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Zw³óknienie pozaotrzewnowe  opis
15 przypadków oraz przegl¹d pimiennictwa
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Zw³óknienie pozaotrzewnowe (ang. retroperitoneal fibrosis, RF) jest tocz¹c¹ siê w przestrzeni pozaotrzewnowej niespecyficzn¹ reakcj¹ zapaln¹, której
istot¹ jest rozplem tkanki ³¹cznej, wystêpuj¹cy najczêciej wokó³ aorty, ale
mog¹cy obj¹æ w³aciwie ka¿dy narz¹d le¿¹cy w tej okolicy. Najczêciej obserwuje siê objawy zwi¹zane ze zwê¿eniem moczowodów. W pracy retrospektywnie przeanalizowano 15 przypadków RF rozpoznanych w latach 1990-2005. W 1/
3 przypadków RF wystêpowa³o z têtniakiem aorty brzusznej, w 1/3 z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy. Pozostali chorzy mieli podwy¿szone ryzyko
rozwoju mia¿d¿ycy (starszy wiek, nadcinienie têtnicze, cukrzyca). redni wiek
w okresie wystêpowania pierwszych objawów wynosi³ 55,5 lat. RF wystêpowa³o
z podobn¹ czêstoci¹ u mê¿czyzn jak i u kobiet. U 14/15 chorych z RF stwierdzono wodonercze przynajmniej 1 nerki. Leczeniem zabiegowym by³o najczêciej
czasowe za³o¿enie cewników moczowodowych. W leczeniu zachowawczym
stosowano steroidy, tamoksyfen, cyklofosfamid i azatioprynê. W pracy poddano tak¿e analizie dotychczasowe pimiennictwo w jêzyku polskim dotycz¹ce 26
przypadków RF, zwracaj¹c uwagê na zmiany jakie zasz³y w epidemiologii,
diagnostyce i leczeniu tego schorzenia w Polsce w przeci¹gu 40 lat.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 133-140)
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Retroperitoneal fibrosis  analysis of 15 cases
and review of papers previously published in Polish
Retroperitoneal fibrosis (RF) is a nonspecific inflammatory process characterised by presence of chronic inflammation and marked fibrosis of retroperitoneal tissue, which usually surrounds the abdominal aorta. The retroperitoneal
fibrosis entraps the ureters and other abdominal organs. The most common
complication of RF is an ureteral obstruction. The cohort of 15 patients in whom
the diagnosis of RF was established during a 16-year period of time (1990-2006)
was analyzed. In this cohort 1/3 of patients with RF had aortic aneurysm, 1/3
had autoimmune thyroiditis and 1/3 had high cardiovascular risk factors (advanced age, hypertension and diabetes mellitus). The mean age of first symptoms was 55,5 years. The frequency of RF was similar inboth sexes. In 14/15
cases hydronephrosis of at least one kidney was observed. The most common
urological treatment was temoporary ureteral catheterization. The conservative
treatment consisted of steroids, tamoxifen, cyclophosphamide and azathioprine.
Review of papers previously published in Polish is also presented in this paper.
The changes in epidemiology and approach to patients are discussed
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 133-140)
Wstêp
Zw³óknienie pozaotrzewnowe (ang. retroperitoneal fibrosis, RF), jest schorzeniem,
którego istot¹ jest rozplem tkanki ³¹cznej w
przestrzeni pozaotrzewnowej, g³ównie wokó³ aorty. Mo¿e ona obejmowaæ i uciskaæ
tak¿e ¿y³ê g³ówn¹ doln¹, jej odga³êzienia; a
tak¿e odga³êzienia aorty, w tym têtnice
trzewne [44]. Czêsto ucisk dotyczyæ mo¿e
moczowodów, rzadziej innych narz¹dów
m.in. dwunastnicy, dróg ¿ó³ciowych, ¿y³y
wrotnej [6,44]; a nawet rdzenia krêgowego
[4]. Po raz pierwszy choroba zosta³a opisana w 1905 roku przez Albarrana [1], a w
1948 pierwsze doniesienie w jêzyku angielskim opublikowa³ Ormond, od którego na-

