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Choroba Rendu-Oslera-Webera ze wzglêdu na wystêpowanie trudnych do
opanowania krwawieñ z nosa mo¿e stanowiæ istotny problem w pracy
otorynolaryngologa. Opieka nad pacjentem zale¿nie od przebiegu choroby
wymaga prowadzenia ambulatoryjnego, b¹dŸ hospitalizacji i leczenia opera-
cyjnego. Celem pracy by³ przegl¹d literatury dotycz¹cej choroby Rendu-
Oslera-Webera i jej leczenia, przedstawienie przypadku chorego oraz omó-
wienie istniej¹cych algorytmów postêpowania. Chorobê omówiono w aspek-
cie historycznym, epidemiologicznym i etiopatogenetycznym oraz przedsta-
wiono symptomatologiê. W leczeniu zwrócono uwagê na korzyœci i mo¿li-
we powik³ania.
Opracowanie ogólnie akceptowanego algorytmu postêpowania pomog³o-
by rozdzieliæ mo¿liwoœci opieki zachowawczej i chirurgicznej pomiêdzy leka-
rzy pierwszego kontaktu a laryngologów, z mo¿liwoœci¹ dalszej oceny pa-
cjentów pod k¹tem zaburzeñ ze strony narz¹dów trzewnych i mózgu.
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Rendu-Osler-Weber disease may represent a significant problem in otorhino-
laryngology due to difficulties in controling epistaxis. Medical care over the
patient may involve either outpatient counselling, or hospitalisation and
surgical treatment, depending on the progression of the disease. The aim of
this paper was to review the literature on Rendu-Osler-Weber disease and its
treatment, present the case report and introduce existing algorithms. The
disease was described in the aspects of history, epidemiology, pathogene-
sis, and symptomatology. Special attention was paid to the benefits and
possible complications.
Establishing a generally accepted algorithm in the management of epistaxis
in Rendu-Osler-Weber disease would help in dividing the conservative and
surgical treatment between the general practice physician and the ENT
specialist and offer chances for proper check-up of the abdominal organs
and brain vessels.
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³¹cz¹ca hemofiliê z chorob¹ Rendu-Oslera-Webera [5,
cyt. za 6, 3]. Dopiero Rendu w 1896 r. odró¿ni³ nawra-
caj¹ce krwawienia z nosa wspó³istniej¹ce z naczyniaka-
mi skóry i b³on œluzowych od hemofilii [7, cyt. za 2, 3,
6]. Zwróci³ on równie¿ uwagê na rodzinny charakter
choroby. W roku 1901 pojawi³ siê pierwszy obszerny
opis choroby autorstwa Oslera i dotyczy³ 3 pacjentów
[8, cyt. za 2, 3, 6]. Szeœæ lat póŸniej Weber wzbogaci³
ten opis o ca³¹ seriê przypadków [9, cyt. za 2, 3]. Nato-
miast Hanes (1909) wysun¹³ propozycjê nazwania cho-
roby dziedziczne krwotoczne teleangiektazje, b¹dŸ dzie-
dziczna krwotoczna naczyniakowatoœæ (hereditary he-
morrhagic telangiectasia – HHT) [10, cyt. za 3, 6, 11],
która w literaturze anglojêzycznej jest nazw¹ najpow-
szechniej stosowan¹.

Choroba Rendu-Oslera-Webera – przegl¹d
literatury

Choroba Rendu-Oslera-Webera jest chorob¹ dzie-
dziczon¹ genetycznie w sposób autosomalny dominuj¹-
cy. W latach 60. wystêpowanie choroby szacowano na

