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Nawracaj¹ce zapalenie chrz¹stki
jest rzadk¹ chorob¹ o pod³o¿u autoimmunologicznym, która z uwagi na
sporadyczne wystêpowanie, niewyjanion¹ do koñca etiopatogenezê i
zmiennoæ objawów stanowi trudny
problem diagnostyczny. Powtarzaj¹ce
siê stany zapalne prowadz¹ do destrukcji tkanki chrzêstnej ucha, przegrody nosa, krtani, drzewa oskrzelowego, chrz¹stek ¿eber, stawów obwodowych i krêgos³upa. Proces chorobowy zaj¹æ mo¿e równie¿ tkanki pozbawione chrz¹stki, jak uk³ad naczyniowy,
oczu i centralny system nerwowy,
uk³ad moczowy. Nawracaj¹ce zapalenie chrz¹stki czêsto wspó³istnieje z innymi schorzeniami systemowymi, które modyfikuj¹ jego przebieg i prowadz¹ do b³êdnego rozpoznania. W przypadku braku odpowiedniego leczenia
dochodzi do rozwoju powa¿nych i niekiedy miertelnych powik³añ. W niniejszym artykule autorzy przedstawiaj¹
obraz kliniczny i diagnostykê ró¿nicow¹ choroby, uwzglêdniaj¹c szczególnie aktualne metody leczenia.

Relapsing polychondritis is a rare
autoimmune disease, which is due to
sporadic occurrence, unexplained
etiology and wide range of symptoms
resulting in the difficulties in diagnosis. Recurrent inflammation leads to
destruction of cartilaginous tissues,
such as ear, nasal septum, larynx, trachea and bronchi, peripheral joints and
vertebral structures. Blood vessels,
the central nervous system, eyes, and
the urinary tract can be involved as
well. Clinical course of relapsing polychondritis is often modified by co-existing systemic diseases and remains
misdiagnosed. In case of inappropriate or delayed treatment, serious and
life-thretening complications may develop. In this article we present the
most characteristic clinical features of
the disease, differential diagnosis, focusing on current approaches to treatment.

Nawracaj¹ce zapalenie chrz¹stek (NZC)
jest jedn¹ z chorób, które z uwagi na niewyjanion¹ do koñca etiopatogenezê, rzadkie
wystêpowanie, zmienny obraz kliniczny oraz
w du¿ej mierze nieprzewidywalny przebieg
mog¹ byæ trudne do zdiagnozowania i wymagaj¹ podejcia interdyscyplinarnego.
Choroba zosta³a opisana po raz pierwszy jako polichondropatia [21] w 1923 r.
przez Jakscha-Wartenhorsta, na podstawie
przypadku 32-letniego chorego z gor¹czk¹,
asymetrycznym zapaleniem stawów, obrzêkiem, bólem i deformacj¹ uszu, nosa oraz
os³abieniem s³uchu wskutek zwê¿enia zewnêtrznych przewodów s³uchowych. Badanie biopsyjne chrz¹stki nosa ujawni³o zanik
macierzy chrzêstnej oraz hiperplazjê b³ony
luzowej [19]. Dalsza charakteryzacja schorzenia pochodzi z 1960 r., kiedy Pearson i
wsp. dokonali przegl¹du 12 przypadków klinicznych i w oparciu o pewien wspólny zespó³ objawów okrelili j¹ jako nawracaj¹ce
zapalenie chrz¹stek [38]. Rozpoznanie opieraæ siê mia³o na wspó³istnieniu (nie zawsze
jednoczasowym) stanu zapalnego ucha
rodkowego i wewnêtrznego, przegrody
nosa, krtani, drzewa oskrzelowego, oczu
oraz chrz¹stek ¿eber, stawów obwodowych

i krêgos³upa. Zauwa¿ono równie¿, ¿e po kilku epizodach zapalnych tkanka chrzêstna
ulega nieodwracalnej destrukcji i zostaje
zast¹piona przez tkankê w³óknist¹ [19].
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Relapsing polychondritis  a challenge for modern
diagnostics and treatment

I. Etiopatogeneza
Nawracaj¹ce zapalenie chrz¹stek nie
wykazuje wyranej predominacji rasy i p³ci,
choæ niektórzy badacze wskazuj¹ na trzykrotnie wiêksz¹ podatnoæ kobiet [49]. Choroba najczêciej zaczyna siê w pi¹tej dekadzie ¿ycia, nie stwierdzono dla niej rejonów
endemicznych ani nie udowodniono znacz¹cej roli dziedziczenia. Szacuje siê, ¿e zapadalnoæ wynosi 3,5/milion [19,39].
Przyczyna nawracaj¹cego zapalenia
chrz¹stek nie jest znana. Najwiêcej danych
wskazuje na znacz¹c¹ rolê reakcji autoimmunologicznych, o czym wiadczy miêdzy
innymi czêste wspó³wystêpowanie innych
chorób z autoagresji (30-35%) [17]. Badanie bioptatów zajêtej tkanki chrzêstnej ujawnia depozyty IgA, IgM, IgG, sk³adnika C3
dope³niacza, nacieki z³o¿one z limfocytów
CD4+, plazmocytów [17,19,24,50], wszystkie powy¿sze elementy stanowi¹ce sk³adowe typowych reakcji autoimmunologicznych.
Wykazano ponadto czynn¹ odpowied ko77

