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Streszczenie 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła, układowa choroba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. 
Chorobę cechuje postępujący proces zapalny stawów. RZS przyczynia się do znaczącego obniżenia jakości i skrócenia 
trwania życia chorych. Jest powodem wykluczenia z aktywności zawodowej. W rozwój choroby zaangażowane  
są zarówno czynniki genetyczne (odpowiadają za rozwój choroby w 50-60%), jak i środowiskowe, w tym czynniki 
żywieniowe. Te ostanie mogą wpływać na rozwój RZS, jak i modyfikować przebieg choroby. Celem pracy było omówienie 
wpływu wybranych czynników żywieniowych na ryzyko wystąpienia i przebieg RZS. Dostępne dane naukowe nie 
pozwalają na formułowanie ścisłych zaleceń dotyczących składu diety w prewencji i leczeniu RZS. Niemniej istnieją 
przesłanki ku temu, że dieta, która może wpłynąć na obniżenie ryzyka rozwoju RZS i łagodzenie objawów choroby 
powinna nosić pewne znamiona diety wegetariańskiej i śródziemnomorskiej – charakteryzować się wysokim spożyciem 
produktów pochodzenia roślinnego, jednocześnie uwzględniać spożycie ryb, produktów fermentowanych (w tym 
mlecznych), a dodatkowo część produktów zbożowych zawierających gluten może zostać zastąpiona produktami 
bezglutenowymi. Dieta powinna być pozbawiona napojów słodzonych, szczególnie słodzonych wysokofruktozowym 
syropem kukurydzianym. Wdrażanie jakichkolwiek ograniczeń dietetycznych powinno być prowadzone w porozumieniu 
z lekarzem reumatologiem i pod nadzorem dietetyka. Skuteczność leczenia dietetycznego może zależeć od obecności  
u poszczególnych pacjentów immunologicznych markerów RZS. 
 
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, czynniki ryzyka, żywienie, dieta śródziemnomorska, dieta 
wegetariańska 
 

Abstract 
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systematic autoimmune disease of connective tissues. The disease is characterized 
by progressive inflammation of joints. RA significantly affects quality of life of patients and may reduce life expectancy.  
It is also a reason of exclusion from professional life. Genetic factors (responsible for the disease in 50-60%)  
and environmental factors, among which nutritional factors need to be mentioned, are involved in the development  
of RA. Nutritional factors may affect risk, as well as the course of the disease. Thus, the aim of the paper was to discuss 
the impact of chosen nutritional factors on incidence and course of RA. The available data does not allow to formulate 
strict recommendations about the composition of the diet aiming at the prevention and treatment of RA. However, 
there are some presuppositions that the diet that is supposed to decrease risk and alleviate symptoms of RA should 
share some features of vegetarian and Mediterranean diet, among which high intake of plant foods, intake of fish  
and fermented foods (including fermented dairy foods) and the partial replacement of gluten-containing grains partially 
with gluten-free products should be mentioned. The diet should be free of sweetened beverages, especially  
those sweetened with high-fructose corn syrup. The implementation of any dietary regimes must be made 
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in cooperation with rheumatologist and under supervision of dietitian. The effectiveness of nutritional treatment may  
be conditioned by the presence of immunological markers of rheumatoid arthritis in individual patients. 
 
Keywords: rheumatoid arthritis, risk factors, nutrition, Mediterranean diet, vegetarian diet 

 
 
Wprowadzenie 

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to 
przewlekła, układowa choroba tkanki łącznej o podłożu 
immunologicznym. Chorobę cechuje postępujący proces 
zapalny stawów, zazwyczaj stawów symetrycznych. 
Ogniska zapalne w pierwszych etapach obejmują błonę 
maziową stawu, stopniowo rozprzestrzeniają się na obszar 
całego stawu, kaletek maziowych i pochewek ścięgnistych. 
W początkowych okresach choroby proces zapalny 
zajmuje stawy nadgarstkowe, palców, kolanowe i stawy 
stóp, a w późniejszych etapach stawy barkowe, łokciowe  
i biodrowe [1]. Najwyższą zapadalność na RZS notuje się, 
według różnych źródeł, pomiędzy 30. a 55. rokiem życia 
[2] lub pomiędzy 55. a 64. rokiem życia w przypadku 
kobiet i 65. a 75. rokiem życia w przypadku mężczyzn  
[3]. Kobiety chorują 2-4 krotnie częściej niż mężczyźni  
[2, 3]. W Polsce na RZS choruje 0,5-2% populacji,  
co oznacza, że schorzenie to przyczynia się do niepełno-
sprawności i/lub inwalidztwa około 400 000-600 000 
tysięcy osób [2, 4]. RZS przyczynia się do znaczącego 
obniżenia jakości i skrócenia trwania życia chorych. Jest 
powodem wykluczenia z aktywności zawodowej. 

