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Leczenie zapaleñ naczyñ z obecnoci¹
przeciwcia³ przeciw cytoplazmie neutrofilów
u doros³ych
Wprowadzenie cyklofosfamidu w po³¹czeniu z kortykosteroidami do leczenia zapaleñ naczyñ z obecnoci¹ przeciwcia³ przeciw cytoplazmie neutrofilów
(ANCA) zasadniczo zmieni³o prze¿ycie chorych. Powa¿nym problemem pozostaj¹ jednak czêste nawroty, istotny odsetek przypadków opornych i bardzo du¿a
toksycznoæ leczenia, która w równym stopniu, co choroba podstawowa nara¿a chorych na ryzyko gronych powik³añ. Obecnie zaleca siê zró¿nicowanie stosowanych schematów leczenia w zale¿noci od ciê¿koci i rozleg³oci choroby.
W ograniczonym zapaleniu naczyñ lub w jego wczesnej uogólnionej postaci, w
leczeniu indukcyjnym mo¿na zamiast cyklofosfamidu podaæ metotreksat. U chorych z uogólnionym zapaleniem naczyñ, z zagro¿eniem niewydolnoci¹ narz¹dow¹, podstaw¹ leczenia jest cyklofosfamid. Skrócenie okresu jego stosowania (doustnie albo w pulsach iv) do 3-6 miesiêcy, a nastêpnie wymiana na azatioprynê, pozwala na redukcjê ca³kowitej dawki, bez wzrostu ryzyka nawrotów.
W ciê¿kich postaciach choroby, z zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek, dodatkowe zastosowanie plazmaferezy, choæ nie zwiêksza prze¿ycia chorych, to jednak wi¹¿e siê z istotn¹ redukcj¹ progresji nefropatii do schy³kowej niewydolnoci nerek. U chorych z opornoci¹ na leczenie standardowe, alternatywn¹ opcjê
mog¹ stanowiæ niektóre nowsze leki, takie jak rituksymab czy mykofenolan
mofetilu. Skutecznoæ i bezpieczeñstwo takiej niestandardowej terapii wymaga
jednak potwierdzenia w prospektywnych badaniach randomizowanych, przeprowadzonych w wiêkszych ni¿ dotychczas grupach chorych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 197-202)
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Treatment of antineutrophil cytoplasmic
antibody-associated vasculitis in adults
The introduction of cyclophosphamide in combination with corticosteroids
for antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vasculitis have dramatically changed patient survival but high relapse rate, a considerable percentage of refractory disease and the toxicity of immunosuppression are major
threats. I has been recommended that the treatment should be tailored to the
disease severity and the patient's specific clinical situation. For those with localized or early systemic disease, the initial therapy may include corticosteroids
and methotrexate instead of cyclophosphamide. In systemic vasculitis with vital organs involvement, a short 3-6 months induction with cyclophosphamide
(oral or pulse) with substitution of azathioprine does not increase the rate of
relapse, allowing safe reduction in cyclophosphamide total dose. In severe vasculitis with advanced renal failure the addition of plasma exchange to standard
treatment can improve renal survival although it does not affect short-term
mortality. For refractory disease and in case of cyclophosphamide intolerance,
selected newer agents such as rituximab or mycophenolate mofetil may be the
alternative. However, before their routine use in induction or maintenance regimens, their efficacy and safety has to be confirmed in large prospective
randomized trials.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 197-202)
Wprowadzenie cyklofosfamidu w po³¹czeniu z kortykosteroidami do leczenia zapaleñ naczyñ z obecnoci¹ przeciwcia³ przeciw cytoplazmie neutrofilów (ANCA) zasadniczo zmieni³o ich przebieg, z dramatycznym zmniejszeniem miertelnoci (z 90 do
20% po dwóch latach). Powa¿nym problemem pozostaj¹ jednak: czêste nawroty cho-