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki dotycz¹ce choroby Rendu-Osle-
ra-Webera pojawi³y siê w literaturze dziêki pracy Sut-
tona w 1864 roku [1, cyt. za 2, 3]. Rok póŸniej Babing-
ton opublikowa³ opis przypadku dziedzicznych krwa-
wieñ z nosa w czasopiœmie „Lancet” [4, cyt. za 2].
W 1876 roku ukaza³a siê praca Legga „A case of ha-
emophilia complicated with multiple naevi”, b³êdnie
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1/50 000 do 1/100 000 [12]. Obecnie, prawdopodob-
nie w zwi¹zku z wiêksz¹ wykrywalnoœci¹ choroby, wy-
stêpowanie okreœlano od 1/2300 ludzi w Jura Valley we
Francji [13] poprzez 1/16 500 w Vermont w Stanach
Zjednoczonych [14] do 1/40 000 ludzi w pó³nocnej
czêœci Anglii [15]. Dotychczas uwa¿ano, ¿e choroba
wystêpuje g³ownie w populacji kaukaskiej a rzadko spo-
tykana jest wœród Azjatów, czego nie potwierdzili Da-
keishi i wsp. [16] – wystêpowanie choroby w pó³nocnej
czêœci Japonii ocenili na 1/5000 do 1/8000 ludzi. Ba-
dania genetyczne wykaza³y mutacje w co najmniej 2
miejscach, co podzieli³o chorobê na dwa typy. W cho-
robie Rendu-Oslera-Webera typu 1 (HHT1) mutacja
dotyczy genu endogliny – bia³ka kodowanego na chro-
mosomie 9q33-34 [17], bêd¹cego integralnym bia³kiem
b³ony komórkowej i stanowi¹cym ligand receptora dla
TGFâ. Z kolei w chorobie Rendu-Oslera-Webera typu
2 (HHT2) mutacja dotyczy genu ALK-1 (activin re-
ceptor-like kinase 1), wystêpuj¹cego na chromosomie
12q13 [18]. Liczba mutacji w obrêbie obu genów jest
zró¿nicowana zarówno, co do typu mutacji, jak i do-
k³adnego miejsca jej wystêpowania. Oba bia³ka bior¹
udzia³ w przekazywaniu sygna³u TGFâ a ich ekspresja
dotyczy g³ównie komórek endotelium. TGFâ wywiera
wp³yw na funkcjonowanie i morfologiê komórek endo-
telium. Jest on potencjalnym czynnikiem angiogennym
i mediatorem przebudowy naczyñ. Angiogenezê mo¿-
na podzieliæ na dwa etapy: aktywacjê i rezolucjê, po-
miêdzy którymi wystêpuje tzw. „zwrot angiogenny”.
Aktywacja polega na zniesieniu b³ony podstawnej i mi-
gracji komórek endotelium do otaczaj¹cego matrix a za
nimi proliferacji komórek z tworzeniem œwiat³a nowego
naczynia. Faza rezolucji ogranicza ten proces umo¿li-
wiaj¹c dojrzewanie naczynia. Zmutowane bia³ka w cho-
robie Rendu-Oslera-Webera (ALK1 i endoglina) maj¹
najprawdopodobniej wp³yw na etap zwrotu angiogen-
nego [19]. Na modelu zwierzêcym typu 2 choroby
stwierdzano zale¿ne od wieku pojawianie siê zmian
w skórze, koñczynach, jamie ustnej i organach, tj.: p³u-
ca, w¹troba, jelita, œledziona, mózg [20]. U pacjentów
z chorob¹ Rendu-Oslera-Webera typu 2 oceniono wy-
stêpowanie zaburzeñ trzewnych na 29%, z czego 13%
dotyczy³o w¹troby, 12% krwawieñ z przewodu pokar-
mowego, 5% p³ucnych malformacji têtniczo-¿ylnych
i 3% mózgowych/rdzeniowych malformacji têtniczo-¿yl-
nych [21]. Abdalla i wsp. zastrzegaj¹ jednak, ¿e wyniki
te mog¹ byæ zani¿one ze wzglêdu na póŸniejsze poja-
wianie siê objawów u czêœci pacjentów. Z kolei u pa-
cjentów z chorob¹ typu 1 czêœciej wystêpuj¹ zaburzenia
dotycz¹ce naczyñ p³ucnych i mózgowych (oko³o 30%
chorych) [14].

Choroba Rendu-Oslera-Webera wykazuje penetra-
cjê fenotypow¹ zwi¹zan¹ z wiekiem, która z regu³y jest
dokonana oko³o 40 roku ¿ycia [21]. U pacjentów czêsto

wystêpuje ró¿na ekspresja choroby, nawet w obrêbie jed-
nej rodziny, co mo¿e sprzyjaæ zani¿onej liczbie stawia-
nych rozpoznañ.