Etiopatogeneza RZS nie została do tej pory w pełni 
wyjaśniona. Wiadomo, że w rozwój choroby zaangażo-
wane są zarówno czynniki genetyczne, jak i środowi-
skowe, ale to wypadkowa ich oddziaływania decyduje  
o wystąpieniu choroby [5]. Szacuje się, że czynniki 
genetyczne w około 50-60% odpowiadają za rozwój RZS. 
Analiza występowania RZS w zależności od stopnia 
pokrewieństwa wykazała, że ryzyko wystąpienia RZS  
u bliźniąt dwujajowych wynosi 2-4% [5], a więc  
jest zbliżone do prawdopodobieństwa występującego  
w przypadku rodzeństwa niepochodzącego z bliźniąt  
[1]; wynosi 12-15% u bliźniąt jednojajowych [5], w ukła-
dzie rodzic-dziecko kształtuje się ono na poziomie około 
4,7%, a u krewnych drugiego stopnia na poziomie około 
1,9% [1]. Wśród środowiskowych czynników modyfi-
kujących ryzyko wystąpienia RZS wymienia się palenie 
tytoniu [5, 6], czynniki żywieniowe [5, 6], otyłość  
[6], czynniki socjo-ekonomiczne  [5, 6], czynniki psycholo-
giczne [6], czynniki hormonalne  (w tym stosowanie 
doustnych środków antykoncepcyjnych, hormonalnej 
terapii zastępczej, zmiany hormonalne w przebiegu ciąży  
 

 
 
i karmienia piersią) [5, 6], infekcje  [5], a nawet ekspozycję 
na związki krzemu [5]. 

Celem leczenia RZS jest zmniejszenie lub całkowita 
eliminacja objawów, w tym dolegliwości bólowych 
towarzyszących ostrej fazie tego schorzenia, jak również 
zahamowanie procesu degradacji stawów oraz ogranicze-
nia utraty sprawności ruchowej [7]. Leczenie RZS powinno 
zatem być wielopłaszczyznowe i obejmować farmako-
terapię, fizjoterapię i rehabilitację, psychoterapię, jak 
również edukację pacjenta [2]. W leczeniu farmako-
logicznym RZS stosuje się następujące grupy leków: 
glikokortykosteroidy (głównie w celu stłumienia procesu 
zapalnego), leki modyfikujące objawy choroby – 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (tzw. leki pierwszego 
rzutu – podawane w celu zmniejszenie bólu, stanu 
zapalnego i obrzęków stawowych), leki modyfikujące 
przebieg choroby, w tym klasyczne, zwane też 
syntetycznymi (LMPCh) oraz biologiczne. LMPCh 
odgrywają kluczową rolę w terapii farmakologicznej RZS 
[7]. Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie LMPCh 
związane jest z występowaniem wielu działań 
niepożądanych [8]. Stąd wielu pacjentów wykazuje 
zainteresowanie w poszukiwaniu metod wspierających 
terapię RZS, które umożliwiłyby zmniejszenie dawek 
przyjmowanych leków.   

Spośród wymienionych wyżej grup czynników 
związanych z ryzykiem RZS, czynniki żywieniowe tworzą 
najszerszą grupę, jednocześnie stanowią one grupę 
czynników stosunkowo łatwo poddających się modyfikacji. 
Wyniki badań przeprowadzonych na populacji japońskiej 
sugerują, że pacjenci cierpiący z powodu RZS są 
zainteresowani stosowaniem terapii żywieniowej, opiera-
jącej się na stosowaniu suplementów diety lub wybranych 
produktów spożywczych o domniemanych cechach 
prozdrowotnych, w celu złagodzenia objawów choroby  
i poprawy ogólnego stanu zdrowia. Niepokojący jest 
natomiast fakt, że wiedzę na temat wpływu określonych 
składników pokarmowych na występowanie i przebieg RZS 
pacjenci ci czerpią przede wszystkim od członków rodziny, 
czy ze środków masowego przekazu. W niewielu 
przypadkach stosowanie suplementów diety czy prze-
strzeganie szczególnych reżimów żywieniowych wynika  
z zaleceń lekarza. Niemal 60% pacjentów nie jest 
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przekonanych co do korzyści uzyskiwanych w wyniku 
wprowadzanych do diety zmian [9]. 

Czynniki żywieniowe mogą przyczyniać się do 
wystąpienia RZŚ, jak i modyfikować przebieg choroby. 
Warto też zwrócić uwagę, że niepełnosprawność 
rozwijająca się w trakcie trwania choroby może wpływać 
na sposób pokrywania potrzeb żywieniowych przez osoby 
chore [3].  

Przedstawione powyżej fakty, przemawiają za 
istnieniem potrzeby usystematyzowania wiedzy na temat 
związku pomiędzy dietą a ryzykiem rozwoju i przebiegiem 
RZS, co dałoby możliwość przekazywania pacjentom 
rzetelnych informacji w tym zakresie. Celem niniejszej 
pracy jest omówienie wpływu wybranych czynników 
żywieniowych na ryzyko wystąpienia i przebieg RZS.  
W artykule zwrócona zostanie uwaga przede wszystkim na 
żywność w postaci konwencjonalnej, w mniejszym stopniu 
na pobranie składników odżywczych i nieodżywczych 
składników biologicznie aktywnych z suplementami diety.  
 