zwiska pochodzi eponim pierwotnej postaci
RF. W pimiennictwie istniej¹ informacje dotycz¹ce kilkuset przypadków RF oraz obszerne opracowania przegl¹dowe [47]. Szacuje siê, ¿e czêstoæ tego schorzenia wynosi oko³o 1/200 000 [46], trudno wiêc uznaæ
RF za jednostkê wybitnie kazuistyczn¹.
RF dzieli siê na postaæ pierwotn¹ i wtórn¹. Pierwotna (idiopatyczna) postaæ choroby dotyczy 70% przypadków (ang. idiopathic retroperitoneal fibrosis, IRF, choroba
Ormonda). IRF czêciej spotyka siê u mê¿czyzn ni¿ kobiet; w stosunku 1 do 0,66; wystêpuje zwykle miêdzy 40 a 60 rokiem
¿ycia [46,47].
Chorzy z postaci¹ wtórn¹ stanowi¹ 30%
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przypadków RF. Najczêstsz¹ przyczyn¹ tej
postaci jest têtniak aorty brzusznej (RF zwi¹zana z têtniakiem  ang. perianeurysmal retroperitoneal fibrosis, PRF, PARF). W niektórych przypadkach RF mo¿e powstaæ
wtórnie do têtniaka têtnicy biodrowej [26].
Innymi przyczynami wtórnego RF s¹: wczeniejsza radioterapia lub zabieg operacyjny
w przestrzeni pozaotrzewnowej; inne, ni¿
zabieg operacyjny urazy tej okolicy (krwiaki, zaciek moczu); nowotwory pierwotne lub
przerzuty nowotworowe do tej przestrzeni
(g³ównie przerzuty raków przewodu pokarmowego, p³uc, piersi, jajnika oraz ch³oniaki
i miêsaki) [47]. Wród czynników wtórnych
wymienia siê tak¿e infekcje (odmiedniczkowe zapalenie nerek, grulicê, histoplazmozê); leki (m.in. ergotaminê, metyldopê, hydralazynê, metysergid, niektóre beta-blokery, bromokryptynê) [47, 53]. Wobec rzadkiego wystêpowania RF i powszechnoci stosowania niektórych leków trudno jest udowodniæ czy s¹ one jej przyczyn¹, czy jednym z czynników ryzyka, albo czy zwi¹zek
leku z chorob¹ jest tylko pozorny (np. betablokery s¹ powszechnie stosowane w leczeniu nadcinienia têtniczego, czêsto spotykanego u chorych z RF). W ostatnim okresie najwiêksz¹ liczbê prac powiêcono polekowemu RF zwi¹zanemu z pergolidem
(dopaminergiczny agonista zalecany w chorobie Parkinsona). Dowodem na silny zwi¹zek tego leku z wyst¹pieniem choroby jest
remisja RF po jego odstawieniu [2]. Wtórna
postaæ RF mo¿e wyst¹piæ w ka¿dym wieku,
z równ¹ czêstoci¹ u obu p³ci.
Obraz kliniczny obu postaci RF jest podobny i ma³o specyficzny, dlatego te¿ sprawia on trudnoci diagnostyczne i czêsto
opónia rozpoznanie choroby. Do najczêstszych objawów nale¿¹ bóle w obrêbie jamy
brzusznej i okolicy lêdwiowej, rwa udowa,
chudniêcie, gor¹czka lub stany podgor¹czkowe. Czêsto wystêpowaæ mo¿e nadcinienie têtnicze  bêd¹ce wynikiem niewydolnoci nerek lub zwê¿enia têtnic nerkowych.
Najczêstsze odchylenia w badaniach laboratoryjnych to podwy¿szone wartoci OB i
CRP, niedokrwistoæ i wzrost wskaników
niewydolnoci nerek.
Obie postacie RF, razem z zapaleniem
têtniaka aorty brzusznej (ang. inflammatory
abdominal aortic aneurysm, IAAA) zalicza
siê do tej samej grupy schorzeñ okrelanych
jako przewlek³e zapalenie oko³oaortalne
(ang. chronic periaortitis). We wszystkich
trzech postaciach tej choroby wystêpuj¹
identyczne zmiany histopatologiczne. Ró¿ni je przyczyna (wtórne do têtniaka i pierwotne) oraz zajêcie okolicznych narz¹dów
 np. zwê¿enia moczowodów, co wystêpuje
tylko w dwóch pierwszych przypadkach [17].
Rozpoznanie RF ustala siê najczêciej
na podstawie badañ obrazowych  tomografii komputerowej (TK) lub dok³adniejszego badania j¹drowego rezonansu magnetycznego (MRI). W leczeniu stosuje siê
g³ównie steroidy, leki immunosupresyjne (cyklofosfamid, azatioprynê, cyklosporynê) i tamoksyfen [21, 47]. Skutecznoæ steroidoterapii ocenia siê na oko³o 70-90%, jednak po
ich odstawieniu czêste s¹ nawroty. Ocenê
skutecznoci ró¿nych metod leczenia utrudnia brak jednolitego zdefiniowania remisji
choroby. RF nie dotyczy pierwotnie nerek,
jednak mo¿e powodowaæ pozanerkow¹ ich
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niewydolnoæ (PNNN), dlatego te¿ czêæ
chorych z RF znajduje siê pod opiek¹ nefrologów. Charakter schorzenia powoduje,
¿e chorzy z RF kierowani s¹ tak¿e do urologów, chirurgów naczyniowych jak i internistów, a do postawienia prawid³owego rozpoznania dochodzi czêsto wiele miesiêcy od
wyst¹pienia pierwszych objawów.
Etiopatogeneza RF
W etiopatogenezie RF brana jest pod
uwagê odpowied uk³adu immunologicznego na jeszcze nie poznany antygen, która
mog³aby charakteryzowaæ siê klinicznie zarówno wyst¹pieniem choroby autoimmunologicznej (np. reumatoidalne, m³odzieñcze
zapalenie stawów, kolagenozy, k³êbuszkowe zapalenia nerek, zapalenia naczyñ) jak i
zw³óknieniem pozaotrzewnowym. Przes³ank¹ za autoimmunologicznym mechanizmem
RF mo¿e byæ tak¿e jego wspó³wystêpowanie z innymi chorobami z autoagresji (g³ównie autoimmunologicznymi postaciami zapalenia tarczycy, ale tak¿e reumatoidalnym
zapaleniem stawów, toczniem uk³adowym,
ziarniniakiem Wegenera, autoimmunologicznym zapaleniem trzustki); ponadto u
czêci bezobjawowych chorych z RF wystêpuj¹ przeciwcia³a ANA, ANCA lub czynnik
reumatoidalny [28,47]. S³usznoci teorii autoimmunologicznej dowodzi tak¿e skutecznoæ terapii lekami immunosupresyjnymi,
g³ównie steroidami.
Coraz wiêcej dowodów wskazuje na
mo¿liwoæ patogenetycznego zwi¹zku miêdzy rozwojem stanu zapalnego w cianie
aorty, którego indukcjê przypisuje siê ulegaj¹cym oksydacji lipoproteinom wchodz¹cym w sk³ad p³ytki mia¿d¿ycowej a powstaniem zapalnego têtniaka aorty [27]. Proces
obejmuj¹cy vasa vasorum powoduje destrukcjê ciany aorty, wyzwala powstanie
oko³oaortalnych zmian zapalnych i prowadziæ mo¿e do RF [27]. Od lat 30 zesz³ego
stulecia zajmowano siê udowodnieniem
zwi¹zku pomiêdzy zmianami zapalnymi wystêpuj¹cymi w obrêbie naczyñ a wyst¹pieniem RF [15], dopiero jednak w 1972 roku
Walker udokumentowa³ wyrany zwi¹zek
miêdzy wyst¹pieniem têtniaka aortybrzusznej a RF na podstawie opisywanych 17 przypadków pacjentów, u których obydwa te
objawy wyst¹pi³y wspólnie. Po raz pierwszy
w doniesieniu tym u¿yto pojêcia têtniaka zapalnego [49]. Zwi¹zek RF z têtniakiem zapalnym t³umaczy teoria dotycz¹ca etiopatogenezy wtórnych zapaleñ naczyñ. Opisuje
ona mechanizm zniszczenia ciany naczynia jako efekt odpowiedzi uk³adu immunologicznego na ró¿norodne jej nieprawid³owoci. Odpowied zapalna obejmuje uaktywnienie niespecyficznych komórek fagocytuj¹cych, makrofagów i neutrofili. Proces
ten mo¿e byæ zwi¹zany z ródb³onkiem naczyñ, z czynnikami przylegania jak i z uaktywnieniem sk³adowych dope³niacza, uk³adu kinin i kaskady krzepniêcia. Konsekwencj¹ procesu zapalnego jest aktywowanie
specyficznych limfocytów T, wraz z uwolnieniem cytokin, co prowadzi do pobudzenia
odpowiedzi komórkowej i pojawienia siê
efektów uk³adowych (zwiêkszenie iloci bia³ek ostrej fazy, gor¹czka). Zamkniêcie naczyñ prowadziæ mo¿e do miejscowych zmian
niedokrwiennych w unaczynionych tkankach. Naturalna ewolucja zmian zapalnych