mórkow¹ przeciw sk³adnikom tkanki
chrzêstnej  obecnoæ komórek T aktywnych przeciw kolagenowi t. II w odcinku 271273 (allele DRBI*0101 lub DRBI*0401) [8,
19] oraz przeciw kolagenowi t. IX i XI, a tak¿e zaburzenie równowagi subpopulacji limfocytów [19]. W surowicy chorych mo¿na
stwierdziæ przeciwcia³a skierowane przeciw
natywnemu i zdenaturowanemu kolagenowi typu II, IX, XI oraz przeciw oligomerycznemu bia³ku macierzy chrzêstnej (COMP).
Udowodniono, ¿e jednym z czynników indukuj¹cych patologiczn¹ reakcjê immunologiczn¹ organizmu i wytwarzanie autoreaktywnych przeciwcia³ jest matrilina-I, niekolagenowe bia³ko o masie ok. 148 kDa, obecne w tkance chrzêstnej tchawicy, w mniejszym stopniu uszu oraz nosa [19,37]. Nie
wystêpuje ono w chrz¹stkach stawów obwodowych, co t³umaczyæ mo¿e brak nad¿erek, przy obecnoci tocz¹cego siê zapalenia w tej lokalizacji [19]. Rolê uk³adu odpornociowego potwierdzaj¹ równie¿ badania
wskazuj¹ce na istotne zmiany profilu cytokin zapalnych w aktywnym NZC. Stwierdzono podwy¿szony poziom bia³ka chemotaktycznego monocytów (MCP-1), bia³ka zapalnego makrofagów (MIP-1beta) oraz interleukiny 8 (IL-8) [48]. Co ciekawe w przeciwieñstwie do szeregu innych schorzeñ o pod³o¿u autoimmunologicznym, nie okrelono jak
dot¹d jednoznacznie roli czynników genetycznych, istniej¹ jednak pojedyncze doniesienia o powi¹zaniu choroby z HLA kl. IIDR4 [19,23,27]. Problem pe³niejszego zrozumienia przyczyn NZC wci¹¿ pozostaje
otwarty, nie tylko ze wzglêdu na z³o¿one i
kosztowne metody badañ, ale przede
wszystkim trudnoci w uzyskaniu odpowiedniego materia³u do pracy badawczej, zebraniu wystarczaj¹co licznej grupy pacjentów.
II. Obraz kliniczny
Obraz kliniczny jaki zostaje przedstawiony lekarzowi przy pierwszym spotkaniu chorego na NZC nie jest jednoznaczny, czêsto
sugeruje odmienne schorzenia, w dodatku
z up³ywem czasu pojawiaj¹ siê nowe dolegliwoci. Nie istniej¹ zmiany patognomiczne. Pocz¹tek bywa zwykle gwa³towny, z nieswoistym zespo³em objawów takich jak gor¹czka, os³abienie, sennoæ, utrata masy
cia³a [19].
Zmiany otolaryngologiczne
W 40% przypadków pierwszym symptomem i zarazem najczêciej wystêpuj¹cym
(w czasie trwania choroby w 85-95% przypadków) jest stan zapalny tkanki chrzêstnej
ma³¿owin usznych, z miejscowym obrzêkiem, zaczerwienieniem i bolesnoci¹ [17,
49], trwaj¹cy od kilku dni do kilku tygodni,
ustêpuj¹cy niekiedy samoistnie lub po w³¹czeniu leczenia. W wyniku powtarzaj¹cych
siê epizodów lub przewlekaj¹cego siê zapalenia dochodzi do nieodwracalnej destrukcji chrz¹stki, która staje siê miêkka i wiotka,
przyjmuj¹c kszta³t kalafiorowaty. Zajêcie
przewodu s³uchowego zewnêtrznego, ucha
rodkowego lub wewnêtrznego mo¿e powodowaæ utratê s³uchu o typie przewodzeniowym i/lub odbiorczym, niekiedy z objawami
uszkodzenia b³êdnika (ataksja, zawroty g³owy, nudnoci, wymioty) [19]. W 50% przypadków proces dotyczy równie¿ przegrody
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nosa z nastêpow¹ jego deformacj¹ (nos siode³kowaty), towarzyszy mu uczucie niedro¿noci przewodów nosowych, nie¿yt surowiczy, krwawienia z nosa [17].
Uk³ad oddechowy
Pocz¹tkowo ok. 25% pacjentów zg³asza
dolegliwoci z zakresu uk³adu oddechowego, w póniejszych stadiach odsetek ten
wzrasta do 50% [19,32]. Najczêciej zajête
s¹ krtañ i tchawica. Pierwotnie zaznaczona
mo¿e byæ jedynie tkliwoæ chrz¹stek tarczowatej i krtani [6,17], z biegiem czasu i rozwojem choroby pojawiaj¹ siê chrypka, suchy kaszel, dusznoæ, wisty i stridor wdechowy. Uszkodzenie krtani i nag³oni powoduje niekiedy grone i wymagaj¹ce natychmiastowej interwencji powik³ania (w³¹cznie
z wykonaniem tracheostomii), jak zapadniêcie górnych dróg oddechowych.
Zmiany stawowe
Czêsto, bo w ok. 35% przypadków dolegliwoci stawowe inicjuj¹ce chorobê kieruj¹ pacjenta do poradni reumatologicznej.
Specjalista stwierdza wêdruj¹ce, zwykle niesymetryczne, seronegatywne zapalenie w
obrêbie stawów nadgarstkowych, ródrêczno-paliczkowych i miêdzypaliczkowych bli¿szych, kolanowych z mo¿liwym zajêciem
b³ony maziowej, lecz bez cech erozji i trwa³ej destrukcji. Objawy najczêciej ustêpuj¹
samoistnie do kilkunastu tygodni, w okresach zaostrzeñ stwierdza siê ocieplenie,
bolesnoæ, obrzêk stawu. P³yn punkcyjny nie
wykazuje cech zapalnych. Zmiany mog¹