Defekt w chorobie Rendu-Oslera-Webera dotyczy
³o¿yska naczyñ krwionoœnych i rozpoczyna siê dylatacj¹
postkapilarnych ¿y³ek z towarzysz¹cym naciekiem g³ów-
nie z limfocytów. Nastêpnie dochodzi do poszerzenia
drobnych têtniczek a w koñcowym etapie ³o¿ysko w³o-
œniczkowe zostaje zast¹pione przez kilka (2-4) ansto-
moz têtniczo-¿ylnych [19]. Choroba objawia siê poprzez
nawracaj¹ce krwawienia z nosa (80-90%), krwawienia
z przewodu pokarmowego, oraz teleangiektazje b³on œlu-
zowych nosa i jamy ustnej oraz skóry twarzy i r¹k. Wtór-
nie do krwawieñ mo¿e pojawiæ siê niedokrwistoœæ z nie-
doboru ¿elaza, „zadyszka”, z³e samopoczucie.

Rozszerzona diagnostyka mo¿e wykazaæ obecnoœæ
malformacji têtniczo-¿ylnych (arterio-venous malforma-
tions – AVM) p³uc, mózgu i w¹troby oraz têtniaki o ró¿-
nej lokalizacji.

Klinicznie choroba Rendu-Oslera-Webera charak-
teryzuje siê trzema cechami: wystêpowaniem licznych
teleangiektazji, nawracaj¹cymi krwawieniami i rodzin-
nym wystêpowaniem (tab. I).

Tabela I. Triada kliniczna wystêpuj¹ca w chorobie Rendu-Oslera-Webera

Choroba Rendu-Oslera-Webera – triada kliniczna

Liczne teleangiektazje
Nawracaj¹ce krwotoki

Rodzinne wystêpowanie

Tabela II. Kryteria Curacao

1. Krwawienia z nosa: samoistne, nawracaj¹ce

2. Liczne teleangiektazje w charakterystycznych miejscach:
usta
jama ustna
palce
nos

3. Zmiany trzewne tj.:
teleangiektazje w przewodzie pokarmowym (z lub bez krwawienia)
p³ucne malformacje têtniczo-¿ylne (AVM)
w¹trobowe malformacje têtniczo-¿ylne (AVM)
mózgowe malformacje têtniczo-¿ylne (AVM)
rdzeniowe malformacje têtniczo-¿ylne (AVM)

4. Dodatni wywiad rodzinny – krewny w pierwszej linii z rozpoznaniem
HHT zgodnie z powy¿szymi kryteriami

Naukowa Rada Doradcza przy Miêdzynarodowej
Fundacji choroby Rendu-Oslera-Webera opracowa³a
kryteria diagnostyczne choroby (tab. II) tzw. kryteria
Curaçao, które oceniaj¹ rozpoznanie jako pewne, je¿eli
spe³nione s¹ trzy kryteria, sugeruj¹ podejrzenie choro-
by, gdy dwa warunki s¹ spe³nione i rozpoznanie nie-
prawdopodobne, je¿eli wystêpuje tylko jeden [22].
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Nasilenie krwawieñ z nosa podzielono na trzy kate-
gorie: ³agodne, umiarkowane i ciê¿kie (tab. III) zale¿-
nie od czêstotliwoœci wystêpowania krwawieñ i koniecz-
noœci przetaczania preparatów krwi. Folz i wsp. zebrali
dane dotycz¹ce czynników wywo³uj¹cych wyst¹pienie
krwawienia z nosa, wœród których najczêœciej wystêpo-
wa³ stres, schylanie siê, wysi³ek fizyczny i spo¿ywanie
alkoholu (tab. IV) [23].

wi³y siê w przebiegu choroby na palcach r¹k, uniemo¿-
liwia³y trzymanie ciep³ych przedmiotów o chropowa-
tych powierzchniach gdy¿ powodowa³y krwawienia.
Podobne zmiany wystêpowa³y równie¿ w obrêbie b³on
œluzowych jêzyka i na palcach stóp.

W oœrodkach, do których chory by³ przyjmowany,
wykonano dwukrotnie embolizacjê têtnic szczêkowych,
obustronne podwi¹zanie têtnic sitowych i têtnic szyj-
nych zewnêtrznych.