mo¿e powodowaæ powstanie miejscowego
procesu zw³óknienia.
Interesuj¹cym zagadnieniem wydaje siê
byæ wspó³istnienie mia¿d¿ycy naczyñ, której towarzyszy oko³onaczyniowy odczyn zapalny z wyst¹pieniem RF. Pocz¹tkowo uwa¿ano, i¿ jest to spowodowane reakcj¹ alergiczn¹ na antygen sk³adowej blaszki
mia¿d¿ycowej [49]. Nastêpnie stwierdzono,
¿e proces zapalny wokó³ poszerzonej
mia¿d¿ycowo aorty jest immunologiczn¹
odpowiedzi¹ na antygen ceroidu. Lipoproteina ta bêd¹ca sk³adow¹ blaszki mia¿d¿ycowej obecnej wewn¹trz naczynia, przenikaj¹c przez jego ciany do okolicy przydanki, zdolna jest do wyindukowania powstania przeciwcia³ klasy IgG i IgM [32]. Okazuje siê, ¿e przeciwcia³a te obecne s¹ nie tylko w nacieku zapalnym oko³onaczyniowym,
ale tak¿e jako wolne cz¹steczki kr¹¿¹ce w
surowicy u chorych z chorob¹ mia¿d¿ycow¹. Badanie ekspresji genów w tkance nacieku zapalnego dowiod³y obecnoci cytokin zapalnych (IFN-gamma, IL-1alfa, IL-2,
receptora IL-2 oraz IL-4) [35]. Najprawdopodobniej du¿a aktywnoæ tych cytokin ma
znacz¹cy wp³yw na powstanie procesu w³óknienia tkanki zapalnej. Ponadto same makrofagi i limfocyty mog¹ poprzez w³asne
dzia³anie bezporednie jak i produkuj¹c
czynnik wzrostu fibroblastów wp³ywaæ na ich
proliferacjê. Wydaje siê wiêc, ¿e istniej¹
podstawy by uznaæ proces zapalny tocz¹cy
siê w obrêbie ciany naczyñ (vasculitis) za
czynnik wywo³uj¹cy zw³óknienie pozaotrzewnowe, co ma potencjalnie du¿e znaczenie w diagnostyce i terapii.
RF w pimiennictwie polskim
W dostêpnym pimiennictwie polskim
istnieje ponad 20 prac powiêconych temu
zagadnieniu; pierwsze pochodz¹ z lat 60
[37], a w ostatnich 10 latach opublikowano
kilkanacie artyku³ów, które dotycz¹ opisów
od jednego do trzech przypadków [57].
Co interesuj¹ce prace dotycz¹ce RF pochodzi³y z ró¿nych klinik i oddzia³ów: urologicznych, nefrologicznych, internistycznych,
chirurgii ogólnej i naczyniowej, ale tak¿e chorób p³uc i grulicy, kardiologicznych, okulistycznych, chemioterapii onkologicznej, alergologii, a nawet po³o¿nictwa i ginekologii.
Nale¿y w tym miejscu wspomnieæ o szczegó³owej analizie 32 przypadków IAAA [58].
Cel badania
Dotychczasowe krajowe doniesienia
mia³y charakter kazuistyczny, lub przegl¹dowy [56], dlatego celem naszej pracy by³a
ocena czêstoci wystêpowania RF, jego
przebiegu klinicznego i leczenia wród chorych Poradni kilku orodków nefrologicznych
w Polsce.
Material i metody

Dane zebrane na podstawie dokumentacji
poradni specjalistycznych. W badaniu retrospektywnie oceniono dane dotycz¹ce 15 chorych z rozpoznanym RF z Poradni Chorób Nerek AM w
Gdañsku (9 chorych), Poradni Endokrynologicznej AM w Gdañsku (2), Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantologicznej we Wroc³awiu (2), Poradni Nefrologicznej AM w Warszawie (1) i Oddzia³u
Nefrologii w Bytomiu (1). Analizie poddano tak¿e
dwa przypadki IAAA leczone obecnie w Poradni
W. Wo³yniec i wsp.

Tabela Ia
Ogólna charakterystyka chorych z RF.
General characteristics of patients with RF.
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Tabela IB
Ogólna charakterystyka chorych z IAAA.
General characteristics of patients with IAAA.
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rok
rozpoznania RF

w iek, w który m
w y stapi³y
pierw sze objaw y *

ZM

1990

JW

2002

chory

* wg roku kalendarzowego; (e) - chorzy pod opiek¹ Kliniki Endokrynologii AMG, (wr) - chorzy po opiek¹ Kliniki Nefrologii we Wroc³awiu, (w) - chory pod opiek¹ Poradni Nefrologicznej w Warszawie, (b) -chory po dopieka Poradni Nefrologicznej w Bytomiu, IRF - idiopatyczne RF, PRF - RF wtórne do têtniaka aorty brzusznej, IAAA - zapalenie têtniaka aorty
brzusznej, DM 1, DM 2 - cukrzyca typu 1, 2, RZS - reumatoidane zapalenie stawów, b.d. -brak danych.

Chorób Nerek w Gdañsku.
Zgromadzony materia³ z 5 orodków obejmowa³ ³¹cznie 17 chorych (8 K, 9 M), u których rozpoznanie postawiono w latach 1990-2005. Zebrano
dane dotycz¹ce wstêpnych objawów, diagnostyki
i leczenia chorych w oparciu o zgromadzon¹ dokumentacjê poradni przyszpitalnych. Dodatkowe
informacje uzyskano od lekarzy prowadz¹cych.
Ankieta. Autorzy pracy przes³ali drog¹ e-mailow¹ ankietê dotycz¹c¹ czêstoci wystêpowania
RF w poradniach nefrologicznych orodków akademickich oraz czêci wojewódzkich oddzia³ów nefrologicznych. Niestety, zebrane dane nie pozwoli³y odpowiedzieæ na pytanie jaka jest czêstoæ wystêpowania tego schorzenia w populacji poradni
nefrologicznych w Polsce. Tym niemniej, dziêki ankiecie dosz³o do wspó³pracy kilku orodków, a tak¿e uzyskano szereg dodatkowych interesuj¹cych
informacji.
Analiza pimiennictwa polskojêzycznego. Autorzy przeanalizowali dotychczas opublikowane w
jêzyku polskim prace kazuistyczne powiecone RF
[8,9,14,16-20,24,29,31,34,36-38,40,41,54, 55,
57,59].

