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cis³e zdefiniowanie i oddzielenie
zespo³u Melkersson-Rosenthala i macrocheilitis granulomatosa napotyka
na du¿e trudnoci. Nazwa zespo³u pochodzi od nazwisk dwóch neurologów:
Ernsta Melkerssona i Curta Rosenthala, którzy w roku 1928 i 1931 po raz
pierwszy opisali klasyczne objawy zespo³u w postaci obrzêku warg, nawracaj¹cego zapalenia nerwu twarzowego oraz pofa³dowania jêzyka. Za w
1945 roku Miescher przedstawi³ kilka
przypadków pierwotnego mi¹¿szowego zapalenia warg i nada³ im nazwê
macrocheilitis granulomatosa. U niektórych chorych stwierdza³ pora¿enie
n.VII, u innych pofa³dowany jêzyk. W
pracy przedstawiono wspó³czesne
pogl¹dy na etiopatogenezê choroby,
omówiono problemy diagnostyczne i
terapeutyczne.

It is very difficult to differentiate
Melkersson-Rosenthal syndrom and
macrochelitis granulomatosa. Two
neurologists: Ernt Melkersson and
Curt Rosenthal in 1928 and 1931 described classical symptoms of this
syndrom: recurring facial paralysis,
swelling of the face and lips and the
development of folds and furrows in
the tongue. In 1945 Miescher described
a few cases of primary interstitial inflammation of the lips and gave them
the name macrochelitis granulomatosa. Some patients had paralysis of
the facial nerve, others folds of the
tongue. In the present study the
etiopatho-genesis, diagnostic and
therapeutic problems are presented.

Zespo³em Melkersson Rosenthala (MR) okrela siê nawracaj¹ce pora¿enie nerwu twarzowego, po³¹czone ze sta³ym lub
nawracaj¹cym obrzêkiem twarzy (zwykle
wargi górnej), którym mo¿e towarzyszyæ
bruzdowany jêzyk (linqua plicata). Zespó³
ten zosta³ opisany po raz pierwszy przez
neurologa z Goteborga Ernsta Melkerssona w 1928 r. i Curta Rosenthala, neurologa
z Wroc³awia w 1931 roku [16,17].
Na podstawie danych z pimiennictwa,
a¿ w 18-70% przypadków podkrela siê
mo¿liwoæ wystêpowania tylko jednego objawu choroby M-R [24]. Jednoczesne wystêpowanie wszystkich trzech objawów zespo³u stwierdza siê jedynie u 8-25% chorych [11,17,19,37].
Bior¹c pod uwagê ró¿ne kliniczne warianty zespo³u nale¿y podkreliæ, ¿e nie jest
to tak rzadka jednostka chorobowa jak siê
j¹ rozpoznaje. Czêstoæ jej wystêpowania
wród innych schorzeñ dermatologicznych
ocenia siê na 0,08% [2].
Zespó³ M-R mo¿e wystêpowaæ w ka¿dym wieku, jednak¿e zdaniem wiêkszoci
autorów pierwsze objawy choroby pojawiaj¹ siê najczêciej w drugiej - trzeciej dekadzie ¿ycia, nierzadkie s¹ te¿ przypadki u
dzieci. Czêstoæ wystêpowania nie jest zwi¹zana z p³ci¹, ras¹ ani regionem wiata aczkolwiek wiêkszoæ opisanych przypadków
dotyczy³a rasy bia³ej a publikacje dotycz¹ce
tego problemu pochodzi³y g³ównie z Europy, rzadziej USA [30].

Pocz¹tek choroby jest zwykle nag³y i nie
poprzedzaj¹ go objawy prodromalne. Najbardziej sta³ym, bo prawie w ka¿dym przypadku wystêpuj¹cym objawem (75-100%
chorych) jest obrzêk twarzy, najczêciej
wargi górnej lub dolnej [11,13,38]. Zwykle
pocz¹tkowo ma on charakter napadowy (12 dni), z czasem utrwala siê. Jest niebolesny, asymetryczny, a w po³owie przypadków mog¹ byæ równie¿ powiêkszone wêz³y
ch³onne pod¿uchwowe lub podbródkowe
jedno lub obustronnie. Charakterystyczne
nawroty obrzêku lub jego nasilanie wystêpuj¹ w nieregularnych odstêpach. Obrzêkowi warg towarzyszyæ mo¿e bolesne wertykalne ich pêkanie, zmiana zabarwienia do
intensywnego koloru czerwonobr¹zowego
oraz twardoæ jêzyka. U oko³o 10% chorych
wyst¹pienie obrzêku poprzedzaj¹ zmiany
typu herpes zoster [32].
