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Alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyñ
(zespó³ Churga-Straussa)
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Przedstawiono patogenezê, obraz histopatologiczny i kliniczny, rozpoznawanie i leczenie alergicznego ziarniniakowego
zapalenia naczyñ. Przypomniano, ¿e pierwszy opisa³ go polski anatomopatolog Jakub Churg. Zwraca uwagê fakt, ¿e faz¹
prodromaln¹ s¹ objawy astmatyczne, a nastêpnie eozynofilia. Dlatego cechy ró¿nicuj¹ce tej, zbyt rzadko rozpoznawanej
choroby s¹ istotne dla alergologów.

Alergiczne ziarniniakowe zapalenie naczyñ jest
jednostk¹ chorobow¹ wyodrêbnion¹ jako zespó³ kliniczny
w 1951 roku. Po raz pierwszy opisa³ j¹ Jakub Churg polski anatomopatolog [17]. Charakteryzuj¹ j¹:
dychawica oskrzelowa, uk³adowe martwicze zapalenie
naczyñ i obecnoæ zewn¹trznaczyniowych ziarniaków
w ró¿nych narz¹dach. Choruj¹ ludzie od 15 do 75 roku
¿ycia, czêciej mê¿czyni [8]. Przyczyny nie s¹ znane.
Patogeneza
Istot¹ patogenezy jest uszkodzenie ródb³onków
naczyñ. Do owego uszkodzenia mog¹ przyczyniaæ siê
eozynofile zawieraj¹ce ziarnistoci toksyczne.
Nale¿¹ do nich: bia³ko bogate w argininy (g³ówne
bia³ko zasadowe), eozynoch³onna peroksydaza, bia³ko
kationowe, neurotoksyna, receptory dla fragmentu Fc, IgG
i C3, LTC4, nadtlenek wodoru, rodniki hydroksylowe [12].
Podejrzenie pada na granulocyty kwasoch³onne,
bowiem w³anie eozynofilia obwodowa i tkankowa jest
dla choroby najbardziej charakterystyczna.
O eozynofilii obwodowej mówi siê, gdy liczba
granulocytów kwasoch³onnych przekroczy 500
w 1 mm3 [12]. W przypadku zespo³u Churga-Straussa
[Ch-S] nale¿a³oby napisaæ hipereozynofilia, gdy¿ wynosi
ona zwykle 1500 w 1mm3 .
Pamiêtaæ nale¿y jednak, i¿ tak jak wiêkszoæ
zespo³ów zapaleñ naczyñ i omawiany mo¿e przebiegaæ w
wielu wariantach klinicznych lub w postaci ograniczonej,
kiedy to jedna z cech podstawowych jest nieobecna.
Znamienna liczba pacjentów z zespo³em ChurgaStraussa prezentuje cechy atopii i nieprawid³owej reakcji
na antygeny rodowiskowe [8].
Nie uda³o siê okreliæ stosunku liczbowego

pacjentów nieatopowych do atopowych. Krakówka [6]
u¿ywa okrelenia, i¿ choroba wystêpuje u pacjentów
choruj¹cych na astmê czêsto nieatopow¹.
Higashimoto i wspó³pracownicy [3] obserwowali
kliniczne i laboratoryjne wyniki 5 pacjentów z zespo³em
Churga-Straussa. Badali oni zwi¹zek pomiêdzy
wystêpowaniem zespo³u a objawami astmy. redni czas
trwania choroby wynosi³ 17,2 roku, w 4 przypadkach by³a
to astma atopowa, w 1 przypadku astma nieatopowa.
Ciê¿koæ astmy mogli okreliæ, nie jak we wczeniejszych
publikacjach jako bardzo du¿¹, lecz w 2 przypadkach jako
³agodn¹, w 2 jako umiarkowan¹ i w jednym jako ciê¿k¹.
Wyci¹gnêli wniosek, i¿ pomimo tego, ¿e zespó³ ChurgStraussa wydaje siê byæ jednym z powik³añ astmy
oskrzelowej, to ujawnienie jego niekoniecznie koreluje
z objawami astmy.