dotyczyæ po³¹czeñ chrzêstno-kostnych ¿eber (zespó³ Tietza). Jeli ograniczone s¹ do
pojedynczego, du¿ego stawu bywaj¹ mylnie
zdiagnozowane jako skaza moczanowa [17].
Manifestacja stawowa NZC (50-80%) [17]
powi¹zana jest z gorszym rokowaniem i bardziej ekspansywn¹ postaci¹ choroby [2,9].
Uk³ad kr¹¿enia
Zmiany w uk³adzie sercowo-naczyniowym dotycz¹ 10-52% chorych, w 2-6% ujawniaj¹ siê w postaci niewydolnoci zastawki
aortalnej i mitralnej wynikaj¹cej z poszerzenia aorty wstêpuj¹cej, rzadziej niewydolnoci mitralnej i trójdzielnej powsta³ej w mechanizmie dylatacji piercieni w³óknistych)
[17,19]. W tej grupie chorych spodziewaæ
siê mo¿na patologicznych zmian aorty (têtniakowate poszerzenia w odcinku piersiowym i brzusznym), zapalenia miênia sercowego, osierdzia lub naczyñ krwiononych
oraz zaburzeñ przewodnictwa (blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, napadowe
czêstoskurcze nadkomorowe) [19].
Narz¹d wzroku
Oko³o 60% chorych (czêciej mê¿czyni) w pewnym etapie choroby prezentuje
zmiany oftalmologiczne, jak nawracaj¹ce
zapalenie spojówek, twardówki, nadtwardówki, cia³ka rzêskowego, siatkówki i naczyniówki, niekiedy wytrzeszcz ga³ki ocznej,
obrzêki w okolicy oczodo³u, zaæmê, pora¿enie miêni pozaocznych [17,39,49]. W
rzadkich przypadkach powik³aniem tocz¹cego siê procesu chorobowego mo¿e byæ utrata wzroku na skutek perforacji rogówki, zapalenia naczyñ siatkówki i nerwu wzrokowego [19].
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Uk³ad moczowy
Szacuje siê, ¿e 26% chorych na NZC
wykazuje nieprawid³owoci w badaniu ogólnym moczu (hematuria, proteinuria), a 10%
podwy¿szony poziom kreatyniny w surowicy krwi. Zajêcie nerek ³¹czy siê z gorszym
rokowaniem (prze¿ycie 10 letnie siêga 30%),
czêsto wskazuje na wspó³istnienie lub predyspozycjê do rozwoju tocznia rumieniowatego uk³adowego (SLE) lub uk³adowego
zapalenia naczyñ. W bioptacie nerki stwierdza siê rozplem macierzy komórek mezangium, ogniskowe lub segmentalne martwicze zapalenie k³êbuszków nerkowych z tworzeniem pó³ksiê¿yców [4,11,17]. Opisywano równie¿ wystêpowanie szybko postêpuj¹cej niewydolnoci nerek z rozplemowym
proliferacyjnym k³êbuszkowym zapaleniem
nerek przy wspó³istnieniu NZC z zespo³em
Sjogrena [42]. W mikroskopie elektronowym
zwracaj¹ uwagê niewielkie iloci elektronowo gêstych depozytów, natomiast w badaniu immunofluorescencyjnym stwierdzono
kompleksy immunologiczne, depozyty C3 i/
lub IgG, IgM g³ównie w mezangium. W innych badaniach zauwa¿ono cechy rozlanego endo i extra w³oniczkowego proliferacyjnego k³êbuszkowego zapalenia nerek z
depozytami IgA [3,4,11,12]. U chorych z
NZC z zajêciem nerek obserwowano równie¿ ró¿ny stopieñ stwardnienia naczyñ i k³êbuszków, segmentaln¹ proliferacjê mezangium, zanik kanalików i nacieki ródmi¹¿szowe z limfocytów [11].
Zmiany skórne
U osób starszych, z patologicznym obrazem morfologii krwi i zmianami skórnymi
charakteryzuj¹cymi siê du¿¹ ró¿norodnoci¹
i brakiem cech specyficznych (plamica ma³op³ytkowa, grudki, pêcherzyki, przewlekle
zapalenie skóry, nad¿erki, zapalenie ¿y³
powierzchownych, sinoæ siatkowata (livedo reticularis), owrzodzenia i guzki na koñczynach wraz z martwic¹ dystaln¹. Warto
pamiêtaæ o mo¿liwym zwi¹zku NZC z zespo³em mielodysplastycznym i odpowiednio
ukierunkowaæ dalsz¹ diagnostykê [16,19].
Uk³ad nerwowy
W nielicznych (3%) doniesieniach o zajêciu uk³adu nerwowego dominuj¹ objawy
niedow³adów nerwów czaszkowych (III, IV,
XIII, najczêciej VI i VII) [17,23], opisywano
równie¿ bóle g³owy, drgawki, encefalopatiê,
objawy uszkodzenia mó¿d¿ku, zapalenie
ty³omózgowia, epizody niedokrwienia mózgu z nastêpow¹ hemiplegi¹, têtniaki naczyñ
mózgowych, aseptyczne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych [16,19,49]. Zmiany
neurologiczne uwa¿a siê za wtórne do zapalenia naczyñ. P³yn mózgowo-rdzeniowy (CSF) mo¿e ujawniæ pleocytozê limfocytarn¹ i niekiedy symulowaæ infekcjê bakteryjn¹, zwykle jednak jest prawid³owy [7,
23,34,52].
III. Rozpoznanie
Próbê sformu³owania kryteriów diagnostycznych NZC podjêli w 1976 roku McAdam i wsp., wy³aniaj¹c 6 wiod¹cych objawów (tabela I), z których wyst¹pienie trzech,
nawet bez potwierdzenia histopatologicznego umo¿liwia rozpoznanie choroby [17,30].
W 1979 r. Damiani i Levine [13] postulowaK. Mihu³ka i wsp.