Czêsto zajêta jest równie¿ b³ona luzowa policzków, która staje siê wynios³a i pofa³dowana, jak równie¿ podniebienia twardego, miêkkiego i okolicy migda³ków. Gard³o i krtañ bywaj¹ zajête zdecydowanie rzadziej. Na zmienionej b³onie luzowej policzków mo¿e rozwin¹æ siê leukoplakia. Je¿eli
zajêty jest jêzyk, to staje siê on znacznie
powiêkszony z ogniskami plamkowatej leukoplakii, w bardziej zaawansowanych przypadkach z niewielkimi brodawkami w centralnej i brze¿nej jego czêci.
Jednym z najbardziej ciekawych zagadnieñ zespo³u M-R jest czasowy zwi¹zek
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pomiêdzy wyst¹pieniem obrzêku i pojawieniem siê zmian neurologicznych, najczêciej
o charakterze pora¿enia nerwu twarzowego. Mo¿e byæ ono jedno lub obustronne,
czêciowe lub ca³kowite [16,25]. Wystêpuje u 30-90% chorych [1,11,38]. Czasem u
chorych z tym zespo³em stwierdza siê bolesnoæ uciskow¹ w miejscu wyjcia nerwów
czaszkowych. Mog¹ byæ zajête nerwy motorycznie unerwiaj¹ce ga³ki oczne, co demonstruje siê ptoz¹, podwójnym widzeniem
lub zapaleniem nerwu wzrokowego czasem
z nastêpowym jego zanikiem [21]. Zajête
mog¹ byæ równie¿ nerwy s³uchowy, wêchowy, trójdzielny czy jêzykowo-gard³owy [16].
Zg³aszane przez chorego napadowe ³zawienie, suchoæ b¹d nadmierna sekrecja z
nosa, napadowe pocenie siê twarzy, upoledzenie smaku, szum w uszach czy przeczulica s³uchowa wspólnie z kurczem powiek, bólami typu migrenowego, zmianami
przerostowo-troficznymi w obrêbie wargi i
b³ony luzowej jamy ustnej oraz dysfunkcja
linianek okrelane jako objawy mniejsze
zespo³u M-R mog¹ byæ pomocne w diagnostyce niepe³noobjawowego zespo³u [18,
25,38].
Okulistyczne objawy poza w/w mog¹
demonstrowaæ siê tak¿e anizokori¹, zespo³em Hornera, objawami conjunctitvitis lub
keratoconjunctivitis sicca czasami powik³anymi owrzodzeniem rogówki czy nawracaj¹cym zapaleniem nerwu wzrokowego [21].
Trzecim objawem zespo³u M-R jest jêzyk pobruzdowany (rycina 1). Wystêpuje on
u 30-77% chorych [22,36], podczas gdy czêstoæ jego wystêpowania w populacji zdrowej ocenia siê na 5-10%. Charakteryzuje go
bruzda centralna, promieniste pêkniêcia z
towarzysz¹cym obrzêkiem. Jêzyk jest bolesny uciskowo, piek¹cy i powiêkszony
[10,16,32,38].
¯adne z badañ laboratoryjnych nie jest charakterystyczne wy³¹cznie dla tego zespo³u.
Tak¿e badanie histopatologiczne, w którym pocz¹tkowo dominuje obrzêk podcieliska ³¹cznotkankowego ze sk¹pym naciekiem zapalnym nie rozstrzyga o rozpoznaniu. Dla zmian przewlek³ych charakterystyczne s¹ w³óknienie, rozrost tkanki ³¹cznej oraz obecnoæ wokó³naczyniowych skupisk limfocytów, komórek plazmatycznych i
histiocytów. Obecnoæ ziarniny typu sarkoidalnego nie rozstrzyga o patogenezie, a
przemawia jedynie za obecnoci¹ przewlek³ej sprawy zapalnej. Przyczyn¹ nieciastowatego obrzêku jest stwierdzany w badaniu histopatologicznym zastój ch³onki, ziarniniakowe zapalenie naczyñ ch³onnych, jak
i trwa³e ich rozszerzenie [6,32].
