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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Ziarniniak Wegenera nale¿y do chorób z autoagresji, typu
uk³adowego zapalenia naczyñ ma³ego i œredniego kalibru. Choroba najczê-
œciej wystêpuje miêdzy 45 a 55 r.¿., bez wzglêdu na p³eæ, z czêstoœci¹ 3/100
000.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³o ukazanie ró¿norodnych objawów laryngologicznych
ziarniniakowatoœci Wegenera.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Grupa obejmowa³a 12 pacjentów (4 kobiety i 8 mê¿-
czyzn), w wieku od 35 do 62 lat (œrednia wieku 53,7 lat) ze zdiagnozowan¹
chorob¹ Wegenera, badanych w latach 2001-2004 w Klinice Otolaryngolo-
gii AM we Wroc³awiu. Œredni czas trwania choroby od jej wykrycia wynosi³
4,3 lat. U chorych wykonano badanie endoskopowe nosa, nosogard³a,
krtani i uszu.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Wszyscy badani chorzy prezentowali objawy zwi¹zane z zajêciem
górnych dróg oddechowych. Obserwowano równie¿ zmiany w obrêbie
nosogard³a i okolicy ujœæ tr¹bek s³uchowych, w gardle i jamie ustnej, krtani
i uchu œrodkowym. Zmiany te cofa³y siê po leczeniu.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Objawy ze strony narz¹dów laryngologicznych s¹ czêsto pierw-
szym sygna³em pocz¹tku i nawrotu choroby ziarniniakowatoœci Wegenera.
Badanie laryngologiczne odgrywa wa¿n¹ rolê u chorych zarówno z podej-
rzeniem, jak i z potwierdzonym rozpoznaniem tej choroby.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Wegener ’s granulomatosis is one of diseases associated with
autoaggression and primary vasculitis of small or medium vessels. The dise-
ase appears most often between the age of 45 and 55, independent of sex,
with a frequency of 3/100 000.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the presented paper is to show different ENT symptoms in
Wegener’s granulomatosis.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. Twelve patients (4 woman and 8 men), at the age
from 35 till 62 years (53.7 years mean) with Wegener granulomatosis were
examined at the Otolaryngological Department, Medical University of Wro-
c³aw in 2001-2004. The duration of the disease was from 3 to 4 years. All
patients were subjected to endoscopic examination of nose, nasopharynx,
larynx and ears.
Results.Results.Results.Results.Results. All patients showed symptoms of infiltration of the upper respirato-
ry airways. The changes were observed in nasopharyngx, Eustachian tubes,
throat, larynx and middle ear. These changes disappeared after treatment.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The laryngological examination plays an important role in pa-
tients with suspected Wegener ’s granulomatosis. ENT symptoms are often the
first signal of the disease. Laryngolgical examinations play an important role in
patients both with suspected and confirmed Wegener’s granulomatosis.
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Ziarniniak Wegenera nale¿y do chorób z autoagresji,
typu uk³adowego zapalenia naczyñ ma³ego i œredniego
kalibru. Choroba najczêœciej wystêpuje miêdzy 45 a 55 r.¿.,
bez wzglêdu na p³eæ, z czêstoœci¹ 3/100 000. Po raz pierw-
szy jej charakterystyczne objawy opisa³ Klinger w 1932
roku, natomiast Wegener w 1936 roku uporz¹dkowa³ je
pod postaci¹ klasycznej triady: zmiany ziarninowate
dotycz¹ce górnych i dolnych dróg oddechowych oraz
ogniskowe martwicze zapalenie k³êbków nerkowych [1].
W 1990 roku Boudes opublikowa³ pracê, w której do-
kona³ podzia³u choroby na trzy stadia: w pierwszym eta-
pie g³ównym objawem s¹ zmiany ziarninowate, w dru-
gim, odpowiadaj¹cym ograniczonej chorobie Wegene-
ra, do zmian ziarninowatych do³¹czaj¹ siê zmiany o ty-
pie zapalenia naczyñ, w trzecim stadium (choroba sys-

temowa) dochodzi do uogólnionego zapalenia ma³ych
i œrednich naczyñ.

