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Zapalenie ma³ych naczyñ jako przyczyna
pogorszenia czynnoci nerek u chorej w wieku
podesz³ym
U chorej C.G., lat 72, w trakcie hospitalizacji rozpoznano przewlek³¹ niewydolnoæ nerek w przebiegu przewlek³ego cewkowo-ródmi¹¿szowego infekcyjnego zapalenia nerek, zapalenie ma³ych naczyñ (p-ANCA  31,8 IU/ml) i zapalenie p³uc z odczynem op³ucnowym. Po rozpoczêciu leczenia powtarzan¹ hemodializ¹ w³¹czono terapiê metyloprednizolonem. Chor¹ wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym. W ci¹gu kolejnych miesiêcy chora by³a 3-krotnie hospitalizowana z powodu infekcji i trudnoci z dostêpem naczyniowym. Kontynuowano leczenie metyloprednizolonem, stwierdzaj¹c sukcesywne obni¿anie siê stê¿enia p-ANCA do 10,5 IU/ml. Po up³ywie oko³o tygodnia od ostatniej hospitalizacji chora zosta³a ponownie przyjêta do Kliniki z powodu trudnego do opanowania krwawienia z nosa. W trakcie pobytu rozpoznano obustronne zapalenie p³uc.
Po odpowiednim nawodnieniu chorej zaobserwowano wzrost diurezy z oko³o
500 ml do ponad 3000 ml. Po usuniêciu cewnika do dializ odst¹piono od ich
wykonywania w zwi¹zku z nie podwy¿szaniem siê stê¿enia mocznika i kreatyniny. Wynik badania w kierunku obecnoci p-ANCA by³ ujemny. Chor¹ wypisano
do domu w stanie ogólnym dobrym. Mimo wystêpuj¹cych nadal infekcji (dodatnie posiewy moczu, zapalenie p³uc), chora w ci¹gu 16 miesiêcy od ostatniego
wypisu nie wymaga³a leczenia dializacyjnego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 37-39)
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Microscopic polyangiitis as a cause of deterioration
of renal function in an older patient
In a woman C.G, aged 72, diagnosis of chronic renal failure, chronic pyelonephritis, microscopic polyangiitis (p-ANCA  31.8 IU/ml) and pneumonia with pleuritis was established during hospitalization. After initiation of hemodialysis
therapy, treatment with metylprednizolone was introduced. The patient was discharged home in good condition. During the next few months the patient was
hospitalized three times because of infections and difficulties with vascular
access. Metylprednizolone therapy was continued and p-ANCA concentration
decreased to 10.5 IU/ml. After one week since last hospitalization, the patient
was admitted to the hospital again because of difficulties with nasal bleeding.
Additionally, bilateral pneumonia was diagnosed. After hydration daily diuresis
increased from 500 ml to 3000 ml. Hemodialysis therapy was stopped and dialysis catheter was removed. An increase in serum creatinine and urea concentration was not observed. Control examination of p-ANCA was negative. The patients was discharged home in good condition. Despite susceptibility to infections (urinary track infections, pneumonia), the patient did not require
hemodialysis treatment since last discharge 16 months ago.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 37-39)
Wstêp
Zgodnie z kryteriami ACR i Chappel Hill
International Consensus uk³adowe zapalenia naczyñ obejmuj¹ ziarniniaka Wegenera
(WG), mikroskopowe uogólnione zapalenie
naczyñ (MPA), zespó³ Churg-Straussa
(CSS), krioglobulinemiê, leukocytoklastyczne zapalenie naczyñ skórnych, plamicê
Henocha-Schönleina i postaæ mikroskopow¹ guzkowego zapalenia têtnic. U osób w
podesz³ym wieku (powy¿ej 65 lat) ró¿ne
postaci zapalenia naczyñ wystêpuj¹ z czêstoci¹ ok. 43% [8]. U osób starszych naj-

czêciej wykazywano MPA (53,1%), nastêpnie leukocytoklastyczne zapalenie naczyñ
(12,5%), plamicê Henocha-Schönleina
(6,2%), WG (6,2%) i krioglobulinemiê
(3,1%). Znaczna liczba przypadków pozosta³a niesklasyfikowana.
Przedstawiony przypadek uwa¿amy za
interesuj¹cy ze wzglêdu na odwracalnoæ
uszkodzenia nerek w przebiegu MPA leczonego kortykosteroidami u osoby w wieku
podesz³ym.
