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Ziarniniakowatoæ Wegenera nale¿y do chorób uk³adowych,
których patofizjologia wi¹¿e siê z martwiczym, ziarniniakowatym
zapaleniem drobnych i rednich naczyñ, zarówno ¿ylnych, jak
i têtniczych. Proces zapalny obejmuje naczynia wielu narz¹dów,
szczególnie górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek.
W pracy opisano przypadek 19-letniego mê¿czyzny, u którego
rozpoznano ziarninikowatoæ Wegenera po 7 tygodniowym okresie
leczenia lekami przeciwhistaminowymi z powodu podejrzenia
przewlek³ego nie¿ytu nosa.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), 209-212

Wegener granulomatosis, a systemic disease, is a necrotising,
granulomatous vasculitits which involves small and medium-size
vessels, both arterial and venous. The inflammation involves vessels
of different organs, with a predilection for upper and lower airways
and kidneys. We described the case of 19 year man with Wegeners
granulomatosis which had been diagnosed after a 7 week period of
antihistaminic treatment due to allergic rhinitis suspicion.
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Ziarniniakowatoæ Wegenera (ZW) nale¿y do chorób
uk³adowych, których patofizjologia wi¹¿e siê z martwiczym zapaleniem drobnych i rednich naczyñ, zarówno
¿ylnych, jak i têtniczych. Proces zapalny, zw³aszcza u chorych z ciê¿kim przebiegiem choroby, obejmuje naczynia wielu
narz¹dów, szczególnie górnych i dolnych dróg oddechowych
oraz nerek. Procesem chorobowym mog¹ byæ równie¿
objête: oczy, uk³ad kostno-miêniowy, skóra, uk³ad nerwowy, serce, rzadko przewód pokarmowy [1].
Patogeneza tej choroby, opisanej po raz pierwszy
w 1931 roku przez Klingera i usystematyzowanej w 1936
roku przez Wegenera, pozostaje niejasna. Przyjmuje siê,
¿e przyczyn¹ ZW jest zaburzenie funkcji uk³adu immunologicznego, które prowadzi do powstania przewlek³ego odczynu zapalnego w naczyniach. Uwa¿ano, ¿e podstawow¹ rolê w inicjacji procesu zapalnego odgrywaj¹
kompleksy immunologiczne powsta³e z nieznanych antygenów, które ³¹cz¹c siê z przeciwcia³ami zapocz¹tkowuj¹ nieprawid³ow¹ reakcjê zapaln¹ za porednictwem

uk³adu dope³niacza. Jednak negatywny wynik badania
obecnoci tych kompleksów w surowicy chorych przeczy tak jednoznacznemu rozumieniu problemu. S¹ dane,
które potwierdzaj¹ tezê, ¿e wa¿nym czynnikiem inicjuj¹cym rozwój choroby jest infekcja [2].
Defekt immunologiczny w ZW zwi¹zany jest aktywacj¹ granulocytów. W procesie tym zasadnicz¹ rolê
odgrywaj¹ przeciwcia³a przeciwcytoplazmatyczne
(ANCA). Obecnoæ tych przeciwcia³ (przeciwcia³a przeciw proteazie 3 neutrofilów okrelane mianem cANCA
s¹ swoiste dla ZW) potwierdza hipotezê, ¿e jest to choroba autoimmunologiczna, jakkolwiek czynniki, które inicjuj¹ syntezê tych przeciwcia³, nie s¹ znane [2,3].
Ziarniniakowatoæ Wegenera jest chorob¹ o powa¿nym rokowaniu. Nieleczona, czy te¿ zbyt póno leczona,
stanowi bezporednie zagro¿enie ¿ycia z powodu postêpuj¹cej niewydolnoci nerek. Postawienie w³aciwej diagnozy i wczesne wdro¿enie odpowiedniego leczenia jest
spraw¹ niezwyk³ej wagi.
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Opis przypadku
19-letni mê¿czyzna zosta³ przyjêty do Kliniki Chorób
Wewnêtrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
17.07.2003 w stanie ogólnym ciê¿kim, z objawami znacznej dusznoci, suchego kaszlu, bólów stawów (kolanowych,
skokowych i nadgarstków), krwotoczno-martwiczej wysypki na skórze w okolicy du¿ych stawów (kolana, ³okcie,
nadgarstki, stawy skokowe  ryc. 1). Pacjent gor¹czkowa³ do 39°C, porusza³ siê z trudem ze wzglêdu na znaczne os³abienie oraz dolegliwoci bólowe stawów.