roby, istotny odsetek przypadków opornych
i bardzo du¿a toksycznoæ leczenia, która
w równym stopniu, co choroba podstawowa nara¿a chorych na ryzyko ró¿nych gronych powik³añ i zgonu. Podczas ubieg³orocznego kongresu American Society of
Nephrology przedstawiono metaanalizê odleg³ych wyników leczenia 469 chorych z 4
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du¿ych miêdzynarodowych prób klinicznych
(NORAM, CYCAZAREM, CYCLOPS i MEPEX) [3]. Wykaza³a ona, ¿e w czasie obserwacji wynosz¹cej rednio 5.4 roku, 28% badanych zmar³o, 19% wymaga³o leczenia nerkozastêpczego, u 30% obserwowano zaka¿enia wymagaj¹ce hospitalizacji, u 12% powa¿ne powik³ania sercowo-naczyniowe,
wreszcie u 8% stwierdzono z³amania koci.
Najwiêcej jednak niepokoju wzbudzi³ fakt, ¿e
w tym wzglêdnie krótkim okresie, u 52 chorych (11%) rozpoznano a¿ 62 ró¿nego typu
nowotwory z³oliwe, w tym: 31 guzów litych, 9
chorób rozrostowych uk³adu krwiotwórczego
i 22 raki skóry. Wyniki te pokazuj¹, jak du¿a
jest potrzeba opracowania nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych metod terapeutycznych u chorych z zapaleniami naczyñ.
1. Leczenie standardowe
 indukcja remisji
Leczenie zapaleñ naczyñ mo¿na podzieliæ na dwie fazy: fazê indukcji, w której celem wzglêdnie agresywnego dzia³ania jest
jak najszybsze wywo³anie remisji choroby i
fazê leczenia podtrzymuj¹cego, maj¹cego
na celu utrwalenie efektu terapeutycznego.
W 1995 roku European Vasculitis Study Group (EUVAS) zaproponowa³a dodatkow¹ klasyfikacjê ANCA (+) zapaleñ naczyñ
w zale¿noci od ciê¿koci i rozleg³oci choroby i zasugerowa³a wprowadzenie odrêbnych schematów leczenia dla powsta³ych w
ten sposób postaci [22]. Podstaw¹ podzia³u
jest tu ograniczenie vs uogólnienie choroby, obecnoæ zagro¿enia niewydolnoci¹
wa¿nych dla ¿ycia narz¹dów i stopieñ upoledzenia czynnoci nerek (patrz tabela I).
Leczenie w uogólnionym zapaleniu
naczyñ
U chorych z uogólnionym zapaleniem
naczyñ czyli z zagro¿eniem niewydolnoci¹
narz¹dow¹, podaje siê cyklofosfamid albo
w pulsach do¿ylnych (15 mg/kg mc, maksymalna jednorazowa dawka 1500 mg), co 23 tygodnie, albo doustnie (2 mg/kg mc/d,
maksymalna dawka 200 mg/d). Jednoczenie rozpoczyna siê leczenie prednizonem
w dawce 1mg/kg/d. W przypadku narastania stê¿enia kreatyniny, niektórzy dodatkowo podaj¹ na pocz¹tku leczenia 1-3 wlewy
z metylprednizolonu, zwykle po 500 mg.
Leczenie cyklofosfamidem prowadzi siê
obecnie krótko, przez 3 miesi¹ce; w przypadku braku remisji mo¿na wyd³u¿yæ ten okres
do 6 miesiêcy [18]. Dotychczas nie wykazano przewagi ¿adnej z obu dróg podawania
cyklofosfamidu ani pod wzglêdem skutecznoci indukowania remisji, ani w zapobieganiu nawrotom choroby [7, 8]. Ró¿ne badania, w tym tak¿e wstêpne wyniki badania
CYCLOPS, wskazuj¹ jedynie na wiêksze ryzyko leukopenii i niektórych infekcji przy doustnym stosowaniu leku, co wydaje siê byæ
spowodowane wiêksz¹ w tym przypadku
kumulacyjn¹ jego dawk¹ [7,8]. U osób starszych i w niewydolnoci nerek konieczna jest
redukcja dawek cyklofosfamidu, ze wzglêdu
na ryzyko wyst¹pienia gronej leukopenii i
neutropenii. U osób w wieku 60-75 lat, dobow¹ dawkê doustn¹ redukuje siê do 1,5 mg/
kg mc, a powy¿ej 75 roku ¿ycia do 1 mg/kg
mc; zasady redukcji dawek podczas leczenia pulsacyjnego przedstawiono w tabeli II.
Bardzo wa¿ne jest przestrzeganie czêstej
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Tabela I
Kategorie aktywnoci ANCA (+) zapaleñ naczyñ [22].
Categorization of ANCA-associated vasculitis activity [22].
Zagro¿enie niew y dolnoci¹ Stê¿enie kreaty niny w
w a¿ny ch narz¹dów
surow icy

AN C A

Leczenie
M TX lub CY + P

Ograniczone lub
w czesne uogólnione

Nie

<150 µm ol/l

+ lub -

Uogólnione

Tak

<500 µm ol/l

+

CY + P

Uogólnione ciê¿kie

Tak

³ 150 µm ol/l

+

CY + P + PLF + M P

MTX - metotreksat, CY - cyklofosfamid, P - prednizon, PLF - plazmafereza, MP - metylprednizolon.
Tabela II
Redukcja dawki cyklofosfamidu podawanej w leczeniu pulsacyjnym w zale¿noci od wieku i czynnoci nerek [18].
Pulsed cyclophosphamide reductions for renal function and age [18].
Stê¿enie kreaty niny 150-300 µm ol/l

