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Rozległa martwica skóry u pacjentki z zespołem 
antyfosfolipidowym i niedokrwistością hemolityczną

Extensive skin necrosis in a patient with antiphospholipid syndrome 
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Streszczenie

Zespół antyfosfolipidowy (APS) to choroba autoimmunizacyjna ob-
jawiająca się zakrzepicą tętniczą i/lub żylną oraz niepowodzeniami 
położniczymi wraz z krążącymi w ustroju przeciwciałami antyfosfolipi-
dowymi. Manifestacje skórne tego zespołu są różnorodne. Wielokrot-
nie wskazywano na współistnienie APS i układowych zapaleń naczyń, 
jednakże podłoże takiej współzależności pozostaje nieznane. Poniżej 
przedstawiony przypadek dotyczy pacjentki z niedokrwistością hemo-
lityczną, rozległą martwicą skóry w przebiegu zespołu antyfosfolipido-
wego oraz podejrzeniem mikroskopowego zapalenia naczyń. U chorej 
stwierdzono m.in. obecność antykoagulantu toczniowego, przeciwciał 
antykardiolipinowych w obu klasach (IgG i IgM) i przeciwciał przeciw β2 
glikoproteinie I w klasie IgM. Natomiast w badaniu histopatologicznym 
wycinka skórnego stwierdzono wykrzepianie w naczyniach splotu po-
wierzchownego z obecnością w świetle naczyń złogów immunologicz-
nych, bez cech charakterystycznych dla zapalenia naczyń. Na podstawie 
obrazu klinicznego i wyników badań dodatkowych rozpoznano zespół 
antyfosfolipidowy. Nie można było jednak wykluczyć komponentów za-
palenia naczyń z uwagi na obecność przeciwciał anty-MPO. W leczeniu 
zastosowano m.in. heparynę drobnocząsteczkową, metyloprednizolon 
oraz erytropoetynę z uwagi na brak zgody chorej na leczenie preparata-
mi krwiozastępczymi (ze względu na jej przekonania religijne, tj. przyna-
leżność do Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy). W miejscu wy-
broczyn rozwinęła się sucha, a następnie rozpływna martwica. Pacjentka 
konsekwentnie odmawiała zaproponowanego leczenia chirurgicznego 
i przeszczepów skóry, gdyż wymagałoby to wyrażenia zgody na ewentu-
alne przetoczenie preparatów krwiopochodnych. Wybrała alternatywny 
sposób leczenia (ozonoterapię), w trakcie której doszło do powikłań 
w postaci sepsy Pseudomonas aeruginosa, ostrej niewydolności nerek, 
niedokrwienia centralnego systemu nerwowego, krwawienia z dolnego 
odcinka przewodu pokarmowego, wykrzepiania wewnątrznaczynio-
wego oraz ostatecznie zgonu. Powyższy przypadek ukazuje trudności 
w diagnostyce różnicowej chorób autoimmunizacyjnych.

Słowa kluczowe:  zespół antyfosfolipidowy, toczeń rumieniowaty układo-
wy, martwica skóry, niedokrwistość hemolityczna

Summary

Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disorder mani-
festing itself with arterial and/or venous thrombosis and pregnancy 
morbidity associated with antiphospholipid antibodies. Skin mani-
festations of APS may take different forms. Repeatedly, the coexi-
stence of APS and systemic vasculitides have been suggested, but 
the basis of such correlation remains unclear. The case report pre-
sented herein, refers to a female patient with heamolytic anemia, 
extensive skin necrosis due to the antiphospholipid syndrome, and 
the suspicion of microscopic vasculitis. Laboratory tests showed the 
presence of lupus anticoagulant, elevated anticardiolipin antibodies 
in both classes (IgG and IgM) and IgM class of anti-β2-glycoprotein 
antibodies. Skin biopsy revealed thrombi in the superficial vessel 
plexus with immunological deposits in the vessel walls. There were 
no findings characteristic for vasculitis. Based on the clinical picture 
and the laboratory findings the antiphospholipid syndrome was 
diagnosed. Due to the presence of anti-MPO a microscopic vascu-
litic component could not have been excluded. Therapy included 
low-molecule heparin, methylprednisolon and erythropoietin (no 
patient consent to blood substitute treatment due to her being 
a member of Jehovah’s Witnesses). In the place of massive skin ef-
fusions, dry and subsequently colliquative necrosis developed. The 
patient consistently did not agree to proposed surgical treatment 
and skin transplant. She chose alternative treatment (ozonothera-
py), which caused complications: Pseudomonas aeruginosa sepsis, 
acute renal failure, ischemic stroke, lower gastrointestinal tract 
bleeding, disseminated intravascular coagulation and finally death. 
The following case report displays difficulties in the differential dia-
gnosis of autoimmune disorders.
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Wstęp

