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ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc polekowe
u pacjenta z uk³adowym zapaleniem naczyñ
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Opis przypadku dotyczy 45-letniego mê¿czyzny z gwa³townie postêpuj¹cym
k³êbuszkowym zapaleniem nerek w przebiegu uk³adowego zapalenia naczyñ, w
stadium niewydolnoci nerek z towarzysz¹c¹ niedokrwistoci¹ wtórn¹. Z tego
powodu by³ on leczony comiesiêcznymi bolusami cyklofosfamidu (Endoxan) w
dawce 800 mg do¿ylnie. Po oko³o dwóch tygodniach od podania Endoxanu obserwowano zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i elektrolitowej pod
postaci¹ kwasicy metabolicznej i hiponatremii. Po stosowanym leczeniu zachowawczym uzyskiwano wyrównanie w/w zaburzeñ oraz poprawê stanu ogólnego. Dwa tygodnie od otrzymania III bolusu do opisanych wczeniej zaburzeñ
do³¹czy³y siê stany gor¹czkowe do 38 °C z towarzysz¹c¹ dusznoci¹ spoczynkow¹ oraz leukopeni¹. W trakcie hospitalizacji ze wzglêdu na pog³êbiaj¹c¹ siê
leukopeniê wykonano biopsjê szpiku, na podstawie której wykluczono ostr¹
bia³aczkê, po konsultacji hematologicznej pacjentowi w³¹czono leczenie Filgrastymem (Neupogen) uzyskuj¹c wzrost leukocytów do ok. 6 tys/mm3. Jednak przez
ca³y okres obserwacji, pomimo ust¹pienia leukopenii utrzymywa³y siê stany
gor¹czkowe do 38°C przy ujemnych posiewach krwi i moczu oraz modyfikacji
antybiotykoterapii. W wykonanym kontrolnym rtg klatki piersiowej stwierdzono
wzmo¿ony rysunek ródmi¹¿szowy oraz zmiany ródmi¹¿szowe, których nie
stwierdzano w badaniu wykonanym przy przyjêciu.
(NEFROL. DIAL. POL. 2006, 10, 120-122)

Interstitial drug induced pneumonia in patient
with vasculitis
The case study concerns a 45 year-old man with rapidly progressing tubular
nephritis resulting from vasculitis, in the stage of kidneys failure with concurrent secondary anaemia. Because of his illness, the patient was treated monthly
with cyclophosphamide (Endoxan) pulses 800 mg intravenously. About two
weeks after introduction of Endoxan, disturbance of acidic-alcaline and electrolyte equilibrium, manifesting itself as metabolic acidosis and hyponatremia
was observed. Providing conservative treatment resulted in compensation of
this disturbance, as well as in the improvement of the patient's general state.
Two weeks after receiving the III-rd pulse, the disorders described above were
accompanied by fever states of up to 38 °C, with concurrent resting shortness
of breath as well as leukopenia. During hospitalization because of progressing
leukopenia, biopsy of bone marrow was performed on basis of which acute
leukemia was excluded. After haematological consultation the patient was introduced to treatment with Filgrastim (Neupogen) achieving the growth of
leucocytes to ca. 6000/mm3. However, during the whole observation period, in
spite of the retreat of leucopenia, the fever states of up to 38 °C persisted, with
negative blood and urine culture, as well as modification of the antibiotic therapy.
A control x-ray of the chest showed intensified interstitial lung markings, as
well as interstitial changes which had not been observed on admission examination.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2006, 10, 120-122)

Wstêp
Wiele leków powoduje ródmi¹¿szowe
odczyny na obszarze p³uc  g³ównie pod postaci¹ ostrego lub przewlek³ego zapalenia
prowadz¹cego do zw³óknienia p³uc. Najczêciej wymienia siê amiodaron, hydralazynê,
nitrofurantoinê, chocia¿ nale¿¹ do nich praktycznie wszystkie cytostatyki (tj. azatiopryna, 6-merkaptopuryna, chlorambucyl, prokarbazyna) w szczególnoci metotrexat
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natomiast stosunkowo rzadko cyklofosfamid.