PACJENCI I METODY

W ci¹gu ostatnich dwóch lat w Klinice Otolaryngo-
logii AM we Wroc³awiu konsultowano 12 pacjentów
(4 kobiety i 8 mê¿czyzn), w wieku od 35 do 62 lat (œred-
nia wieku 53,7 lat) ze zdiagnozowan¹ chorob¹ Wege-
nera, kierowanych z Kliniki GruŸlicy i Chorób P³uc,
Kliniki Nefrologii AM we Wroc³awiu oraz z jednostek
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Œredni czas trwania
choroby od jej wykrycia wynosi³ 4,3 lat (od 0 lat - dia-
gnoza postawiona na podstawie badañ dodatkowych
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i wycinka pobranego w czasie hospitalizacji w Klinice -
do 13 lat). Œrednia liczba konsultacji przypadaj¹ca na
jednego chorego wynosi³a 4. U chorych wykonano ba-
danie endoskopowe nosa, nosogard³a, krtani i uszu. Z ob-
serwowanych zmian aktywnych pobierano wycinek do
badania histopatologicznego.

WYNIKI

Wszyscy badani chorzy mieli objawy zwi¹zane z za-
jêciem górnych dróg oddechowych. Podzielono je na
grupy w zale¿noœci od zajmowanej okolicy: nos i zatoki
przynosowe, nosogard³o, jama ustna i gard³o, krtañ, uszy,
p³uca i nerki (tab. I). U wszystkich chorych obserwowa-
no zmiany ziarniniakowate w obrêbie jam nosowych,
które wycofa³y siê po leczeniu (ryc. 1a, b). U czterech
chorych obserwowano równie¿ ró¿nego stopnia zajêcie
zatok przynosowych nosa: od stanu zapalnego z pozio-
mem p³ynu w jednej zatoce szczêkowej i zacienieniem

drugiej do zajêcia wszystkich zatok (zatoka klinowa, za-
toki szczêkowe i czo³owe) z obecnoœci¹ mas miêkkot-
kankowych i destrukcj¹ œcian zatok. Zmiany ziarninia-
kowate obecne w jamach nosowych mia³y tendencjê do
krwawienia u wszystkich chorych. U dwojga chorych
w przesz³oœci wyst¹pi³y masywne krwotoki z nosa za-
opatrywane w ramach ostrego dy¿uru laryngologiczne-
go. U jednej chorej stwierdzono obecnoœæ samoistnej

Tabela I. Lokalizacja zmian u chorych z ziarniniakowatoœci¹ Wegenera

Region wystêpo- M K M M M K M M K M K M
wania zmian

Nos i zatoki + + + + + + + + + + + +
Nosogard³o - + - - + + + + + - + -
Jama ustna i gard³o - + - - - - + - - - - -
Krtañ - - - - - + - + - - - -
Uszy - + + + - - + - - - - -
P³uca + + - + + + + + - + + +
Nerki - + - + + - + - - - - -

M – p³eæ mêska, K – p³eæ ¿eñska, (+) – zmiany ziarniniakowe obecne, (-)– brak objawów choroby

Ryc. 1. Obraz badania endoskopowego jam nosa u pacjenta z ziarniniakowa-
toœci¹ Wegenera
a.  przed leczeniem – naciek obejmuje b³onê œluzow¹ ma³¿owiny nosowej

œrodkowej oraz przegrody nosa.
b.  po leczeniu – zmiany chorobowe ca³kowicie ust¹pi³y. B³ona œluzowa bez

zmian patologicznych.

a .a .a .a .a .

b.b.b.b.b.

Ryc. 2. Obraz endoskopowy krtani u pacjentki z ziarniniakowatoœci¹
Wegenera
a. przed leczeniem – naciek obejmuje obie nalewki, spoid³o tylne i czêœciowo

okolicê spoid³a przedniego.
b. po leczeniu – zmiany chorobowe ca³kowicie ust¹pi³y. Okolica nalewek,

spoid³a tylnego, przedniego i fa³dy g³osowe bez zmian patologicznych.

a .a .a .a .a .

b.b.b.b.b.
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perforacji przegrody nosa z nasilonym strupieniem na
brzegach ubytku. U jednego pacjenta w wyniku choroby
dosz³o do zapadniêcia siê grzbietu nosa (nos siode³kowa-
ty).