Żywieniowe czynniki ryzyka RZS 
Ryby i długołańcuchowe wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe z rodziny n-3 

Jednym z najszerzej analizowanych w literaturze 
czynników żywieniowych wiązanych z ryzykiem rozwoju 
RZS jest spożycie ryb i pobranie długołańcuchowych 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny  
n-3 (DWNKT n-3). W ostatnich latach DiGiuseppe i wsp. 
przeprowadzili systematyczny przegląd literatury [10] oraz 
metaanalizę [11] wyników badań oceniających wpływ 
spożycia ryb na ryzyko rozwoju RZS. Wyniki trzech,  
z siedmiu analizowanych przez nich prac, wykazały 
występowanie odwrotnej, istotnej statystycznie zależności 
pomiędzy spożyciem ryb a zmniejszeniem ryzyka RZS. 
Metaanaliza przeprowadzona na podstawie tych siedmiu 
badań [11] nie potwierdziła jednak istotności statystycznej 
tej zależności. Należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne 
czynniki mogące wpływać na ujawnienie się omawianej 
zależności. Wśród tych czynników wymienić można 
obecność we krwi chorych markerów immunologicznych 
reumatoidalnego zapalenia stawów, w tym przeciwciał 
przeciwko cytrulinowanemu peptydowi (ang. anti-
citrullinated protein antibodies, ACPA) oraz tzw. czynnika 
reumatoidalnego (ang. rheumatoid factor, RF). Występo-
wanie ACPA stwierdza się u 60% chorych we wczesnym 
okresie RZS oraz u 77% osób w późniejszym okresie 
choroby. Z kolei pozytywny wynik na obecność RF dotyczy 
70% chorych we wczesnym okresie choroby, a u kolejnych 
10-15% pacjentów pojawia się w ciągu 2 lat trwania RZS 
[12]. W badaniach, w których czynniki te brano pod 

uwagę, stwierdzono odwrotną zależność pomiędzy 
spożyciem ryb a ryzykiem RZS u pacjentów z dodatnim 
wynikiem testu na obecność ACPA i RF, podczas gdy  
u pacjentów z wynikami negatywnymi zależność taka  
nie była obserwowana [10, 13, 14]. Ponadto, w jednym  
z badań zasugerowano, że to sposób obróbki kulinarnej 
ryb może mieć wpływ na występowanie omawianej 
zależności. Obserwowano bowiem odwrotną zależność 
pomiędzy wielkością spożycia ryb gotowanych i pieczo-
nych a ryzykiem wystąpienia RZS, podczas gdy spożywanie 
ryb smażonych nie wpływało na redukcję ryzyka rozwoju 
tego schorzenia [10, 13].  Zainteresowanie wielkością 
spożycia ryb w kontekście ryzyka rozwoju RZS wynika 
przede wszystkim z faktu, że są one znaczącym źródłem 
DWNKT n-3. W organizmie człowieka, kwasy należące  
do rodzin n-6 i n-3 są kompetencyjnym substratami dla 
tych samych układów enzymatycznych, a ich metabolity 
działają antagonistycznie względem siebie. Metabolity 
kwasów n-6 działają prozapalnie i prozakrzepowo, 
podczas gdy metabolity kwasów n-3 wykazują potencjał 
przeciwzapalny oraz antyagregacyjny [15]. DiGiuseppe  
i wsp. [16] odnotowali że pobranie DWNKT n-3 w ilości  
> 0,21g/dzień jest związane z 35% redukcją ryzyka rozwoju 
RZS, stałe długofalowe (> 10 lat) związane jest z obniże-
niem ryzyka RZS aż o 52%.  

 
Witamina D 

Ryby morskie stanowią również jedno z najbo-
gatszych pokarmowych źródeł witaminy D. W jednym  
z badań obserwacyjnych wykazano odwrotną zależność 
pomiędzy wielkością pobrania witaminy D a ryzykiem RZS 
[17]. Badaniem objęto kohortę ponad 29 tysięcy kobiet  
w wieku 55-69 lat bez historii występowania RZS na 
początku okresu badawczego. Kobiety poddano 11 letniej 
obserwacji. W okresie tym rozwinęły się 152 przypadki 
RZS. Odnotowano, że w podgrupie kobiet charaktery-
zujących się najwyższym pobraniem witaminy D (pierwszy 
vs trzeci tercyl pobrania z diety i suplementów,  
co odpowiadało wartościom <221,4 IU/dzień i > 467,7 
IU/dzień) ryzyko rozwoju RZS było o 33% niższe niż  
w grupie o najniższym pobraniu tej witaminy. Zależność  
tą obserwowano także przy analizowaniu pobrania 
witaminy D wyłącznie z dietą, jak i wyłącznie  
z suplementami diety. Przy czym w drugim przypadku 
zależność była silniejsza. Nie odnotowano natomiast,  
aby spożycie któregokolwiek produktu bogatego  
w witaminę D i/lub wapń było związane z ryzykiem RZS 
(przy analizowaniu każdego produktu osobno). W czterech 
innych badaniach nie odnotowano wpływu podaży 
witaminy D diecie na ryzyko rozwoju RZS [18-21]. 
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Napoje alkoholowe 