Tabela I
Kryteria diagnostyczne nawracaj¹cego zapalenia chrz¹stek [wg 19].
Diagnostic criteria for relapsing polychondritis [acc. 19].
Kry terium

Opis

1

Naw racaj¹ce zapalenie chrz¹stek obu m a³¿ow in uszny ch

2

Zapalenie w ielostaw ow e bez nad¿erek

3

Zapalenie chrz¹stki nosa
Zapalenie struktur oczny ch (zap. spojów ek, têczów ki, tw ardów ki, nadtw ardów ki, naczy niów ki)

4
5

Zapalenie chrz¹stek dróg oddechow y ch: krtani i/lub tchaw icy

6

Uszkodzenie uk³adu przedsionkow o-lim akow ego m anifestuj¹ce siê utrat¹ s³uchu o ty pie
odbiorczy m , szum em w uszach i/lub zaw rotam i g³ow y

Aby postaw iæ diagnozê, w y m agane jest:
1. Spe³nienie co najm niej 3 z pow y ¿szy ch kry teriów kliniczny ch.
2. Obecnoæ co najm niej jednego z w y m ieniony ch kry teriów kliniczny ch i pozy ty w ny w y nik badania
histologicznego chrz¹stki.
3. Zapalenie chrz¹stki w dw óch lub w iêcej oddzielny ch lokalizacjach anatom iczny ch z odpow iedzi¹ na leczenie
steroidam i i/lub dapsonem .

Tabela II
Jednostki chorobowe wspó³wystêpuj¹ce z nawracaj¹cym zapaleniem chrz¹stek [wg 19].
Disorders associated with relapsing polychodritis [acc. 19].

Uk³adow e choroby tkanki
³¹cznej

Reum atoidalne zapalenie staw ów, idiopaty czne m ³odzieñcze zapalenie staw ów,
toczeñ rum ieniow aty uk³adow y, skleroderm ia, zespó³ Sjogrena, m ieszana
choroba tkanki ³¹cznej

Zapalenia naczy ñ

Leukoklasty czne zapalenie naczy ñ, ziarniniak Wegnera, guzkow ate zapalenie
têtnic, m ikroskopow e zapalenie naczy ñ, zespó³ Churg-Straussa, choroba
Behceta, M AGIC, m ieszana krioglobulinem ia

Seronegaty w ne artropatie

Zeszty w niaj¹ce zapalenie staw ów krêgos³upa, ³uszczy cow e zapalenie staw ów,
zespó³ Reitera

Zaburzenia hem atologiczne

Zespó³ m ielody splasty czny, choroba Hodgkina, ch³oniaki nieziarnicze, M ALT-om a,
ostra bia³aczka lim foblasty czna, anem ia z³oliw a

Zaburzenia horm onalne

Cukrzy ca ty pu 1, choroba Hashim oto, choroba Grav es'a,
niedoczy nnoæ tarczy cy