Opisywano kliniczny zespó³ Ch-S w przebiegu
infekcji Ascaris lumbricoides [8]. Kobayashi i wsp. [5]
opisuj¹ przypadek 68-letniej kobiety z astm¹ oskrzelow¹,
która uskar¿a³a siê na gor¹czkê, bóle prawego uda,
zaburzenia czucia w koniuszkach palców koñczyn
dolnych i górnych oraz bóle brzucha. Mia³a ciê¿k¹
eozynofiliê, a w badaniu radiologicznym cieñ w p³acie
dolnym lewego p³uca. Na podstawie biopsji miêniowej
rozpoznano alergiczne zapalenie naczyñ (z martwic¹
i eozynofili¹). Pacjentka mia³a dodatnie wyniki testów
serologicznych (met. Ouchterlony) na ró¿ne antygeny
paso¿ytów, pomimo tego, ¿e nie znaleziono ich jaj w kale.
Po leczeniu sterydami spad³a odpowied serologiczna na
antygeny paso¿ytów. Dodatnie wyniki testów
z antygenami paso¿ytów by³y prawdopodobnie zwi¹zane
z vasculitis.
Wykazano, ¿e stê¿enie 100 j/ml TNF alfakachektyny, które mo¿na oznaczyæ we krwi ludzi
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zaka¿onych paso¿ytami, stymuluje eozynofile do
niszczenia komórek ródb³onka pochodz¹cych z ludzkiej
¿y³y pêpkowej (model ludzkiego ródb³onka) [8].
W patogenezie choroby nale¿y wzi¹æ pod uwagê
fakt, i¿ 75% pacjentów ma podwy¿szone stê¿enie IgE.
Stê¿enie owo ulega zmniejszeniu w miarê cofania siê zmian
zapalnych. Bardzo istotn¹ spraw¹ jest to, i¿ wykazano, ¿e
u osób, u których poziom IgE nie obni¿a siê, dochodzi do
nawrotu zapalenia [8].
Do rozstrzygniêcia pozostaje równie¿ problem roli
w patogenezie zespo³u Ch-S kompleksów immunologicznych, g³ównie tych zawieraj¹cych IgM [8]. Nie s¹
one stale obecne w kr¹¿eniu, ale wykryto je w wiêkszoci
badañ biopsyjnych nerek.
Mo¿liwy jest tak¿e udzia³ mechanizmu
autoagresji, za czym przemawia obecnoæ autoprzeciwcia³
skierowanych przeciwko mieloperoksydazie granulocytów
obojêtnoch³onnych. Ostatnio stwierdzono obecnoæ
c-ANCA (przeciwcia³a przeciw antygenom
cytoplazmatycznym granulocytów - typ rozsiany)
i p-ANCA (j.w. - typ oko³oj¹drowy) u tych chorych [17].
O roli zmienionej reakcji immunologicznej
w patogenezie zespo³u, wiadczyæ te¿ mo¿e zwiêkszone
stê¿enie interferonu oraz kr¹¿¹cych receptorów dla
interleukiny-2 [9]. Golstein i Steinfeld [1] pisz¹
o przewlek³ej eozynofilii p³ucnej i zespole Churga-Straussa
jako o dwóch rzadkich przyczynach o nieznanej etiologii,
wykazuj¹cych podobn¹ p³ucn¹ manifestacjê. Podczas gdy
przewlek³a eozynofilia p³ucna dotyczy g³ównie p³uc, zespó³
Ch-S jest chorob¹ uk³adow¹. Obserwowali oni trzech
pacjentów, u których rozwin¹³ siê zespó³ Ch-S po oko³o
8 latach od rozpoznania przewlek³ej eozynofilii p³ucnej.
Hipereozynofilia i podwy¿szony poziom IgE by³y obecne.
Podwy¿szony poziom IgE zaobserwowano przy
rozpoznaniu zespo³u Ch-S. Podwy¿szenie poziomu IgA
mo¿e byæ u¿yteczne jako marker progresji przewlek³ej
eozynofilii p³ucnej w kierunku zespo³u Churga-Straussa.
Orriols i wspó³autorzy [10] opisuj¹ ciekawy
przypadek pal¹cej kokainê pacjentki, u której pojawi³a siê
gor¹czka, spazm oskrzelowy, bóle stawowe oraz utrata
masy cia³a. Nacieki p³ucne, zapalenie stawów,
krwinkomocz, wi¹d skóry oraz zapalenie wielonerwowe
do³¹czy³y siê póniej. Zarówno biopsja skóry jak i miêni
wykaza³a eozynofilowe zapalenie naczyñ. Pogorszenia
i poprawy stanu klinicznego korelowa³y z paleniem
i unikaniem palenia kokainy. Sugeruje to, ¿e zapalenie
naczyñ w zespole Churg-Straussa mo¿e byæ powik³aniem
po paleniu kokainy.