Przy przyjêciu w Klinice za³o¿ono choremu tampo-
nadê przedni¹ (Merocel) oraz przetoczono kolejno 5 jed-
nostek masy erytrocytarnej. W 4 dobie hospitalizacji
wykonano arteriografiê, w której wykazano udro¿nienie
podwi¹zanej wczeœniej têtnicy. Po raz kolejny emboli-
zowano têtnicê szczêkow¹ praw¹. Krwawienie wyst¹pi³o
ponownie w 9 dobie hospitalizacji, w zwi¹zku z czym
podwi¹zano têtnicê szyjn¹ zewnêtrzn¹ praw¹ i za³o¿ono
tamponadê przedni¹ i tyln¹ (Surgigel, balon, Merocel).
W 16 dobie usuniêto tamponadê, po czym wyst¹pi³
nawrót krwawienia. W efekcie wykonano elektrokoagu-
lacjê mnogich krwawi¹cych naczyñ z dostêpu przez ry-
notomiê boczn¹ po stronie prawej. Po 24 dobach hospi-
talizacji uzyskano ust¹pienie krwawienia i pacjenta wy-
pisano w stanie ogólnym dobrym z wyrównanymi
wskaŸnikami morfologicznymi.

Metody leczenia – za i przeciw

Wœród metod leczenia pacjentów z chorob¹ Rendu-
-Oslera-Webera wyró¿niamy leczenie zachowawcze oraz
chirurgiczne. DoraŸnie, w przypadku krwawienia z nosa
wykonuje siê mo¿liwie nietraumatyzuj¹c¹ tamponadê
przedni¹ z ró¿nych materia³ów, m.in. Merocel b¹dŸ
Surgigel. Nie zaleca siê zak³adania tamponady z seto-
nów z gazy, gdy¿ mog¹ sprzyjaæ nasileniu krwawienia
podczas usuwania.

Metody zachowawcze dotycz¹ w³aœciwej pielêgnacji
nosa przy u¿yciu maœci donosowych. Zabezpieczaj¹ one
naczynia krwionoœne przed wysychaniem i drobnymi
urazami [24]. Wœród najczêœciej stosowanych prepara-
tów wymienia siê maœci ³¹cz¹ce mentol, lanolinê i waze-
linê, b¹dŸ chlorheksydynê, propylenglikol, migliol 812
z lanolin¹, maœci z dekspantenolu, maœci z estriolem oraz
preparaty na bazie oleju z w¹troby dorsza. Folz i wsp.
pisz¹, ¿e pacjenci poœwiêcali œrednio pielêgnacji b³on œlu-
zowych jam nosa 22 minuty dziennie a 89% z nich
stwierdza³o zmniejszenie krwawieñ z nosa [23].

Klepfish i wsp. zastosowali donosowo kwas tranek-
samowy, wykazuj¹cy dzia³anie antyfibrynolityczne, u pa-
cjenta z nawracaj¹cymi umiarkowanymi krwawieniami
z nosa (preparat dostêpny na polskim rynku pod nazw¹
Exacyl). Uzyskali dobr¹ kontrolê krwawieñ podaj¹c lek
przy pierwszych oznakach krwawienia w 3 letnim okre-
sie obserwacji [25].

Tabela III. Nasilenie krwawieñ z nosa

Nasilenie krwawieñ z nosa Czêstotliwoœæ krwawieñ Transfuzje krwi

£agodne Kilka razy w tygodniu Brak

Umiarkowane 1-2 razy dziennie <10 w ci¹gu ¿ycia

Ciê¿kie Codzienne krwawienia >10 w ci¹gu ¿ycia
trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ 30min

Tabela IV. Czynniki wywo³uj¹ce krwawienia z nosa

stres 64%
schylanie siê 45%
wysi³ek fizyczny 33%
alkohol 31%
suchy klimat/zmiana klimatu 14%
kichanie 10%
napoje o wys.zawartoœci wit.C 7%
dym tytoniowy 5%

Opis przypadku

57-letni mê¿czyzna zosta³ przyjêty do Kliniki Otory-
nolaryngologii z powodu masywnego krwawienia z nosa,
w stanie ogólnym ciê¿kim. Wybrane parametry w morfo-
logii krwi przy przyjêciu wynosi³y: RBC –1,47 x106/µl,
HGB –3,9 g/dl, HCT –13,3%, Plt –109 x103/µl.