Stê¿enie kreaty niny > 300 µm ol/l

<60 lat

15 m g/kg

12,5 m g/kg

60 - 70 lat

12,5 m g/kg

10 m g/kg

>70 lat

10 m g/kg

7,5 m g/kg

I. Badanie SMK bezporednio przed pulsem
Liczba leukocytów >4000/ml

Liczba leukocytów <4000/ml
 Od³ó¿ puls, a¿ liczba leukocytów
wzronie > 4000/ml
 Zredukuj kolejny puls o min. 25%
(zale¿nie od nadmiaru leukocytów)

PULS

II. Badanie SMK po 10 -14 dniach (nadir leukocytów)

Nadir leukocytów
> 3000/ml

Dawka jak przy
ostatnim pulsie

Nadir leukocytów
2000-3000/ml

Redukcja dawki o 20%
w stosunku do
ostatniego pulsu

Nadir leukocytów
1000-2000/ml

Redukcja dawki o 40%
w stosunku do
ostatniego pulsu
JMR

Rycina 1
Zasady monitorowania sk³adu morfologicznego krwi (SMK) podczas pulsacyjnego leczenia cyklofosfamidem.
Full blood count monitoring during cyclophosphamide pulse therapy.

kontroli sk³adu morfologicznego krwi, a tak¿e stê¿enia kreatyniny, którego wzrost poci¹ga za sob¹ koniecznoæ modyfikacji dawek leku. Zasady monitorowania sk³adu
morfologicznego krwi podczas leczenia cyklofosfamidem przy leczeniu do¿ylnym i doustnym przedstawiono na rycinie 1 i 2.
Obecnie zaleca siê te¿ wczesne rozpoczêcie redukcji dawek prednizonu, ju¿ po 23 tygodniach od rozpoczêcia indukcji [18].
Na Rycinie 3 przedstawiono dla przyk³adu
schemat postêpowania w tym zakresie przyjêty w badaniu CYCAZAREM [13].
Leczenie w ciê¿kim uogólnionym
zapaleniu naczyñ
W ciê¿kim zagra¿aj¹cym ¿yciu zapaleniu naczyñ, z zaawansowan¹ niewydolno-

ci¹ nerek, powy¿szy schemat leczenia
wzbogaca siê plazmaferez¹ i  czêsto 
do¿ylnymi wlewami z du¿ych dawek metylprednizolonu, po 500-1000 mg [18]. Plazmaferezê zaleca siê równie¿ w przypadku
krwawienia z pêcherzyków p³ucnych i u pacjentów z jednoczesn¹ obecnoci¹ przeciwcia³ antiy-GBM. Jak wykaza³a przedstawiona w ubieg³ym roku analiza kolejnych wyników badania MEPEX, dodatkowe zastosowanie plazmaferezy u chorych z ciê¿kim
zapaleniem naczyñ wprawdzie nie zwiêksza
ich prze¿ycia, ale wi¹¿e siê z istotn¹ redukcj¹ progresji nefropatii do stadium schy³kowej niewydolnoci nerek [14]. W badaniu
tym wykonywano zabiegów w ci¹gu dwóch
pierwszych tygodni leczenia, wymieniaj¹c w
czasie ka¿dego 4 litry osocza.

J. Matuszkiewicz-Rowiñska

Regularne badanie SMK: co tydzieñ w pierwszym miesi¹cu,
co dwa tygodnie w 2  3 miesi¹cu,
potem co miesi¹c

! Liczba leukocytów <4000/ml

!!!

Liczba leukocytów <1000/ml

 Wstrzymaj CY/AZA
 W³¹cz profilaktycznie lek przeciwgrzybiczy i przeciw Pneumocystis carini*
 Rozwa¿ w³¹czenie G-CSF
 Gdy liczba leukocytów wzronie
> 4000/ml podaj CY/AZA, zaczynaj¹c
od dawki 50 mg/d i zwiêkszaj¹c j¹
potem stopniowo pod kontrol¹ SMK
(co tydzieñ)

 Wstrzymaj CY/AZA
 Gdy w ci¹gu 2 tygodni liczba
leukocytów wzronie > 4000/ml
podaj lek redukuj¹c dawkê o 25%.
 Je¿eli liczba leukocytów wzronie
po okresie > 2 tygodni, zacznij
podawanie leku od dawki 50 mg/d,
Zwiêkszaj¹c j¹ potem stopniowo
pod kontrol¹ SMK (co tydzieñ)

Rycina 2
Zasady monitorowania sk³adu morfologicznego krwi (SMK) podczas doustnego leczenia cyklofosfamidem i
azatiopryn¹.
Full blood count monitoring during oral cyclophosphamide and azathioprine therapy.
CY - cyklofosfamid, AZA - azatiopryna, G-CSF - czynnik stymuluj¹cy powstawanie kolonii granulocytów
Tabela III
Schemat stosowania prednizolonu w badaniu CYCAZAREM [13].
Oral prednisolone regimen in CYCAZAREM study [13].

