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Zapalenie naczyñ z nadwra¿liwoci
indukowane cyklosporyn¹
Przedstawiamy opis przypadku 50-letniego mê¿czyzny z b³oniasto-rozplemowym k³êbuszkowym zapaleniem nerek, u którego w czasie leczenia immunosupresyjnego cyklosporyn¹ (Sandimmun Neoral) dosz³o do wyst¹pienia objawów nadwra¿liwoci na lek z obrazem leukocytoklastycznego zapalenia naczyñ. Odstawienie leku i zastosowanie pulsów z metyloprednizolonu spowodowa³o szybkie ust¹pienie objawów klinicznych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 31-33)
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We describe a case of a fifty-year-old male with a membranoproliferative
glomerulonephritis who developed leucocytoclastic vasculitis as the adverseeffect of cyclosporine due to hypersensitivity reaction. Withdrawal of drug and
treatment with high-dose metylprednisolone caused clinical improvement rapidly.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 31-33)
Uk³adowe zapalenie naczyñ jest procesem patologicznym charakteryzuj¹cym siê
zapaleniem i uszkodzeniem cian naczyñ
krwiononych. Pod wzglêdem klinicznym
proces mo¿e ograniczyæ siê do jednego
narz¹du (np. skóry) lub przebiegaæ pod postaci¹ choroby systemowej, wielonarz¹dowej [17,20].
Etiopatogeneza zwi¹zana jest z obecnoci¹ kr¹¿¹cych kompleksów immunologicznych lub przeciwcia³ skierowanych przeciwko sk³adowym cytoplazmy granulocytów
obojêtnoch³onnych (c-ANCA, p-ANCA) [17].
W zapaleniach naczyñ ANCA-dodatnich
krytyczn¹ rolê w autoimmunizacji odgrywa
apoptoza granulocytów. Proces ten mo¿e
byæ wywo³any przez czynnik infekcyjny, chemiczny oraz niektóre leki [7]. Upoledzony
klirens lub zwiêkszona ekspozycja na apoptozê granulocytów inicjuje proces powstawania przeciwcia³ ANCA, prowadz¹c ostatecznie do zapalnego uszkodzenia cian
ma³ych naczyñ [17]. Lokalizacja zmian w
zale¿noci od kalibru zajêtego naczynia
(du¿e, rednie, ma³e) warunkuje rozwój
okrelonego zespo³u chorobowego [20].
Alergiczne zapalenie naczyñ indukowane lekami czêciej zwi¹zane jest z gromadzeniem kompleksów immunologicznych w
cianie naczyñ, ani¿eli z udzia³em ANCA [9].
Cyklosporyna jest powszechnie stosowanym lekiem immunosupresyjnym w transplantologii [5]. Du¿ym ograniczeniem w szerokim zastosowaniu immunosupresyjnym
jest jej nefrotoksycznoæ, która mo¿e ju¿
ujawniæ siê w zakresie dawek leczniczych.
Takie dzia³ania uboczne jak neurotoksycznoæ, hepatotoksycznoæ, diabetogennoæ,
indukcja nadcinienia têtniczego s¹ równie¿
dobrze poznane [5,15].
Przedstawiamy opis przypadku chorego z zespo³em nerczycowym steroidoopornym w przebiegu b³oniasto-rozplemowego
k³êbuszkowego zapalenia nerek leczonego
cyklosporyn¹. W trakcie przyjmowania leku
u chorego wyst¹pi³a reakcja nadwra¿liwo-

ci, odpowiadaj¹ca leukocytoklastycznemu
zapaleniu naczyñ w badaniu biopsyjnym
skóry. Ta skórna manifestacja dzia³añ ubocznych cyklosporyny nie by³a dotychczas opisywana w dostêpnym pimiennictwie medycznym.
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Opis przypadku