Objaw y ze strony przew odu
pokarm ow ego

Wrzodziej¹ce zapalenie jelit, choroba Crohna, pierw otna m arskoæ ¿ó³ciow a,
zw ³óknienie zaotrzew now e

Inne

M iastenia, pioderm ia zgorzelinow a, ³uszczy ca, chrzêstniakom iêsak

li, ¿e niezbêdny jest jeden lub wiêcej z wy¿ej wymienionych objawów, przy pozytywnym badaniu biopsyjnym [17]. Obecnie uwa¿a siê, ¿e wystarczaj¹cym warunkiem postawienia diagnozy mo¿e byæ równie¿ wyst¹pienie stanu zapalnego chrz¹stki w co
najmniej dwóch ró¿nych lokalizacjach anatomicznych z dobr¹ odpowiedzi¹ na steroidy lub diaminodiphenylsulfon (dapson).
Pomimo jasnych kryteriów diagnostycznych,
rozpoznanie NZC wci¹¿ sprawia du¿e trudnoci, u ok. 68 % pacjentów proces diagnostyczny utrzymuje siê powy¿ej roku [17, 49].
Badania diagnostyczne
W badaniach laboratoryjnych czêsto
obserwuje siê podwy¿szone wskaniki stanu zapalnego (OB, CRP), niedokrwistoæ
normocytarn¹ i normobarwliw¹, leuko- i
trombocytozê, poliklonaln¹ hipergammaglobulinemiê [17]. W badaniu ogólnym moczu
mo¿na stwierdziæ bia³komocz, krwinkomocz, zwiêkszon¹ iloæ elementów komórkowych w moczu. W przypadku nak³adania
innych chorób uk³adowych stwierdza siê w
surowicy obecnoæ przeciwcia³ przeciwj¹drowych (ANA), przeciwcia³ skierowanych
przeciwko cytoplazmie neutrofilów typ cytoplazmatyczny (c-ANCA), czynnika reumatoidalnego (RF) [19]. Istnieje mo¿liwoæ monitorowania aktywnoci choroby w oparciu
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o ledzenie dynamiki miana przeciwcia³ p/
kolagenowi II w surowicy i przeciw COMP,
oznaczanie czynnika hamuj¹cego migracjê
makrofagów (MIF), badanie poziomu glikozaminoglikanów i neoepitopu kolagenu II
typu w moczu [17,25].
W diagnostyce uszkodzeñ drzewa
oskrzelowego badaniem z wyboru jest tomografia komputerowa klatki piersiowej.
Laryngoskopia z zastosowaniem wewn¹trzoskrzelowego USG bywa u¿yteczna w ocenie zmian w drzewie oskrzelowym takich jak
miejscowa fragmentacja chrz¹stki. Sporadycznie istnieje potrzeba przeprowadzenia
badañ scyntygraficznych (z wykorzystaniem
99m Technetu lub Ga) [19,20,35], które dziêki gromadzeniu znacznika w miejscu aktywnego procesu zapalnego wskazuj¹ miejsce
ewentualnej biopsji. Pobranie fragmentu tkanki do badania niekiedy u³atwia diagnozê, jednak nie jest zaliczane do bezwzglêdnie wymaganych kryteriów i czasem mo¿e byæ przyczyn¹ zaostrzenia procesu [19].
Diagnostyka ró¿nicowa
Ró¿norodnoæ skarg i objawów sprawia,
¿e pacjent z nawracaj¹cym zapaleniem
chrz¹stek zg³asza siê do gabinetu lekarzy
ró¿nej specjalnoci. Nie zawsze czytelny
obraz kliniczny opónia rozpoznanie. W 68%
przypadków up³ywa rok zanim postawiona