Daw ka / kg m c / dobê

Daw ka dobow a

Pierw szy ty dzieñ

1 mg

60 m g

2 ty dzieñ

0,75 m g

45 m g

3 ty dzieñ

0,5 m g

30 m g

4 ty dzieñ

0,4 m g

25 m g

6 ty godni

0,33 m g

20 m g

8 ty godni

0,25 m g

15 m g

3 m iesi¹ce

-

15 m g

4 m iesi¹ce

-

12,5 m g

6 m iesiêcy

-

10 m g

12 - 15 m iesiêcy

-

7,5 m g

15 - 18 m iesiêcy

-

5 mg

Leczenie ograniczonego/wczesnego
uogólnionego zapalenia naczyñ
W ograniczonym zapaleniu naczyñ lub
w jego wczesnej uogólnionej postaci mo¿na w leczeniu indukcyjnym zamiast cyklofosfamidu podaæ metotreksat [18] Rozpoczyna siê wówczas od dawki 15 mg/tydz.,
któr¹ zwiêksza siê stopniowo do 20-25 mg/
tydz. w 12 tygodniu leczenia. Metotreksat
jest wydalany przez nerki, st¹d nie nale¿y
go stosowaæ u chorych ze stê¿eniem kreatyniny >150 µmol/l, ze wzglêdu na zbyt
du¿e ryzyko dzia³ania toksycznego. W badaniu NORAM, odsetek remisji u chorych z
wczesnym uogólnionym ANCA(+) zapaleniem naczyñ, leczonych cyklofosfamidem i
metotreksatem by³ porównywalny [9]. Leczenie metotreksatem okaza³o siê mniej skuteczne u chorych z bardziej rozleg³¹ choro-

b¹ i zajêciem p³uc, wi¹za³o siê te¿ z wiêksz¹
liczb¹ nawrotów po zakoñczeniu leczenia,
zw³aszcza w przypadkach z klinicznymi cechami zapalenia nerek.
Wród postaci ograniczonych wyj¹tkiem
jest lokalizacja oczodo³owa choroby, z obecnoci¹ nacieków zapalnych w obrêbie tkanek oczodo³ów (orbital pseudotumor), w której  ze wzglêdu na istotne ryzyko utraty
wzroku  zawsze konieczne jest podanie pe³nych dawek cyklofosfamidu i prednisolonu
oraz miejscowe stosowanie triamcinolonu.
2. Leczenie podtrzymuj¹ce
W leczeniu podtrzymuj¹cym, kontynuuje
siê podawanie kortykosteroidów, przeprowadzaj¹c dalsz¹ stopniow¹ redukcjê ich dawek,
a cyklofosfamid wymienia siê na mniej toksyczny lek, najczêciej na azatioprynê lub
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metotreksat. Uzasadnieniem takiego postêpowania s¹ wyniki badania CYCAZAREM
[13]. W badaniu tym, 155 chorych ze stê¿eniem kreatyniny <500 µmol/l leczono
przez co najmniej 3 miesi¹ce doustnym
cyklofosfamidem, który nastêpnie u po³owy
z nich kontynuowano w nieco mniejszej
dawce (1.5 mg/kg mc/d), a u drugiej po³owy wymieniono na azatioprynê (2 mg/kg mc/
d). Ponadto podawano prednizolon wg
schematu przedstawionego w tabeli III. W
ci¹gu 18 miesiêcy obserwacji liczba nawrotów w obu ramionach badania by³a podobna (14% i 15% badanych); w grupie chorych otrzymuj¹cych azatioprynê widoczny
by³ trend do mniejszej liczby powa¿nych
zdarzeñ niepo¿¹danych
Brak jest wci¹¿ klarownej odpowiedzi na
pytanie jak d³ugo powinno siê prowadziæ leczenie podtrzymuj¹ce. Wiadomo, ¿e zakoñczenie go po roku wi¹¿e siê ze zbyt du¿ym
ryzykiem nawrotu. Dlatego obecnie zaleca
siê kontynuowanie leczenia immunosupresyjnego przynajmniej przez dwa lata po uzyskaniu remisji, a u chorych z ziarniniakowatoci¹ Wegenera lub utrzymuj¹cymi siê
przeciwcia³ami ANCA, u których ryzyko nawrotu jest wiêksze, sugeruje siê rozwa¿enie przed³u¿enia leczenia nawet do 5 lat.
Takie postêpowanie dotyczy równie¿ przypadków z uporczywymi nawrotami choroby
[18]. Do rozstrzygniêcia problemu d³ugoci
okresu leczenia podtrzymuj¹cego mog¹
istotnie przyczyniæ siê wyniki tocz¹cego siê
obecnie na wiecie badania REMAIN, porównuj¹cego skutecznoæ dwu- i czteroletniego stosowania azatiopryny z prednizolonem.
3. Leczenie nawrotów i zapobieganie
ich wystêpowaniu
W nawrotach o ³agodnym przebiegu klinicznym, które pojawiaj¹ siê jeszcze w trakcie przyjmowania leków immunosupresyjnych, wystarczaj¹ce mo¿e byæ zwiêkszenie ich dawek. Wiêksze nawroty wymagaj¹
zastosowania od pocz¹tku pe³nej terapii,
przy czym indukcjê prowadzi siê tak, jak poprzednio, natomiast w leczeniu podtrzymuj¹cym niektórzy sugeruj¹ podanie innego
leku ni¿ by³ stosowany dotychczas.
W zapobieganiu nawrotom u chorych z
ziarniniakowatoci¹ Wegenera, wiele orodków stosuje przewlekle trimetoprim-sulfametoksazol lub okresowo donosowo mupirocynê. Uzasadnieniem takiego postêpowania, jest opinia, ¿e w powstawaniu nawrotów pewn¹ rolê mo¿e odgrywaæ kolonizacja uszkodzonej przez chorobê luzówki
dróg oddechowych takimi patogenami, jak
Staphylococcus aureus. W badaniach z pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, wykazano,
¿e u nosicieli nawroty wystêpuj¹ znacznie
czêciej oraz, ¿e przewlek³e stosowanie trimetoprimu-sulfametoksazolu zmniejsza ryzyko ich wystêpowania [2,23]. Dodatkow¹
korzyci¹ ze stosowania leku jest zapobieganie zaka¿eniu Pneumocystis carini. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e trimetoprimu-sulfametoksazolu nie mo¿na podawaæ chorym leczonym metotreksatem.
4. Terapia niestandardowa
Próbuje siê zastosowania ró¿nych leków (patrz tabela IV). Nale¿¹ do nich nowsze preparaty o dzia³aniu immunosupresyj-
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Tabela IV
Terapia niestandardowa w ANCA (+) zapaleniu naczyñ.
Nonconventional therapies in ANCA-associated vasculitis.