Pacjent 50-letni przyjêty do Oddzia³u Nefrologii z powodu nerczycowego bia³komoczu z towarzysz¹cym aktywnym osadem moczu. W badaniach biochemicznych funkcja nerek prawid³owa.
W oparciu o ocenê histopatologiczn¹ bioptatu nerki
rozpoznano b³oniasto-rozplemowe k³êbuszkowe
zapalenie nerek typu I.
W diagnostyce ró¿nicowej wykluczono wtórny charakter b³oniasto-rozplemowego k³êbuszkowego zapalenia nerek (w przebiegu zaka¿eñ wirusowych, bakteryjnych, dysproteinemii i chorób autoimmunizacyjnych).
W indukcji remisji u chorego zastosowano
pulsy z Solu-Medrolu (1 g/m2 p.c. przez 3 kolejne
dni), a nastêpnie Encorton w dawce 1 mg/kg m.c.
przez pierwszy miesi¹c z powoln¹ redukcj¹ dawki
w ci¹gu 12 miesiêcy do dawki podtrzymuj¹cej 15
mg co drugi dzieñ.
W zwi¹zku z brakiem remisji po 4 miesi¹cach
leczenia Encortonem w³¹czono Cyclofosfamid w
programie comiesiêcznych wlewów do¿ylnych w
iloci 1 g/M2 przez 6 miesiêcy, a nastêpnie co 3 miesi¹ce w ci¹gu kolejnych 6 miesiêcy (chory otrzyma³
sumaryczn¹ dawkê 120 mg/kg m.c. Endoksanu).
Po zastosowanym leczeniu uzyskano czêciow¹ remisjê zespo³u nerczycowego.
Po 4 miesi¹cach od zakoñczonego leczenia
immunosupresyjnego, chory ponownie przyjêty do
Oddzia³u Nefrologii z powodu zaostrzenia choroby podstawowej (bia³komocz dobowy ok. 6 g/dobê,
w analizie moczu krwinkomocz, wa³eczkomocz,
obrzêki na koñczynach dolnych).
U chorego zastosowano cyklosporynê (Sandimmun Neoral) w dawce 5 mg/kg m.c.
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Rycina 1
Wykwity plamisto-grudkowe na skórze koñczyn dolnych.
Maculopapular rash on the skin of the lower limbs.

Rycina 2
Wykwity plamisto-grudkowe na skórze koñczyn dolnych.
Maculopapular rash on the skin of the lower limbs.

W czasie leczenia pocz¹tkowego stê¿enie
leku we krwi przed podaniem kolejnej dawki (through) ocenione za pomoc¹ testu z przeciwcia³ami
monoklonalnymi mieci³o siê w granicach poziomu terapeutycznego (180 ng/ml).
W trzecim tygodniu od rozpoczêcia leczenia
u chorego wyst¹pi³y masywne wykwity plamistogrudkowe na skórze poladków i koñczyn dolnych
(zdjêcie 1 i 2), którym towarzyszy³y obrzêki i bolesnoæ du¿ych stawów oraz zwy¿ka temperatury
cia³a do 38 oC. Nie obserwowano zbledniêcia zmian
po diaskopii.
W wykonanych badaniach laboratoryjnych
stwierdzono prawid³ow¹ liczbê p³ytek (T  184000/
mm3) i uk³ad krzepniêcia w normie (czas protrombinowy 11,9 sek., czas kaolinowo-kefalinowy 
31 sek., INR  0,94).
W ocenie aktywnoci procesu zapalnego
stwierdzono miernego stopnia leukocytozê z eozy32

nofili¹, wzrost stê¿enia bia³ka C-reaktywnego. W
ocenie sk³adowych dope³niacza wykazano obni¿enie frakcji C3 przy prawid³owym poziomie frakcji C4. Poziom kompleksów immunologicznych by³
nieznacznie podwy¿szony.
Badania immunologiczne w kierunku uk³adowego zapalenia naczyñ wypad³y negatywnie (pANCA, c-ANCA i anty-GBM nieobecne), czynnik
reumatoidalny i krioglobuliny by³y niewykrywalne.
Wykonano biopsjê skóry, która wykaza³a cechy leukocytoclastica vasculitis.
Odstawienie leku, a nastêpnie zastosowanie
pulsów z Solu-Medrolu spowodowa³o ust¹pienie
osutki plamiczej i poprawê stanu klinicznego.
Omówienie i wnioski
Uk³adowe zapalenia naczyñ s¹ zaburzeniami o z³o¿onej etiologii i ró¿nym obrazie
klinicznym. Charakteryzuj¹ siê wystêpowa-