Zespół antyfosfolipidowy (APS) to jedna z chorób auto-
immunizacyjnych, objawiająca się zakrzepicą tętniczą i/lub 
żylną oraz niepowodzeniami położniczymi z obecnymi 
w surowicy przeciwciałami antyfosfolipidowymi. Zespół 
antyfosfolipidowy towarzyszy w około 1/3 przypadków 
toczniowi rumieniowatemu układowemu, lub – rzadziej 
– innym układowym chorobom tkanki łącznej, a czasem 
występuje jako postać pierwotna [1,2]. Manifestacje skórne 
w tym zespole obserwowane są pod różnymi postaciami; 
najczęściej jest to siność siatkowata (livedo reticularis) oraz 
owrzodzenia, głównie podudzi. Mogą także występować 
zmiany martwicze w obrębie skóry palców. U ich podłoża 
leży przede wszystkim zakrzepica drobnych naczyń, zarów-
no żylnych jak i tętniczych. 

Wielokrotnie wskazywano na współistnienie zespo-
łu antyfosfolipidowego i układowych zapaleń naczyń, 
np. ziarniniakowatości Wegenera, guzkowego zapalenia 
tętnic, czy mikroskopowego zapalenia naczyń, jednakże 
podłoże takiej współzależności pozostaje nieznane [3-5].

Przedstawiony poniżej przypadek dotyczy pacjentki 
z niedokrwistością hemolityczną, rozległą martwicą skóry w 
przebiegu zespołu antyfosfolipidowego oraz podejrzeniem 
mikroskopowego zapalenia naczyń.

Opis przypadku

54-letnia kobieta, telefonistka, w trakcie wstępnej dia-
gnostyki w kierunku choroby układowej, została przyjęta 
w trybie pilnym z powodu zlewnych wybroczyn skórnych 
na kończynach dolnych, policzku prawym, ramieniu pra-
wym, wraz z mnogimi pęcherzami wypełnionymi treścią 
surowiczą oraz ciastowatymi obrzękami kończyn dolnych.

Od około roku pacjentka skarżyła się na dolegliwości 
bólowe układu kostno-stawowego. Początkowo w leczeniu 
stosowano niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz metylo-
prednizolon w niskich dawkach – bez poprawy. Stopniowo 
dolegliwości bólowe nasilały się, a chora zgłaszała coraz gor-
sze samopoczucie. Wywiad chorobowy był ujemny w kierun-
ku zmian skórnych, gorączki, nadwrażliwości na promienie UV 
czy zapalenia błon surowiczych. W wykonanych wówczas 
badaniach laboratoryjnych stwierdzono obecność przeciwciał 
przeciwjądrowych (w mianie 1:2560; homogenne i ziarniste), 
przeciwciał przeciwmitochondrialnych (w mianie 1:5120), 
czynnika reumatoidalnego oraz podwyższone stężenie biał-
ka C-reaktywnego (CRP) i umiarkowaną małopłytkowość 
(ok. 100 tys./ul). Chorą hospitalizowano. 

W okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie 
u pacjentki wystąpił ból brzucha i biegunka, które ustąpiły 

samoistnie po dwóch dniach. W kolejnym dniu, początko-
wo na skórze ud, pojawiły się drobne wybroczyny krwawe 
o znacznej dynamice, które w drugiej dobie objęły około 
50% powierzchni kończyn dolnych, z następowym wy-
tworzeniem pęcherzy naskórkowych, wypełnionych treścią 
surowiczą (ryc. 1).

Przy przyjęciu, w badaniu fizykalnym, oprócz masywnych 
wybroczyn oraz ciastowatych obrzęków i próchnicy zębów 
nie stwierdzono innych odchyleń od normy. 

