolicznie i uczestniczy w wielu procesach fizjologicznych, 
głównie w wyniku działania komórek kościotwórczych 
oraz kościogubnych [49]. Degradacja kolagenu odbywa 
się na drodze enzymatycznej, wydzielana przez osteoklasty 
katepsyna K odgrywa kluczową rolę w powstawaniu frag-
mentów kolagenu C - końcowy usieciowany telopeptyd I 
(CTX I), N- końcowy usieciowany telopeptyd I -NTX I, kar-
boksyterminalny telopeptyd (ICTP) [49]. Proces ten zostaje 
zaburzony w RZS, gdzie dochodzi do zaburzeń struktury 
tkanki kostnej [50]. Zmiany struktury kostnej, zachodzące 
w stawie objętym procesem zapalnym, wynikają ze zwięk-
szonego miejscowego wydzielania metaloproteinaz ma-
cierzy pozakomórkowej (MMP) przez synowiocyty [51]. 
W wyniku działania MMP dochodzi do powstawania tylko 
fragmentów ICTP. Stężenie CTX-I i NTX-I nie zmienia się pod 
wpływem MMP [50]. Zwiększony poziom ICTP zaobserwo-
wano zarówno w surowicy jak i w płynie stawowym, czego 
nie może stwierdzić w poziomie CTX-I i NTX-I [52]. Wzrost 
poziomu CTX-I i NTX-I wynika ze wzmożonej aktywności 
osteoklastów i ogólnoustrojowej resorpcji kości [53]. 

Wczesne rozpoznanie reumatoidalnego zapalenia sta-
wów umożliwia prawidłową interpretację poziomu CTX-
-I jako czynnika predysponującego do szybkiej destrukcji 
kostnej [54]. Tylko u pacjentów bez zmian struktury kost-
nej oznaczenie poziomu CTX-I umożliwiało przewidzenie 
postępu choroby [54]. U pacjentów z RZS, u których wyj-
ściowo stwierdzono wyższy poziom CTX-I zaobserwowano 
szybszą progresję destrukcji kostnej [55,56]. Jednocześnie 
u tych pacjentów potwierdzono zwiększony poziom RANKL 
i obniżony poziom osteoprotogeryny (OPG), co również 
wiązało się z wyższym ryzykiem progresji choroby [57].  
W korelacji współczynnika OPG/RANKL a poziomem od-
czynu Biernackiego (OB) i uszkodzeniami w stawie stwier-
dzono, iż niższy współczynnik OPG/RANKL i wysokie OB 
było obserwowane u pacjentów z większym uszkodzeniem 
tkanki kostnej [54].

Innymi markerami resorpcji kostnej związanymi z proce-
sem zapalnym w RZS są: CTX I - oznaczany w moczu (U-C-
TX), deoksypirydynolina (DPD), pirydynolina (PYD). Zwięk-
szony poziom U-CTX I predysponował do szybkiej progresji 
destrukcji kostnej, bez względu na stężenie białka ostrej 
fazy (CRP), szybkości OB., czy też poziomu czynnika reu-
matoidalnego (RF) [55,56]. Ocena poziomu DPD, PYD we 
wczesnym okresie RZS również może być używana jako 
marker predyspozycji do szybkiego postępu zmian kost-
nych w RZS [58,59]. Wydalana z moczem glikozylowana 
pochodna PYD jest swoista dla błony maziowej stawów, 
nie występuje w kości, a stężenie w chrząstce jest niewiel-
kie. Potwierdzono korelację stopnia uszkodzenia stawu ze 

zwiększonym wydalaniem glikozylowanej pochodnej PYD 
[48]. DPD jest bardziej swoistym markerem, znajduje się 
głównie w tkance kostnej, natomiast PYD ulega ekspresji 
także w innych tkankach. Potwierdzono, iż zarówno wzrost 
poziomu CTX i PYD są związane z szybkością powstawa-
nia nadżerek kostnych w korelacji z aktywnością choroby 
[52,60]. Wael i wsp. Stwierdzili, że u osób z wysoką aktyw-
nością choroby obserwuje się wzrost poziomu CTX-I oraz 
obniżenia OC i PINP. Wykazano także dodatnią korelację 
między poziomem stężenia CTX-I a powstawaniem nadże-
rek [61]. Badania te sugerują iż CTX-I jest najlepszym pre-
dyktorem aktywności choroby [61,63]. W innym badaniu 
potwierdzono dwukrotny wzrost poziomu NTX-I i DPD  
u pacjentów z aktywnym RZS, dodatkowo u tych pacjen-
tów stwierdzono obniżony poziom osteokalcyny [64].