Polekowe odczyny ródmi¹¿szowe
mog¹ przebiegaæ pod postaci¹ zespo³ów
toczniopodobnych, niekardiogennego
obrzêku p³uc, jednak zwykle przybieraj¹
postaæ zapaleñ ródmi¹¿szowych. Ostre
zapalnie w mechanizmie nadwra¿liwoci
pojawia siê w ci¹gu dni do kilku tygodni od
podania leku. Podostre  przewlek³e zapa-
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lenia rozwijaj¹ siê po tygodniach lub miesi¹cach  i w tych przypadkach objawy ogólne jak np. os³abienie, gor¹czka mog¹ wyprzedzaæ objawy ze strony uk³adu oddechowego.
ródmi¹¿sz to niewielka  wrêcz hipotetyczna przestrzeñ pomiêdzy epithelium a
endothelium otaczaj¹cych pêcherzyki naczyñ. Uszkodzenie epithelium prowadz¹ce
do wysiêku ródprzêcherzykowego, nacieku komórek g³ównie  miejscowych makrofagów, kr¹¿¹cych monocytów, limfocytów,
neutrofili, a w reakcji alergicznej przede
wszystkim eozynofili do tej naturalnie prawie bezkomórkowej przestrzeni prowadzi do
pogrubienia bariery w³oniczkowo-pêcherzykowej manifestuj¹cej siê dusznoci¹,
suchym kaszlem, tachypnoe. W badaniach
dodatkowych obni¿a siê zdolnoæ dyfuzji dla
tlenku wêgla (DLCO), pojawia siê hipoksemia têtnicza.
W badaniach radiologicznych stwierdza
siê wówczas rozlane nacieki w obu polach
p³ucnych, a w mechanice oddychania
zmniejsza siê pojemnoæ ¿yciowa (VC).
Najwiêkszym problemem wydaje siê stanowiæ szybka diagnostyka ró¿nicowa, poniewa¿ klinicznie tak samo wygl¹daj¹ objawy nak³adaj¹cej siê na leczenie immunosupresyjne infekcji czy progresja choroby podstawowej.
Omówienie przypadku

45-letni chory K.A. zosta³ przyjêty do Kliniki w
maju 2004 r. z powodu stanów gor¹czkowych do
39° C, obni¿enia wagi o 10 kg, niedokrwistoci oraz
wzrostu stê¿enie kreatyniny do 2,52 mg/dl przy
przyjêciu przy zachowanej diurezie 2 l/dobê w okresie ostatnich trzech miesiêcy dobowa utrata bia³ka utrzymywa³a siê na poziomie 1,2 g, RR 120/70
mmHg. W celu wykluczenia choroby nowotworowej i wtórnej glomerulopatii podczas hospitalizacji
wykonano RTG klatki piersiowej, usg jamy brzusznej, mielogram, RTG koci p³askich, bia³ko Bence-Jonesa, cystoskopiê, kolonoskopiê, gastroskopiê, CEA, AFP, w których nie stwierdzono odchyleñ od stanu prawid³owego. Wykluczono równie¿
ogniska infekcji nosogardzieli i uk³adu moczowego oraz infekcyjne zapalenie wsierdzia.
Ze wzglêdu na narastaj¹c¹ w ci¹gu tygodnia
niewydolnoæ nerek (stê¿enie kreatyniny wzros³o
z 2,52 mg/dl do 10,96 mg/dl), wymagaj¹c¹ stosowania leczenia nerkozastêpczego, z towarzysz¹cym jej aktywnym osadem moczu wykonano diagnostyczn¹ biopsjê nerki. Bioptat zawiera³ 12 k³êbuszków nerkowych, 1 k³êbuszek o strukturze prawid³owej, 2 k³êbuszki zeszkliwia³e, pozosta³e z
cechami ostrej martwicy z wysiêkiem zapalnym
oraz z³ogami w³óknika i rozplemem nab³onka trzewnego torebki Bowmana. Cewki z cechami zwyrodnienia wodniczkowego zawieraj¹ce wa³eczki bia³kowo-erytrocytarne. ródmi¹¿sz z obfitymi naciekami z komórek jednoj¹drzastych. Wniosek: obraz histopatologiczny odpowiada gwa³townie postêpuj¹cemu k³êbuszkowemu zapaleniu nerek
prawdopodobnie w przebiegu choroby uk³adowej.
W badaniu immunofluoscencyjnym bioptatu stwierdzono IgG plamisto-grudkowe, rozproszone z³ogi
o miernym nasileniu w obrêbie b³ony podstawnej i
mezangium. IgM jak IgG, IgA ujemne, natomiast
C3 tak jak w IgG. W badaniach immunologicznych
poziom przeciwcia³ pANCA wynosi³ 12,91 U/ml.