W obrêbie nosogard³a i okolicy ujœæ tr¹bek s³ucho-
wych obserwowano zmiany martwiczo-ziarniniakowe
w 4 przypadkach, natomiast w gardle i jamie ustnej u jed-
nej chorej.

U jednej chorej w badaniu endoskopowym krtani
stwierdzono rozleg³e zmiany obejmuj¹ce okolicê chrz¹-
stek nalewkowatych, miêdzynalewkow¹ i fa³dów nalew-
kowo-nag³oœniowych. Zmiany te cofnê³y siê po lecze-
niu (ryc. 2a, b).

U czworga chorych (3 mê¿czyzn, 1 kobieta) stwier-
dzono zajêcie ucha œrodkowego jedno- lub obustronne.
U dwojga pacjentów stwierdzono w badaniu tympano-
metrycznym p³askie krzywe typu B oraz brak odruchów
z miêœnia strzemi¹czkowego, przy stymulacji ipsi- i con-
tralateralnej obustronnie, a u jednego chorego - jedno-
stronnie. U jednego mê¿czyzny stwierdzono krzyw¹ tym-
panometryczn¹ typu As i brak odruchów z miêœnia strze-
mi¹czkowego oraz niedos³uch typu mieszanego z rezerw¹
œlimakow¹ 20-35 dB w uchu lewym. Wszyscy chorzy
uskar¿ali siê na okresowe lub sta³e uczucie „przytkania”
ucha oraz upoœledzenie s³uchu. W badaniu audiome-
trycznym u wszystkich pacjentów stwierdzono niedo-
s³uch typu przewodzeniowego lub mieszanego z rezerw¹
œlimakow¹ 20-35 dB w zajêtym uchu.

G³ówn¹ przyczyn¹ konsultacji u jednego chorego by³y
silne zaburzenia równowagi. Stwierdzono po³o¿eniowe
napadowe zawroty g³owy.

U piêciorga pacjentów jako pierwszy objaw choroby
wyst¹pi³y dolegliwoœci ze strony górnych dróg oddecho-
wych, zwykle pod postaci¹ zmian zapalnych w obrêbie
jam nosowych i zatok oraz krwawieñ lub krwotoków z nosa.
U wszystkich chorych postawiono rozpoznanie na pod-
stawie wyników badañ immunologicznych oraz badania
histopatologicznego pobranego ze zmiany w górnych dro-
gach oddechowych, g³ównie z jam nosa i nosogard³a.

U siedmiorga chorych wystêpowa³y dodatkowo ob-
jawy ze strony dolnych dróg oddechowych (zmiany ra-
diologiczne naœladuj¹ce zapalenie p³uc, gruŸlicê proces
nowotworowy), a u piêciorga chorych stwierdzano zmia-
ny w moczu i zajêcie nerek. Jeden chory poddawany jest
dializoterapii z powodu niewydolnoœci nerek w prze-
biegu choroby podstawowej.

DYSKUSJA

Ziarniniakowatoœæ Wegenera prawie zawsze rozpo-
czyna siê objawami ze strony górnych dróg oddecho-
wych. We wstêpnej fazie choroby wystêpuj¹ one w 70%
przypadków, wraz z rozwojem choroby czêstoœæ wzra-
sta do 90%. Pocz¹tkowo procesem chorobowym objête