W badaniach laboratoryjnych zwracały uwagę cechy nie-
dokrwistości hemolitycznej (Hb – 10,7 g/dl, LDH – 1199 U/l, 
retikulocyty – 37‰, BTA – dodatni), obecne były schi-
stiocyty, anizocytoza oraz umiarkowana małopłytkowość 
(102 tys./ul) z leukopenią (3,72 tys./ul). Podwyższonym 
markerom stanu zapalnego (OB – 70/90, CRP – 84,7 mg/l, 
fibrynogen – 5,5 g/l) towarzyszyła hipergammaglobulinemia 
(21,5%) oraz obniżenie stężenia składowej C4 dopełniacza. 
Ponadto stwierdzono przedłużenie czasów krzepnięcia krwi 
(APTT – 44,6 sek., INR – 1,2), zwiększone stężenie dimerów – D 
(6664 ng/ml), niewielki białkomocz dobowy (0,44 g), pod-
wyższone parametry nerkowe (kreatynina – 143 µmol/l, 
GFR – 50 ml/min) oraz niewielki wzrost aktywności enzy-
mów cholestatycznych wątroby (GGTP – 98 U/l, FA – 39 U/l). 
Wyniki badań immunologicznych potwierdziły obecność 
przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) i przeciwmitochon-
drialnych (AMA); w immunodyfuzji nie stwierdzono jednak 
obecności przeciwciał charakterystycznych dla konkretnej 
choroby autoimmunologicznej, pojawiły się natomiast 
przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów (ANCA), zi-
dentyfikowane jako przeciwciała przeciw mieloperoksyda-
zie (anty-MPO) (tab. I). Obecny był również antykoagulant 
toczniowy oraz przeciwciała antykardiolipinowe w obu 
klasach (IgG i IgM) i przeciwciała przeciw β2 glikoproteinie I 
w klasie IgM (tab. I) Nie wykazano obecności czynnika reu-
matoidalnego oraz przeciwciał przeciw cyklicznym cytruli-
nowanym peptydom.

W badaniach obrazowych zwracała uwagę splenome-
galia (140 x 62 mm), a w rezonansie magnetycznym głowy 
obecność dwóch hiperintensywnych niewielkich ognisk, 
najprawdopodobniej niedokrwiennych. W badaniu USG 
żył głębokich kończyn dolnych wykluczono zakrzepicę. 
W trakcie hospitalizacji pobrano wycinek skórny z ramienia 
prawego i w badaniu histopatologicznym stwierdzono wypeł-
nione zakrzepami naczynia splotu powierzchownego z obec-
nością w świetle naczyń złogów IgG, IgM, C3c i fibrynogenu, 
bez cech charakterystycznych dla zapalenia naczyń (ryc. 1).

Na podstawie obrazu klinicznego i wyników badań 
dodatkowych wysunięto podejrzenie zespołu antyfosfoli-
pidowego (APS); pacjentka nie spełniała jednak wszystkich 

Wykaz skrótów

AMA (antimitochondrial antibodies) – przeciwciała prze-
ciwmitochondrialne
ANA (anti-nuclear antibodies) – przeciwciała przeciwją-
drowe
APS (antiphospholipid syndrome) – zespół antyfosfolipi-
dowy

CRP (C-reactive protein) – białko C-reaktywne
RF (rheumatoid factor) – czynnik reumatoidalny
SLE (systemic lupus erythematosus) – toczeń rumieniowa-
ty układowy 
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Tab. I. Zestawienie wyników badań autoprzeciwciał 
cANCA – przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów

anty-MPO – przeciwciała przeciwko mieloperoskydazie

anty-PR3 – przeciwciała przeciwko proteinazie 3

AUTOPRZECIWCIAŁA marzec 2009 przy przyjęciu 
maj 2010

czerwiec 2010

ANA Typ świecenia: 
homogenne + ziarniste 
w mianie 1:2560

Typ świecenia 
mitochondrialny w 
mianie 1:5120

Typ świecenia: homogenne 
+ ziarniste w mianie 1:2560 

Typ świecenia 
mitochondrialny w mianie 1:
2560. 

Podwójna immunodyfuzja 
(DID) ujemna

ANCA cANCA + atypical „flat”; 
cANCA w mianie 1:2560  

ANCA Immunoblot anty-MPO: (+)
anty-PR3: ujemne

MPO ELISA anty-MPO: 47RU/ml anty-MPO:27 RU/ml

Antykoagulant toczniowy dodatni

Przeciwciała antykardiolipinowe IgG 61.68 GPL
IgM 51.56 MPL

Krioglobuliny ujemny

Przeciwciała przeciwko beta2 
glikoproteinie I

IgG 1.32 (ujemny)
IgM 3.46 (słabo dodatni)

Czynnik reumatoidalny RF dodatni ujemny

Ryc. 1. Dynamika zmian skórnych. W kolejności: w dniu przyjęcia; po 2 tygodniach, po 4 tygodniach; po 7 tygodniach. Wycinek skórny.