Dość zaskakujące doniesienia dotyczą zależności 
pomiędzy spożyciem alkoholu a ryzkiem rozwoju  
RZS. Systematyczny przegląd literatury i metaanaliza 
obejmujące łącznie dziewięć badań kohortowych  
(3 badania) i kliniczno-kontrolnych (6 badań), wykowane 
przez Scott i wsp. [22] wykazały, że osoby spożywające 
alkohol, w porównaniu do osób nie spożywających 
alkoholu obciążone są niższym ryzykiem rozwoju RZS.  
Gdy w metaanalizie uwzględniono jedynie badania 
kohortowe zależność ta nie była istotna statystycznie,  
z kolei wzięcie pod uwagę wyłącznie badań kliniczno-
kontrolnych skutkowało wzmocnieniem siły obserwo-
wanej zależności. Wyniki omawianej metaanalizy sugerują 
ponadto, że ochronne działanie spożywania alkoholu 
dotyczy szczególnie chorych z dodatnim wynikiem  
na obecność ACPA. Zaledwie jedno badania oceniało 
omawianą zależność w kontekście podgrup RF-
pozytywnych i RF-negatywnych i nie wykazało ono 
zróżnicowania pomiędzy tymi podgrupami pacjentów. 
Metaanaliza Scotaa i wsp. nie dała odpowiedzi na pytanie 
odnośnie wielkości spożycia alkoholu (dawką) a jego 
potencjalnym działaniem ochronnym. Z kolei analiza 
danych pozyskanych z badań prowadzonych wśród 
żeńskiego personelu medycznego w USA (Nurses’ Health 
Study 1980-2008 i 1991-2009; NHS I i NHS II) [23] 
wykazała, że spożywanie napojów alkoholowych w ilości 
odpowiadającej przyjmowaniu 5,0-9,9 g czystego alkoholu 
etylowego na dzień związane z 22% niższym ryzykiem 
wystąpienia RZS w porównaniu, w odniesieniu do 
całkowitej rezygnacji ze spożywania alkoholu. Ryzyko 
wystąpienia serododatniego RZS (pozytywny wynika testu 
na obecność RF i/lub ACPA) przy tej wielkości spożycia 
alkoholu było niższe o 31%. Analiza uwzględniająca 
spożycie poszczególnych rodzajów napojów alkoholo-
wych, ujawniła, że wśród kobiet które spożywały piwo 2-4 
razy w tygodniu ryzyko wystąpienia RZS było o 31% niższe 
w porównaniu z kobietami, które napoju tego nie 
spożywały. Dla wina i likierów podobne zależności nie 
zostały odnotowane. Jak jednak zauważają autorzy,  
w przeprowadzonej analizie nie było możliwości 
określenia wpływu wysokiego spożycia alkoholu (jak np.  
> 15 czy > 20 g/dzień) na ryzyko wystąpienia RZS. Należy 
ponadto wziąć po uwagę, że w analizie statystycznej 
budowano modele, które eliminowały wpływy innych 
czynników związanych z ryzykiem RZS na analizowaną 
zależność – spożycia alkoholu a ryzyko rozwoju RZS. 
Czynnikami, które wzięto pod uwagę były: palenie tytoniu, 
wiek, BMI, poziom aktywności fizycznej, wiek pierwszej 
miesiączki, historia karmienia piersią, status meno-

pauzalny i stosowanie terapii hormonalnej oraz wartość 
energetyczna diety. Jednocześnie w badanej populacji 
kobiety, które charakteryzowały się wyższym spożyciem 
alkoholu częściej były osobami palącymi, stosującymi 
doustną antykoncepcję hormonalną, miały wyższe 
dochody, niższe wartości wskaźnika BMI, wyższy poziom 
aktywności fizycznej, rzadziej były kobietami, które 
urodziły dziecko oraz karmiącymi piersią dłużej niż  
12 miesięcy. Informacje te są o tyle istotne, 
iż w rzeczywistości stwierdza się współwystępowanie 
wielu różnych czynników modyfikujących ryzyko 
wystąpienia RZS, a rozwój schorzenia jest wypadkową  
ich oddziaływania. Należy także wyraźnie podkreślić,  
że niektóre leki z grupy LMPCh wykazują działanie 
hepatotoksyczne, które może zostać nasilone przy 
jednoczesnym regularnym spożywaniu alkoholu. Z kolei 
glikokortykosteroidy i niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
podobnie jak alkohol, podwyższają ryzyko choroby 
wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.  
Stąd w odniesieniu do pacjentów ze zdiagnozowanym  
RZS stosujących wymienione grupy leków zaleca się 
ograniczenia spożywania lub całkowitą eliminację 
alkoholu ze zwyczajowej diety [24]. 
 