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Omówienie przypadku

Chora C. G., lat 72, zosta³a przyjêta do Kliniki
Nefrologii 17.08.2004 z podejrzeniem p-ANCA
dodatniego zapalenia naczyñ z zajêciem nerek.
Rozpoznanie wstêpne postawiono w szpitalu rejonowym na prze³omie czerwca i lipca 2004 r., gdzie
stwierdzono obecnoæ p-ANCA, zmiany w³ókniste
w dolnych partiach obu pól p³ucnych, podwy¿szone stê¿enie kreatyniny i mocznika w surowicy oraz
niedokrwistoæ.
Przy przyjêciu do Kliniki stan chorej by³ ciê¿ki. Pacjentka zg³asza³a os³abienie, okresowo pojawiaj¹c¹ siê dusznoæ oraz spadek masy cia³a o
oko³o 9 kg w przeci¹gu 6 miesiêcy.
W wywiadzie podawa³a nawracaj¹ce infekcje
uk³adu oddechowego. Objawów dysurycznych nie
zg³asza³a. W badaniu przedmiotowym stwierdzono wyniszczenie (wskanik masy cia³a (BMI)  15,6
kg/m2), wyk³adniki odwodnienia oraz zapalenia p³uc
potwierdzone badaniem radiologicznym (RTG)
klatki piersiowej. Cinienie têtnicze krwi wynosi³o
100/60 mmHg.
Z odchyleñ w badaniach laboratoryjnych
stwierdzono podwy¿szone stê¿enie bia³ka C-reaktywnego w surowicy (CRP)  87,2 mg/l, kwasicê
metaboliczn¹ (pH  7,20, HCO3-  8,7 mmol/l), niedokrwistoæ normocytarn¹ (Hb  10,7 g/dl, MCV 
86,3 fl), podwy¿szone stê¿enie kreatyniny (4,9 mg/
dl) i mocznika (280 mg/dl) w surowicy, obni¿one
stê¿enie bia³ka ca³kowitego (5,8 g/dl) i albumin (2,0
g/dl) w surowicy, niewielki bia³komocz (0,54 g/d) i
erytrocyturiê (4-6 krwinek w polu widzenia) oraz
leukocyturiê (25-30 leukocytów w polu widzenia).
W posiewie moczu wykonanym przy przyjêciu
wyhodowano Enterococcus cloacae i Enterococcus faecalis w liczbie 105 cfu/ml. Klirens kreatyniny wyliczony wg Cockcrofta-Gaulta wynosi³ 7,06
ml/min/1,73 m2 powierzchni cia³a. Potwierdzono
obecnoæ p-ANCA, których stê¿enie w surowicy w
kolejnych badaniach wzrasta³o z 19,4 IU/ml
(23.08.2004) do 31,8 IU/ml (27.09.2004). Obecnoci c-ANCA i anty-dsDNA nie wykazano.
Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy
brzusznej wykaza³o ma³e nerki (prawa: 8,9 x 3,1
cm, lewa: 10,2 x 4,3 cm) o nieregularnej warstwie
korowej i nieregularnym obrysie (blizny). Innych
odchyleñ w badaniu USG nie stwierdzono.
U chorej rozpoznano przewlek³¹ niewydolnoæ
nerek, prawdopodobnie w przebiegu przewlek³ego cewkowo-ródmi¹¿szowego infekcyjnego zapalenia nerek, zapalenie ma³ych naczyñ i zapalenie
p³uc z odczynem op³ucnowym. Nie mo¿na by³o wykluczyæ, ¿e stwierdzona niewydolnoæ nerek uleg³a nasileniu wskutek objêcia naczyñ nerkowych
procesem zapalnym. Biopsji nerki nie wykonano
ze wzglêdu na obraz morfologiczny nerek w badaniu USG oraz ciê¿ki stan ogólny chorej.
W trakcie antybiotykoterapii uzyskano wyrane zmniejszenie iloci p³ynu w lewej jamie op³ucnej oraz ust¹pienie zagêszczeñ zapalnych. W obu
dolnych polach p³ucnych opisano w RTG zmiany
marskie. Leukocyturia ust¹pi³a, kolejny posiew
moczu by³ ja³owy, stê¿enie CRP w surowicy obni¿y³o siê do wartoci poni¿ej 5 mg/l (17.09.2004).
21.08.2004 wytworzono u chorej przetokê têtniczo-¿yln¹, która jednak wkrótce po wykonaniu
zakrzep³a. 03.09.2004 wykonano kolejn¹ przetokê. 08.09.2004 z powodu wyst¹pienia obrzêku p³uc
za³o¿ono cewnik do hemodializy (HD) i wykonano

38

pierwsz¹ HD, po której, podano chorej pierwszy
puls metyloprednizolonu (250 mg i.v.). Kolejne 3
pulsy po 250 mg metyloprednizolonu ka¿dy, podawane by³y co drugi dzieñ. Od 16.09.2004 podawano doustnie 32 mg metyloprednizolonu.