Alergia Astma Immunologia 2011, 16 (1): 44-48        



46 47Kleczyńska W i wsp. Rozległa martwica skóry u pacjentki z zespołem antyfosfolipidowym...

aktualnych kryteriów rozpoznania APS (wymóg dwukrotne-
go oznaczenia przeciwciał antyfosfolipidowych w odstępie 
co najmniej 12 tygodni) [8]. Nie można było jednak w pełni 
wykluczyć komponentów zapalenia naczyń z uwagi na 
obecność przeciwciał anty-MPO.

W leczeniu zastosowano przede wszystkim heparynę 
drobnocząsteczkową w dawce leczniczej oraz metylopred-
nizolon (początkowo w dawkach 1000 mg/24h, a następ-
nie 1mg/kg mc). Podawano również erytropoetynę głęboko 
podskórnie z uwagi na brak zgody chorej na leczenie pre-
paratami krwiozastępczymi ze względu na jej przekonania 
religijne (przynależność do Chrześcijańskiego Zboru Świad-
ków Jehowy). Prowadzono również antybiotykoterapię sze-
roko spektralną zgodnie z antybiogramem wymazu z rany. 
Wielokrotne posiewy krwi były ujemne. 

Po zastosowanym leczeniu stopniowej poprawie uległy 
parametry morfologii krwi i nerkowe, natomiast w miejscu 
wybroczyn rozwinęła się sucha, a następnie rozpływna 
martwica, obejmująca całą grubość skóry ok. 35% po-
wierzchni ciała, ponad 50% skóry kończyn dolnych (ryc. 1). 
Pacjentka nie gorączkowała, nie stwierdzano cech uogól-
nionej infekcji.

Z uwagi na przekonania religijne pacjentka konse-
kwentnie odmawiała zaproponowanego chirurgicznego 
usuwania zmian martwiczych i przeszczepów skóry, gdyż 
wymagałoby to wyrażenia zgody na ewentualne przetocze-
nie preparatów krwiopochodnych. Zgadzała się jedynie na 
opatrunki, leczenie miejscowe oraz odcinkowe usuwanie 
zmian martwiczych przez lekarza prowadzącego (ryc. 1).

Po siedmiu tygodniach hospitalizacji chora wraz z ro-
dziną podjęła decyzję o alternatywnym sposobie leczenia 
w Warszawie (ozonoterapii), w trakcie której doszło do 
nasilonych wymiotów i biegunki, sepsy (Pseudomonas 
aeruginosa), a następnie ostrej niewydolności nerek wyma-
gającej hemodializ. Zastosowano leczenie cyklofosfamidem – 
2 pulsy dożylne po 800 mg i ponownie zwiększono dawkę 
metyloprenizolonu. W trakcie tego leczenia nastąpił epi-
zod nasilonego krwawienia z dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego i w konsekwencji znacznej niedokrwistości 
(HgB – 5,8 g/dl). Pacjentka nadal nie wyrażała zgody na 
przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych. W kolej-
nych dobach pojawiły się napady padaczkowe, początkowo 
pojedyncze, następnie wielokrotne, aż w końcu wystąpiło 
porażenie połowicze prawostronne (w MRI głowy obecne 
były liczne ogniska niedokrwienne w obu półkulach). Stan 
chorej stopniowo się pogarszał, wystąpił wstrząs, zespół 
wykrzepiania wewnątrznaczyniowego i ostatecznie zgon w 
ok. 3 miesiące od początku objawów. W wykonanej sekcji 
zwłok stwierdzono masywne wykrzepianie wewnątrznaczy-
niowe w narządach wewnętrznych (nerki, płuca) oraz liczne 
owrzodzenia jelita cienkiego i grubego z cechami masyw-
nego krwawienia (w badaniu histopatologicznym w świetle 
naczyń obecne były skrzepliny). 

Dyskusja

Opisany powyżej przypadek obrazuje trudności w dia-
gnostyce różnicowej chorób z kręgu autoimmunizacyjnych. 
Podobny obraz kliniczny rozległej martwicy skóry mogą wy-

kazywać choroby o odmiennej etiologii (np. zespół antyfos-
folipidowy albo zapalenie naczyń), stąd bardzo pomocne 
w diagnostyce różnicowej staje się pobieranie wycinków 
skórnych ze zmienionych chorobowo miejsc. 