Ryc. 2. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczoci p³uc.
Drobne guzki i obszary zlewnych konsolidacji przywnêkowych
otaczaj¹cych mankietowato pêczki oskrzelowo-naczyniowe.
W tylnych segmentach widoczne s³abo wyra¿one ogniska typu
mlecznej szyby

Ryc. 1. Zmiany skórne na powierzchni stawu ³okciowego

doczne by³y pojedyncze guzkowate konsolidacje o rednicach do 2 cm, z których guzek w p³ucu prawym ujawnia³
centraln¹ jamkê. Miejscami widoczne by³y obszary mlecznej szyby (ryc. 2). Wykonano równie¿ badanie tomograficzne zatok obocznych nosa, które ujawni³o zgrubienie

Pierwsze objawy choroby wyst¹pi³y w maju 2003 roku.
Pojawi³ siê wówczas surowiczy nie¿yt nosa, uczucie blokady nosa. Objawy utrzymywa³y siê przez prawie dwa
miesi¹ce nie reaguj¹c na stosowane leki przeciwhistaminowe. Brak efektu leczenia spowodowa³ skierowanie
pacjenta do Poradni Laryngologicznej, gdzie zaplanowano operacyjn¹ korektê skrzywionej przegrody nosa. Jednak ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan ogólny pacjenta
(wyst¹pienie dolegliwoci bólowych stawów oraz zmian
skórnych pod postaci¹ guzków, wybroczyn krwawych,
krost z martwic¹, ogólne os³abienie) pacjenta skierowano
na Oddzia³ Reumatologii, gdzie w³¹czono leczenie kotrimoksazolem oraz niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. W drugiej dobie hospitalizacji przekazano chorego do
Kliniki Chorób Wewnêtrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej. W pierwszej dobie hospitalizacji w Klinice pojawi³o siê krwioplucie, na podstawie którego wysuniêto podejrzenie krwawienia ródpêcherzykowego.
W wykonanej w trybie natychmiastowym tomografii
komputerowej wysokiej rozdzielczoci p³uc wykazano
obecnoæ bardzo licznych, drobnych guzków obecnych
w ca³ym mi¹¿szu p³uc, ulegaj¹cych wybitnej zlewnej
konsolidacji w czêciach przywnêkowych obu p³uc, ota- Ryc. 3. Tomografia komputerowa zatok obocznych nosa. Maczaj¹cej mankietowato pêczki oskrzelowo-naczyniowe. sywne zgrubienia b³ony luzowej w zatokach sitowych, szczêW segmentach 1,2 p³uca lewego i 6 p³uca prawego wi- kowych (z poziomem p³ynu w prawej) oraz w obrêbie ma³¿owin
nosowych górnych i przegrody nosa
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b³ony luzowej we wszystkich zatokach, a w prawej zatoce szczêkowej  dodatkowo poziom p³ynu (ryc. 3).
W badaniach laboratoryjnych wykazano niedokrwistoæ (liczba erytrocytów 3870000/ul, stê¿enie hemoglobiny 10,3 g/dl, hematokryt 33%), leukocytozê 12200/ul,
w badaniu ogólnym moczu  bia³komocz (lad), krwinkomocz (do 30 erytrocytów w polu widzenia). OB wynosi³o 57/95. Pozosta³e badania laboratoryjne nie wykaza³y istotnych odchyleñ od normy (w tym równie¿ wskaniki czynnoci nerek  kreatynina 89 umol/l). Oznaczono
miano przeciwcia³ cANCA, które wynosi³o 53,7 IU/ml
(przy wyniku negatywnym poni¿ej 7 IU/ml).
W drugiej dobie hospitalizacji pobrano wycinek zmienionej b³ony luzowej nosa. Ocena histopatologiczna
wycinka b³ony luzowej nosa (prof. dr hab. Z.Szczurek,
dr n. med. A. Zió³kowski; Katedra i Zak³ad Patomorfologii w Zabrzu l¹skiej Akademii Medycznej): Polipowate
fragmenty luzówki z obecnoci¹ bardzo obfitych nacieków zapalnych eozynofilowo-plazmatyczno-neutrofilowych. Widoczne ogniskowo nacieki zapalne w cianie
naczyñ krwiononych. Brak martwicy w³óknikowatej
cian naczyñ.
Obraz kliniczny i wyniki badañ dodatkowych pozwoli³y na ustalenie rozpoznania.
Ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan ogólny chorego
w drugiej dobie hospitalizacji do leczenia w³¹czono Solumedrol w dawce 1 g/dobê oraz Endoxan 2 mg/kg µ/dobê.
Po trzech dobach Solumedrol zast¹piono Prednizolonem
w dawce 60 mg/dobê. Przez pierwszy tydzieñ hospitalizacji kontynuowano rozpoczête na Oddziale Reumatologicznym leczenie kotrimoksazolem w dawce 960 mg co
12 godzin.
Od chwili wprowadzenia leczenia obserwowano szybk¹ poprawê stanu pacjenta  ust¹pienie gor¹czki w trzeciej dobie hospitalizacji, ust¹pienie krwioplucia, dusznoci, poprawa wydolnoci wysi³kowej. Zmiany skórne
ust¹pi³y po kilku dniach leczenia.
Po up³ywie dwu tygodni wykonano kontroln¹ tomografiê p³uc odnotowuj¹c wybitn¹ regresjê nacieków mi¹¿szowych w obu p³ucach z niewielkimi zmianami rezydualnymi.