Napoje słodzone 

Doniesienia z ostatnich lat wyraźnie wskazują  
na występowanie zależności pomiędzy spożywaniem 
napojów słodzonych a ryzykiem rozwoju RZS. Analiza 
przytaczanych już danych z badań NHS I i NHS II wykazała, 
że regularne spożywanie napojów słodzonych, ale nie 
napojów dietetycznych, stanowi niezależny czynnik ryzyka 
seropozytywnego RZS [25]. Z kolei DeChristopher i wsp. 
[26] w badaniach przekrojowych w populacji osób 
dorosłych w wieku 20-30 lat wykazali, że spożywanie 
napojów, w których zawartość monomerów fruktozy jest 
wyższa od zawartości monomerów glukozy (w tym 
napojów słodzonych wysokofruktozowym syropem 
kukurydzianym, soku jabłkowego, napojów owocowych) 
jest istotnie związane z częstszym występowaniem 
różnych postaci zapalenia stawów. 
 
Inne czynniki żywieniowe 

W krajach Europy Południowej obserwuje się niższą 
częstość występowania RZS niż w krajach Europy 
Północnej. Wyniki niektórych badań wskazują ponadto,  
że w pierwszej z wymienionych grup krajów, notuje się 
występowanie łagodniejszych form RZS, z mniejszą ilością 
epizodów manifestacji pozastawowych i radiologicznych 
[27]. Fakt ten przypisuje się sposobowi żywienia 
mieszkańców krajów basenu Morza Śródziemnego. 
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Ogólnie rzecz ujmując, tzw. dieta śródziemnomorska  
to sposób żywienia charakteryzujący się wysokim 
spożyciem produktów pochodzenia roślinnego, oliwy  
z oliwek, ryb, drobiu i mlecznych napojów fermento-
wanych. Z punktu widzenia wartości odżywczej dieta ta 
charakteryzuje się niską zawartością kwasów tłuszczowych 
nasyconych, dużą ilością kwasów tłuszczowych jednonie-
nasyconych i wielonienasyconych, jak również wysoką 
zawartością naturalnych antyoksydantów i błonnika 
pokarmowego [1]. Analiza danych pochodzących z badań 
obserwacyjnych przeprowadzonych na populacji spoza 
basenu Morza Śródziemnego – dane z badania NHS I i NHS 
II, nie wykazała zależności pomiędzy stopniem w jakim 
zwyczajowa dieta odpowiada śródziemnomorskiemu 
wzorcowi spożycia żywności (ocena na podstawie 
wskaźnika diety śródziemnomorskiej – alternate Medite-
rranean Diet Score – aMed) a ryzykiem RZS [28]. Badania 
przeprowadzone na populacji chińskiej wykazały, że 
wyższe spożycie ziemniaków i owoców, poza owocami 
cytrusowymi, stanowi niezależny czynnik podwyższonego 
ryzyka rozwoju RZS. Jednocześnie wyższe spożycie 
grzybów, produktów mlecznych i owoców cytrusowych 
uznano w tej populacji za czynniki ochronny w kontekście 
rozwoju RZS [29].  

W literaturze można ponadto spotkać się z analizami 
dotyczącymi powiązania pomiędzy spożyciem oliwy  
z oliwek, owoców i warzyw, pieczywa pełnoziarnistego, 
mięsa czerwonego, produktów mlecznych, kawy, a także 
zawartością w diecie antyoksydantów, żelaza, białka  
a ryzykiem rozwoju RZS [6, 10]. 
 
Dieta a przebieg RZS 
Wzory żywieniowe 

Do wzorów żywieniowych, których skuteczność 
oceniano w kontekście łagodzenia objawów RZS należą: 
głodowanie z następującą po nim dietą wegetariańską, 
dieta wegańska, dieta śródziemnomorska oraz diety 
eliminacyjne i elementarne. Z czego poniżej zostaną 
omówione badania dotyczące trzech pierwszych  
z wymienionych wzorców. 

Skuteczność diety śródziemnomorskiej w łagodzeniu 
objawów i nasilenia RZS ocenili Skoldstam i wsp. [30] oraz 
McKeller i wsp. [31]. Skoldstam i wsp. badaniem objęli 
grupę 56 pacjentów z co najmniej dwuletnią historią 
występowania RZS i ściśle określonymi kryteriami co do 
rodzaju, dawki i okresu stosowania poszczególnych leków 
wykorzystywanych w farmakoterapii RZS. Pacjenci zostali 
losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup badanych,  
z czego pierwsza stanowiła grupę eksperymentalną  
i w grupie tej wdrożono w ramach 3-miesięcznej 