niem nacieków zapalnych i martwic¹ cian
naczyñ, z ró¿nym nasileniem zmian w poszczególnych narz¹dach, co wp³ywa na
przebieg kliniczny choroby [17,20].
Zapalenia naczyñ z nadwra¿liwoci stanowi¹ heterogenn¹ grupê zaburzeñ, których
wspóln¹ cech¹ jest zajêcie naczyñ o ma³ej
rednicy [9,11].
Mo¿emy mieæ wiêc do czynienia z polekowymi zapaleniami naczyñ, zapaleniami
naczyñ w przebiegu choroby posurowiczej,
w przebiegu zaka¿eñ bakteryjnych i wirusowych, a tak¿e z udzia³em antygenów endogennych w przebiegu nowotworów i chorób tkanki ³¹cznej [7,11,12].
Leki rzadko s¹ przyczyn¹ zapaleñ naczyñ, ale jeli tak, to na drodze ró¿nych
mechanizmów immunologicznych. Podkrela siê udzia³ zarówno humoralnej, jak i komórkowej odpowiedzi immunologicznej [1].
Leukocytoklastyczne zapalenie naczyñ jest
schorzeniem wystêpuj¹cym stosunkowo
czêsto. Nie ma predylekcji ani co do p³ci,
ani co do wieku pacjenta. Istot¹ choroby jest
odk³adanie kompleksów immunologicznych
w cianie kapilar i ¿y³ek [7]. W wiêkszoci
przypadków proces przebiega zgodnie z III
typem reakcji immunologicznych Geela i
Coombsa [11]. W reakcji zapalnej ciany
naczynia zapocz¹tkowanej odk³adaniem
kompleksów immunologicznych uczestnicz¹
cytokiny prozapalne (TNF-alfa, IL-6, IL-10),
sk³adowe dope³niacza, wolne rodniki, p³ytki
krwi i uk³ad krzepniêcia [12,17]. W konsekwencji dochodzi do uszkodzenia ciany
naczyniowej.
Obraz kliniczny charakteryzuje siê wyst¹pieniem osutki plamiczej, grudkowej, a
nawet martwiczej, czêsto z towarzysz¹cymi objawami ogólnymi. Potwierdzeniem
zapalenia naczyñ jest obraz hist.-pat. wycinka skórnego, charakteryzuj¹cy siê zmianami zapalnymi cian naczyñ z ogniskami
martwicy w³óknikowatej, którym towarzyszy
naciek oko³onaczyniowy z³o¿ony z granulocytów obojêtnoch³onnych z cechami leukocytoklazji [9,11].
U opisywanego przez nas chorego w
trakcie leczenia cyklosporyn¹ wyst¹pi³y objawy nadwra¿liwoci na lek charakteryzuj¹ce siê wysypk¹ plamisto-grudkow¹, której
towarzyszy³a zwy¿ka temperatury z towarzysz¹c¹ bolesnoci¹ stawów skokowych i
kolanowych. W ocenie hist.-pat. wycinka
skórnego stwierdzono cechy leukocytoklastycznego zapalenia naczyñ.
W przegl¹dzie dostêpnego pimiennictwa medycznego zapalenie naczyñ indukowane lekami opisano po lekach: przeciwtarczycowych, antybiotykach, niesteroidowych
lekach przeciwzapalnych [2,13,14,16,18].
Opisano tak¿e przypadek pacjenta z
chorob¹ Crohna, u którego wyst¹pi³y objawy nadwra¿liwoci na lek  infliximab, pod
postaci¹ potwierdzonego biopsyjnie leukcytoklastycznego zapalenia naczyñ [10].
Ponadto przedstawiono przypadek chorej po transplantacji nerki, u której po trzech
tygodniach od chwili rozpoczêcia leczenia
sirolimusem rozwinê³a siê plamica na koñczynach dolnych, która ust¹pi³a po odstawieniu leku. Biopsja skóry ujawni³a leukocytoclastica vasculitis [6].
Równie¿ w dostêpnej literaturze opisano dwa przypadki ANCA dodatniego zapalenia naczyñ wywo³anego stosowaniem aza-
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tiopryny [19].
CsA stanowi podstawê leczenia immunosupresyjnego u osób po przeszczepie
narz¹dów, jest równie¿ stosowana w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych [4,8,21].
Dzia³anie immunosupresyjne spowodowane jest g³ównie hamowaniem transkrypcji IL2 i innych cytokin prozapalnych. Jedna z
g³ównych obaw zwi¹zanych z leczeniem
CsA dotyczy jej potencjalnego dzia³ania toksycznego na nerki. CsA mo¿e spowodowaæ
zale¿ne od dawki odwracalne zmniejszenie
przes¹czania k³êbuszkowego, a w ciê¿szych
przypadkach mo¿e uszkadzaæ têtniczki i
wywo³aæ przewlek³e zmiany ródmi¹¿szowe.
Najczêstsze dzia³ania niepo¿¹dane pozanerkowe maj¹ zwykle charakter ³agodny i
s¹ odwracalne [5].
Dokonuj¹c przegl¹du pimiennictwa
medycznego, mo¿na stwierdziæ, ¿e dotychczas nie by³a opisana reakcja nadwra¿liwoci na CsA pod postaci¹ skórnego odczynu
polekowego.
Analizuj¹c przedstawiony przez nas
przypadek z du¿ym prawdopodobieñstwem
mo¿na s¹dziæ, ¿e przyczyn¹ wyst¹pienia
leukoklastyczego zapalenia naczyñ by³a
ekspozycja na lek, gdy¿ usuniêcie czynnika
sprawczego spowodowa³o spektakularn¹
poprawê stanu klinicznego.
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