Kolejny marker resorpcji kości to TRAP-5b [52]. Białko 
to jest jednym z dwóch izoenzymów białka TRAP5 [52].  
U pacjentów z RZS występuję podwyższone stężenie TRAP5, 
co prawdopodobnie wynika z zwiększonego poziomu izo-
enzymu TRAP-5a, który jest wydzielany przez komórki den-
drytyczne oraz makrofagi pojawiające się w patogenezie 
RZS [52]. Dotychczas nie udowodniono wpływu izoenzymu 
TRAP-5a na degradację tkanki kostnej [52]. U pacjentów 
z RZS nie stwierdzono podwyższonego poziomu TRAP-5b 
[52]. Oznaczany TRAP-5b prawdopodobnie bardziej zwią-
zany jest z obwodową utratą kości niż z jej miejscową re-
sorpcji związaną bezpośrednio ze stanem zapalnym [65].

Inne badanie pokazało iż u pacjentów z RZS dochodzi 
do wzrostu poziomu zarówno CTX-I i PINP [66]. Stwier-
dzono dodatnią korelację między nimi, a występowaniem 
nadżerek kostnych [66]. 

Markery tworzenia kości
Osteokalcyna (OC), C- końcowy propeptyd prokolage-

nu I (PINP) oraz alkaliczna fosfataza specyficzna dla kości 
(B-ALP), to najbardziej swoiste markery tworzenia kości 
[67]. Większość badaczy podkreśla znaczenie oznaczania 
markerów obrotu kostnego specyficznych dla degradacji 
tkanki kostnej u chorych na RZS [67]. Nake i wsp. stwierdzi-
li zwiększone wydzielanie fosfatazy alkalicznej specyficznej 
dla kości w tkance maziowej stawów zajętych procesem 
zapalnym, co nie potwierdziło się u pacjentów z rozpozna-
ną chorobą zwyrodnieniową stawów [67]. Obserwowana 
reakcja krzyżowa z fosfataza alkaliczną wydzielaną przez 
wątrobę ogranicza wartość diagnostyczną tego parametru 
u pacjentów z chorobami wątroby [52, 60].

Markery obrotu tkanki chrzęstnej 
Ocena postępu degradacji tkanek stawowych może być 

także dokonywana w ocenie poziomu markerów chrząstki 
C-końcowy telopeptyd kolagenu typu II (CTX-II) oraz ak-



163Budlewski T i wsp. Proces zapalny w reumatoidalnym zapaleniu stawów a markery obrotu kostnego

tywności błony maziowej (glikozylowana pochodna PYD  
w moczu) [54]. Dowiedziono, iż oba powyższe markery 
wiążą się ze zwiększonym ryzykiem progresji zmian struk-
turalnych kości [54].

Wysoki poziom CTX-II predysponuje do większego 
uszkodzenia tkanek stawu, niezależnie od poziomu uszko-
dzenia tkanek oraz stopnia aktywności choroby [68-70]. 
Natomiast Andersson i wsp. stwierdzili, iż podwyższo-
ne stężenie oligometrycznego białka macierzy chrząstki 
(COMP) u pacjentów z wczesnym RZS predysponuje do po-
jawienia się zmian radiologicznych w krótszym czasie [71]. 
Badacze takie wnioski wysunęli na podstawie oznaczenia 
COMP wyjściowo oraz w czasie 3 miesięcy [71]. Pacjenci,  
u których doszło do wzrostu poziomu COMP w tym czasie, 
charakteryzowali się szybszą progresją zmian struktury ko-
stnej [71]. Należy także mieć na uwadze leczenie jakie zo-
stało zastosowane u pacjentów, np. glikokortykosteroidy 
zmniejszają poziom COMP, mechanizm tego zjawiska nie 
został dokładnie scharakteryzowany [71].

Czynniki mogące zakłócić prawidłową  
interpretację stężenia markerów obrotu  
kostnego w przebiegu RZS

Każdy z markerów obrotu kostnego w mniejszym lub 
większym stopniu może stać się specyficznym czynnikiem 
prognozującym bardziej agresywny przebieg RZS [60]. Na-
leży jednak pamiętać iż zmiana poziomu każdego z nich 
może być zakłócona innymi procesami chorobowymi [53]. 
Wzrost stężenia ICTP może być związany z występująca 
osteolizą kości w procesie zmian przerzutowych do kości 
[61].

