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Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń,
z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego
i serca skutecznie leczona rytuksymabem
Granulomatosis with polyangiitis with involvement of central

STRESZCZENIE
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń przebiega
najczęściej z zajęciem górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek. Jednak, oprócz klasycznej triady zajętych narządów, obserwuje się czasami nietypową lokalizację zmian. W leczeniu chorych z ciężką
postacią choroby stosuje się najczęściej glikokortykosteroidy w dużych dawkach i cyklofosfamid. Niestety, u około 10% pacjentów takie leczenie okazuje
się nieskuteczne. W niniejszym artykule przedsta-

nervous system and heart effective treated with rituximab
Wstęp
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń
to martwicze zapalenie małych i średnich naczyń krwionośnych. Charakterystyczne dla
ziarniakowatości z zapaleniem naczyń jest
powstawanie ziarniniaków oraz obecność
przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów o cytoplazmatycznym typie świecenia,
tak zwane c-ANCA (circulating antineutrophil
cytoplasmic antibodies). Ziarniniakowatość

wiono przypadek pacjentki z nietypową lokalizacją
ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń z zajęciem
ośrodkowego układu nerwowego i serca. Z uwagi
na wysoką aktywność choroby i brak odpowiedzi na
klasyczne leczenie immunosupresyjne, w procesie
leczenia zastosowano leczenie biologiczne. W opisanym przypadku zastosowanie rytuksymabu pozwoliło uzyskać długotrwałą remisję choroby.
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z zapaleniem naczyń przebiega najczęściej
z zajęciem górnych i dolnych dróg oddechowych oraz nerek [1]. Jednak, oprócz klasycznej triady zajętych narządów, obserwuje się
czasami nietypową lokalizację zmian, z zajęciem gałki ocznej, skóry, uszu czy układu nerwowego [2].
Zajęcie układu nerwowego dotyczy około
20% chorych. Najczęściej zmiany zlokalizowane są w ośrodkowym układzie nerwowym
(OUN) i manifestują się jako mono- lub polineuropatie. Zajęcie OUN zdarza się wyjątkowo rzadko i może dotyczyć około 4–11%
pacjentów [2]. Zmiany w OUN mogą prowadzić do: neuropatii nerwów czaszkowych, udaru mózgu, krwawienia wewnątrzczaszkowego
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lub uszkodzenia substancji białej. Towarzyszą
temu różnorodne objawy kliniczne, takie jak:
ból głowy, zaburzenia czucia lub funkcji ruchowych, afazja, czy zaburzenia depresyjne [1, 2].
Uważa się, że za uszkodzenie OUN odpowiedzialne są 3 procesy: zamiany martwicze w naczyniach, które upośledzają przepływ krwi,
pierwotne ziarniniaki powstające w OUN, oraz
ziarniniaki szerzące się przez ciągłość z sąsiednich narządów na przykład zatok przynosowych [3].
Zmiany w sercu występują u zaledwie kilku
procent chorych, najczęściej pod postacią wysiękowego zapalenia osierdzia, rzadko dławicy
piersiowej czy zapalenia mięśnia sercowego [1].
Sposób leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń zależny jest od obrazu klinicznego i nasilenia choroby, dlatego, dla
skutecznej terapii, tak istotne jest określenie
zakresu zmian narządowych. W leczeniu chorych z ciężką postacią stosuje się najczęściej
glikokortykosteroidy w dużych dawkach i cyklofosfamid. Niestety u około 10% pacjentów
takie leczenie okazuje się nieskuteczne i wówczas konieczne jest stosowanie innych leków
na przykład rytuksymabu [4]. Rytuksymab jest
ludzko-mysim przeciwciałem monoklonalnym,
wiążącym się wybiórczo z antygenem przezbłonowym CD20, występującym na powierzchni
limfocytów B. Obecnie z lekiem tym wiąże
się duże nadzieje w terapii ziarniniakowatości
z zapaleniem naczyń, w którym dużą rolę odgrywają właśnie limfocyty B [5].