Za szczególn¹ postaæ zespo³u M-R niektórzy uwa¿aj¹, ziarniniakowe zapalenie
warg (chellitis granulomatosa) [11,38].
Wed³ug Shasky'ego jest to poronna forma
zespo³u. Jego czêstoæ ocenia siê na oko³o
25-50% [32]. Chellitis granulomatosa wystêpuje z regu³y u osób m³odych. Objawia siê
asymetrycznym, rozlanym, o ró¿nej konsystencji i niebolesnym obrzêkiem o zabarwienniu od jasno-ró¿owego do intensywnego czerwono-br¹zowego. Czêsto obrzêkniête wargi s¹ suche i spêkane. Za przynale¿noci¹ cheillitis granulomatosa do zespo³u
M-R przemawia podobny obraz kliniczny,
histologiczny (nieserowaciej¹ca nab³onkoPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

Rycina 1
Pofa³dowany jêzyk, obrzêk wargi górnej.
The folds and furrows in the tongue, swelling of the upper lip.

podobna ziarnina), przewlek³y i nawrotowy
charakter obrzêków, opornoæ na leczenie
oraz wystêpowanie obu jednostek chorobowych w analogicznych grupach wiekowych
[8,12,14,16,27].
Z drugiej strony czêæ autorów, nie obserwuj¹c w tej grupie chorych progresji
zmian typowych dla zespo³u R-M nie zgadza siê z tym pogl¹dem [34].
Niezale¿nie od tych hipotez, objawy zespo³u M-R oraz Ch-G wydaj¹ siê byæ sk³adow¹ zespo³u ziarniniakowego zapalenia
wargowo-twarzowego (orofacial granulomatosis) [23,31,35]. Charakteryzuje siê on rozlanym obrzêkiem twarzy i luzówki policzków czêsto obserwowanym np. u osób z
chorob¹ Crohna, nawet na kilka lat przed
ujawnieniem zmian w jelitach [10,20,
23,27,30,35].
Do chwili obecnej ani etiologia, ani przyczyna M-R nie s¹ znane. Melkersson przyczynê choroby upatrywa³ w zaburzeniach
czynnoci nerwów naczyniowych, co mia³o
byæ czynnikiem warunkuj¹cym obrzêk tkankowy. Miescher zak³ada³, ¿e ziarnina rozwija siê w nastêpstwie hematogennego rozsiewu czynnika zakanego z ogniska pierwotnego [12,15]. Na obecnym poziomie
badañ nie mo¿na jednoznacznie stwierdziæ,
co jest przyczyn¹ schorzenia i przyjmuje siê
t³o wieloprzyczynowe zespo³u. Istotny jest
udzia³ czynników zakano-zapalnych, za
czym przemawia istnienie wewn¹trzustrojowych ognisk zaka¿enia u zdecydowanej
wiêkszoci leczonych chorych oraz poprawa zmian skórnych po ich chirurgicznym
usuniêciu lub antybiotykoterapii [1,2,16,22].
Równie¿ t³o alergiczne choroby, zw³aszcza
uczulenie na kosmetyki i pastê do zêbów
oraz rola czynników dziedzicznych (dodatni
wywiad rodzinny stwierdza siê u 61% chorych) mog¹ mieæ swój udzia³ w etiopatogenezie tego schorzenia [3,38]. Rozwa¿a siê
istnienie genu Melkerssona-Rosenthala odpowiedzialnego za ujawnienie objawów [21].

Stwierdzane u niektórych chorych zaburzenia w uk³adzie bia³ek dope³niacza wskazuj¹
na jaki defekt immunologiczny [9,29]. Za
teori¹ immunologiczn¹ przemawiaj¹ tak¿e
badania Rimaniego i wsp. wykazuj¹ce zale¿noæ pomiêdzy zespo³em M-R a nieprawid³ow¹ produkcj¹ immunoglobulin w CSN
[19].