interwencji żywieniowej dietę śródziemnomorską 
inspirowaną dietą z Krety (z czego przez 3 tygodnie 
otrzymywali lunch i kolację od organizatorów badania,  
a w następnym tygodniach zobowiązani byli do samo-
dzielnego przestrzegania zaleceń diety); druga grupa 
stanowiła grupę kontrolną i pacjenci do niej przynależący 
proszeni byli o kontynuowanie swojego zwyczajowego 
sposobu żywienia. W grupie eksperymentalnej po 
zakończeniu pełnego cyklu interwencji żywieniowej 
zaobserwowano istotnie niższe wartości wskaźnika 
aktywności choroby mierzonego za pomocą wskaźnika 
DAS28 (ang. disease activity index), niższe wartości 
wskaźnika ocenianego za pomocą kwestionariusza oceny 
zdrowia HAQ (ang. health assessment questionnaire) oraz 
poprawę w zakresie samooceny „witalności” badanej  
za pomocą kwestionariusza jakości życia SF-36 (ang, short 
form health survey). McKeller i wsp. [31] badaniem objęli 
grupę 130 pacjentów z średnim czasem trwania RZS 
wynoszącym 9 lat. Podobnie jak w przytoczonych 
wcześniej badaniach, pacjentów przydzielono do dwóch 
grup badanych. W pierwszej grupie – eksperymentalnej, 
prowadzono kompleksową edukację żywieniową  
i poradnictwo żywieniowe ukierunkowane na wdrożenie 
przez pacjentów żywienia zgodnego z śródziemnomorskim 
modelem żywienia. Pacjentów z drugiej grupy wyposa-
żono jedynie w pisemne materiały dotyczące zasad 
zdrowego żywienia. Po 6 miesiącach trwania interwencji  
w grupie eksperymentalnej zaobserwowano wzrost 
spożycia owoców, warzyw, nasion roślin strączkowych 
oraz poprawę proporcji kwasów tłuszczowych 
jednonienasyconych do nasyconych w diecie. Jedno-
cześnie, po tym okresie czasu, wśród pacjentów z grupy 
eksperymentalnej, w porównaniu do pacjentów z grupy 
kontrolnej, odnotowano istotną poprawę w zakresie 
samooceny ogólnego stanu pacjenta, redukcję nasilenia 
bólu oraz skrócenia czasu trwania uczucia porannej 
sztywności stawów.  

Kjeldsen-Kragh i wsp. [32, 33] porównali wpływ 
stosowania diety wegetariańskiej (poprzedzonej kilku-
dniową głodówką) z wpływem żywienia opierające się  
na tradycyjnej diecie mieszanej (grupa kontrolna n=26)  
na przebieg RZS. W grupie eksperymentalnej (n=27) 
interwencja żywieniowa opierała się na wprowadzeniu  
7-10-dniowej głodówki, po której nastąpił roczny okres 
stosowania zindywidualizowanej diety wegetariańskiej  
(w tym 3,5-miesięczy okres stosowania diety wegańskiej 
bezglutenowej i jednocześnie pozbawionej cukru rafino-
wanego, owoców cytrusowych, soli, ostrych przypraw, 
konserwantów, napojów alkoholowych, kawy i herbaty,  
a następnie stopniowe rozszerzanie wyboru produktów  
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do uzyskania diety o charakterze diety laktoowo-
wegetariańskiej). Wszyscy pacjenci objęci badaniem 
pierwsze 4 tygodnie interwencji żywieniowej spędzili  
w ośrodkach zamkniętych na „farmie zdrowia” (grupa 
eksperymentalna) i w sanatorium (grupa kontrolna). 
Pacjentom zalecano pokrywanie zapotrzebowania na 
witaminę D poprzez przyjmowanie oleju z wątroby rekina 
lub suplementowanie tej witaminy oraz zachęcano do 
spożywania mleka z nasion sezamu lub stosowania innych 
form suplementowania wapnia. Po czterech pierwszych 
tygodniach interwencji żywieniowej w grupie ekspery-
mentalnej odnotowano istotne zmiany: redukcję nasilenia 
bólu, skrócenie czasu trwania porannej sztywności mięśni, 
redukcję wartości wskaźnika ocenianego za pomocą 
kwestionariusza HAQ, wzrost siły uścisku dłoni, redukcję 
liczby tkliwych i opuchniętych stawów, redukcję wartości 
współczynnika stawowego Ritchiego (ang. Ritchies 
Articular Index), podczas gdy w grupie kontrolnej istotne, 
korzystne, zmiany dotyczyły jedynie nasilenia bólu.  
W grupie eksperymentalnej większość z zaobserwowa-
nych zmian zachowała istotność statystyczną po 
zakończeniu całego, 12-miesięcznego cyklu interwencji 
żywieniowej. Przeprowadzone 20 lat przed badaniem 
Kjeldsen-Kragh i wsp., badanie Skoldstam i wsp. [34] nie 
wykazało natomiast skuteczności 7-10-dniowej głodówki  
z następującym po niej 9-tygodniowym okresem  
diety laktoowowegetariańskiej na łagodzenie objawów  
i nasilenia przebiegu RZS. Bardziej restrykcyjną formę 
diety wegetariańskiej – dietę wegańską, a dodatkowo 
eliminującą gluten, wśród pacjentów z RZS na okres 
jednego roku wdrożyli Hafstrom i wsp. [35]. Wpływ tej 
diety na nasilenie objawów RZS porównali z efektami 
uzyskiwanymi po wdrożeniu odpowiednio zbilansowanej 
diety mieszanej. Do grupy eksperymentalnej włączono 38 
osób, z czego 22 osoby ukończyły co najmniej 9 miesięcy 
interwencji żywieniowej. Do grupy kontrolnej włączono 28 
osób, z których 25 osób ukończyło co najmniej 9 miesięcy 
interwencji żywieniowej. Grupy były porównywalne pod 
względem odsetka osób z dodatnim wynikiem testu  
na obecność RF oraz pod względem stosowania LMPCh. 
Po zakończeniu interwencji żywieniowej poprawę 
spełniającą kryteria ACR20 (poprawa o 20 procent oceny 
według kryteriów American College of Rheumatology) 
odnotowano u 40,5% osób (n=9) z grupy ekspery-
mentalnej i jedynie u 4% osób (n=1) z grupy kontrolnej. 
Kolejny ciekawy, wywodzący się z diety wegańskiej 
wzorzec spożycia żywności u pacjentów z przewlekłym 
aktywnym RZS wdrożyli Nenonen i wsp. [36]. Autorzy  
ci do badania włączyli 43 pacjentów, których losowo 
przydzielono do grupy eksperymentalnej (n=22)  