Pobrano równie¿ wycinek skórno-miêniowy z podudzia lewego na podstawie którego w badaniu histopatologicznym stwierdzono w cianie naczyñ
redniego kalibru nacieki zapalne z komórek jednoj¹drzastych.
Na podstawie ca³oci obrazu klinicznego i
wyników badañ dodatkowych tj. dodatni test na
obecnoæ pANCA, obecnoci nacieków z komórek jednoj¹drzastych w cianie naczyñ redniego
kalibru w wycinku skórno- miêniowego podudzia
oraz obrazu bioptatu nerki rozpoznano uk³adowe
zapalenie ma³ych naczyñ i rozpoczêto leczenie
immunosupresyjne. Pocz¹tkowo podano 3 dawki
Metyloprednisolonu (Solu-Medrol) a 1000 mg do¿ylnie, nastêpnie Prednizon (Encorton) 25 mg doustnie i rozpoczêto leczenie cyklofosfamidem w
dawce 800 mg i.v. w os³onie Anti-Uronu. Po 10
dniach leczenia obserwowano normalizacjê temperatury cia³a, znaczn¹ poprawê stanu klinicznego, stabilizacjê kreatyniny na poziomie ok. 8 mg%
przy zachowanej diurezie ok. 2,5 l/d i cinieniu têtniczym 120/70 mmHg nie wymagaj¹ce leczenia
nerkozastêpczego. Wobec ca³oci obrazu klinicznego i tendencji do obni¿ania stê¿enia kreatyniny
w wyniku zastosowanego leczenia farmakologicznego pacjenta wypisano do domu pod warunkiem
dalszej kontroli opiekê Poradni Nefrologicznej.
Oko³o dwa tygodnie od podania pierwszego
bolusu Endoxanu pacjent trafi³ do szpitala z powodu pogorszenia stanu ogólnego z towarzysz¹cymi zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej pod postaci¹ ciê¿kiej
kwasicy metabolicznej, hiponatremii i hiperkaliemii z utrzymuj¹cym siê stê¿eniem kreatyniny 8
mg% i dobow¹ utrat¹ bia³ka ok. 1,2 g. Zastosowanym leczeniem zachowawczym (0,9% Chlorek
sodu, Natrium bicarbonicum) uzyskano wyrównanie zaburzeñ oraz poprawê stanu ogólnego. Podobne objawy obserwowano równie¿ ok. 2 tygodnie od podania II bolusu (po 30 dniach od podania pierwszej dawki Endoxanu) w tym czasie stê¿enie kreatyniny wynosi³o 8 mg%.
Po podaniu III bolusu cyklofosfamidu pacjent
zosta³ przyjêty do Kliniki w stanie ogólnym ciê¿kim, z gor¹czk¹ do 38°C, dusznoci¹ wysi³kow¹,
hiponatremi¹, kwasica metaboliczn¹ oraz leukopeni¹ (1,8 tys mm3), granulocytopeni¹ (1,02 tys.
mm3) i stê¿eniem kreatyniny ok. 8 mg% dobowa
utrata bia³ka na poziomie 7,5 g. W RTG klatki piersiowej wykonanym przy przyjêciu nie stwierdzono
odchyleñ od stanu prawid³owego.
Z powodu pog³êbiaj¹cej siê leukopenii, po
konsultacji hematologicznej wykonano biopsjê
szpiku, na podstawie której wykluczono ostr¹ bia³aczkê. Pacjentowi podano Filgrastym (Neupogen)
2 ampu³ki uzyskuj¹c wzrost leukocytów do oko³o
6 tys. mm3. Ze wzglêdu na utrzymuj¹ce siê stany
gor¹czkowe przy ujemnych posiewach krwi i moczu oraz modyfikacji antybiotykoterapii (Amoksycyklina + kwas klawulanowy, Ceftriakson, Imipenem + cylastatyna) zwiêkszono Prednizon z 15 mg
do 40 mg, uzyskano normalizacjê temperatury cia³a
z nieznaczn¹ popraw¹ stanu ogólnego, jednak
przez ca³y czas utrzymywa³a siê dusznoæ spoczynkowa z cechami niewydolnoci oddechowej
potwierdzonej badaniem gazometrycznym.