Diagnostyka ró¿nicowa zespo³u M-R
uwzglêdnia [3,4,5,7,16,25,36]:
1. ró¿ne postaci wrodzonego jak i nabytego obrzêku naczynioruchowego (Quinckiego), który ró¿ni siê nietrwa³ym charakterem obrzêku zale¿nego najczêciej od zaburzeñ w uk³adzie dope³niacza lub reakcji
alergicznej, niewystêpowaniem innych objawów trójzespo³u i obrazem histologicznym,
2. obrzêk twarzy w przebiegu niedoczynnoci tarczycy, chorób nerek, w¹troby,
3. zespó³ ¿y³y pró¿nej górnej (nasilenie
obrzêku zale¿ne od u³o¿enia pacjenta),
4. s³oniowaciznê warg, policzków w nastêpstwie przewlek³ej i nawracaj¹cej ró¿y,
która ró¿ni siê znacznym stwardnieniem
skóry, brakiem zmian ziarniniakowych w
badaniu histologicznym,
5. obrzêk indukowany lekami np. z grupy ACE, NSAID,
6. obrzêk na tle zmian naczyniowych
(naczyniaki limfatyczne i krwionone) lub
neoplazmatycznych (nowotwory luzówkowe, lymphoma),
7. obrzêk twarzy z eozynofili¹,
8. zespó³ Ascher'a  na który sk³ada siê
obrzêk warg w postaci tzw. wargi podwójnej, przedwczesne zwiotczenie powiek, wole
tarczycy,
9. obrzêk warg i twarzy w przebiegu sarkoidozy czy amyloidozy, istotne bêd¹ tu
badania specjalistyczne.
W ró¿nicowaniu nale¿y uwzglêdniæ tak¿e inne formy macrocheilii spowodowane
np. nawrotow¹ opryszczk¹ warg, infekcj¹
bakteryjn¹ czy te¿ grzybicz¹. Glossitis granulomatosa w przebiegu tego schorzenia
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nale¿y ró¿nicowaæ ze ródmi¹¿szowym zapaleniem jêzyka w przebiegu ki³y, akromegalii czy przedsercowego zastoju ¿ylnego [15].
Leczenie sterydami (doustnie i miejscowo w formie iniekcji) daje najlepsze choæ
krótkotrwa³e efekty, zw³aszcza podczas stosowania wysokich dawek KS oraz w pocz¹tkowym etapie schorzenia [33,38]. Leczenie
antybiotykami i eradykacja ognisk infekcji
w ustroju tylko u nielicznych chorych daje
ust¹pienie obrzêku lub d³u¿szy okres remisji. Leki immunosupresyjne (Azatiopryna,
Cyclosporyna A) jak równie¿ leki przeciwhistaminowe, danazol, leki antymalaryczne
równie¿ nie daj¹ w pe³ni zadowalaj¹cych
efektów [38]. Niektóre metody fizykoterapeutyczne np. jontoforeza hydrokortyzonowa, mog¹ byæ godne polecenia ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i skutecznoæ porównywaln¹ z innymi metodami. W przypadku
utrwalonego powiêkszenia warg pozostaj¹
zabiegi o charakterze chirurgii plastycznej
[3].
Alternatywn¹ metod¹ do wy¿ej przedstawionych jest leczenie lekiem przeciwtr¹dowym o nazwie Lampren (Clofazimine).
Jego skutecznoæ ocenia siê nawet na 94%,
podczas gdy pozosta³e metody lecznicze
maj¹ skutecznoæ oko³o 50% [16,27,33,38].
Lek ten wp³ywa na funkcje neutrofilów, limfocytów i makrofagów bior¹cych udzia³ w odczynie. Leczenie clofazimin¹ wydaje siê byæ
leczeniem bezpiecznym. Jedynie oko³o 20%
leczonych chorych zg³asza nadwra¿liwoæ
na s³oñce podczas leczenia oraz zmianê zabarwienia skóry od czerwonego do czarnobr¹zowego [26,38]. Proponowane s¹ ró¿ne
schematy leczenie.
Braun-Falco i wsp. zaleca schemat:
100 mg Clofazyminy przez 10 dni a nastêpnie 100 mg dwa razy w tygodniu przez kilka
miesiêcy [4]. Ridder i wsp. uzyska³ dobre
efekty stosuj¹c Clofazimine 100 mg raz
dziennie przez 30 dni a nastêpnie tê sama
dawkê trzy razy w tygodniu przez 3 miesi¹ce [38].
Pomimo wielu podejmowanych prób leczenia nieznajomoæ czynnika patogenetycznego nie pozwala na zastosowanie celowanego leczenia i w zwi¹zku z tym chorzy ci s¹ w zasadzie leczeni objawowo.
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