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czyñ (vasculitis), a dobra odpowied na leczenie potwierdzi³a s³usznoæ diagnozy. W pimiennictwie dotycz¹cym
tego zagadnienia podkrela siê znaczenie przeciwcia³
cANCA, których obecnoæ w odpowiednio wysokim mianie, przy zgodnych danych klinicznych, pozwala na postawienie rozpoznania, monitorowanie procesu chorobowego oraz odpowiedzi na leczenie. Udowodniona wysoka swoistoæ (do 100%) oraz czu³oæ (do 94%) testu
cANCA w rozpoznaniu choroby z pewnoci¹ u³atwia diagnostykê ró¿nicow¹ [4,5]. Badanie histopatologiczne, ze
wzglêdu na mo¿liwoæ wyników fa³szywie ujemnych, powinno byæ traktowane jako badanie uzupe³niaj¹ce w przypadku trudnoci diagnostycznych [6]. Nale¿y podkreliæ,
¿e zdecydowanie najbardziej wartociowym materia³em
do badania histopatologicznego jest wycinek z p³uca.
W obrêbie b³ony luzowej nosa mog¹ dominowaæ objawy
ropnego zapalenia, które mog¹ nawet maskowaæ obraz
zapalenia naczyñ. Wycinek z p³uca pobiera siê jednak
w wyj¹tkowo trudnych diagnostycznie przypadkach.
Jednym z najwa¿niejszych czynników warunkuj¹cych
rokowanie w ZW jest ryzyko wyst¹pienia objawów niewydolnoci nerek, w konsekwencji gwa³townie postêpuj¹cego k³êbuszkowego zapalenia nerek. U opisywanego
chorego nie stwierdzono cech upoledzenia funkcji nerek. W przypadku tej choroby niezwykle istotne jest postawienie prawid³owego rozpoznania i szybkie wdro¿enie odpowiedniego leczenia. S¹ dane, które wskazuj¹, ¿e
nieleczona choroba pozwala na prze¿ycie tylko oko³o piêciu miesiêcy, a¿ oko³o 80% chorych umiera w ci¹gu roku.
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e m³ody wiek chorego (do
30. roku ¿ycia) równie¿ pogarsza rokowanie.
Z drugiej strony, podjêcie w³aciwego leczenia pozwala na uzyskanie d³ugotrwa³ej, a nawet u niektórych chorych, ca³kowitej remisji. Leczeniem z wyboru jest skojarzona terapia immunosupresyjna, w której podstawowe
miejsce zajmuj¹ cyklofosfamid w dawce 2 µg/dobê oraz
lek z grupy glikokortykosteroidów (prednizolon). Ten sposób leczenia stwarza ryzyko wyst¹pienia leukopenii, której
pojawienie siê powoduje koniecznoæ odstawienia cyklofosfamidu i zastosowania azatiopryny [7]. Istniej¹ równie¿
doniesienia o skutecznoci stosowania u chorych na ZW
trimetoprimu/sulfometoksazolu [8]. Przypadek chorego leczonego w naszej Klinice potwierdza skutecznoæ zalecaDYSKUSJA
nej terapii immunosupresyjnej.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e w obrazie klinicznym ZW
Opisywany przypadek ziarniniakowatoci Wegenera
u
opisywanego
chorego dominowa³y przez stosunkowo
charakteryzuje siê doæ typowym dla tego schorzenia
d³ugi,
pocz¹tkowy
okres choroby objawy nie¿ytu nosa,
obrazem chorobowym. Dominuj¹ce objawy ze strony
które
pojawi³y
siê
w
okresie pylenia traw, co w po³¹czegórnych dróg oddechowych, p³uc oraz nerek, obecnoæ
niu
z
m³odym
wiekiem
chorego nasunê³o podejrzenie alerniedokrwistoci, leukocytozy obojêtnoch³onnej, przyspieszonego OB, bia³komoczu i erytrocyturii pozwoli³y na gicznego sezonowego nie¿ytu nosa. U chorego podjêto
postawienie rozpoznania, które zosta³o potwierdzone leczenie lekami przeciwhistaminowymi, wobec braku
stwierdzeniem obecnoci przeciwcia³ cANCA wystêpu- oczekiwanego efektu skierowano chorego do diagnostyki
j¹cych w wysokim stê¿eniu. Badanie histopatologiczne w Poradni Laryngologicznej, a nastêpnie do Kliniki Chob³ony luzowej nosa wykaza³o cechy zapalenia cian na- rób Wewnêtrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej
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w Zabrzu, w której, po ponad 2 miesi¹cach trwania choroby, postawiono w³aciwe rozpoznanie. W wietle doniesieñ, wiadcz¹cych o koniecznoci szybkiego wdro¿enia w³aciwego leczenia u chorych cierpi¹cych na ziarniniakowatoæ Wegenera, co w ogromnym stopniu popra-

wia rokowanie, nale¿y pamiêtaæ o mo¿liwoci wyst¹pienia tak¿e tej, rzadkiej co prawda choroby, pod mask¹ przewlek³ego nie¿ytu nosa. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e, jak wiadczy przyk³ad naszego chorego, ZW mo¿e byæ zbyt d³ugo
niew³aciwie leczony, co stanowi ryzyko zagro¿enia ¿ycia.
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