Wyniki
Rok rozpoznania choroby. Najd³u¿sze
obserwacje dotycz¹ chorych bêd¹cych pod
opiek¹ poradni nefrologicznej AMG od pocz¹tku lat 90 (jeden przypadek IAAA i jeden
IRF). W poradni tej w 5/9 przypadków RF
rozpoznano w ostatnich 2 latach. Lata rozpoznañ przedstawia tabela Ia i Ib.
Liczba chorych w poradniach nefrologicznych. W poradni nefrologicznej AMG
chorzy z RF stanowi¹ oko³o 0,5% (9/2000).
W innych stanowi¹ ni¿szy procent  Warszawa 1/2500, Bytom 1/2000.
Wiek i pleæ chorych. redni wiek w
okresie wystêpowania pierwszych objawów
wynosi³ 55,5 (zakres 42-82). redni wiek, w
którym rozpoznawano chorobê wynosi³ 56,1
lat. RF wystêpowa³o z podobn¹ czêstoci¹
u mê¿czyzn i u kobiet. Dwa przypadki IAAA
dotyczy³y mê¿czyzn (tabela I i Ib).
Choroby towarzysz¹ce. Têtniak aorty
brzusznej wystêpowa³ u 6/17 analizowanych
chorych, w tym w dwóch przypadkach rozpoznano IAAA, a w 4 PRF. Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy wystêpowa³o u 5/
15 chorych z RF, dodatkowo u jednego cho-
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rego stwierdzono wole guzowate. U jednej
chorej wystêpowa³o RZS, u jednego cukrzyca typu 1, a u dwóch wieloletnia cukrzyca
typu 2. Dok³adne wywiady ujawni³y, ¿e jedna z chorych przyjmowa³a przez kilka lat
przed zachorowaniem preparaty ergotaminy (tabela Ia i Ib).
Objawy i wyniki badañ dodatkowych
na podstawie dokumentacji. Pierwsz¹ manifestacj¹ kliniczn¹ by³y najczêciej bóle w
obrêbie jamy brzusznej, ródbrzusza, okolicy lêdwiowej lub krzy¿owej. Dolegliwoci
te, o ró¿nym nasileniu wystêpowa³y u 13/15
chorych. Czêsto obserwowano tak¿e niespecyficzne objawy takie jak: z³e samopoczucie, stany podgor¹czkowe, czy chudniêcie  do 19 kg. U chorych z niewydolnoci¹
nerek typowe by³y nykturia i poliuria. Wystêpowa³y równie¿ rzadkie, ale charakterystyczne powik³ania  zapalenie ¿y³ g³êbokich koñczyny dolnej, objawy sugeruj¹ce
rwê kulszow¹ czy poszerzenie ¿y³ miednicy
mniejszej stwierdzane w badaniu ginekologicznym.
Niewydolnoæ nerek. U 14/15 chorych
z RF stwierdzono wodonercze przynajmniej
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1 nerki, u wiêkszoci pacjentów z wzrostem
stê¿enia kreatyniny (tabela II). U chorego
bez zajêcia moczowodów rozpoznano IRF.
Tak wiêc nie wszyscy chorzy z RF prezentowali niewydolnoæ nerek i nie wszyscy
chorzy z zajêciem nerek mieli obustronne
wodonercze. Podobne dane mo¿na odnaleæ w pimiennictwie. W jednej z prac, w
której opisano stosunkowo du¿¹ liczbê 39
chorych z RF w 21 przypadkach wystêpowa³o jednostronne wodonercze, w 16 dwustronne, a 2 chorych nie mia³o zastoju moczu [11].
Rozpoznanie RF. Lekarzami, którzy
rozpoznawali RF byli urolodzy (6/11), nefrolodzy (2/11), endokrynolodzy (2/11) i lekarze internici (1/11)  wyniki na podstawie
danych z AM w Gdañsku. Oba przypadki
IAAA rozpozna³ chirurg naczyniowy. Rozpoznanie RF postawiono na podstawie badania TK (8/15 przypadków), badania MRI (3/
15 przypadki), badania histopatologicznego wycinków pobranych ródoperacyjnie (4/
15 przypadków). Okres od wyst¹pienia
pierwszych objawów do rozpoznania wynosi³ do 36 miesiêcy, rednio 7,6. Przyk³ady
pomy³ek diagnostycznych wp³ywaj¹cych na
opónienie rozpoznania przedstawia tabela III.
Biopsja nerki. Biopsja nerki nie jest metod¹ diagnostyczn¹ w RF, wrêcz jest przeciwwskazana z uwagi na wodonercze. Tym
niemniej, jeden z chorych z niewielkim poszerzeniem UKM w USG mia³ wykonan¹
biopsjê nerki, która ujawni³a zmiany zapalne w ródmi¹¿szu. Zmiany takie by³y ju¿
opisywane wczeniej w pimiennictwie [12].
Leczenie zachowawcze. U wszystkich
chorych w³¹czono leczenie steroidami. U 10
zastosowano pocz¹tkowo do¿ylne pulsy
metylprednizolonu (SoluMedrol). U jednej
chorej by³a to jedyna terapia. U pozosta³ych podawano prednison (Encorton) w dawce pocz¹tkowej od 20 do 70 mg/dobê. Najkrótszy czas leczenia w przypadku uzyskania szybkiej remisji wynosi³ 6 miesiêcy. Najd³u¿sze okresy leczenia u chorych z czêciow¹ remisj¹ wynosz¹ 4 i 5 lat. W trzech
przypadkach stosowano tamoksyfen - w
dwóch jako lek pierwszego rzutu, w jednym
jako leczenie nawrotu. W pojedynczych
przypadkach stosowano azatioprynê i cyklofosfamid.
Dializoterapia. Dwóch chorych by³o dializowanych, ze wzglêdu na znacznie podwy¿szone wskaniki niewydolnoci nerek
oraz hiperkaliemiê, przed rozpoczêciem leczenia przyczynowego.
Leczenie zabiegowe  przywrócenie
dro¿noci moczowodu. Jak wspominano
wczeniej w 14 przypadkach stwierdzono
wodonercze przynajmniej 1 nerki. W trzech
przypadkach nie stosowano leczenia zabiegowego: w dwóch ze wzglêdu na niewielkie
wodonercze jednej nerki i szybk¹ poprawê
po leczeniu farkmakologicznym, a w jednym
ze wzglêdu na poprawê po leczeniu i du¿e
ryzyko leczenia zabiegowego zwi¹zane z
wiekiem i chorobami wspó³istniej¹cymi.
Leczono 11 chorych. Najczêciej stosowano cewniki moczowodowe double-J. W
przypadku uzyskania szybkiej remisji cewniki utrzymywano do 4 miesiêcy, u chorych
bez remisji sta³e wymiany cewników stosuje siê przez kilka lat. Za³o¿enie cewników
double-J jako jedyn¹ metodê leczenia za-
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Tabela II
Stê¿enia kreatyniny (mg/dl) u chorych z zajêciem moczowodów.
Creatinine level (mg/dl) in patients with ureter obstruction.
Chory

kreaty nina na pocz¹tku choroby

kreaty nina przy rozpoznaniu

kreaty nina po leczeniu

JLO

1,1

3,8

1,2

EK**,***

1,8

2,1

1,3

NR

0,9

1,5

3

PG

1

2,8

3

SG

4,5

5,9

1,8

KK

4

4

1,4

K T*

15

8,2*

1,6

MO

5,4

12,11

2,15

£K

9,6

1,7

1,6

JÆ***

3,8

3,6

2,6

ZW

b.d.

1,9

1,46

RP

b.d

1,07

1,18

WZ

10,5

10,5

1,18

KGP (e)**,***

0,9

0,9

0,77

* chory dializowany, ** wodonercze jednostronne, *** - chorzy bez cewników moczowodowych, b.d. - brak danych
Tabela III
Przyk³ady pomy³ek diagnostycznych, terapeutycznych i rokowniczych.
Examples of diagnosis, therapeutic and survival errors.

Opis
Pacjent 1. Pocz¹tkow o rozpoznano ostre ródm i¹¿szow e zapalenie nerek, leczone steroidam i.
Uzy skano popraw ê, która jednak opóni³a rozpoznanie RF o 9 m iesiêcy.
Pacjent 2. W 1994 roku po usuniêciu lew ej nerki (z pow odu w odonercza) stê¿enie kreaty niny w y nosi³o 3,8 m g/dl.
W w y pisie ze szpitala zasugerow ano "w ³¹czenie do program u przeszczepienia nerki".
Obecnie stê¿enie kreaty niny w y nosi 1,1 m g/dl.
Pacjent 3. Wy konano biopsjê nerki, podejrzew aj¹c ródm i¹¿szow e zapalenie nerek.
W USG pocz¹tkow o opisano ty lko dy skretne poszerzenie UKM .
Pacjent 4. Z pow odu podejrzenia raka trzustki chorej usuniêto ogon trzustki, ledzionê i lew e nadnercze.
Pacjent 5. Chora z b³êdnie rozpoznan¹ rozsian¹ chorob¹ now otw orow ¹ przez rok pozostaw a³a pod opiek¹
hospicjum (!). Obecnie od 6 lat w dobry m stanie ogólny m .
Tabela IV
Ró¿nice dotycz¹ce pacjentów z rozpoznaniem IRF, PRF i IAAA.
Differences concerning patients with diagnozed IRF, PRF and IAAA.