s¹ zwykle jamy nosa i zatoki przynosowe, co manifestu-
je siê upoœledzeniem dro¿noœci nosa, obrzêkiem i owrzo-
dzeniami b³ony œluzowej nosa oraz nawracaj¹cymi krwa-
wieniami. W naszym materiale objawy ze strony jam
nosa dotyczy³y 100% chorych i przebiega³y pod posta-
ci¹ wrzodziej¹cych, okresowo podkrwawiaj¹cych zmian.
Czêsto dochodzi³o do nadka¿enia bakteryjnego z roz-
wojem ropnego zapalenia zatok i obecnoœci¹ ropnej wy-
dzieliny z jam nosa. Zapalenie zatok jako pierwszy objaw
ziarniniakowatoœci Wegenera wystêpuje u oko³o 70% pa-
cjentów. W przebiegu choroby mo¿e dojœæ do perforacji
przegrody nosa i zapadniêcia grzbietu nosa (nos siode³-
kowaty). W naszym materiale u jednej pacjentki w prze-
biegu choroby dosz³o do perforacji przegrody i u jednego
chorego do zapadniêcia grzbietu nosa.

Typow¹ lokalizacj¹ w obrêbie krtani jest okolica pod-
g³oœniowa, a groŸnym dla ¿ycia powik³aniem jest pod-
g³oœniowe zwê¿enie tchawicy. Bligny i wsp. stwierdzili,
¿e obecnoœæ objawów laryngologicznych wi¹¿e siê z d³u¿-
szym czasem prze¿ycia chorego [1,3], a ich brak jest
czynnikiem Ÿle rokuj¹cym. Obserwacja ta mo¿e byæ t³u-
maczona znaczeniem równowagi pomiêdzy wystêpowa-
niem zmian martwiczych a zapaleniem drobnych i œred-
nich naczyñ dla czasu prze¿ycia. Ograniczona do gór-
nych dróg oddechowych postaæ ziarniniakowatoœci We-
genera czêsto poprzedza wyst¹pienie choroby uogólnio-
nej, co mo¿e mieæ znaczenie dla planowania leczenia.

Do objawów otologicznych ziarniniakowatoœci We-
genera nale¿¹: nawracaj¹ce, ostre i przewlek³e zapa-
lenie ucha œrodkowego i wyrostka sutkowatego, czêsto
z towarzysz¹cym wysiêkiem, szumy uszne, nag³a utrata
s³uchu oraz pora¿enie nerwu twarzowego. U chorych
badanych w naszej Klinice na szczególn¹ uwagê zwraca
czêste wystêpowanie wysiêkowego zapalenia ucha œrod-
kowego i niedos³uchu typu przewodzeniowego lub mie-
szanego (4 przypadki), zwi¹zane z tocz¹cym siê proce-
sem chorobowym zarówno w uchu œrodkowym, jak
i w okolicy tr¹bek s³uchowych. Zajêcie ucha wewnêtrz-
nego obserwuje siê bardzo rzadko [2].

W przebiegu ziarniniakowatoœci Wegenera u 2-8%
przypadków mo¿e dochodziæ do zajêcia oœrodkowego
uk³adu nerwowego [4,5], manifestuj¹cego siê przede
wszystkim bólami g³owy, atakami padaczki i objawami
ogniskowymi. W naszym badaniu stwierdziliœmy zabu-
rzenia równowagi pochodzenia oœrodkowego u jednego
chorego, jednak wobec braku innych objawów ze strony
oœrodkowego uk³adu nerwowego oraz prawid³owego
wyniku badania rezonansu magnetycznego mózgowia,
nie mo¿na wykluczyæ innej przyczyny prezentowanych
dolegliwoœci. Nierzadko dochodzi do uszkodzenia ner-
wów czaszkowych czy polineuropatii obwodowej w prze-
biegu niedokrwienia w³ókien nerwowych zwi¹zanym
z zapaleniem naczyñ lub uciskiem przez masy ziarninia-
kowe [6,7], co jednak nie by³o przez nas obserwowane
w badanej grupie pacjentów. W 50% przypadków proces
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chorobowy obejmuje ga³ki oczne z szerokim spektrum
objawów [8,9], których jednak u badanych przez nas
pacjentów równie¿ nie obserwowaliœmy.

W chwili postawienia rozpoznania u oko³o 45% cho-
rych wystêpuj¹ objawy ze strony dolnych dróg odde-
chowych z dusznoœci¹, krwiopluciem i kaszlem [8].