zostanie w³aciwa diagnoza, poniewa¿ w
pierwszej kolejnoci próbujemy wykluczyæ
inne, bardziej popularne schorzenia [17,49].
Sytuacjê dodatkowo komplikuje fakt, ¿e w
30-37% NZC towarzysz¹ inne choroby uk³adowe, w wyniku czego objawy mog¹ byæ
niespecyficzne i myl¹ce. Najbardziej charakterystycznym symptomem jest zapalenie
chrz¹stek uszu, jednak jednostronne, martwicze zapalenie ucha zewnêtrznego zdarzyæ siê mo¿e równie¿ wskutek infekcji bakteryjnych (Pseudomonas aeruginosa), dzia³ania czynników fizycznych (odmro¿enia) lub
chemicznych (u¿¹dlenia owadów) [19,
23,47].
Zapalenie stawów w przebiegu NZC
zwykle jest niesymetryczne, seronegatywne, bez tworzenia nad¿erek [5, 22, 23]. Zdarza siê jednak, ¿e lekarz stwierdza cechy
destrukcji, a stawy zajête s¹ symetrycznie,
co przemawia za wspó³wystêpowaniem reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) [19].
Kiedy objawy kliniczne sugeruj¹ NZC, ale
zmiany w uk³adzie kostnym nie s¹ charakterystyczne, nale¿y rozwa¿yæ tak¿e inne
choroby uk³adowe tkanki ³¹cznej i spondyloarthropatie, czêsto nadrozpoznawane przy
wspó³istnieniu zmian ocznych i stawowych
[23, 49]. Objêcie stanem zapalnym pojedynczego stawu  najczêciej kolanowego lub
³okciowego wymaga wykluczenia etiologii
infekcyjnej i metabolicznej (krystalopatie)
[17].
Niespecyficzne grypopodobne objawy
prodromalne (ogólne rozbicie, bóle miêniowe, gor¹czka, utrata masy cia³a), siode³kowaty nos, zajêcie nerek i uk³adu oddechowego, a tak¿e opisywany w pimiennictwie
w przebiegu NZC naciek zapalny w tkankach oczodo³u daj¹cy obraz pseudoguza
bywaj¹ niekiedy kojarzone z ziarniniakiem
Wegenera [17,23]. W przypadku ziarniniaka Wegenera pierwotnie zajête zostaj¹ jednak struktury anatomiczne pozbawione
tkanki chrzêstnej, stwierdza siê tak¿e obecnoæ przeciwcia³ c-ANCA a w przypadku aktywnego zapalenia k³êbuszków nerkowych
wykonanie badania biopsyjnego pozwala z
du¿ym prawdopodobieñstwem wykluczyæ
NZC [17].
Siode³kowaty nos przywodzi na myl
tak¿e inne schorzenia ziarniniakowe (tr¹d,
ki³a, grulica), a cechy uszkodzenia nerek
zdradzaj¹ mo¿liwoæ zespo³u nak³adania z
toczniem uk³adowym trzewnym (w tym zakresie w¹tpliwoci diagnostyczne mo¿e wyjaniæ badanie w kierunku przeciwcia³ przeciwj¹drowych (ANA) [23].
Objawy oczne, jak zapalenie twardówki
i rogówki, pojawiaj¹ siê na ró¿nym etapie
choroby i pocz¹tkowo mog¹ dominowaæ w
obrazie klinicznym, nasuwaj¹ wówczas podejrzenie RZS, guzkowego zapalenia têtnic
lub choroby Behceta [19,39]. Kiedy ³¹cz¹ siê
one z upoledzeniem s³uchu i zaburzeniami przedsionkowymi, zachodzi koniecznoæ
ró¿nicowania z zespo³em Cogana [17].
U osób w podesz³ym wieku z manifestacj¹ dermatologiczn¹ nale¿y pamiêtaæ o
zwi¹zku choroby z zespo³em mielodysplastycznym (w 91% towarzysz¹ mu zmiany
skórne, w niepowik³anym NZC wystêpuj¹ w
35%). Owrzodzenia luzówek jamy ustnej i
okolicy narz¹dów p³ciowych zewnêtrznych
z tocz¹cym siê w strukturach chrzêstnych
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zapaleniem sugeruje wspó³istnienie choroby Behceta, a opisany zespó³ objawów objêto wspóln¹ nazw¹ zespo³u MAGIC [16,17,
23,26,37]. Zmiany skórne s¹ najczêciej
wtórne do objêcia procesem zapalnym naczyñ, przy czym zajête mog¹ byæ zarówno
naczynia o ma³ej rednicy (leukocytoklastyczne zapalenie naczyñ), rednie, jak i
du¿e (choroba Takayashu) [17].
Zdarza siê, ¿e uszkodzenie tchawicy
powsta³e wskutek d³ugotrwa³ej intubacji jest
mylnie interpretowane jako wtórne do NZC,
podobnie jak zw³óknienia pogrulicze, w
przebiegu sarkoidozy, ziarniniaka Wegenera, amyloidozy oraz RZS [19,29]. Schorzenia, które mog¹ byæ powi¹zane z NZC
przedstawiono w tabeli II.
IV. Leczenie
Poniewa¿ nie zosta³y dot¹d dok³adnie
zbadane przyczyny NZC, trudno ustaliæ
wspólny i uniwersalny schemat postêpowania terapeutycznego. Leczenie jest przede
wszystkim objawowe oraz zale¿y od aktywnoci choroby.
Glikokortykosteroidy,
niesteroidowe leki przeciwzapalne,
leki przeciwbakteryjne
£agodniejsze zmiany, jak zapalenie
chrz¹stki uszu lub nosa, zapalenie stawów
o umiarkowanym nasileniu wymagaj¹ podawania niesteroidowych leków przeciwzapalnych a przy braku dostatecznej poprawy
dodatkowo w³¹czenia steroidów w ma³ych
dawkach (prednison 10-20 mg/d lub równowa¿nik). Gdy dochodzi do zajêcia dróg
oddechowych, uk³adu kr¹¿enia, nerek, oka
lub ucha (objawy uszkodzenia przedsionka,