U pacjenta rozpoznano chorobê Rendu-Oslera-
-Webera oraz nadciœnienie têtnicze oko³o 40 roku ¿ycia.
W wywiadzie od dzieciñstwa mia³ nawracaj¹ce krwawie-
nia z nosa, du¿o czêstsze ni¿ u rówieœników. Z wiekiem
krwawienia z nosa nasila³y siê a chory odczuwa³ znacz-
n¹ mêczliwoœæ i os³abienie z uczuciem ko³atania w klat-
ce piersiowej. Oko³o 40 roku ¿ycia u chorego po raz
pierwszy wyst¹pi³a utrata przytomnoœci. Od tamtej pory
pacjenta leczono farmakologicznie oraz chirurgicznie.
Leczenie doraŸne sprowadza³o siê do wielokrotnego za-
k³adania tamponad przednich i tylnych, koagulacji na-
czyñ krwionoœnych, przetaczania krwi (w sumie oko³o
60 razy) i podawania leków zwiêkszaj¹cych objêtoœæ ³o¿y-
ska naczyniowego. Czêste zak³adanie tamponad do jam
nosa przyczyni³o siê do uszkodzenia przegrody nosa
i w rezultacie powstania perforacji. Brak przegrody no-
sowej i zniszczenie œluzówek jam nosa upoœledza³y dro¿-
noœæ nosa poprzez zbieranie siê wydzieliny i tworzenie
strupów w jamie nosa. Drobne wybroczyny, które poja-
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Jameson i wsp. opisuj¹ kilka przypadków leczenia
choroby Rendu-Oslera-Webera z dobrym efektem sto-
suj¹c preparaty estrogenu z progesteronem u kobiet przed
menopauz¹ oraz tamoksyfen u kobiet w okresie pome-
nopauzalnym [26]. Foltz i wsp. ocenili leczenie z za-
stosowaniem doustnym czy miejscowym estrogenów jako
nie daj¹ce dobrego rezultatu [23].

Trwalsze metody leczenia krwawieñ z nosa s¹ meto-
dami chirurgicznymi, wœród których znajduj¹ siê:
- metody laserowej koagulacji [laser neodymowo YAG-

owy (Nd:YAG), laser KTP, argonowy, impulsowy
barwi¹cy (PDL), diodowy, CO2];

- operacje: septodermoplastyka, dolna turbinektomia
z septodermopolastyk¹, zamkniêcie nozdrzy przed-
nich;

- embolizacja i podwi¹zywanie têtnic.

Metody laserowe. Laseroterapia stosowana w cho-
robie Rendu-Oslera-Webera wykorzystuje ró¿ne d³u-
goœci fali, nie przynosi jednak efektu w ciê¿kich przy-
padkach krwawieñ [23]. Aby uzyskaæ efekt leczniczy,
zabiegi musz¹ byæ powtarzane u wiêkszoœci pacjentów.
Wy¿ej wymienione lasery zosta³y wybrane ze wzglêdu
na ich dzia³anie w obrêbie naczyñ. Wi¹zka fotonów pro-
dukowanych przez laser jest absorbowana przez chro-
mofory, zale¿nie od d³ugoœci fali. Laser Nd-YAG (d³u-
goœæ fali 1,064nm) jest w mniejszym stopniu absorbo-
wany przez tkanki zawieraj¹ce pigment w porównaniu
z laserem argonowym (488-514nm) czy KTP (532nm).
Teoretycznie g³êbiej penetruj¹c powoduje wiêksz¹ stre-
fê zapalenia a tym samym obszerniejsze zniszczenie
podœluzówkowego splotu ¿ylnego [27]. Skutecznoœæ le-
czenia laserem Nd-YAG okreœlana przez zmniejszenie
czêstotliwoœci i natê¿enia krwawieñ z nosa oceniana jest
przez ró¿ne oœrodki jako dobra [23, 27]. Folz i wsp.
stwierdzili poprawê u 77,5% pacjentów [23]. Kwalifi-
kacja pacjentów do tej metody leczenia obejmuje cho-
rych z ³agodnymi do umiarkowanych krwawieñ z izolo-
wanymi teleangiektazjami lub pojedynczymi malforma-
cjami têtniczo-¿ylnymi [28]. Wœród wad tej metody
wyró¿nia siê nieprzewidywaln¹ g³êbokoœæ penetracji,
ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek oraz ryzyko per-
foracji przegrody [29-31].