Czy leki stosowane w RZS wpływają  
na tkankę kostną? Które wpływaj?  
Nowe podejście terapeutyczne

Przez wiele lat uważano, że powstanie nadżerki war-
stwy korowej jest zjawiskiem nieodwracalnym. Obecnie,  
z roku na rok zwiększa się pula skutecznych leków  w RZS, 
które prowadzą do zahamowania progresji zmian stawo-
wych, poprawy jakości życia i zmniejszenia częstości powi-
kłań układowych. Dzięki nowoczesnym terapiom, strategii 
wczesnej diagnostyki i włączania leczenia oraz strategii tre-
at to target, u coraz większego odsetka pacjentów udaje 
się uzyskać remisję choroby. Powstają pytania czy możemy 
również obserwować przynajmniej częściową odbudowę 
nadżerek. 

Metotreksat oraz leflunomid oszczędzają kość w wyniku 
działania ograniczającego stan zapalny stawów, ale zwy-
kle nie doprowadzają do odbudowy nadżerek kostnych 
[73]. Hamowanie cytokin prozapalnych przez infliksymab, 
etanercept, adalimumab, certolizumabpegol i golimumab 
(blokery TNF) oraz tocilizumab (bloker receptora IL-6 [IL-
-6R]) spowolniają lub przyczyniają się do zatrzymania re-
sorpcji kości, a także utracie tkanki kostnej ogólnoustro-

jowo [72]. Zahamowanie osteoklastogenezy oprócz ich 
naturalnego mechanizmu działania, wynikającego z bloko-
wania odpowiednich cytokin, wynika także z ograniczenia 
stanu zapalnego [73]. 

Tocilizumab zmniejsza resorpcję kości (zmniejszenie po-
ziomu CTX i Katepsyny K) [74]. Niektóre badania pokazują, 
iż pod wpływem tocilizumabu może dochodzić do naprawy 
nadżerek kostnych [41]. Tocilizumab działa w mechanizmie 
blokowania IL-6 w wyniku czego dochodzi do zahamowa-
nia procesu zapalnego w RZS [41]. Działanie to także po-
średnio powoduje inaktywację osteoklastów, co przyczynia 
się do odblokowania procesów naprawczych [41]. Fiznel 
i wsp potwierdzili przewagę monoterapii tocilizumabem 
nad połączeniem adalimumabu z MTX w procesie odbudo-
wy nadżerek kostnych [41].

Kolejnymi cząsteczkami, mogącymi przyczyniać się do 
zahamowania resorpcji kości, są inhibitor kinazy Janusowej 
[JAK] - tofacytynib, inhibitor śledzionowej kinazy tyrozyno-
wej [SYK] -fostamatynib [75,76]. Blokowanie kinazy SYK97 
oraz kinazy tyrozynowej Brutona - BTK może bezpośrednio 
wpływać na zahamowanie funkcjonowania osteoklastów 
[75-77]. Blokowanie IL-1 poprzez działanie anakinry, cana-
kinumabu również przyczynia się do zmniejszenia resorpcji 
kości [42]. 

Abatacept hamuje zarówno proces resorpcji kości, jak  
i stan zapalny w mechanizmie zablokowania CD 80 i CD 
86, które w efekcie blokuje proces osteoklastogenezy [78]. 
Ten mechanizm pierwotnie obserwowano w reakcji anty-
genu CTLA-4 limfocytów T [78].

Denosumab u pacjentów z aktywnym RZS spowodował 
zmniejszenie utraty kości w ocenie grubości kości korowej 
kości śródręcza na podstawie MRI [79]. W innym badaniu 
potwierdzono występowanie częściowej naprawy dotych-
czas występujących nadżerek kostnych [43]. Obrazowa-
nie CT umożliwiło dokładaną ocenę wielkości nadżerek  
w 3 wymiarach [43]. W terapii RZS- u połączenie deno-
sumabu wraz z lekami modyfikującymi przebieg choroby 
może korzystnie wpływać na odbudowę wytworzonych 
nadżerek kostnych [43].

Podsumowanie
Stopień zaawansowania, aktualna aktywność RZS, wyj-

ściowy poziom RF i/lub anty-CCP są niewystarczające aby 
zindentyfikować pacjentów zagrożonych szybką progre-
sją zmian struktury kostnej [59]. Stężenie jednego lub kil-
ku markerów obrotu kostnego może stać się parametrem 
najlepiej prognozującym szybką degradację tkanek stawo-
wych [52]. 

Badacze wskazują, iż największą wartość prognostycz-
ną mają pomiary parametrów markerów obrotu kostnego 
przed rozpoczęciem oraz w czasie kilku pierwszych mie-
sięcy leczenia [52]. Wzrost poziomu markerów obrotu ko-
stnego następuje przed pojawieniem się zmian kostnych 
ocenianych w badaniach obrazowych [52]. 
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