Obraz histopatologiczny
Badanie mikroskopowe uwidacznia martwicze
zapalenie naczyñ z obecnoci¹ ziarniniaków
oko³onaczyniowych i nacieków kwasoch³onnych.

Oprócz eozynofilów w nacieku spotyka siê
granulocyty, limfocyty, histiocyty.
Zapalenie naczyñ dotyczy drobnych têtnic i ¿y³,
i wystêpowaæ mo¿e w p³ucach, skórze, stawach,
ledzionie, przewodzie pokarmowym, pêcherzu
moczowym,w sieci. Uderza wyj¹tkowo czêste w tej
chorobie zajêcie naczyñ p³ucnych (wed³ug Fauciego)
[11]. cie¿ki patogenetyczne zbiegaj¹ siê w momencie
uszkodzenia ródb³onków. Morfologicznie obserwujemy
segmentow¹ martwicê w³óknikowat¹ b³ony rodkowej,
niszczenie w³ókien sprê¿ystych, nacieki zapalne w cianie
naczyñ i tkance oko³onaczyniowej. Wraz z gojeniem siê
zmian przewa¿a zwê¿aj¹ca wiat³o przewlek³a
proliferacja b³ony wewnêtrznej i zw³óknienie naprawcze
[8]. Wokó³ pól martwiczych w cianie têtnic uwidoczniæ
daj¹ siê makrofagi i komórki olbrzymie. W materiale
biopsyjnym w zespole Churga-Straussa wystêpowaæ
mo¿e zapalenie naczyñ bez ziarniniaków. W mi¹¿szu p³uc
zaobserwowano nacieki z eozynofilów i komórek
olbrzymich, tak jak w nacieku Loefflera [8]. W oskrzelach
dochodzi do szkliwienia b³on podstawnych, zwiêkszenia
wydzielania luzu i ródciennych nacieków
eozynofilowych. Zmiany znajdowaæ siê mog¹ w miêniu
sercowym, nerkach, skórze.
Obraz kliniczny
Klasyczny obraz choroby to objawy astmy,
eozynofilia i wyrane zapalenie naczyñ dotycz¹ce co
najmniej dwóch narz¹dów.
Faz¹ prodromaln¹ jest astma, któr¹ poprzedza
alergiczne zapalenie luzówki nosa, polipowatoæ lub
nawracaj¹ce zapalenie zatok [12]. Fazê drug¹
charakteryzuje eozynofilia we krwi i tkankach. Trzecia
faza to ju¿ rozwiniête zapalenie naczyñ.
Choroba rozpoczyna siê najczêciej w trzeciej
dekadzie ¿ycia. Objawy astmy dominuj¹ w czwartej,
a objawy zapalenia naczyñ w pi¹tej dekadzie ¿ycia.
Pamiêtaæ nale¿y o tym, ¿e bywaj¹ przypadki przerwy
miêdzy kolejnymi fazami siêgaj¹ce 30 lat. Astma ma
z regu³y postaæ ciê¿k¹. W momencie pojawienia siê
objawów zapalenia naczyñ dotycz¹cych umiejscowienia
pozap³ucnego jej objawy mog¹ zupe³nie ust¹piæ [12].
Pocz¹tek zapalenia naczyñ charakteryzuje siê os³abieniem,
chudniêciem, podwy¿szon¹ temperatur¹ cia³a. Zapalenie
dotyczy najczêciej miênia sercowego. U 48% pacjentów
dochodzi do zgonu z powodu zapalenia osierdzia,
niewydolnoci kr¹¿enia. Zajêcie serca jest wa¿n¹
przyczyn¹ chorobowoci i miertelnoci, ale dotychczas
zajêcie têtnic wieñcowych by³o rzadko odnotowywane.
Hellemans i wsp. [2] obserwowali przypadek 38-letniego
mê¿czyzny z piorunuj¹cym zawa³em serca.
Koronarografia wykaza³a ogniskowe zmiany naczyniowe
z zapaleniem. Rozpoznanie zespo³u Churg-Straussa by³o
postawione na podstawie klasycznych kryteriów
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diagnostycznych oraz znacz¹cej remisji choroby po
leczeniu kortykosteroidami.
Zmiany na skórze wystêpuj¹ pod postaci¹
rumienia, najczêciej na koñczynach, purpurowej
pokrzywki, plamek, grudek, guzków podskórnych.
75% chorych cierpi z powodu neuropatii.