Rituksymab

Komórka B

Blokada czynnoci komórki B

CD20
Uwalnianie cytokin

Leki im m unosupresy jne
Dojrzewanie
immunoglobulin

 M y kofenolan m ofetilu
 Leflunom id
Leczenie biologiczne
Anty lim focy tarne

Przetwarzanie
i prezentacja antygenu

 Rituksy m ab
 Alem tuzum ab
 ATG

Aktywacja komórek T

Anty -TNF a
Proliferacja i ró¿nicowanie siê
do komórek plazmatycznych

 Etanercept
 Infliksim ab
 Adalim um ab
Im m unoglobuliny

nym (przede wszystkim mykofenolan mofetilu), immunoglobuliny oraz tzw. leki biologiczne, takie jak preparaty neutralizuj¹ce
biologiczn¹ aktywnoæ TNF-a i przeciwcia³a monoklonalne przeciw ró¿nym antygenom
na limfocytach. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê obecnie rituksymab, jest on
te¿ najlepiej przebadanym z wymienionych
wy¿ej preparatów.
Mykofenolan mofetilu
Przed paroma miesi¹cami Jayne podsumowa³ dotychczasowe próby zastosowania mykofenolanu mofetilu w ANCA (+) zapaleniu naczyñ [15]. £¹cznie do tego czasu
leczono 125 chorych, jednak¿e ocena skutecznoci leku jest trudna, gdy¿ w niektórych badaniach by³ on stosowany w leczeniu indukcyjnym ³agodnych postaci choroby, w innych w opanowywaniu opornych
nawrotów, a w jeszcze innych - w terapii
podtrzymuj¹cej. Obecnie tocz¹ siê dwie
du¿e miêdzynarodowe próby z mykofenolanem mofetilu: badanie MCYC (mykofenolan vs cyklofosfamid w indukcji) i badanie
IMPROVE (mykofenolan vs azatiopryna w
leczeniu podtrzymuj¹cym).
Rituksymab
Rituksymab jest chimerycznym, mysioludzkim przeciwcia³em, skierowanym przeciw powierzchniowemu bia³ku CD20 na komórkach B (patrz rycina 3). W przeciwieñstwie do cyklofosfamidu, leczenie nim
oszczêdza komórki hematologiczne, nie
posiadaj¹ce na powierzchni antygenu
CD20, w tym dojrza³e komórki plazmatyczne - podstawowe ród³o chroni¹cych nas
przeciwcia³. Podanie leku powoduje zniszczenie komórek B i pozbycie siê ich z kr¹¿enia na okres przynajmniej 6 miesiêcy.
Rituksymab pierwotnie zosta³ wprowadzony pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych do
leczenia ch³oniaków, a stosowanie go w
chorobach autoimmunologicznych rozpoczêto po tym, gdy jednego z chorych stwierdzono poprawê wspó³istniej¹cego z ch³oniakiem zapalenia stawów. W dotychczasowych badaniach klinicznych dotycz¹cych
ANCA (+) zapalenia naczyñ, rituksymab
zastosowano ³¹cznie u blisko 150 chorych,
opornych na leczenie standardowe lub go
nie toleruj¹cych [6,16,26]. Remisjê uzyskano u blisko 90% badanych. Wród pozosta-
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Apoptoza komórki B
Rycina 3. Dzia³anie rituksymabu na komórkê B.
B-cell targeting with rituximab.