Wystêpuj¹ce w przebiegu ziarniniakowatoœci We-
genera u ponad 60% pacjentów (w naszym badaniu 71%)
k³êbkowe zapalenie nerek prowadz¹ce do szybko postê-
puj¹cej niewydolnoœci nerek, a nastêpnie do dializotera-
pii i jest czynnikiem niekorzystnym rokowniczo.

Rozpoznanie ziarniniakowatoœci Wegenera opiera siê
na charakterystycznym obrazie klinicznym, wyniku ba-
dania histopatologicznego oraz na oznaczeniu miana
przeciwcia³ przeciwko sk³adnikom cytoplazmy granulo-
cytów obojêtnoch³onnych ANCA. Najwiêksz¹ swoistoœæ
(80-100%) wykazuj¹ przeciwcia³a c-ANCA skierowa-
ne przeciwko proteinazie–3 (PR3-ANCA). W zale¿-
noœci od aktywnoœci procesu chorobowego wykazuj¹ tak¿e
wysok¹ czu³oœæ (63-91%) [8,10]. W trakcie przebiegu
choroby miano ANCA zmienia siê: w fazie aktywnej
wzrasta, spada natomiast w przebiegu leczenia. Wra¿li-
woœæ badania zale¿y równie¿ od rozleg³oœci procesu cho-
robowego: od oko³o 60% w formach zlokalizowanych
do 93% w chorobie uogólnionej.

Ograniczona do górnych dróg oddechowych postaæ
ziarniniakowatoœci Wegenera czêsto poprzedza wyst¹-
pienie choroby uogólnionej, a w prawie 80% przypad-
ków diagnoza stawiana jest na podstawie wyników ba-
dania histopatologicznego wycinka pobranego z górnych
dróg oddechowych [8], dlatego te¿ niezmiernie wa¿ne

wydaje siê byæ badanie laryngologiczne u ka¿dego pa-
cjenta, u którego istnieje podejrzenie choroby Wegene-
ra. Wycinek nale¿y pobraæ z aktywnej zmiany [5,9].

W obrêbie górnych dróg oddechowych do zmian
o typie ziarniniakowatoœci Wegenera do³¹cza siê zwykle
zaka¿enie bakteryjne. Nale¿y zawsze zidentyfikowaæ
(antybiogram) i leczyæ towarzysz¹c¹ infekcjê, ze wzglê-
du na jej zwi¹zek z aktywacj¹ choroby.

W konkluzji mo¿na stwierdziæ, ¿e zajêcie narz¹dów
laryngologicznych w ziarniniakowatoœci Wegenera ma-
nifestuje siê szerokim spektrum objawów. Chorzy z ziar-
niniakowatoœci¹ Wegenera czêsto trafiaj¹ do lekarza la-
ryngologa, gdzie zwykle stawiane jest rozpoznanie w za-
le¿noœci od lokalizacji: ostrego lub przewlek³ego zapale-
nia zatok, ropnego kataru, nawracaj¹cych krwawieñ z no-
sa, niedos³uchu czy zapalenia tr¹bki s³uchowej i podda-
wani s¹ doraŸnemu leczeniu. Czêsto s¹ to pierwsze ob-
jawy choroby, która nierozpoznana w odpowiednim cza-
sie mo¿e prowadziæ do ciê¿kich powik³añ lub zgonu.
Dlatego te¿ w praktyce laryngologicznej wa¿ne jest za-
poznanie siê z obrazem zmian mog¹cych wystêpowaæ
w przebiegu tego schorzenia. Nale¿y zwróciæ szczególn¹
uwagê na wszystkie zmiany o niewyjaœnionej etiologii,
manifestuj¹ce siê przez wiele miesiêcy lub lat, zw³asz-
cza, gdy towarzysz¹ im objawy nawracaj¹cych infekcji
dolnych dróg oddechowych.

Badanie laryngologiczne odgrywa równie¿ wa¿n¹ rolê
u chorych ze zdiagnozowan¹ chorob¹, gdy¿ objawy ze
strony narz¹dów laryngologicznych s¹ czêsto pierwszym
sygna³em nawrotu choroby.
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