utrata s³uchu typu odbiorczego), konieczne
staje siê zastosowanie wy¿szych dawek steroidów (prednison 0,5-1 mg/kg/d) [23]. W
przypadku gronych dla ¿ycia komplikacji ostrego zamkniêcia dróg oddechowych, stosuje siê do¿ylne pulsy sterydowe 1g/d przez
3 dni, mo¿na podawaæ równie¿ racemizowan¹ efedrynê w nebulizacji przed wykonaniem tracheostomii [18,23]. Bior¹c pod
uwagê skutki uboczne przewlek³ej steroidoterapii, nale¿y d¹¿yæ do jak najni¿szej skutecznej dawki.
Opisywano dobr¹ odpowied na dapson
(50-200 mg/d) w przypadkach NZC bez zajêcia uk³adu sercowo-naczyniowego [19,
28], u chorych z zapalenie chrz¹stek uszu
na kolchicynê (2 x 0,6 mg) oraz indametacynê, a ich efekt dzia³ania widoczny by³ ju¿
po kilku dniach [23].
Leki immunosupresyjne
W przypadku niedostatecznych efektów
terapii steroidami lub skutków ubocznych
zmuszaj¹cych do redukcji dawki wykorzystujemy immunosupresjê. Skutecznoæ
metotreksatu (MTX) potwierdzi³y badania
Trentham'a i Lee (przy redniej dawce MTX
17 mg/tydzieñ zredukowano dawkê prednisonu z 19 do 5 mg/d w 23 z 31 przypadków)
[19]. Dobre efekty uzyskano równie¿ przy
zastosowaniu azatiopryny, cyklosporyny A
(od 5 mg/kg/d) [40], cyklofosfamidu (1-2 mg/
kg/d lub pulsy i.v. 0,6 g/m2 u chorych z zaawansowanymi zmianami nerkowymi, p³ucnymi i naczyniowymi) [4,23]. Leczenie immunosupresyjne, choæ w wielu przypadkach
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pozwala na osi¹gniêcie dobrych rezultatów,
nie zawsze prowadzi do remisji choroby,
zawodzi kiedy proces zapalny obejmuje aortê [45]. Daje równie¿ liczne skutki uboczne,
mo¿e byæ le tolerowane przez pacjenta i z
uwagi na dzia³ania niepo¿¹dane przerwane.
Leki biologiczne (antycytokinowe)
Wci¹¿ poszukuje siê nowych metod leczenia, bezpiecznych i skutecznych. W
ostatnim okresie coraz wiêksze nadzieje
budzi terapia biologiczna. Pocz¹tkowe próby wykorzystania przeciwcia³ przeciw komórkom CD-4+ nie sprawdzi³y siê w praktyce klinicznej [19]. Potwierdzenie znacz¹cej
roli TNF-alfa w patogenezie chorób o pod³o¿u immunologicznym otworzy³o dalsze
mo¿liwoci. TNF alfa odgrywa rolê mechanizmu spustowego kaskady reakcji zapalnych i immunologicznych, narodzi³ siê wiêc
pomys³ zahamowania ich u ród³a przez
zastosowanie jego selektywnych inhibitorów,
takich jak infliksimab czy etanercept. Skutecznoæ powy¿szych leków zosta³a udowodniona w RZS, ³uszczycowym zapaleniu
stawów, zesztywniaj¹cym zapaleniu stawów
krêgos³upa oraz w chorobie Crohna [1,9,
10,31,46,53].
Dane kliniczne wydaj¹ siê bardzo obiecuj¹ce, jednak s¹ wci¹¿ nieliczne i przez to
nie pozwalaj¹ na pe³n¹ ocenê bezpieczeñstwa terapii blokerami TNF-alfa. W chwili
obecnej podstawowym ród³em wiedzy o
zastosowaniu tych leków i ich efektywnoci
s¹ opisy przypadków klinicznych w pimiennictwie medycznym [33,41,44]. Uwa¿a siê,
¿e leczenie inhibitorami TNF-alfa ³¹czy siê
ze zwiêkszonym ryzykiem odczynów alergicznych, a tak¿e rozwojem infekcji (w tym
oportunistycznych, g³ównie grulicy). Sporadycznie zdarza siê zapalenie nerwu wzrokowego, zaostrzenie stwardnienia rozsianego, anemia aplastyczna, zespó³ toczniopodobny, hepatomegalia i ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc [15,47]. Sporne s¹ zdania na
temat zwiêkszonego ryzyka rozwoju nowotworów z³oliwych (ch³oniaki). Zaleca siê
du¿¹ ostro¿noæ przy zastosowaniu inhibitorów TNF-alfa u chorych z chorob¹ niedokrwienn¹ serca, badania wskazuj¹ bowiem
na zwiêkszony wskanik miertelnoci w tej
grupie pacjentów (ASPIRE, TEMPO, PREMIER) [15].
W ostatnich miesi¹cach 2006 r opublikowano doniesienie o pomylnej próbie zastosowania antagonisty receptora IL-1 (Anakinra) w leczeniu 45-letniej chorej, u której
zawiod³o leczenie blokerami TNF-alfa. Objawy chorobowe ust¹pi³y w ci¹gu kilku dni,
podobnie szybko normalizacji uleg³y wskaniki zapalne. W ci¹gu kolejnych 14 miesiêcy obserwacji podawano Anakinrê w monoterapii (100 mg/d), a pacjentka pozostawa³a w remisji [51].
Inne metody leczenia
Opisywano korzystny wp³yw leczenia
plazmaferezami, zw³aszcza u pacjentów z
aktywnymi zmianami zapalenia nerek, a tak¿e zapaleniem naczyñ [4,14]. Wed³ug niektórych doniesieñ, w sytuacji gdy wszystkie
metody leczenia zawiod¹, mo¿na osi¹gn¹æ
remisjê choroby poprzez autologiczny przeszczep komórek STEM [23,43]. U niektórych chorych agresywna postaæ NZC proPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 2