i kontrolnej (n=21). U pacjentów z grupy 
eksperymentalnej wdrożono dietą nazywaną „żywą 
dietą”. Głównymi założeniami tej diety było spożywanie 
niepoddawanych obróbce cieplnej produktów roślinnych, 
bogatych w bakterie z rodzaju Lactobacillus. Diety 
zakładała wykluczenie soli. Większość produktów 
stosowanych w diecie poddawanych było procesowi 
moczenia i kiełkowania (nasiona i ziarna zbóż), jak również 
procesowi fermentacji. Pacjentom z grupy kontrolnej 
polecono kontynuować dotychczasowy sposób żywienia. 
W obu grupach wprowadzono zakaz spożywania 
czekolady, napojów alkoholowych, napojów zawierających 
kofeinę, jak również zakazano palenia tytoniu. Zakładano, 
że pełny cykl interwencji żywieniowej powinien trwać  
3 miesiące. Spośród pacjentów włączonych do grupy 
eksperymentalnej badanie ukończyło 19 osób, z czego  
8 pacjentów kontynuowało stosowanie diety jedynie  
przez 2 miesiące. Rezygnacje z udziału w badaniu  
lub przedwczesne zakończenie stosowania diety 
interwencyjnej wynikały z występowania efektów 
ubocznych, takich jak nudności i biegunki. Niektóre 
produkty spotkały się ze szczególnie niską akceptacją ze 
strony pacjentów, np. napój z fermentowanej pszenicy był 
spożywany w rekomendowanej ilości jedynie przez sześciu 
pacjentów. Niemniej, wśród większości pacjentów z grupy 
eksperymentalnej, którzy ukończyli 2-3 miesięczny okres 
interwencji żywieniowej, odnotowano istotną poprawę  
w zakresie samooceny występowania bólów reumaty-
cznych, opuchlizny stawów, czasu trwania porannej 
sztywności stawów, jak i ogólnego samopoczucia. Wśród 
większości pacjentów z grupy kontrolnej zmiany takie nie 
były odnotowane. Nie odnotowano natomiast różnic  
w wielkości zmian parametrów oceniających nasilenie  
RZS pomiędzy grupami eksperymentalną i kontrolą 
mierzonymi za pomocą standaryzowanych narzędzi 
badawczych (stężenia białka CRP, czas sedymentacji 
erytrocytów, wskaźnik stawowy Ritchiego, HAQ, czas 
trwania porannej sztywności stawów, nasilenie bólu  
w spoczynku i w ruchu za pomocą skali VAS). Nie 
odnotowano różnic pomiędzy wartościami początkowymi 
i końcowymi wskaźnika aktywności choroby DAS (ang. 
disease activity score) w żadnej z grup badanych. Niemniej 
model regresji krokowej wykazał, że wartości wskaźnika 
DAS ulegały redukcji wraz ze wzrostem spożycia napojów 
z fermentowanej pszenicy i błonnika pokarmowego, 
redukcją pobrania żelaza w grupie pacjentów niewyma-
gających stosowania metotreksatu (lek z grupy LMPCh), 
złota, i leków steroidowych. Autorzy zwrócili na 
potencjalne powiązanie między składem mikrobiota 
przewodu pokarmowego a nasileniem przebiegu RZS.  
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Warto również wspomnieć, że pacjenci z RZS znajdują 

się w grupie podwyższonego ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych. Elkan i wsp. [37] podjęli próbę określenia 
wpływu stosowania przez okres roku diety wegeta-
riańskiej bezglutenowej na profil lipidowy i stężenie 
przeciwciał przeciwko fosforylocholinie (anty-PC; wysokie 
stężenie przeciwciał anty-PC wiąże się ze zmniejszonym 
prawdopodobieństwem miażdżycy naczyń krwionośnych) 
u pacjentów z RZS. Wpływ tej diety porównali do efektów 
uzyskiwanych przy stosowaniu odpowiednio zbilanso-
wanej diety mieszanej. Po 12 miesiącach interwencji 
żywieniowej w grupie eksperymentalnej odnotowano 
istotnie niższe wartości wskaźników DAS28 i HAQ oraz 
istotnie niższe stężenie białka CRP (w porównaniu  
z wartościami początkowymi). W grupie kontrolnej nie 
doszło do istotnych zmian tych parametrów. Poprawę 
spełniającą kryteria ACR20 odnotowano u 37% pacjentów 
z grupy eksperymentalnej i zaledwie u 4% pacjentów  
z grupy kontrolnej. W grupie eksperymentalnej po 12 
miesiącach odnotowano istotną redukcję stężenia 
cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL oraz obniżenie 
stosunku cholesterolu LDL/HDL. Redukcji uległo także 
stężenie ox-LDL. W odniesieniu do przeciwciał anty-PC  
w grupie eksperymentalnej odnotowano wzrost ich ilości 
w podklasie IgM po 12 miesiącach stosowania diety.  
W grupie tej odnotowano też wzrost ilości przeciwciał 
anyt-PC w klasie IgA, ale efekt ten był widoczny jedynie  
po 3 miesiącach stosowania diety (po 12 miesiącach ich 
ilość była porównywalna z wartością początkową). 