Rozpoznania

Liczba
chory ch

AAA

AI T

Niew y dolnoæ
nerek

redni
w iek (lata)

Stosunek
M:K

I R F z AI T

5

nie

4 x Hashim oto
1 x Grav es Basedow

60%

53,4

1/4

IRF bez AIT

6

nie

nie

83%

55, 83

3/3

RF z AAA (PRF)

4

tak

nie

100%

57,7

3/1

I AAA

2

tak

nie

0%

59,5

2/0

RF - zw³óknienie pozaotrzwenowe, IRF - idiopatyczne RF, PRF - RF wtórne do têtniaka aorty brzusznej, AAA - têtniak
aorty brzusznej, IAAA - zapalenie têtniaka aorty brzusznej, AIT - autoimmunologiczne zapalenia tarczycy.

stosowano u 7 chorych (w 6 przypadkach
obustronnie, w jednym jednostronnie). W
jednym przypadku pocz¹tkowo zastosowano obustronnie nefrostomiê, a nastêpnie
obustronnie cewniki double-J. W dwóch
przypadkach zastosowano poza okresowym
za³o¿eniem cewników double-J tak¿e leczenie operacyjne uwolnienie moczowodów ureterolizê (u jednego chorego obustronnie,
u jednego jednostronnie). W 1 przypadku
wykonano operacjê uwolnienia moczowodu,
stosowano cewnik double-J, a ostatecznie

(przed rozpoznaniem RF) usuniêto niefunkcjonuj¹c¹ z powodu przewlek³ego wodonercza nerkê.
Remisje i nawroty. W 3 przypadkach
osi¹gniêto wieloletni¹ (do 10 lat) ca³kowit¹
remisjê  brak objawów choroby, powrót
czynnoci nerek bez steroidów oraz cewników moczowodowych. Za pe³n¹ remisjê nale¿a³oby uznaæ stan w którym po leczeniu
nie obserwuje siê zmian w badaniach obrazowych. Jednak jedna z chorych pomimo
ca³kowitej remisji klinicznej trwaj¹cej po od-

W. Wo³yniec i wsp.

Tabela V
Analiza dotychczasowego pimiennictwa. b.d. - brak danych, NP - nerka prawa, NL - nerka lewa.
Analysis of current literature. b.d - no data, NP - right kidney, NL - left kidney.
Autorzy

Rudow ski W i Krzeski T

M asty ñska M i w sp.

M achalski M i w sp.

Rok i m iejsce publikacji

Pol. Arch. M ed. Wew n. 1968
[37]

Pol. Przegl. Chir. 1969 [24]

Pol. Ty g. Lek. 1970 [19]

P³eæ

Wiek

Stê¿enie kreaty niny
(k) m ocznika (m )

Wodonercze

AAA

AI T

Badania na podstaw ie
który ch postaw iono
rozpoznanie.

K

23

m -144 m g/dl

NP i NL

b.d.

b.d.

Urografia i badanie
hist.pat.

K

35

m - 40m g/dl

NP

b.d.

b.d.

Urografia i badanie
hist.pat.

K

35

m - norm a

NP

b.d.

b.d.

Urografia i badanie
hist.pat.

K

26

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Badanie hist.pat.

K

33

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Badanie hist.pat.

M

39

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Badanie hist.pat.

K

47

b.d.

NP

b.d.

b.d.

Sekcja zw lok

K

61

k - 1,6m g/dl

NP

b.d.

b.d.

Urografia

St¹por K i w sp.

Pol. Ty g. Lek. 1971 [41]

K

63

m - 163m g/dl

NP i NL

b.d.

b.d.

Badanie hist.pat.

Ro¿y nek M oraz Panecka
A i w sp.

Patol. Pol. 1975 [36] oraz
Pol.Przegl. Chir. 1976 [32]

M

19

b.d.

NL

b.d.

b.d.

Badanie hist.pat.

£apiñski J i w sp.

Wiad. Lek. 1980 [18]

K

32

b.d.

Nie

b.d.

b.d.

Badanie hist.pat.

Guja A

Wiad. Lek. 1980 [9]

M

63

k - 7m g/dl

NP i NL

b.d.

b.d.

Sekcja zw ³ok

Jerom in L i w sp.

Pol. Ty g. Lek. 1982 [16]

M

47

k - 2,3m g/dl

NP i NL

b.d.

b.d.

Badanie hist.pat.

Grzy b K i w sp.

Patol Pol. 1984 [8]

M

62

m - w zrost

NL

b.d.

b.d.

Badanie hist.pat.

Rzem po³uch J i w sp.

Pol. Ty g. Lek. 1990 [38]

K

45

k - 1,6m g/dl

NP

b.d.

b.d.

Badanie TK i hist.pat.

M adaliñski M i w sp.

Pol. Arch. M ed. Wew n. 1996
[20]

M

b.d.

b.d.

b.d.

Tak

b.d.

Badanie TK i hist.pat.

Zdrojew ski Z i w sp.

Pol. M erkariusz Lek. 1997 [57]

M

53

b.d.

Nie

Tak

b.d.

Badanie TK i hist.pat.
Badanie TK i hist.pat.

¯elichow ski G i w sp.

Pol. M erkariusz Lek. 1998 [59]

K

43

k - 7,8m g/dl

NP

Tak

Wole
guzow ate

Stajszczy k M i w sp.

Pol. Arch. M ed. Wew n. 2001
[40]

M

47

k - 1,7m g/dl

NP i NL

b.d.

b.d.

Badanie M RI i hist.pat.

Jahnz-Ró¿y k K.
i w sp. oraz
Z¹bkow ski T i w sp.

Pol. M erkariusz Lek. 2001 [14];
Pol. M erkariusz Lek. 2003 [55]

K

41

k - 3,0m g/dl

NP i NL

b.d.

b.d.

Badanie TK i hist.pat.

Z¹bkow ski T i w sp.

Pol. M erkariusz Lek. 2003 [55]

M

41

k - 3,0m g/dl

NP i NL

b.d.

b.d.

Badanie TK i hist.pat.

M

59

b.d.

NP

b.d.

b.d.

Badanie TK i hist.pat.

Kurzaw ska-Firlej D i w sp.

Pol. Arch. M ed. Wew n. 2004
[17]

M

58

k - 2,69m g/dl

NP i NL

b.d.

b.d.

Badanie M RI

Zatorska B i w sp.

Klin. Oczna 2005 [54]

K

50

b.d.

NP i NL

b.d.

b.d.

Badanie TK

Podstaw ka AJ i w sp.

Wiad. Lek. 2006 [34]

K

70

k-0,7m g/dl

NL

b.d.

b.d.

Badanie TK

M ogilski JR i w sp.

Wiad. Lek. 2006 [29]

M

59

k - 1,55m g/dl

NP i NL

Tak

b.d.