W wykonanym po 2 tygodniach od przyjêcia
kontrolnym RTG klatki piersiowej stwierdzono
wzmo¿ony rysunek ródmi¹¿szowy, g³ównie w
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polach rodkowo-dolnych mog¹cy odpowiadaæ obrazowi mlecznej szyby których nie stwierdzano
w badaniu wykonanym przy przyjêciu. W wykonanym badaniu HRCT stwierdzono obecnoæ plamistych, zlewaj¹cych siê obszarów podwy¿szonej
gêstoci z przejanieniami mog¹cymi odpowiadaæ
obszarom mlecznej szyby i mozaikowej perfuzji. Z cechami pu³apki powietrznej na wdechu. Z
dyskretnie pogrubia³ymi przegrodami miêdzyzrazikowymi g³ównie w p³atach dolnych.
Celem diagnostyki zmian w p³ucach pacjent
zosta³ przekazany na Oddz. Chorób P³uc.
Przy przyjêciu stwierdzono sinicê, nasilon¹
dusznoci¹ spoczynkow¹ z tachypnoe i tachykardi¹ oraz niewielkie obustronne trzeszczenia nad
polami p³ucnymi.
Bronchoskopowo nie stwierdzono cech krwawienia pêcherzykowego ani innych odchyleñ. Pop³uczyny oskrzelowe przes³ano na badanie mikrobiologiczne  florê nieswoist¹, mykologiê, pr¹tki
grulicy (w tym badanie DNA). Nie wyhodowano
¿adnych patogenów, nie znaleziono syderofagów,
ani cyst Pneumocystis carini. Badaniem immunologicznym wykluczono zaka¿enie CMV.
W badaniu mechaniki oddychania stwierdzono obni¿on¹ pojemnoci¹ ¿yciow¹ (SVC  59%
N), i zmniejszon¹ czynnociow¹ objêtoæ zalegaj¹ca (ERV  34%N) przy prawid³owej ca³kowitej
pojemnoci p³uc (TGV  122% N) oraz obni¿enie
zdolnoci dyfuzyjnej DLCO (47% N). Wobec obrazu HRCT, wywiadu i wyników pozosta³ych badañ
za³o¿ono, ¿e ca³oæ obrazu klinicznego najbardziej
odpowiada reakcji polekowej  najprawdopodobniej po cyklofosfamidzie. W³¹czono glikokortykosteroidy, pocz¹tkowo Prednizon w dawce 1 mg/kg
m.c, w os³onie Klarytromycyny (2 x 250 mg). Uzyskano dobr¹ odpowied kliniczn¹, normalizacjiê
parametrów wymiany gazowej, stopniow¹ poprawê parametrów spirometrycznych, oraz ustêpowanie miêkkich cieni w RTG klatki piersiowej.
Z uwagi na wyjciowo rozleg³e zmiany, pojawienie siê dyskretnego w³óknienia w HRCT wolno
zmniejszano dawkê kortykosteroidów (o 2,5 mg Encortonu co 2 tygodnie), utrzymano leczenie Klarytromycyn¹ do 4 tygodni oraz fraxiparynê.
Wobec powa¿nego powik³ania jatrogennego
jakim jest wyst¹pienie ostrego zapalenia ródmi¹¿szowego p³uc odst¹piono od kontynuacji leczenia
Endoxanem i rozpoczêto leczenie uk³adowego
zapalenia naczyñ mykofelanem mofetilu (Cellcept
tabletki a 500 mg 2 x 1 tabl. /dobê).
Przez ca³y czas obserwowano stopniowe obni¿anie siê stê¿enia kreatyniny z 8 mg% do oko³o
4 mg% przy wypisie przy zachowanej diurezie ok.
2,5 l/d, DUB 0,8 g.W badaniach kontrolnych RTG
klatki piersiowej oraz HRCT uzyskano znaczn¹
regresjê zmian ródmi¹¿szowych.
Aktualnie w warunkach ambulatoryjnych obserwuje siê sta³y poziom stê¿enia kreatyniny ok. 4
mg% RR 130/80 mmHg, stê¿enie hemoglobiny
ok. 12 mg%. Chory zosta³ w³¹czony do leczenia
erytropoetyn¹ 2000 j/tydz.