Podczas hospitalizacji wykluczono u chorej
grulicê, infekcje wirusami zapalenia w¹troby typu
B i C, HIV oraz CMV, EBV i HSV.
Chor¹ wypisano do domu (23.09.2004 r.) w
stanie ogólnym dobrym z zaleceniem kontynuacji
leczenia powtarzan¹ HD, przyjmowania metyloprednizolonu w zmniejszaj¹cych siê dawkach oraz
digoksyny, kwasu acetylosalicylowego w dawce
kardiologicznej, karwedilolu, furosemidu, wêglanu
wapnia, alfakalcydolu, pantoprazolu i piracetamu.
17.12.2004 chora zosta³a ponownie przyjêta
do Kliniki Nefrologii z podejrzeniem zapalenia p³uc.
Zg³asza³a znaczne os³abienie, dusznoæ oraz suchy kaszel utrzymuj¹cy siê od 7 dni. Gor¹czka
(39°C) wyst¹pi³a po raz pierwszy w dniu przyjêcia
do Kliniki podczas zabiegu HD.
W badaniu przedmiotowym utrzymywa³y siê
wyk³adniki wyniszczenia. Stwierdzono tak¿e os³abienie szmeru pêcherzykowego po stronie prawej,
a w badaniu RTG klatki piersiowej zagêszczenia
o charakterze zapalnym obwodowo w obu rodkowych polach p³ucnych, zw³aszcza po stronie prawej, niejednorodne zagêszczenia przysercowo po
stronie lewej oraz sp³ycenie prawego k¹ta przeponowo-¿ebrowego. Z odchyleñ w badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwy¿szone stê¿enie w
surowicy CRP (106 mg/l), mocznika (89 mg/dl), kreatyniny (5,0 mg/dl), kwasu moczowego (7,6 mg/
dl) i cholesterolu ca³kowitego (257 mg/dl), niedokrwistoæ (Hb  6,5 g/dl) i obni¿one stê¿enie albumin w surowicy (2,9 g/dl).
W zwi¹zku z utrzymywaniem siê gor¹czki
przez 5 dni pomimo antybiotykoterapii wykonano
posiew krwi i moczu. W posiewie moczu wyhodowano 10^5 cfu/ml Citrobacter freundii complex, a
w posiewie krwi  Staphylococcus epidermidis. Po
kolejnej modyfikacji prowadzonej antybiotykoterapii
uzyskano normalizacjê temperatury cia³a, ust¹pienie zmian os³uchowych w p³ucach, obni¿enie stê¿enia CRP w surowicy do 16,5 mg/l (03.01.2005)
oraz ja³owy kontrolny posiew krwi. Nie uda³o siê
uzyskaæ ja³owego posiewu moczu.
Kontrolne stê¿enie p-ANCA w surowicy wynosi³o 26,6 IU/ml. W trakcie hospitalizacji stopniowo
zmniejszano dawkê metyloprednizolonu z 28 do
16 mg co drugi dzieñ.
Podjêto nieudan¹ próbê nak³ucia wykonanej
we wrzeniu przetoki têtniczo-¿ylnej, wokó³ której
utworzy³ siê krwiak. Po konsultacji z chirurgiem
naczyniowym i badaniu dopplerowskim przetoki
zadecydowano o zabiegu jej rekonstrukcji. Zabieg
wykonano 13.01.2005. Po dwóch dniach chor¹ wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym z zaleceniem kontynuacji leczenia powtarzan¹ HD, przyjmowania metyloprednizolonu w dawce 16 mg co
drugi dzieñ, i kontynuowania terapii pantoprazolem, furosemidem, karwedilolem, alfakalcydolem,
allopurinolem i atorwastatyn¹.
Kolejna hospitalizacja chorej (16.03.2005) by³a
spowodowana krwawieniem z przetoki têtniczo¿ylnej. W badaniu przedmiotowym stwierdzono
krwiak obejmuj¹cy czêæ przyrodkow¹ przedramienia lewego, boczn¹ i oko³o 1/2 tylnej i 1/3 przedniej powierzchni klatki piersiowej oraz okolicê bocz-

n¹ lew¹ brzucha. W badaniach laboratoryjnych
wykazano znaczn¹ niedokrwistoæ (Hb  6,6 g/dl)
i podwy¿szone stê¿enie CRP (35,6 mg/dl) w surowicy. W zwi¹zku obecnoci¹ krwiaka w³¹czono
os³onowo antybiotyk i uzyskano spadek stê¿enia
CRP do < 5 mg/dl (21.03.2005).