Laser argonowy produkuje wi¹zkê o d³ugoœci fali
488-514nm, która jest selektywnie absorbowana przez
hemoglobinê. Opisywany jako skuteczny w przypadkach
³agodnych i umiarkowanych krwawieñ i wymagaj¹cy
oko³o 3 kursów, aby uzyskaæ efekt leczniczy [32, 33].
Laser ten jest opisywany jako nieskuteczny w przypad-
ku ostrych krwawieñ [29, 32].

Laser KTP (532nm) podobnie jak laser argonowy
jest wybiórczo absorbowany. W porównaniu z laserem
neodymowym wymaga on jednak czêstszych zabiegów
(16,3/11,7 miesiêcy pomiêdzy kolejnymi interwencja-
mi dla Nd-YAG/KTP odpowiednio) [34].

Laserem, który mo¿e byæ stosowany bez potrzeby
znieczulenia pacjenta jest laser impulsowy barwi¹cy
(PDL) o d³ugoœci fali 585nm. Przechodzi on przez na-
b³onek nie powoduj¹c zniszczeñ a nastêpnie jest selek-
tywnie wychwytywany przez le¿¹cy poni¿ej splot naczy-
niowy. Podobnie jak inne lasery wymaga oko³o 3 kursów,
aby uzyskaæ efekt leczniczy i zaleca siê jego stosowanie do
koagulacji naczyñ o mniejszym kalibrze [35, 36].

Najczêœciej w literaturze opisywane jest zastosowa-
nie lasera neodymowego typu YAG, natomiast brakuje
prac porównawczych ró¿nych systemów laserowych.
Oœrodki wykorzystuj¹ce laseroterapiê w leczeniu choro-
by Rendu-Oslera-Webera sugeruj¹ wybór lasera zgod-
ny z doœwiadczeniami operatora z danym systemem [23].

Operacje. Leczenie operacyjne jest zarezerwowane
dla trudnych przypadków z ciê¿kimi krwawieniami z no-
sa. Wymienia siê kilka metod tj: septodermoplastyka,
dolna turbinektomia z septodermopolastyk¹ zamkniê-
cie nozdrzy przednich. Pierwsza z nich zosta³a opisana
na prze³omie lat 50 i 60-tych przez Saundersa [6] i po-
lega na pobraniu przeszczepu skóry z uda lub poœladka
i umiejscowieniu w przedniej trzeciej czêœci przegrody
po jej obu stronach na ca³ej wysokoœci. W Polsce zasto-
sowanie tej metody opisywa³a Witwicka (1968) [37].
W modyfikacji tej metody opisywane jest dodatkowe
usuniêcie dolnych ma³¿owin, sprzyjaj¹ce lepszemu do-
stêpowi do jam nosa, daj¹ce wiêcej przestrzeni do epite-
lializacji przeszczepu oraz usuwaj¹ce problem telean-
giektazji w obrêbie ma³¿owin nosowych dolnych [38,
39]. W przebiegu pooperacyjnym mog¹ wyst¹piæ po-
wik³ania tj.: perforacja przegrody nosa, opisywano rów-
nie¿ powstanie przetoki ustno-nosowej, zwê¿enia jam
nosa oraz odrzucenie przeszczepu [23]. Problemem jest
równie¿ nadmierne wysychanie i tworzenie strupów
w obrêbie jam nosa upoœledzaj¹ce jego dro¿noœæ. Z cza-
sem w obrêbie przeszczepu mo¿e dojœæ do pojawienia
siê teleangiektazji. Alternatywn¹ metod¹ w przypadkach,
gdy dochodzi do powstania ubytków w obrêbie prze-
grody nosa jest septodermoplastyka z p³atem czo³owo-
skroniowym [40].

W przypadkach braku poprawy przy wykorzysta-
niu powy¿szych metod leczenia i ciê¿kiej postaci choro-
by opisywano równie¿ zamkniêcie nozdrzy przednich
(zmodyfikowana operacja Younga). Polega ona na ciê-
ciu w przedsionku nosa na granicy skórno-œluzówkowej,
tak, aby uformowaæ trzy p³aty, które nastêpnie siê od-
warstwia ku przodowi i zszywa nie powoduj¹c napiêcia
miêdzy nimi. Uwa¿a siê, ¿e ca³kowite zamkniêcie prze-
p³ywu powietrza mo¿e ca³kowicie usun¹æ problem krwa-
wieñ z nosa [41].