³ych, prawie wszyscy mieli ziarniniakowatoæ
Wegenera o oczodo³owej lokalizacji, co
oznacza, ¿e po wy³¹czeniu tej szczególnej
postaci choroby, skutecznoæ leczenia w
uzyskiwaniu remisji by³a bliska 100%. Jednak¿e, u ok. 40% badanych obserwowano
nawroty; wystêpowa³y one miêdzy 9 a 21
miesi¹cem obserwacji, czyli po powrocie komórek B do kr¹¿enia. U niektórych chorych,
u których dosz³o do nawrotu, rituksimab zastosowano ponownie z bardzo dobrym skutkiem. Co bardzo istotne, nie obserwowano
powa¿nych dzia³añ niepo¿¹danych.
Zwykle lek podawano w 4 dawkach po
375 mg/m2 (w odstêpach tygodniowych)
albo jedynie z kortykosteroidami, albo dodatkowo (on top) skojarzonego leczenia
immunosupresyjnego. Koniecznoæ jednoczesnego leczenia immunosupresyjnego i
jego zakres wymaga ustalenia w badaniach
prospektywnych. Z jednej strony niezwykle
korzystne by³oby unikniêcie immunosupresji, jednak z drugiej strony wiadomo, ¿e rituksymab dzia³a z opónieniem. St¹d u chorych z zagro¿eniem niewydolnoci¹ wa¿nych narz¹dów, u których istnieje koniecznoæ natychmiastowego zahamowania aktywnoci choroby, zaleca siê zastosowanie
1-2 pulsów z cyklofosfamidu w pierwszym
okresie leczenia.
Podczas ostatniego kongresu American
Society of Nephrology autorzy z orodka w
Mayo Clinic przedstawili swoje dowiadczenie z wielokrotnym podawaniem rituksymabu w ziarniniakowatoci Wegenera [6]. U 31
chorych, z uporczywymi nawrotami choroby podawano 2-6 kursów leczenia; redni
okres obserwacji wynosi³ ponad 3 lata.
Stwierdzono ³¹cznie 18 nawrotów u 13 chorych; wszystkie poddawa³y siê kolejnym wlewom rituksymabu. Badani dobrze tolerowali tak¹ przed³u¿on¹ deplecjê komórek B; najczêciej obserwowanym objawem ubocznym by³y typowe objawy poprzetoczeniowe.
Wysoka skutecznoæ i dobra tolerancja
rituksymabu spowodowa³y, ¿e uznaje siê go