Odst¹piono od celowanej antybiotykoterapii
zaka¿enia uk³adu moczowego (wyhodowano Citrobacter freundii complex) ze wzglêdu na brak
objawów dysurycznych.
Kontrolne stê¿enie p-ANCA w surowicy wynosi³o 10,5 IU/ml  kontynuowano wiêc stopniowe
zmniejszanie dawek metyloprednizolonu do 8 mg
co drugi dzieñ.
Po konsultacji chirurga naczyniowego ustalono termin wytworzenia przetoki ze sztucznym naczyniem na 02.04.2005. Chor¹ wypisano do domu
w stanie ogólnym doæ dobrym 26.03.2005, z zaleceniem kontynuowania leczenia powtarzan¹ HD
i utrzymaniem leczenia jak po ostatniej hospitalizacji, z uwzglêdnieniem ni¿szej dawki metyloprednizolonu (8 mg co drugi dzieñ) i odstawieniem atorwastatyny (stê¿enie ca³kowitego cholesterolu w
surowicy  123 mg/dl).
02.04.2005 chora zosta³a przyjêta do Kliniki
Nefrologii z powodu pokrwawienia z miejsca po
za³o¿eniu przetoki têtniczo-¿ylnej z protez¹ naczyniow¹. W badaniu przedmiotowym obserwowano
resorbuj¹cy siê krwiak opisany wy¿ej. Z istotnych
odchyleñ w badaniach laboratoryjnych obecne by³o
podwy¿szone stê¿enie CRP w surowicy (37,0 mg/
dl) i umiarkowana niedokrwistoæ (Hb  10,3 g/dl).
Po ustaniu krwawienia i okresie obserwacji chora
zosta³a wypisana do domu 08.04.2005 w stanie
ogólnym doæ dobrym z zaleceniem kontynuowania dotychczasowego leczenia.
Ponownie chora zosta³a przyjêta do Kliniki
Nefrologii 15.04.2005 z powodu trudnego do opanowania krwawienia z nosa, które wyst¹pi³o w trakcie HD. Po opanowaniu krwawienia leczenie szpitalne kontynuowano z powodu wyst¹pienia stanów
podgor¹czkowych (37,6oC) i suchego kaszlu. W
badaniu przedmiotowym nad dolnymi partiami obu
p³uc s³yszalne by³y trzeszczenia i furczenia, a w
RTG klatki piersiowej stwierdzono w obu dolnych
polach p³ucnych zagêszczenia bronchopneumoniczne oraz wzmo¿enie rysunku zrêbu p³ucnego.
W badaniach laboratoryjnych obserwowano
podwy¿szone stê¿enie w surowicy CRP (38,4 mg/
l), mocznika (136 mg/dl), kreatyniny (4,3 mg/dl) i
cholesterolu ca³kowitego (249 mg/dl) oraz niedokrwistoæ (Hb  8,7 g/dl).
W wyniku antybiotkoterapii uzyskano normalizacjê temperatury cia³a i ust¹pienie zmian os³uchowych w p³ucach oraz spadek stê¿enia CRP w
surowicy do 27,5 mg/l (25.04.2005). Po otrzymaniu wyniku posiewu z koñcówki cewnika do dializy
(Staphylococcus epidermidis) zmieniono podawany antybiotyk.
Po usuniêciu cewnika do HD odst¹piono od
wykonywania HD, gdy¿ po odpowiednim nawodnieniu chorej stwierdzono wzrost diurezy z oko³o
500-1000 ml do ponad 3000 ml. Kontrolny wynik
stê¿enia p-ANCA w surowicy by³ ujemny, a stê¿enie kreatyniny w surowicy wynosi³o 4,3 mg/dl.
W posiewie moczu po raz kolejny wyhodowano Citrobacter freundii complex, ale z powodu braku objawów dysurycznych odst¹piono od leczenia.
B. Solnica i wsp.

Chor¹ wypisano do domu 29.04.2005 w stanie ogólnym dobrym, bez potrzeby dalszego leczenia powtarzan¹ HD, z zaleceniem przyjmowania 8 mg metyloprednizolonu co drugi dzieñ oraz
kontynuowania terapii pantoprazolem, furosemidem, karwedilolem, alfakalcydolem, allopurinolem
i atorwastatyn¹.