Wystêpuj¹ pora¿enia nerwów czaszkowych (najczêciej
w postaci niedokrwiennego zapalenia nerwu
wzrokowego), dezorientacja, psychoza, drgawki,
pi¹czka, krwawienia mózgowe. Izolowane zapalenie
naczyñ CUN zwykle objawia siê nawracaj¹cymi
niedokrwiennymi lub krwotocznymi zawa³ami. Krwotoki
podpajêczynówkowe s¹ rzadkie [7].
Objawy mog¹ dotyczyæ uk³adu pokarmowego
i s¹ to bóle brzucha, biegunki, zapalenie otrzewnej,
krwawienia. Dochodziæ mo¿e do nich w wyniku
perforacji jelita, zapalenia otrzewnej, zaparæ, zapaleñ
naczyñ krezki lub pêcherzyka ¿ó³ciowego [8].
Przewód pokarmowy jest jednak rzadkim punktem
zajêcia przez chorobê. Sharma i wsp. [13] opisuj¹
przypadek pacjenta leczonego z powodu hipereozynofilii
przez 2 lata. Póniej rozwinê³o siê u niego ostre zapalenie
otrzewnej, a pilna laparotomia wykaza³a trzycentymetrow¹
perforacjê w jelicie cienkim. Podkrela siê znaczenie
w³aciwego pobrania i badania naczyñ krezki.
Chorzy cierpi¹ równie¿ z powodu zaburzeñ
czynnoci nerek. Wystêpuje krwiomocz, bia³komocz, mo¿e
rozwin¹æ siê ogniskowe zapalenie k³êbuszków nerkowych.
W przebiegu choroby dochodziæ mo¿e do
wêdruj¹cych bólów stawowych i miêniowych.
Zajêcie oczu jest nieczêste w zespole Ch-S.
Opisano przypadek pacjenta z wy¿ej wymienionym
zespo³em, u którego pojawi³a siê lepota. By³o to
po³¹czone z pojawieniem siê kr¹¿¹cych autoprzeciwcia³
przeciwko mieloperoksydazie [14].
Istniej¹ nastêpuj¹ce kryteria rozpoznania zespo³u
Churga-Straussa (na podstawie kryteriów opublikowanych
przez American College of Rheumatology w 1990 r.):
Objawy
Objawy dychawicy oskrzelowej
Eozynofilia
Neuropatia (mono- lub poli-)
Nacieki p³ucne zmienne
Objawy dysfunkcji zatok przynosowych
Pozanaczyniowe nacieki z eozynofilów

215

na podstawie biopsji skóry, nerek, gruczo³u krokowego,
p³uc. Laboratoryjnie, poza omawian¹ eozynofili¹,
obserwuje siê niedokrwistoæ normobarwliw¹
i normocytow¹, wy¿sze wartoci OB, wzrost IgG
i IgE [8]. Radiologicznie obserwuje siê nacieki typowe
dla kwasoch³onnego zapalenia p³uc. Mog¹ wyst¹piæ
równie¿ nacieki guzowate nie ulegaj¹ce rozpadowi,
rozsiewy prosowate, p³yn w op³ucnej. Nacieki s¹
przejciowe, nie maj¹ sta³ej lokalizacji [8]. Rzadko mo¿e
dojæ do powstania jamy [6].
Ró¿nicowanie
Nale¿y przeprowadzaæ diagnozê ró¿nicuj¹c¹
z dwiema grupami chorób.
I grupa, to choroby, w których wystêpuje martwicze
zapalenie naczyñ.
II grupa, to choroby, w których nie wystêpuje martwicze
zapalenie naczyñ.
I grupa
Guzkowe zapalenie naczyñ - dominuj¹ objawy
wynikaj¹ce z zajêcia nerek i nadcinienie têtnicze,
czêstsze zmiany dotycz¹ce skóry, nie ma nacieków
z eozynofilów ani tworzenia siê ziarniniaków.
Ziarniniakowatoæ Wegenera - charakterystyczny ból
nosa z obfit¹ ropno-krwist¹ wydzielin¹, zmiany
wrzodziej¹ce i destrukcyjne (nawet koci), nie ma zmian
nie¿ytowych i polipowatych. Cechy atopii rzadko
spotykane, choæ IgE bywa podwy¿szone. Dobry efekt
leczenia cyklofosfamidem.
Leukocytoklastyczne zapalenie naczyñ - czêsto
w przebiegu chorób autoimmunologicznych, nowotworowych, infekcyjnych, jako choroba jatrogenna pod
wp³ywem czynników fizycznych i chemicznych.