W tym przypadku zastosowano leczenie dwukierunko-
we, zarówno immunosupresyjne, jak i przeciwzakrzepowe. 
Wynik badania histopatologicznego wycinka skórnego nie 
wskazywał na zapalenie naczyń, a raczej na rozlany proces 
zakrzepowy. Jednak przy obecności w surowicy przeciwciał 
anty-MPO, trudno było w stu procentach wykluczyć mikro-
skopowe zapalenie naczyń. Obecność cech niewydolności 
nerek jest wspólnym objawem obu jednostek chorobowych, 
chociaż u jej podłoża leży inny mechanizm patofizjologicz-
ny (zakrzepica naczyń kłębuszka nerkowego w APS i zapa-
lenie ścian naczyń kłębuszka w mikroskopowym zapaleniu 
naczyń) [6,7]. Natomiast obserwowana u pacjentki niedo-
krwistość hemolityczna należy do tzw. niezakrzepowych 
objawów zespołu antyfosfolipidowego (podobnie jak mało-
płytkowość), choć ze względu na obecność schistocytów nie 
można wykluczyć niedokrwistości mikroangiopatycznej [8]. 
Tym bardziej, że wykazano w wycinku skórnym rozsiany 
proces wykrzepiania w drobnych naczyniach.

Objawy kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych nasu-
wały podejrzenie zespołu antyfosfolipidowego, jednakże 
nie udało się oznaczyć dwukrotnie przeciwciał antyfosfo-
lipidowych w wymaganym przez aktualne kryteria okresie 
z uwagi na wczesny zgon chorej [8].

Dyskusyjnym aspektem pozostaje możliwość rozpozna-
nia mikroskopowego zapalenia naczyń. Wprawdzie wywiad 
chorobowy wskazywał na obecność objawów ogólnych, 
a wyniki badań laboratoryjnych (dodatnie markery stanu 
zapalnego, podwyższone parametry nerkowe, niedokrwi-
stość, wynik przeciwciał anty-MPO) mogły mieścić się 
w obrazie chorobowym tej jednostki chorobowej, to jednak 
wynik badania histopatologicznego wycinka skórnego na 
zapalenie naczyń nie wskazywał.

Dalszy przebieg choroby (niewydolność nerek wymaga-
jąca hemodializ, liczne ogniska niedokrwienne w MRI gło-
wy oraz ostatecznie wynik sekcji zwłok) mógł wskazywać 
na rozwój katastrofalnego APS pod koniec życia [9].

W literaturze opisano kilkanaście przypadków rozległej 
martwicy skóry u osób z APS, nierzadko to właśnie ma-
nifestacja skórna okazywała się pierwszym symptomem 
tej choroby, tak jak w przypadku naszej pacjentki. Jak 
w większości opisywanych przypadków, taki obraz cho-
robowy w przebiegu APS dotyczy najczęściej kobiet, to-
warzyszy innej chorobie autoimmunizacyjnej, a zmiany 
martwicze obejmują najczęściej kończyny. W większości 
przypadków przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe miało 
decydujące znaczenie w gojeniu zmian martwiczych i koń-
czyło się pomyślnie [10,11].

Opisywano również pojedyncze przypadki współist-
nienia rozległych zmian martwiczych u chorych z APS 
i cechami zapalenia naczyń, potwierdzonymi w badaniu 
histopatologicznym [12]. W literaturze medycznej zna-
leźliśmy tylko jeden opis przypadku współistnienia APS 
i mikroskopowego zapalenia naczyń, ale dominowały tam 
głównie cechy kłębuszkowego zapalenia nerek w przebiegu 
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zapalenia naczyń, a zespół antyfosfolipidowy rozpoznano 
na podstawie przebytej wcześniej zakrzepicy żył głębokich 
kończyny i pojedynczych ognisk niedokrwiennych w OUN 
oraz dodatniego wyniku aCL IgG. Jednakże przebieg choro-
by u tego pacjenta nie był tak dramatyczny jak w przypadku 
naszej chorej, a jego leczenie zakończyło się pomyślnie [13]. 
Rozległa martwica skóry może z rzadka współwystępować 
w ziarniniakowatości Wegenera [14]. Jednakże brak typo-
wych przeciwciał skierowanych przeciwko granulocytarnej 
proteinazie 3, cech zapalenia naczyń w wycinku skórnym 
oraz zmian w układzie oddechowym, czynią to rozpoznanie 
mało prawdopodobnym.

Należy zaznaczyć, że u opisywanej chorej na tak dużą 
dynamikę przebiegu choroby i niepowodzenie leczenia mia-
ły wpływ w dużej mierze jej przekonania religijne, nawet 
w chwili bezpośredniego zagrożenia życia po masywnym 
krwawieniu z przewodu pokarmowego. Powyższy przypa-
dek obrazuje trudności natury prawno-medycznej i moral-
nej, na które czasami napotykają lekarze w trakcie procesu 
diagnostyczno-leczniczego. Podobnie jak w obecnej sytu-
acji, może to być problem niebagatelny.
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