za wart¹ rozwa¿enia opcjê terapeutyczn¹ u
chorych z zapaleniem naczyñ opornym na
leczenie standardowe [18]. Nale¿y jednak
podkreliæ, ¿e wszystkie dotychczas wykonane badania obejmowa³y niewielkie grupy
chorych, a okres obserwacji by³ krótki, co
nie pozwala na pe³n¹ ocenê ryzyka powa¿nych zdarzeñ niepo¿¹danych, w tym tak¿e
ryzyka ujawnienia siê latentnych infekcji,
reaktywacji wirusowych zaka¿eñ . Nie wiadomo równie¿, jakie jest ryzyko rozwoju
ludzkich anty-chimerycznych przeciwcia³
(HACA). Obecnie rozpoczynaj¹ siê dwa
du¿e badania wieloorodkowe II/III fazy oceniaj¹ce skutecznoæ leczenia rituksymabem
w ANCA (+) zapaleniem naczyñ; oba s¹ w
fazie rekrutacji chorych. W badaniu RITUXVAS, 44 pacjentów zostanie randomizowanych w stosunku 2:1 do grupy otrzymuj¹cej rituksymab i kortykosteroidy, wspomo¿one na pocz¹tku leczenia dwoma pulsami
z cyklofosfamidu, oraz do grupy leczonej
standardowo; okres obserwacji zaplanowano tu na 2 lata [17]. Badanie RAVE ma charakter randomizowanej podwójnie lepej
próby. Obejmie ono 200 chorych, z których
obok kortykosteroidów, u po³owy podany zostanie doustnie cyklofosfamid, z zamian¹ po
3-6 miesi¹cach na azatioprynê oraz placebo dla rituksymabu, a u drugiej po³owy rituksymab i placebo dla cyklofosfamidu i azatiopryny.
Inne leki przeciwlimfocytarne
Dowiadczenie ze stosowaniem innych
leków przeciwlimfocytarnych (alemtuzumab,
globulina antytymocytarna) w uk³adowym
zapaleniu naczyñ jest niewielkie. Wiadomo
jednak, ¿e wi¹¿e siê ono z du¿ym ryzykiem
wystêpowania powa¿nych zdarzeñ niepo¿¹danych (ciê¿kie infekcje), tak¿e zgonów [18].
Leczenie anty-TNFa
Blokowanie TNFa stanowi atrakcyjn¹
koncepcjê, bior¹c pod uwagê rolê tego czynnika w aktywacji neutrofilów i podtrzymywa-
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niu stanu zapalnego. Jednak¿e, wyniki du¿ego randomizowanego badania WGET, z
bia³kiem hamuj¹cym wi¹zanie siê tej cytokiny z odpowiednim receptorem komórkowym  etanerceptem, okaza³y siê rozczarowuj¹ce [25]. U chorych z ziarniniakowatoci¹ Wegenera, etanercept podawany dodatkowo przez ca³y cykl leczenia immunosupresyjnego, okaza³ siê zupe³nie nieskuteczny w stosunku do placebo, zarówno w
indukcji, jak i w terapii podtrzymuj¹cej. Wiêcej, wyniki badañ sugeruj¹, ¿e mo¿e on,
zw³aszcza w zestawieniu z cyklofosfamidem, zwiêkszaæ ryzyko rozwoju z³oliwych
nowotworów [10, 25].
Grone objawy uboczne obserwowano
równie¿ podczas stosowania innego leku
hamuj¹cego dzia³anie TNFa  infliksimabu
(chimeryczne przeciwcia³o monoklonalne
anty-TNFa). W przeprowadzonej do tej pory,
niewielkiej liczbie niekontrolowanych badañ,
w ma³ych grupach chorych z zapaleniem
naczyñ, lek ten podawano przewa¿nie jako
dodatek do standardowego leczenia. W
badaniach tych obserwowano czêste zaka¿enia, powik³ania zakrzepowe oraz rozwój
ch³oniaka [1,10]. Ponadto, choæ odsetek
remisji choroby siêga³ blisko 90%, u wielu
chorych dosz³o do nawrotu choroby. St¹d
te¿, do czasu uzyskania wyników prac kontrolowanych, obejmuj¹cych wiêksze liczby badanych, poza wybranymi orodkami,
stosowanie leków z tej grupy w praktyce klinicznej nie jest zalecane.
Immunoglobuliny
Pierwsze doniesienia na temat korzystnego dzia³ania wlewów do¿ylnych z immunoglobulin w ANCA (+) zapaleniu naczyñ
pochodz¹ z lat dziewiêædziesi¹tych. W 2000
roku Jayne i wsp. w niewielkim randomizowanym badaniu z zastosowaniem podwójnie lepej próby wykazali, ¿e u chorych z
oporn¹ na standardowe leczenie chorob¹,
uzupe³nienie jego du¿ymi dawkami immunoglobulin pozwala na kontrolê cech zapalenia [12]. Efekt utrzymywa³ siê jedynie przez
pierwsze trzy miesi¹ce, by³ to jednak tylko
pojedynczy kurs leczenia. Przed dwoma
miesi¹cami ukaza³y siê wyniki wieloorodkowego prospektywnego badania z Francji,
w którym immunoglobuliny podawano 22
chorym z ziarniniakowatoci¹ Wegenera lub
mikroskopowym zapaleniem naczyñ w celu
opanowania nawrotów, wystêpuj¹cych albo
w czasie leczenia podtrzymuj¹cego, albo w
ci¹gu roku po jego zakoñczeniu [19]. Wlewy z immunoglobulin stosowano przez 4 dni,
w ³¹cznej dawce 2g, jednak  w odró¿nieniu od poprzedniego badania  kursy te powtarzano co miesi¹c przez 6 miesiêcy. Jednoczenie albo kontynuowano dotychczasowe leczenie, albo jeli nawrót wystêpowa³ ju¿ po jego zakoñczeniu, podawano kortykosteroidy. Pocz¹tkowo wszyscy chorzy
odpowiedzieli na leczenie. Po 9 miesi¹cach
leczenia u 14 chorych obserwowano remisjê (64%), u 7 dosz³o do nawrotu i u jednego stwierdzono brak skutecznoci leczenia;
po dwóch latach remisja utrzymywa³a siê u
36% badanych. Nale¿y jednak podkreliæ,
¿e z obu cytowanych badañ wykluczano
chorych z gwa³townie postêpuj¹cym zapaleniem nerek i ze stê¿eniem kreatyniny >300
µmol/L, gdy¿ sugeruje siê, ¿e immunoglobuliny s¹ u nich mniej skuteczne, a ponadto