Badanie TK

stawieniu steroidów przez ponad 10 lat nadal ma nieprawid³owy obraz w MRI. Wydaje siê jednak, ¿e nie wiadczy on o aktywnoci choroby, ale s¹ to nieaktywne zmiany
zejciowe RF. Problem ten bêdzie omówiony w dyskusji. U jednego z chorych stwierdzano przejciow¹, ca³kowit¹ remisjê, jednak
nawroty choroby by³y powodem do w³¹czenia tamoksyfenu, a nastêpnie azatiopryny.
U 2 chorych osi¹gniêto jedynie czêciow¹ remisjê  wydaje siê, ¿e mo¿e mieæ to
zwi¹zek ze zbyt nisk¹ dawk¹ steroidów (np.
20 mg prednisonu/dobê w pocz¹tkowym
okresie choroby). W pozosta³ych przypadkach czas obserwacji (poni¿ej 24 miesiêcy)
jest zbyt krótki, aby oceniæ skutecznoæ terapii, chocia¿ u wiêkszoci chorych osi¹gniêto przynajmniej czêciowe ust¹pienie zmian.
Ró¿nice pomiêdzy IRF, PRF i IAAA.
Przedstawiona grupa by³a zbyt ma³a i ró¿norodna by mo¿na by³o dokonaæ wiarygod-

nej analizy wielu zmiennych wp³ywaj¹cych
na przebieg choroby. Wydaje siê jednak, ¿e
warto zestawiæ pewne dane w zale¿noci od
postawionego rozpoznania. Okazuje siê bowiem, ¿e grupa chorych z RF wtórnym do
têtniaka aorty brzusznej ró¿ni siê pod wzglêdem p³ci, wieku i czêstoci wystêpowania
niewydolnoci nerek od chorych z IRF, z
wspó³istniej¹c¹ chorob¹ autoimmunologiczn¹ tarczycy, oraz chorych z IRF bez zapalenia tarczycy (tabela IV).
Analiza dostêpnego pimiennictwa
polskojêzycznego. Przeanalizowano 26
przypadków opisanych w 21 publikacjach, w
tym 14 kobiet i 12 mê¿czyzn. redni wiek
wynosi³ 46 lat (zakres od 19 do 70). U 10
osób stwierdzono wodonercze jednej nerki
a u 10 wodonercze obustronne. 50% chorych mia³o podwy¿szone stê¿enie mocznika
i/lub kreatyniny. Dok³adne dane przedstawione s¹ w tabeli V.
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W opisach przedstawionych przypadków powtarzaj¹ siê typowe objawy (dolegliwoci bólowe, chudniêcie, stany podgor¹czkowe) oraz zmiany laboratoryjne (podwy¿szone OB, CRP, niedokrwistoæ). W
czasie 40 lat zmieni³a siê zarówno diagnostyka jak i podejcie terapeutyczne do chorych  obecnie podstaw¹ diagnostyki jest
TK i/lub MRI, a w leczeniu dominuje steroidoterapia oraz oszczêdzaj¹ce zabiegi urologiczne. Warto w tym miejscu zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e wród opisanych przypadków 2 osoby zmar³y po du¿ych zabiegach urologicznych. Obecnie postêp wiedzy o RF spowodowa³ znaczna poprawê
rokowania u tych chorych. Niestety brak
niektórych danych uniemo¿liwia szersz¹
analizê wielu parametrów. Szczególnie, w
wietle przedstawionych w obecnej pracy
analiz, szkoda, ¿e w wielu wczeniejszych
pracach brak jest informacji o wystêpowa137