Charakterystyczne s¹ g³ównie objawy skórne (plamica
dotykowa), czasem cechy zajêcia nerek, stawów, b¹d
przewodu pokarmowego (zespó³ Schönleina-Henocha).
Nie ma zwykle cech atopii. Martwicy w³óknikowej
towarzyszy inny ni¿ w zespole Churga-Straussa naciek,

Odsetek Definicja
100%
95%

W wywiadzie wystêpowanie wistów oraz furczeñ w fazie wydechowej
Znalezienie w obrazie krwi obwodowej powy¿ej 10% granulocytów
kwasoch³onnych
75% Liczne zaburzenia np. czucia typu rêkawiczek lub skarpetek
40% Przemijaj¹ce, zwiewne nacieki w rtg - nie wlicza siê litych
85,7% W wywiadzie ostre lub przewlek³e zapalenie zatok obocznych nosa, ból
lub przeczulica w ich okolicy lub zmiany w rtg zatok
81,3% Biopsja wy³¹czaj¹ca têtnice lub têtniczki

Za wystarczaj¹ce do rozpoznania, uznaje siê
stwierdzenie 4 z 6 przedstawionych w tabeli
kryteriów [16]. Pomimo tego, i¿ diagnoza choroby mo¿e
byæ tak w³anie ustalona, uwa¿a siê za wskazane
uzyskanie potwierdzenia histopatologicznego, najchêtniej

który dotyczy ciany naczynia i zawiera granulocyty
obojêtnoch³onne, równie¿ eozynofile i py³ j¹drowy
z rozpad³ych neutrofilów. Nie ma skrzeplin ani têtniaków,
ani ziarniniaków. Chocia¿ tych ostatnich mo¿na nie
zaobserwowaæ równie¿ w zespole Ch-S.
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II grupa
Sarkoidoza - zmiany obecne równie¿ poza p³ucami i skór¹
- najczêciej w wêz³ach ch³onnych ró¿nych okolic,
têczówce, liniankach przyusznych, rzadziej kociach.
Mo¿e wystêpowaæ eozynofilia, ale nie powik³ana
zapaleniem naczyñ. W obrazie histopatologicznym
obecne ziarniniaki z komórek nab³onkowatych.
Aspergilloza p³ucna - czêsto u rolników, u chorych
z obni¿on¹ odpornoci¹. Obraz radiologiczny
charakterystyczny dla choroby: górne p³aty, r¹bek
powietrza wokó³ zagêszczenia, nacieki zwykle
zlokalizowane s¹ na obwodzie p³uc. Czasem wystêpuje
niedodma p³ata, pojawiaj¹ siê rozstrzenia oskrzeli i/lub
regionalne zw³óknienia. Decyduj¹ badania serologiczne
(w surowicy mo¿na wykryæ metod¹ precypitacji w ¿elu
agarowym przeciwcia³a precypituj¹ce z antygenami
Aspergillus fumigatus klasy G ).
Zapalenia p³uc z eozynofili¹ - nie s¹ zajête inne narz¹dy,
nacieki z eozynofilów, komórek olbrzymich oraz
makrofagów wystêpuj¹ w wietle pêcherzyków p³ucnych
i w przegrodach miêdzypêcherzykowych.
Warto w tym momencie uogólniæ dla jakich chorób
typowa jest eozynofilia [17]. Wystêpuje ona zwykle:
w okresie zdrowienia w chorobach zakanych (ale i na ich
pocz¹tku w przypadkach b³onicy, rumienia zakanego,
odry, rze¿¹czki);
- w robaczycach, szczególnie we w³onicy, glistnicy,
toksokarozie i w przypadku zaka¿enia motylic¹,
bruzdog³owcem, b¹blowcem wêgorkiem;
- w chorobach alergicznych;
- w niewydolnoci kory nadnerczy;
- w niedoczynnoci lub nadczynnoci tarczycy;
- w g³odzeniu;
- w chorobach nowotworowych (g³ównie bia³aczki
i ch³oniaki);
- w granulomatozach eozynoch³onnych (periarteritis
nodosa, dermatomyositis, endocarditis Libman-Sachs).