wadzi do powa¿nych zmian narz¹dowych,
wymagaj¹cych interwencji chirurgicznej. W
przypadku zamkniêcia dróg oddechowych
prócz wykonania tracheostomii konieczna
mo¿e okazaæ siê implantacja stentu zabezpieczaj¹cego ich dro¿noæ [17,23]. Gdy dochodzi do zniszczenia zastawek serca czy
poszerzenia wiat³a du¿ych naczyñ nale¿y
rozwa¿yæ leczenie operacyjne [17,19,23].
Na obecnym etapie wiedzy o NZC niemo¿liwe jest podanie ujednoliconego schematu leczenia. Wydaje siê, ¿e w niedalekiej
przysz³oci wiod¹c¹ rolê zdobêdzie pionierska dzi jeszcze terapia biologiczna, jednak
w chwili obecnej trudno oszacowaæ jej d³ugoterminowe skutki. Dlatego decyzja lekarza co do wyboru leku opieraæ siê powinna
na indywidualnej ocenie ka¿dego chorego.
V. Rokowanie
Nawracaj¹ce zapalenie chrz¹stek ma
przebieg przewlek³y i postêpuj¹cy, w niektórych przypadkach prowadzi do gronych dla
¿ycia powik³añ (ciê¿kie zaka¿enia, obturacja dróg oddechowych, niewydolnoæ nerek,
zmiany naczyniowe) [39]. Zapadniêcie tchawicy oraz infekcje dolnych dróg oddechowych (powstaj¹ce wskutek dysfunkcji rzêsek nab³onka i zwê¿eñ pozapalnych drzewa oskrzelowego) stanowi¹ g³ówn¹ przyczynê zgonów w NZC (10-50%) wyprzedzaj¹c
letalne powik³ania z zakresu uk³adu naczyniowego (blok przedsionkowo-komorowy III
stopnia, pêkniêcie zastawki aortalnej i ostra
niewydolnoæ aortalna) [19,32]. Pacjenci
obarczeni s¹ zwiêkszonym ryzykiem rozwoju zespo³u mielodysplastycznego, który w
takich przypadkach staje siê wiod¹c¹ przyczyn¹ zgonu. Niedokrwistoæ i zajêcie nerek u chorych w ka¿dym wieku uwa¿ane s¹
za niekorzystne czynniki rokownicze, natomiast u chorych do 50 roku ¿ycia podobne
znaczenie przypisuje siê zmianom w chrz¹stce nosa, stawach, przewê¿eniom krtani i
tchawicy, objêciu procesem zapalnym naczyñ [19,32]. W 1976 dane statystyczne
wskazywa³y na 30% miertelnoæ w przeci¹gu 4 lat trwania choroby [30]. Dziêki postêpom w diagnostyce, nowym technikom
leczenia farmakologicznego i chirurgicznego na przestrzeni lat uzyskano poprawê
efektów leczenia i obecnie 94% pacjentów
prze¿ywa 8 lat [28].
Podsumowanie
Skuteczny proces diagnostyczny, wnikliwa obserwacja przebiegu choroby oraz
w³¹czenie w³aciwego leczenia pozwala
zmniejszyæ czêstoæ nawrotów i nasilenie
procesu zapalnego oraz opóniæ rozwój
powik³añ. Dla pacjenta, który niejednokrotnie przez d³ugi czas nie wie co jest przyczyn¹ jego dolegliwoci, otrzymuje jedynie leczenie objawowe, bardzo istotne jest okrelenie z jak¹ chorob¹ siê zmaga i jak najszybsze skierowanie pod opiekê specjalisty,
który wybierze odpowiedni¹, indywidualn¹
metodê terapii. Wydaje siê, ¿e dopóki brak
nam kompletnych danych na temat przyczyn
nawracaj¹cego zapalenia chrz¹stek, nie
mamy mo¿liwoci leczenia przyczynowego
i najskuteczniejsz¹ broni¹ przeciw tej chorobie jest sprawne prowadzenie diagnostyki, wnikliwa obserwacja pacjenta, czujnoæ
lekarska i wiedza. Mamy nadzieje, ¿e poK. Mihu³ka i wsp.

wy¿szy artyku³ bêdzie choæ niewielkim przyczynkiem do tej ostatniej.
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