niu têtniaków aorty i chorób autoimmunologicznych.
Rzecz¹ najbardziej zaskakuj¹c¹ w analizie dotychczasowego pimiennictwa jest
zmiennoæ pod wzglêdem p³ci i wieku. Do
1980 roku opisano bowiem 12 przypadków,
sporód których a¿ 8 mia³o poni¿ej 40 lat,
po roku 1982 wszyscy chorzy (14) mieli powy¿ej 40 lat! Do 1980 roku opisano 9 przypadków wród kobiet, a tylko 3 u mê¿czyzn,
a po 1982 roku kobiety stanowi³y wyran¹
mniejszoæ (5/14). Nie sposób dzi odgadn¹æ co wp³ynê³o na takie ró¿nice, jednak
mo¿emy przypuszczaæ, ¿e wród 6 kobiet
poni¿ej 40 lat, u których rozpoznano RF,
przynajmniej czêæ mia³a jak¹ chorobê autoimmunologiczn¹ (mo¿e autoimmunoogiczne zapalenie tarczycy)  niestety w przeanalizowanych artyku³ach brak o tym danych
[8,9,14,16-20,24,29,31,34,36-38, 40, 41,54,
55,57,59].
Dyskusja
RF jest powszechnie uznawane za schorzenie kazuistyczne, jednak takich chorych
z ró¿n¹ czêstoci¹ mo¿na z pewnoci¹ spotkaæ w wielu poradniach nefrologicznych.
Ró¿nica w czêstoci chorych z RF w poradniach (Gdañsk 9/2000, Warszawa 1/2500)
wynika prawdopodobnie z odmiennej praktyki i wspó³pracy z urologami. W orodku
gdañskim nefrolodzy lecz¹ nawet przypadki
IAAA, bez niewydolnoci nerek. Zebranie
danych z kilku orodków pozwoli³o nam na
postawienie kilku istotnych i praktycznych
pytañ.
Czy zwiêksza siê czêstoæ wystêpowania RF, czy te¿ choroba ta jest obecnie czêciej rozpoznawana? Prawie po³owa (7/15) opisanych przypadków rozpoznana by³a w ostatnich 2 latach. Ma³o prawdopodobnym jest, aby zaistnia³ jaki nowy
czynnik odpowiedzialny za czêstsze wystêpowanie tej choroby (chocia¿ nie mo¿na tego
wykluczyæ). Tak wiêc, nale¿y uznaæ, ¿e RF
jest obecnie czêciej rozpoznawana. Wi¹¿e
siê to oczywicie z rozwojem metod obrazowania  szczególnie TK i MRI. Dwa przypadki obserwowane najd³u¿ej by³y rozpoznane na podstawie wycinków pobranych w
czasie operacji. Jeden z tych chorych poddany by³ zabiegowi z powodu têtniaka aorty
brzusznej, w czasie którego stwierdzono
masê tkanki ³¹cznej, odst¹piono od resekcji
zmiany i zosta³ przekazany do leczenia w
poradni nefrologicznej. Druga chora by³a kilkakrotnie operowana z powodu wodonercza.
Ostatecznie w czasie kolejnego zabiegu pobrano tkankê do badania histopatologicznego i ustalono rozpoznanie. Z kolei znaczn¹
czêæ przypadków obserwowanych w ostatnich 2 latach rozpoznano jedynie na podstawie obrazu TK.
Czy tylko badania obrazowe? Nale¿y
zadaæ sobie pytanie czy same badania obrazowe s¹ wystarczaj¹ce do rozpoznania
RF. Wed³ug niektórych autorów z³otym standardem w rozpoznaniu ³agodnego zw³óknienia pozaotrzewnowego jest biopsja. Istnieje bowiem mo¿liwoæ b³êdnego nierozpoznania takich patologii jak: ródb³oniak, ch³oniak lub przerzutów nowotworowych do przestrzeni pozaotrzewnowej [13,52]. Z drugiej
strony wiemy, ¿e RF mo¿e wyst¹piæ tak¿e
jako schorzenie wtórne w przebiegu nowotworu z³oliwego  jako zespó³ paranowo-
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tworowy, np. w raku okrê¿nicy [43,44]. Tak
wiêc, nawet maj¹c wynik histopatologiczny
musimy zachowaæ czujnoæ onkologiczn¹ i
wykonaæ przynajmniej podstawowe badania przesiewowe w kierunku chorób rozrostowych. Wydaje siê jednak, ¿e nara¿ania
chorego na zabieg pobrania wycinków nie
jest konieczne w ka¿dym przypadku. W jednej retrospektywnych prac podano, ¿e biopsjê wykonano tylko u 5/26 pacjentów [21].
Interesuj¹cym jest, ¿e pierwotne podejrzenie guza (np. okrê¿nicy) mo¿e po badaniu histopatologicznym ulec zmianie na ³agodne zw³óknienie przestrzeni pozaotrzewnowej [10]; w naszej pracy przedstawilimy
przypadek pierwotnie rozpoznawany jako
guz trzustki (tabela III). Przypadki rozpoznawane pierwotnie jako guz trzustki by³y opisywane w pimiennictwie, przed zabiegiem
operacyjnym mo¿e uchroniæ wczeniej wykonana biopsja ig³owa guza [51], opisywano tak¿e przypadki RF przebiegaj¹ce jako
guz przestrzeni z zaotrzewnowej imituj¹cy
guz nadnercza [42] i odbytnicy [10].
Kiedy rozpoznaæ chorobê pierwotn¹
RF? W pimiennictwie istnieje wiele informacji na temat wtórnych przyczyn RF. W
naszym materiale wzglêdnie czêst¹ przyczyn¹ RF by³ têtniak aorty brzusznej. Warto zauwa¿yæ, ¿e tak¿e u chorych z idiopatycznym RF czêsto stwierdza siê obecnoæ
zmian mia¿d¿ycowych w aorcie. Tak wiêc,
mo¿liwym jest, ¿e w patogenezie IRF bior¹
udzia³ zmiany mia¿d¿ycowe w cianie aorty, nawet jeli nie powoduj¹ powstania têtniaka. Za czynniki ryzyka IRF uznaje siê
palenie tytoniu oraz nadcinienie têtnicze
[43], czyli g³ównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Inne, poza têtniakiem aorty opisywane
wczeniej wtórne przyczyny zw³óknienia nie
wystêpowa³y w grupie naszych chorych.
Wydaje siê, ¿e s¹ one wyj¹tkowo rzadkie,
co wiêcej czêstoæ niektórych z nich z pewnoci¹ bêdzie maleæ (np. przyczyny polekowe  z powodu rzadszego stosowania takich leków jak metyldopa). Warto podkreliæ, ¿e postaæ wtórna mo¿e wyst¹piæ w ka¿dym wieku, co potwierdzi³y informacje uzyskane w rodowisku nefrologów dzieciêcych
[7]. Oczywicie RF w wieku dzieciêcym jest
wyj¹tkow¹ rzadkoci¹  do 2003 roku opisano w pimiennictwie anglojêzycznym 23
takie przypadki [25].
Interesuj¹c¹ grup¹ chorób wspó³istniej¹cych z RF s¹ schorzenia autoimmunologiczne. W naszym materiale towarzysz¹cymi chorobami autoimmunologicznymi by³y:
choroba Hashimoto, wole Riedla, choroba
Gravesa Basedowa oraz cukrzyca typu 1.
Poniewa¿ nie ma jak dotychczas jasnego
zwi¹zku przyczynowego pomiêdzy tymi chorobami a zw³óknieniem pozaotrzewnowym
wydaje siê, ¿e chorzy ci maj¹ jaki rodzaj
skazy immunologicznej zwi¹zanej z czêstszym równoleg³ym wystêpowaniem chorób
autoimmunologicznych.
Spostrze¿enie to jest o tyle istotne, ¿e
je¿eli RF wystêpuje znacz¹co czêciej z
chorobami z autoagresji, to sugeruje to tak¿e autoimmunologiczne t³o tego schorzenia.
Inn¹ przes³ank¹ tej hipotezy jest zwi¹zek RF
z allelem HLA DRB1*03 [22].
Jak leczyæ chorych z RF? W przedstawionym materiale podstaw¹ terapii by³y
steroidy i oszczêdzaj¹ce leczenie zabiego-

we - polegaj¹ce na za³o¿eniu cewników moczowodowych. Wydaje siê, ¿e jest to leczenie standardowe. Na podstawie naszych obserwacji mo¿na wysun¹æ jednak trzy spostrze¿enia.
Po pierwsze, leczenie zabiegowe nie
zawsze jest konieczne  gdy¿ nie wszyscy
chorzy z RF maj¹ niewydolnoæ nerek. Fakt
ten jest istotny tak¿e z rozpoznawczego
punktu widzenia. Nie mo¿na uwa¿aæ RF tylko za chorobê wy³¹cznie urologiczn¹ i nefrologiczn¹, przebiegaj¹c¹ zawsze z ponerkow¹ niewydolnoci¹ nerek. Trudno jest domniemywaæ ilu chorych z RF bez niewydolnoci nerek nie ma postawionego prawid³owego rozpoznania.
Po drugie, chorych leczonych steroidami cechuj¹ trzy typy odpowiedzi, podobnie
jak w innych chorobach z autoagresji. Czêæ
chorych dobrze reaguje na steroidy i uzyskuje siê u nich wieloletnie remisje. Niektórzy wykazuj¹ tylko czêciow¹ poprawê, chocia¿ mo¿e wynikaæ ona ze zbyt niskiej stosowanej dawki o czym wspomniano wczeniej. Niektórzy pacjenci, do których nale¿y
prezentowany przez nas pacjent, wydaj¹ siê
byæ zale¿ni od steroidów  ka¿de ich odstawienie powoduje nawrót choroby po kilku
miesi¹cach. Wydaje siê, ¿e najw³aciwszym
jest rozpoczêcie leczenia od steroidów w pocz¹tkowej dawce 40-60 mg prednisolonu na
dobê i utrzymywanie go przez 2 lata [47].
Niektórzy autorzy od pocz¹tku w indukcji stosuj¹ wraz ze steroidami inne leki immunosupresyjne np. azatioprynê [11]. Nie wydaje siê by istnia³y wyrane ró¿nice w odpowiedzi na leczenie pomiêdzy IRF, a postaci¹ wtórn¹. Leki immunosupresyjne stanowi¹ alternatywê dla steroidów, ale przede
wszystkim stosuje siê je przy nawrotach lub
celem przed³u¿enia remisji, Oprócz cyklofosfamidu i azatiopryny podkrela siê ostatnio korzystne dzia³anie cyklosporyny. Skutecznoæ tego leku wynika zapewne z roli
jak¹ odgrywaj¹ limfocyty T w tej chorobie [23].
Trzeci wniosek wynikaj¹cy z naszej pracy dotyczy ró¿norodnoci stosowanego leczenia w nielicznej przecie¿ grupie chorych.
O ile, wszyscy stosuj¹ steroidy to ju¿ schemat ich dawkowania (najpierw do¿ylnie potem doustnie, tylko do¿ylnie, tylko doustnie)
jest ró¿ny. Stosowanie leków immunosupresyjnych tak¿e jest badzo zró¿nicowane w
zale¿noci od dowiadczenia orodka. Interesuj¹cym lekiem stosowanym w RF jest
znany ze swej skutecznoci w leczeniu
stwardniaj¹cego zapalenia otrzewnej tamoksyfen [5, 48]. Miêdzy innymi opisywano skutecznoæ tamoksyfenu w przypadkach opornoci na steroidy [3]. Dodatkowo, u chorych
z RF w leczeniu zachowawczym powinno
stosowaæ siê statyny i leki przeciwp³ytkowe.
Samoistne remisje. W podsumowaniu
danych dotycz¹cych leczenia RF nale¿y
wspomnieæ o opisywanych w pimiennictwie
przypadkach samoistnych remisji [33] i remisjach po usuniêciu czynnika sprawczego
 np. po odstawieniu pergolidu [2] lub po
wyleczeniu raka okrê¿nicy w przypadku RF
przebiegaj¹cego jako zespó³ paranowotworowy [45]. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e s¹
to rzadkie przypadki i u zdecydowanej
wiêkszoci pacjentów konieczne jest omówione wczeniej leczenie.
Jak wspomniano wczeniej jedna z chorych z ponad 10 letni¹ remisj¹ kliniczn¹ ma
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A. ROZPOZNANIE
ONN + poszerzenie UKM w USG
Du¿e prawdopodobieñstwo u chorych z:
i/lub
AAA, chorobami autoimmunologicznymi,
bóle brzucha lub pleców, gor¹czka,
oraz przyjmuj¹cych metysergid, pergolid lub ergotaminê
chudniêcie
TK jamy brzusznej z kontrastem + CRP
TK jak w RF