same mog¹ byæ przyczyn¹ niewydolnoci
nerek. Wydaje siê natomiast, ¿e mog¹ byæ
one przydatne w sytuacji, gdy standardowe
leczenie jest przeciwwskazane np. z powodu obecnoci zaka¿enia lub w ci¹¿y [18].
5. Leczenie nawrotów zapalenia
naczyñ u chorego
po przeszczepieniu nerki
Dane na temat ryzyka nawrotu choroby
po przeszczepieniu nerki s¹ stosunkowo sk¹pe i doæ rozbie¿ne. W przeprowadzonej w
latach dziewiêædziesi¹tych przez Nachmana
i wsp meta-analizie, obejmuj¹cej 127 badanych, czêstoæ wystêpowania nawrotu waha³a siê ona w granicach 0-50%, rednio
wynosz¹c 17% [21]. Jest to odsetek mniejszy ni¿ u chorych nie poddawanych transplantacji, co wi¹¿e siê z przewlek³ym stosowaniem leków immunosupresyjnych po przeszczepieniu. Nawroty choroby maj¹ ró¿ne
nasilenie i lokalizacjê. W cytowanej analizie
60% badanych mia³o cechy nawracaj¹cego
k³êbuszkowego zapalenia nerek, izolowanego lub z towarzysz¹cymi innymi objawami,
podczas gdy u 40% badanych obserwowano wy³¹cznie pozanerkow¹ lokalizacjê zmian.
W pojedynczych przypadkach choroba mo¿e
przybieraæ postaæ gwa³townie postêpuj¹cej
niewydolnoci nerek z bezmoczem, w przebiegu ostrego zapalenia têtnic, zwê¿enia
moczowodu i zaporowej uropatii w przebiegu ziarniniakowatego zapalenia naczyñ w
okolicy po³¹czenia pêcherzowo-moczowodowego [4].
Obecnie, w leczeniu nawrotów zapalenia naczyñ po przeszczepieniu nerki najczêciej stosuje siê cyklofosfamid, po odstawieniu przynajmniej czêci podawanych do tego
momentu leków immunosupresyjnych [24].
W analizie Nachmana i wsp., sporód chorych, u których dosz³o do nawrotu, u 75%
stosowano cyklofosfamid, a u pozosta³ych do
stosowanej cyklosporyny A i prednizonu dodawano azatioprynê lub pulsy z metylprednizolonu [21]. Leczenie to by³o skuteczne w
wiêkszoci przypadków; u dwóch z 22 badanych dosz³o do utraty przeszczepu, jeden
chory zmar³.
Ostatnio Moroni i wsp. porównali wyniki
przeszczepienia nerki u 19 biorców z uogólnionym zapaleniem naczyñ i u 38 biorców z
pierwotnymi glomerulopatiami, dobranymi
pod wzglêdem wieku, p³ci i rodzaju dawcy
[20]. redni okres obserwacji wynosi³ ok. 5
lat. Pomiêdzy grupami nie stwierdzono istotnych ró¿nic pod wzglêdem prze¿ycia, zarówno badanych, jak i przeszczepu. U 7 z nich
(38%) dosz³o do 8 nawrotów; redni okres
pomiêdzy przeszczepieniem a wyst¹pieniem
nawrotu wynosi³ 45 miesiêcy (od kilkunastu
dni do 16 lat). W wyniku nawrotu choroby
jeden z pacjentów zmar³, a dwóch straci³o
przeszczep. We wszystkich przypadkach
stosowano pulsy z metylprednizolonu, a nastêpnie prednizon w dawce 0.5 mg/kg mc/
dobê. U 6 chorych podawano dodatkowo
cyklofosfamid doustnie przez okres 2-12 miesiêcy; w tym czasie u 3 chorych odstawiono
wszystkie inne leki immunosupresyjne, a u
pozosta³ych pozostawiono inhibitory kalcyneuryny, odstawiaj¹c mykofenolan mofetilu i
azatioprynê.
Podobnie jak u wszystkich chorych z
uogólnionym zapaleniem ma³ych naczyñ,
tak¿e u tych poddawanych przeszczepieniu
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nerki, poszukuje siê nowszych, bezpieczniejszych metod leczenia nawrotów choroby. Gera i wsp obserwowali 35 chorych z
ANCA (+) zapaleniem naczyñ przez okres5
lat po transplantacji. Najczêciej stosowany schemat leczenia obejmowa³: indukcjê
przeciwcia³, kortykosteroidy, mykofenolan
mofetilu i takrolimus [5]. Obserwowano jedynie 3 nawroty choroby, wszystkie pozanerkowe. W leczeniu tych nawrotów zastosowano z dobr¹ skutecznoci¹ zwiêkszone dawki prednizonu z mykofenolanem
mofetilu, b¹d takrolimusem i  w trzecim
przypadku  metylprednizolon z rituksymabem. Dowiadczenie z rituksymabem ogranicza siê tu do tej pory do kilku przypadków, jednak tak jak i u innych z zapaleniem
naczyñ, lek ten budzi szczególne nadzieje.
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