Smedslund i wsp. [38] dokonali przeglądu 
systematycznego literatury w zakresie różnych reżimów 
żywieniowych wdrażanych u pacjentów z RZS w ramach 
randomizowanych badań klinicznych. Autorzy ci podjęli 
także próbę oceny bezpieczeństwa tych reżimów 
żywieniowych. Okazało się, że pacjenci z grup 
eksperymentalnych – objęci dietami wegetariańskimi, 
wegańskimi, bezglutenowymi w porównaniu do 
pacjentów z grup kontrolnych (kontynuujący stosowanie 
zwyczajowego sposobu żywienia lub stosujący prawidłowo 
zbilansowaną dietę mieszaną) charakteryzowali się 
zazwyczaj większą utratą masy ciała w trakcie trwania 
interwencji, jak również liczba rezygnacji z udziału  
w badaniach w tych grupach była wyższa. Warto także 
zaznaczyć, że w trakcie badań klinicznych pacjenci objęci 
są najczęściej stałą opieką specjalistów z zakresu żywienia 
i dietetyki. Ryzyko niedoborów żywieniowych jest w tej 
sytuacji ograniczone. Stosowanie rygorystycznych 
reżimów żywieniowych przez pacjentów bez odpowiedniej 
kontroli specjalistów, może do takich niedoborów 
doprowadzić. 

RZS a zaspakajanie potrzeb żywieniowych 
Szereg objawów pojawiających się u pacjentów  

w przebiegu RZS, w tym dolegliwości bólowe, pogorszenie 
sprawności fizycznej, obniżone łaknienie i brak chęci do 
spożywania żywności, może przyczyniać się do trudności 
w pełnym pokrywaniu potrzeb żywieniowych osób 
chorych. Przykładowo, badania przeprowadzone przez 
Grimstvedt i wsp. [3] wykazały, że dieta osób starszych  
z RZS trwającym średnio 23 lata charakteryzuje się niższą 
wartością wskaźnika zdrowego żywienia HEI-2005 (ang. 
healthy eating index 2005) w porównaniu do diety ich 
zdrowych rówieśników. Niższa wartość tego wskaźnika 
wynika przede wszystkim z niższego spożycia owoców, 
produktów zbożowych pełnoziarnistych oraz olejów. 
 
Podsumowanie 

Dostępne dane naukowe pochodzące z badań 
obserwacyjnych oraz żywieniowo-klinicznych nie dają 
podstaw do formułowania ścisłych zaleceń co do sposobu 
komponowania diety, tak by spełniała ona rolę 
prewencyjną i leczniczą w reumatoidalnym zapaleniu 
stawów, a jednocześnie cechowała się całkowitym 
bezpieczeństwem stosowania.  Zdaje się, że dieta, która 
może wpłynąć na obniżenie ryzyka rozwoju RZS  
i złagodzenie objawów choroby powinna nosić pewne 
znamiona diety wegetariańskiej i śródziemnomorskiej – 
charakteryzować się wysokim spożyciem produktów 
pochodzenia roślinnego, jednocześnie uwzględniać 
spożycie ryb, produktów fermentowanych (w tym 
mlecznych), a dodatkowo część produktów zbożowych 
zawierających gluten może zostać zastąpiona produktami 
bezglutenowymi. Dieta powinna być pozbawiona napojów 
słodzonych, szczególnie wysokofruktozowego syropu 
kukurydzianego. Należy jednocześnie jednoznacznie 
podkreślić, że wdrażanie jakichkolwiek ograniczeń 
dietetycznych przez pacjentów z RZS powinno być 
prowadzone w porozumieniu z lekarzem reumatologiem  
i pod nadzorem dietetyka. Przy komponowaniu diety 
należy wziąć pod uwagę potencjalne interakcje pomiędzy 
stosowanymi lekami i składnikami żywności. Warto 
również poprosić pacjenta o notowanie ewentualnych 
dolegliwości występujących po spożyciu określonych 
produktów spożywczych. Pacjentów należy uprzedzić 
również, że powodzenie podejmowanej terapii żywie-
niowej może być zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi 
osobami chorymi w zależności m.in. od występowania  
u nich markerów immunologicznych reumatoidalnego 
zapalenia stawów (RF i ACPA). 
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