Opis przypadku
W niniejszym artykule przedstawiono
przypadek pacjentki z nietypową lokalizacją
ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń z zajęciem OUN i serca skutecznie leczonej rytuksymabem.
Chorą w wieku 52 lat, ze zdiagnozowaną ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń,
przyjęto do Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji z powodu progresji choroby. W wywiadzie początek choroby około trzy lata wcześniej. Początkowo choroba manifestowała
się jako nawracające zapalenie ucha środkowego. Przez kilka miesięcy pacjentka była
leczona antybiotykami w warunkach ambulatoryjnych. Następnie została hospitalizowana
w Klinice Laryngologii, gdzie na podstawie
całości obrazu klinicznego, wyników badań
dodatkowych oraz badania histopatologicznego postawiono rozpoznanie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń. W procesie
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Rycina 1. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym przed
leczeniem

leczenia zastosowano: metyloprednizolon
(pulsy 500 mg i.v.), prednizon (maks. dawka
50 mg/d. p.o.), cyklofosfamid (pulsy 600 mg
i.v.), azatioprynę (75 mg/d. p.o.). Pomimo stosowanego leczenia obserwowano progresję
choroby, w związku z tym chorą przeniesiono
do Kliniki Reumatologii.
Przy przyjęciu do Kliniki Reumatologii
chora w stanie ogólnym dość dobrym, w badaniu podmiotowym ogólne osłabienie, ból lewego oka, podwójne widzenie. W badaniu przedmiotowym z odchyleń: głuchota lewostronna,
zaburzenia widzenia, osłabienie lewej kończyny dolnej, a w badaniu neurologicznym objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych (III, V,
VII, VIII) po stronie lewej. W wynikach badań
laboratoryjnych utrzymujące się wysokie stężenia przeciwciał cANCA (79,0 RU/ml) oraz
obecność wykładników stanu zapalnego (leukocytoza, OB. = 48 mm/h; CRP = 11,6 mg/l).
Z uwagi na objawy neurologiczne wykonano
rezonans magnetyczny głowy, w którym stwierdzono w obszarze stożka oczodołu lewego
zmianę ulegającą wzmocnieniu kontrastowemu o wymiarach 24 × 15 × 10 mm (ryc. 1).
W wykonanym rutynowo badaniu echokardiograficznym wykazano dyskretną hipokinezę oraz niejednorodną echogeniczność
przegrody międzykomorowej. W rezonansie
magnetycznym serca potwierdzono owalną
zmianę w osierdziu, naciekającą drogę odpływu prawej komory i pień płucny, o wymiarach
32 × 30 × 17 mm.

wyników badań laboratoryjnych, jak i obrazowych) i nie zaobserwowano nawrotu choroby
ani żadnych działań niepożądanych po zastosowanym leczeniu. Pacjentka pozostaje nadal
pod opieką Poradni Reumatologicznej.

Dyskusja

Rycina 2. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym po leczeniu

Z uwagi na wysoką aktywność choroby
z zajęciem OUN i serca zintensyfikowano leczenie immunosupresyjne, podając kolejne
pulsy cyklofosfamidu (600 mg i.v.) oraz glikokortykosteroidów (pulsy metyloprednizolonu
1000 mg i.v.). Pomimo zastosowanego leczenia
nie uzyskano remisji choroby.
W związku z wysoką aktywnością choroby, mimo intensywnej terapii konwencjonalnej, zdecydowano się na zastosowanie leczenia
biologicznego rytuksymabem. Po uzyskaniu
zgody Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, chora otrzymała
rytuksymab w łącznej dawce 2,0 g w 4 podzielonych podaniach (po 500 mg) w odstępach
7-dniowych, przy jednoczesnej kontynuacji
leczenia glikokortykosteroidami (prednizon
50 mg/d. p.o.).
Po zastosowanym leczeniu uzyskano poprawę stanu klinicznego oraz normalizację wyników badań laboratoryjnych (ujemne cANCA
oraz brak obecności wykładników stanu zapalnego). W badaniu rezonansem magnetycznym
głowy wykazano redukcję zmiany do wymiarów
14 × 10 × 5 mm, a po kolejnych 6 miesiącach,
niemal całkowitą redukcję zmiany (ryc. 2).
W kontrolnym rezonansie magnetycznym serca także zaobserwowano zmniejszenie zmiany
do wymiarów 18 × 8 × 16 mm, a po kolejnych
6 miesiącach od zakończenia leczenia rituksimabem, do wymiarów 8 × 3 × 3 mm.
Po dwóch latach od zakończonego leczenia u pacjentki udało się utrzymać trwałą remisję (zarówno w zakresie objawów klinicznych,