Embolizacja i podwi¹zywanie naczyñ. Emboliza-
cja naczyñ polega na umieszczeniu materia³u zatorowe-
go w zmienionym naczyniu i tym samym zatrzymaniu
przep³ywu krwi. Metoda ta jest wykorzystywana m.in.
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w leczeniu nawracaj¹cych krwotoków nie poddaj¹cych
siê leczeniu zachowawczemu. Do zalet tej metody zali-
czamy zmniejszenie mo¿liwoœci wytworzenia kr¹¿enia
obocznego poprzez zamykanie koñcowych odga³êzieñ
[42], powtarzalnoœæ metody przy nawrotach, mo¿liwoœæ
dostêpu do naczyñ nie zawsze dostêpnych chirurgicz-
nie [43, 44]. Wœród powik³añ nale¿y wymieniæ prze-
mieszczenie siê materia³u z powstaniem zatoru p³ucne-
go lub zawa³u mózgu, bóle w okolicy twarzy, pora¿enie
nerwu twarzowego w wyniku niedokrwienia czêœci b³êd-
nikowej i zwoju kolanka [45]. D³ugotrwa³a obserwacja
pacjentów z chorob¹ Rendu-Oslera-Webera daje jed-
nak doœæ du¿y odsetek niepowodzeñ leczenia poprzez
embolizacjê naczyñ [cyt. za 43] z koniecznoœci¹ powta-
rzania, b¹dŸ szukania innych metod leczenia.

W leczeniu ciê¿kich nawracaj¹cych krwawieñ z nosa
czêsto wykorzystywan¹ metod¹ jest podwi¹zywanie na-
czyñ tj.: têtnicy szyjnej zewnêtrznej, têtnicy szczêko-
wej, czy têtnic sitowych [cyt. za 44]. Uwa¿a siê jednak,
¿e samo podwi¹zanie têtnicy szyjnej zewnêtrznej bywa
ma³o skuteczne z powodu jej licznych po³¹czeñ i st¹d
zalecane jest podwi¹zywanie jednoczeœnie têtnic sitowych
[43, 44].

Faran i wsp. opisali przypadek zastosowania kleju
fibrynowego, gdy zawiod³y inne metody leczenia. Jest
to wci¹¿ metoda wymagaj¹ca wielokrotnych zabiegów,
natomiast przy regularnym stosowaniu jako zaletê auto-
rzy podaj¹ dobr¹ kontrolê krwawieñ i ograniczenie za-
k³adania traumatyzuj¹cych tamponad [46].

Algorytm postêpowania

W Polsce nie ma jednolitego algorytmu postêpowa-
nia u pacjentów z chorob¹ Rendu-Oslera-Webera. Wiele
oœrodków na œwiecie opracowa³o algorytm postêpowania
oparty na w³asnych doœwiadczeniach w zwi¹zku z bra-
kiem ogólnie przyjêtych wskazówek dotycz¹cych postê-
powania terapeutycznego. Folz i wsp. [23] wymieniaj¹
nastêpuj¹ce zalecenia w postêpowaniu z pacjentem z cho-
rob¹ Rendu-Oslera-Webera:
- unikanie tamponady nosa,
- sta³e stosowanie maœci donorowych,
- ocena endoskopowa zmian przed operacj¹,
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PODSUMOWANIE

Pacjent z chorob¹ Rendu-Oslera-Webera stanowi
niew¹tpliwie powa¿ny problem kliniczny i ze wzglêdu
na mo¿liwoœæ wyst¹pienia ciê¿kich powik³añ w przebie-
gu choroby oraz uci¹¿liwoœæ, jak¹ s¹ dla pacjenta nawra-
caj¹ce krwawienia z nosa. Choroba powinna byæ jak naj-
szybciej rozpoznana i zale¿nie od przebiegu i objawów
klinicznych odpowiednio leczona. Pacjent odpowiednio
poinformowany o istocie swojego schorzenia, sposobach
w³aœciwej pielêgnacji nosa ma szansê du¿o lepszego funk-
cjonowania w spo³eczeñstwie. Opracowanie ogólnie ak-
ceptowanego algorytmu postêpowania pomog³oby roz-
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z mo¿liwoœci¹ w³aœciwej oceny pacjentów pod k¹tem
zaburzeñ ze strony narz¹dów trzewnych i mózgu.
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