Hypereozynofilia jest ju¿ jednak spotykana tylko
w niektórych robaczycach, to jest w glistnicy,
toksokarozie, w³onicy, wêgorkowicy. Mo¿e wyst¹piæ
w przebiegu grulicy, eozynofilii tropikalnej po uk¹szeniu
przez czarnego paj¹ka (w Polsce nie wystêpuje). Nale¿y
tak¿e do objawów ziarniniaka kwasoch³onnego
z typowymi ubytkami w kociach p³askich i ¿ebrach.
Bia³aczka eozynofilowa jest pojêciem ci¹gle
dyskusyjnym, poniewa¿ obraz kliniczny i hematologiczny
jest podobny do hipereozynofilii, a pojawienie siê form
m³odszych we krwi w tych stanach nie musi byæ objawem
nowotworu [17].

Trudnoci diagnostyczne w zapaleniu naczyñ s¹
spowodowane ró¿norodnoci¹ objawów choroby.
Rozpoznanie wymaga potwierdzenia histopatologicznego,
co jest bardzo trudne, poniewa¿ negatywny wynik biopsji
nie wyklucza choroby, gdy¿ zapalenie naczyñ mo¿e byæ
odcinkowe i ogniskowe [16].
Leczenie
Dopóki nie zastosowano sterydoterapii, po³owa
chorych nie prze¿ywa³a czasu 3 miesiêcy od pocz¹tku
vasculitis [12].
Stosuje siê Prednizon w dawce 60 - 80 mg/dobê do
momentu cofania siê objawów narz¹dowych i normalizacji
badañ laboratoryjnych.Niekiedy pocz¹tkowo podaje siê
do¿ylne wlewy kroplowe np. 500 mg SoluMedrol [15].
W przypadkach niepowodzeñ, do³¹cza siê
cyclofosfamid w dawce 2 mg/kg m.c./dobê.
Opisano jednak zespó³ Churga-Straussa nie
reaguj¹cy na leczenie immunosupresyjne [9].
Iwamoto i wsp. [4] opisuj¹ przypadek 54-letniego
mê¿czyzny choruj¹cego na astmê oskrzelow¹, który
zg³osi³ siê do leczenia szpitalnego z powodu os³abienia
i drêtwienia miêni koñczyn. Przy przyjêciu badanie
neurologiczne wykaza³o os³abienie si³y miêniowej
i zaniki miêniowe oraz zaburzenia czucia typu
wielonerwowego. Badania krwi wykaza³y eozynofiliê,
podwy¿szony czynnik reumatoidalny, podwy¿szony
poziom IgE i przeciwcia³a - ANCA. Biopsja miênia
³ydkowego wykaza³a zapalenie naczyñ z martwic¹,
odczynem zapalnym, naciekami kwasoch³onnymi.
U pacjenta rozpoznano alergiczne, ziarniniakowe
zapalenie naczyñ. Leczono go pulsami steroidowymi bez
znacz¹cych efektów. Poprzez dwukrotn¹ wymianê osocza
uzyskano znaczn¹ poprawê w czynnoci ruchowej
i czuciowej. Powy¿szy przypadek sugeruje, ¿e wymiana
osocza przynosi znacz¹cy efekt w niektórych
przypadkach omawianej choroby.
Pomimo optymistycznej oceny wra¿liwoci
zespo³u Churga-Straussa na leczenie glikokortykosteroidami uznaæ nale¿y, ¿e jest to choroba o niepewnym
rokowaniu. Wymaga dalszych badañ, przybli¿ania
kryteriów jej rozpoznawania ogó³owi lekarzy,
intensyfikacji diagnostyki przy podejrzeniu. Niektórzy
autorzy [15] s¹ zdania, ¿e jest zbyt rzadko rozpoznawana
i sugeruj¹, ¿e np. czêæ przypadków, traktowanych jako
zespo³y hypereozynofilowe, mog³aby okazaæ siê
zespo³ami Churga-Straussa. Zwiêksza to zainteresowanie
omawian¹ jednostk¹ chorobow¹, co zreszt¹ obserwuje
siê ju¿ od kilku lat.
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Allergic granulomatous angiitis (Churg-Strauss syndrome)
BARBARA M USIA£OWICZ-C HE£MIÑSKA, KRZYSZTOF BUCZY£KO
Summary
Pathogenesis, pathomorphological and clinical features, diagnosis and therapy of allergic granulomatous
angiitis was presented. It is worthy noting, that the first description was made by polish pathologist Jakub
Churg. It is important that asthma symptoms and eosinophilia are early symptoms of this syndrome.
Allergists should be aware of differential diagnosis of this still too rarely recognised syndrome.