W obserwacji ambulatoryjnej stwierdza siê
dodatnie bezobjawowe posiewy moczu, a w lipcu
2006 r. wyst¹pi³o zapalenie p³uc.
Po 16 miesi¹cach od zakoñczenia leczenia HD
stan chorej jest dobry. BMI wzrós³ do 19,4 kg/m2.
Stê¿enie kreatyniny w surowicy wynosi 3,5 mg/dl,
a klirens kreatyniny obliczony wg wzoru Cockcrofta-Gaulta  12,8 ml/min/1,73 m2 powierzchni cia³a. Metyloprednizolon chora otrzymuje w dawce 4
mg co drugi dzieñ.
Omówienie
U badanej chorej rozpoznano MPA, najczêciej opisywan¹ postaæ uogólnionego
zapalenia naczyñ u osób w wieku podesz³ym
[8]. U osób doros³ych, nie selekcjonowanych
pod wzglêdem wieku, MPA wystêpuje w
27% przypadków zapaleñ naczyñ. Choroba
najczêciej obejmuje nerki (67% przypadków) i p³uca (53% przypadków) [8]. W innych postaciach uk³adowych zapaleñ naczyñ zmiany w nerkach opisywano w 45%
(CSS) - 90% (postaæ mikroskopowa guzkowego zapalenia têtnic) przypadków [5].
Etiopatogeneza zmian naczyniowych
wi¹¿e siê przypuszczalnie z wystêpowaniem
w surowicy chorych przeciwcia³ skierowanych przeciwko sk³adnikom cytoplazmy granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA)
lub z gromadzeniem kompleksów immunologicznych w cianach naczyñ [7]. Najczêciej wykrywane ANCA skierowane s¹ przeciwko proteinazie 3 (cANCA) lub mieloperoksydazie (pANCA). Wymienione przeciwcia³a zaanga¿owane s¹ przypuszczalnie w
proces aktywacji granulocytów, prowadz¹cy do uszkodzenia komórek ródb³onka i

powstawania nacieków zapalnych w cianach naczyñ [7]. U prezentowanej chorej
objawom choroby nerek towarzyszy³o narastanie w surowicy stê¿enia pANCA, a remisja choroby przebiega³a z niewykrywaniem tych przeciwcia³ w surowicy chorej.
Zajêcie nerek w MPA przebiega z objawami k³êbuszkowego zapalenia nerek
(zmiany w osadzie moczu, bia³komocz), ale
nadcinienie têtnicze jest rzadkie, gdy¿ choroba nie obejmuje du¿ych i rednich naczyñ
krwiononych [9]. Zmiany w nerkach prowadz¹ do upoledzenia ich czynnoci w
40% przypadków, przy czym u 26% chorych
rozwija siê schy³kowa niewydolnoæ nerek
[8]. W opisywanym przypadku tak¿e dosz³o
do znacznego pogorszenia czynnoci nerek,
które mia³o charakter czêciowo odwracalny, umo¿liwiaj¹cy dalsze leczenie chorej bez
stosowania terapii nerkozastêpczej.
W diagnostyce ró¿nicowej wykluczono
inne choroby, przebiegaj¹ce z obecnoci¹
ANCA: ziarniniaka Wegenera  wobec niewystêpowania w surowicy chorej cANCA;
postaæ klasyczn¹ guzkowego zapalenia têtnic  wobec nie stwierdzania nadcinienia
têtniczego, a postaæ mikroskopow¹ i SCC wobec prawid³owej eozynofilii.
W leczeniu MPA znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ kortykosteroidy i do¿ylne pulsacyjne lub
doustne podawanie cyklofosfamidu [2]. U
chorych w podesz³ym wieku leczenie takie
stosowano w po³owie przypadków, przy
czym wszyscy leczeni chorzy wykazywali
zajêcie nerek [8]. Inne metody terapii obejmuj¹ podawanie trimetoprimu z sulfametoksazolem [9], metotreksatu, azatiopryny, cyklosporyny [3], infliksimabu, etanerceptu, rituksimabu i deoksyspergualiny [6].
Doniesienia na temat d³ugoterminowego rokowania u chorych z MPA s¹ rozbie¿ne. Chorzy leczeni cyklofosfamidem wykazywali d³ugoterminow¹ remisjê w 60-85%
przypadków [1,4]. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
u osób starszych gorsze rokowanie zwi¹-
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zane jest z obaw¹ stosowania cyklofosfamidu [8].
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