Wiadomo, ¿e zespo³y pierwotnych zapaleñ
naczyñ wykazuj¹ tendencjê do zajmowania naczyñ
konkretnych kalibrów i charakterystycznych narz¹dów. Do zespo³ów, w których zapalenie bardzo
czêsto dotyczy naczyñ p³ucnych (co powoduje
objawy ze strony uk³adu oddechowego), nale¿¹:
ziarniniakowatoæ Wegenera (ZW), zespó³ Chur121

ga-Strauss (CSS) i mikroskopowe zapalenie naczyñ (MPA). Do najczêstszych objawów klinicznych
przebiegu tych chorób nale¿¹: suchy kaszel, dusznoæ, krwioplucie, ból op³ucnowy i dyskomfort w
klatce piersiowej.
Opisany przypadek, to rzadki przyk³ad ródmi¹¿szowego zapalenia p³uc jako odczynu po cyklofosfamidzie w przebiegu leczenia uk³adowego
zapalenia naczyñ. Czêstoæ wyst¹pienia tego powik³ania szacuje siê na <1%. Jednolite nacieki
mi¹¿szowe, brak predylekcji zmian do pêczków
oskrzelowo-naczyniowych w HRCT, makroskopowo brak krwawienia w oskrzelach oraz brak syderofagów w pop³uczynach a tak¿e niska pojemnoæ
dyfuzyjna tlenku wêgla  DLCO (w przypadku krwawieñ pêcherzykowych DLCO wzrasta) przemawia³o przeciwko rozpoznaniu progresji uk³adowego
zapalenia naczyñ w p³ucach. Ujemne wyniki badañ mikrobiologicznych wyklucza³y infekcjê. Jednak niezwykle istotn¹ wskazówk¹ by³, podawany
w wywiadzie czasowy zwi¹zek objawów klinicznych z podawaniem leku, oraz ich cykliczny charakter. Rozpoznanie  ex juvantibus  potwierdzi³a skutecznoæ leczenia kortykosterydami.
ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc po cyklofosfamidzie obci¹¿one jest 50% miertelnoci¹ a podstawowym leczeniem jest zaprzestanie terapii cytostatykiem oraz w³¹czenie kortykosterydoterapii.
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Typowo w chorobach ródmi¹¿szowych podaje siê
Prednizon w dawce 1-0,5 mg/kg na dobê, doustnie przez oko³o 4-8 tygodni. Jeli po tym czasie
choroba p³uc ulegnie obiektywnej poprawie dawkê zmniejsza siê stopniowo do dawki podtrzymuj¹cej 0,25 mg/kg m.c. przez okres do 6 miesiêcy.
Podawanie pulsów glukokortykoidów w wysokich
dawkach nie ma szczególnej przewagi nad ich codziennym stosowaniem.
Polekowe uszkodzenie p³uc w ostrym mechanizmie  zapalenia z nadwra¿liwoci  hypersensitivity pneumonitis  ma przy korzystnym obrocie
spraw du¿¹ zdolnoæ do ca³kowitego ust¹pienia
bez pozostawienia zmian w tkance p³ucnej. Przy
niekorzystnym zejciu mo¿e pojawiæ siê postêpuj¹ce w³óknienie. Leczenie w³óknieñ ródmi¹¿szowych, nie tylko o etiologii polekowej, jest nadal jednym z najwiêkszych problemów w pulmonologii.
Nie ma dobrych i skutecznych leków. W samoistnych w³óknieniach ródmi¹¿szowych wykorzystuje siê w³anie cytostatyki (endoxan, metotrexat, cyklosporynê) w skojarzeniu z kortykosterydami 
czêsto nie uzyskuj¹c zatrzymania w³óknienia. Wynika to z nie do koñca poznanych mechanizmów
proliferacji fibroblastów i nadprodukcji kolagenu w
ródmi¹¿szu p³uc.
G³ówn¹ cytokin¹ odpowiedzialn¹ za apoptozê pneumocytów oraz indukcjê czynników chemo-

taktycznych dla fibroblastów jest TGF-b, ponadto
odpowiadaj¹ za to równie¿ wolne rodniki, natomiast
interferon gamma zmniejsza ekspresjê genów protokolagenu I i III w fibroblastach, zmniejsza iloæ
niektórych czynników mitotycznych (PDF) dla fibroblastów. St¹d nowe strategie leczenia - takie
jak próby podawania INF-gamma i leki antyoxydacyjnych. Jednak nie wysz³y one poza badania kliniczne. Wczeniej stosowane leki antymalaryczne nie maj¹ potwierdzonego dzia³ania przeciwzw³óknieniowego w tkance p³ucnej.
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