TK niejednoznaczne, CRP podwy¿szone

Rozpoznanie RF

Badanie MRI

TK niediagnostyczne
CRP -norma

Brak podstaw do rozpoznania RF

B. DIAGNOSTYKA RO¯NICOWA
1. Wykluczenie choroby nowotworowej  szeroki zakres badañ przesiewowych.
2. Diagnostyka w kierunku chorób autoimmunologicznych  zw³aszcza AIT.
3. Biopsja  do rozwa¿enia w przypadku w¹tpliwoci diagnostycznych, zawsze wskazana.
4. Ewentualne konsultacje chirurga naczyniowego i endokrynologa.
C. LECZENIE POCZ¥TKOWE
1. Chorzy z ONN  leczenie urologiczne  najlepiej za³o¿enie cewnika moczowodowego.
2. Leczenie przyczyn wtórnego RF (infekcji, chorób nowotworowych).
3. IRF / PRF / brak mo¿liwoci usuniêcia przyczyny wtórnego RF  steroidoterapia w dawce
pocz¹tkowej 40-60mg prednisolonu i kontynuacja leczenia do 2 lat.
D. POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU NIEPOWODZEÑ TERAPEUTYCZNYCH
1. Steroidoopornoæ / steroidozale¿noæ

weryfikacja rozpoznania (RF wtórny do nowotworu?)

do³¹czenie do leczenia tamoksyfenu lub jednego z leków immunosupresyjnych
(azatiopryna, cyklofosfamid, mykofenolan mofetylu, cyklosporyna, metotreksat)
2. Operacyjne leczenie urologiczne

chirurgiczne uwolnienie moczowodu (ureterolysis)
E. MONITOROWANIE LECZENIA
1. CRP / objawy - w czasie ka¿dej wizyty
2. USG  co 3  6 miesiêcy
3. TK lub MRI - po poprawie klinicznej i spadku CRP po leczeniu  przed usuniêciem cewników
moczowodowych; ocena zmian zejciowych po zakoñczeniu leczenia farmakologicznego
4. PET  potencjalnie przydatny w przypadku oceny aktywnoci zejciowych zmian
Rycina 1
Algorytm postêpowania w RF.
Algorythm in patients with RF.

nadal widoczne zmiany w badaniu MRI. Bior¹c pod uwagê brak jakichkolwiek wyk³adników klinicznych i biochemicznych stanu
zapalnego, nale¿y zmianê tê uznaæ za zejciow¹ (bliznê). W pimiennictwie nie ma
wyjanieñ problemu nieatywnych zmian
wokó³ aorty u chorych z wywiadem RF.
Wydaje siê, ¿e lepiej ni¿ gruboæ zmiany
wokó³ aorty, koreluje z CRP jej wzmocnienie po kontracie [50] oraz, ¿e przydatne
mo¿e byæ badanie FDG-PET, ale brak jest
miarodajnych badañ na ten temat [39]. Ze
wzglêdu na w¹tpliwoci diagnostyczne logiczny jest podzia³ RF na chorobê aktywna,
nieaktywn¹ i reaktywacjê, w którym choroba nieaktywna definiowana jest jako zmniejszenie masy wokó³ aorty i normalizacja wyk³adników zapalenia [30].
Rokowanie w RF. W dostêpnym pimiennictwie brak jest danych dotycz¹cych
odleg³ego rokowania. Dowiadczenia naszego orodka s¹ tym zakresie dobre. Chorzy, którzy byli leczeni wystarczaj¹co d³ugo
steroidami od lat pozostaj¹ w remisji i nie

bior¹ innych leków. Niestety, wiêkszoæ leczona by³a zbyt krótko by móc w pe³ni wyrokowaæ o ich odleg³ym rokowaniu.
Wnioski
1. Zw³óknienie pozaotrzewnowe powszechnie uznawane jest za schorzenie
kazuistyczne, jednak w du¿ej, specjalistycznej poradni nefrologicznej nale¿y spodziewaæ siê przyjnajmniej kilku takich przypadków. Na dodatek wydaje siê, ¿e czêstoæ
tego schorzenia ronie.
2. Niecharakterystyczne objawy chorobowe powoduj¹, ¿e chorzy z RF diagnozowani s¹ przez lekarzy ró¿nych specjalnoci,
co z pewnoci¹ powoduje póne rozpoznawanie tego zespo³u chorobowego.
3. Po postawieniu rozpoznania chory
wymaga opieki wielu specjalistów: urologów
(zapewnienie swobodnego odp³ywu moczu),
nefrologów lub internistów (steroidoterapia)
i ewentualnie chirurgów naczyniowych (ocena wskazañ do leczenia operacyjnego têtniaków aorty w wybranych przypadkach).

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2007  11  Numer 3

4. Brak jest jednolitego postêpowania
dotycz¹cego chorych z RF, nie istnieje tak¿e w Polsce rejestr chorych z RF, który móg³by s³u¿yæ dok³adnej ocenie skutecznoci leczenia. W oparciu o pimiennictwo i w³asne
dowiadczenia autorzy pracy opracowali
skrócony algorytm postêpowania w przypadku podejrzenia RF (rycina 1).
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