W omawianym przypadku choroba cechowała się nietypowym jednoczasowym zajęciem
OUN i serca, a także wyjątkowo dużą aktywnością. Opisany przypadek stanowi potwierdzenie charakteru ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń jako choroby ogólnoustrojowej
o szerokim i nieraz nietypowym spektrum objawów narządowych [1].
W prezentowanym przypadku stwierdzono
brak odpowiedzi na klasyczne leczenie cyklofosfamidem. W związku z tym, biorąc pod uwagę
ciężki przebieg choroby, zdecydowano o leczeniu rytuksymabem. Cyklofosfamid pozostaje
nadal najczęściej stosowanym lekiem w terapii
ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń o ciężkim przebiegu i w większości przypadków jest
leczeniem skutecznym. Niestety, u około 10%
chorych występuje oporność na leczenie cyklofosfamidem. Ta szczególna grupa chorych wymaga
intensywnej terapii lekami nowej generacji, do
których zalicza się rytuksymab [1]. Rytuksymab,
wiążąc się wybiórczo z antygenem CD20, wpływa
bezpośrednio na limfocyty B, będące kluczowym
elementem dla ziarniniakowatości z zapaleniem
naczyń. Dane z piśmiennictwa dostarczają dowodów na skuteczność rytuksymabu w leczeniu
ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń [5, 6].
Jednak niewiele prac dotyczy zajęcia OUN [7].
Wydaje się jednak, że rytuksymab jest lekiem skutecznym także w tym przypadku, ponieważ rytuksymab przechodzi przez barierę krew–mózg [8].
W opisanym przypadku, zastosowanie rytuksymabu według schematu podanego przez
Kallenbacha i wsp. [9] (polegającego na podaniu czterech dawek 500 mg rytuksymabu w cotygodniowych odstępach) pozwoliło uzyskać
długotrwałą remisję choroby. Co ważne, nie
zaobserwowano istotnych działań niepożądanych tej terapii. Także dane z piśmiennictwa
potwierdzają skuteczność i bezpieczeństwo
leczenia rytuksymabem [10]. Rytuksymab,
powoduje śmierć jedynie komórek zawierających antygen CD20, a ponieważ komórki macierzyste limfocytów B nie zawierają antygenu
CD20, więc populacja limfocytów B może zostać odnowiona po zakończonej kuracji [11].
Podsumowując, opisany przypadek pokazuje, że ziarniniakowatość z zapaleniem na-
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ABSTRACT
Granulomatosis with polyangiitis occurs mostly with
involvement of upper and lower respiratory tract
and the kidneys. However, in addition the classic
triad organs involved, sometimes unusual location
can be seen. In the treatment of patients with severe disease, high-doses of glucocorticosteroids
and cyclophosphamide are most commonly used.
Unfortunately, approximately 10% of patients this
treatment proves to be ineffective. This manuscript

presents a case of a patient with an unusual location
of granulomatosis with polyangiitis with involvement
of the central nervous system and heart. Due to the
high activity of the disease and lack of response to
classical immunosuppressive therapy, in the treatment process uses biological treatment. In the case
described above, the use of rituximab gave a longterm remission of the disease.
Forum Reumatol. 2015, Vol. 1, No 1, 43–46
Key words: granulomatosis with polyangiitis;
rituximab; central nervous system

czyń jest chorobą o szerokim spektrum objawów narządowych oraz wskazuje, że rytuksymab jest skutecznym i bezpiecznym
of remission by B lymphocyte depletion in eleven patients
lekiem w przypadku opornych i ciężkich postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń.
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