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Ziarniniak Wegenera – trafna diagnostyka i szybkie
rozpoznanie w Oddziale Laryngologii Szpitala
Powiatowego
Wegener’s granulomatosis – accurate and fast diagnostics in ENT
Department at District Hospital
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Etiologia ziarniniakowatości Wegenera nie jest do końca poznana. Podstawową rolę odgrywa zapalenie ścian naczyń oraz
wytwarzanie ziarniniaków z tendencją do rozpadu. Opisano
przypadek 42-letniej pacjentki przyjętej do Oddziału Laryngologii z powodu guza okolicy podżuchwowej lewej z towarzyszącą
podwyższoną ciepłotą ciała, zapaleniem zatok przynosowych,
obrzękiem obu ślinianek przyusznych oraz owrzodzeniem wyrostków zębodołowych szczęki i podniebienia oraz szczękościskiem. Wykluczono tło zębopochodne. Wdrożono antybiotyki
o szerokim spektrum działania. Po wykonaniu USG szyi nacięto
i zdrenowano guz szyi uzyskując dużą ilość treści ropnej. W tomografii komputerowej zatok uwidoczniono zmiany zapalne
z wtórnym przerwaniem ograniczenia ścian kostnych zatok. Ze
względu na brak poprawy stanu chorej po leczeniu zachowawczym otwarto obie zatoki szczękowe z dostępu Caldwell-Luc
i pobrano materiał do badania histopatologicznego. W wyniku
– obraz przemawiał za ziarniniakiem Wegenera. Włączono
kortykosteroidoterapię. Wykonano ocenę poziomu przeciwciał
c-ANCA (wynik dodatni, powyżej 200) – wyniki potwierdziły
rozpoznanie histopatologiczne. Po leczeniu uzyskano poprawę
stanu miejscowego i ogólnego, pacjentka została skierowana do
Kliniki Reumatologii celem dalszego leczenia.

The etiology of Wegener’s granulomatosis has not been completely explained. The necrotizing granulomatous inflammation
of the respiratory tract seems to play a major role in the development of the disease. A case of 42-year-old woman treated
at the Department of Otolaryngology for tumour around the
left submandibular gland accompanied by increased body temperature, sinus inflammation, swelling of both parotid glands
and ulceration of the jaw ridge and palate, and trismus has
been reported. The odontogenic background was excluded.
The patient received large spectrum antibiotics. After USG
examination, the tumour was incised and a large amount of
pus was drained. Computed tomography revealed sinusitis and
re-breaking of sinus wall bones. As the conservative treatment
was ineffective, both maxilliary sinuses were opened from the
Caldwell-Luc approach and material was collected for histological examination. The results pointed to Wegener’s granuloma.
Corticosteroid therapy was implemented. The c-ANCA antibodies were assessed an the result was positive, above 200;
the results confirmed the histopathological diagnosis. After the
treatment, there was an improvement in the local and general
condition and the patient was referred to the Rheumatology
Clinic for further treatment.
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Etiologia ziarniniakowatości Wegenera nie jest do
końca poznana. Podstawową rolę odgrywa zapalenia
ścian naczyń oraz wytwarzanie ziarniniaków z tendencją rozpadu [1]. Uważa się, że w wyniku reakcji
na nieznany jeszcze antygen wytworzone autoprzeciwciała i następnie kompleksy immunologiczne odkładają się w ścianie naczyń krwionośnych o małej
średnicy. Prowadzi to do wytworzenia w naczyniach
stanu zapalnego, a wskutek zaburzenia przepływu
krwi, pojawienia się zmian zakrzepowych w świetle
naczyń oraz zmniejszenia perfuzji tkanek dochodzi
do martwicy [2-5]. Ziarniniakowatość Wegenera jest
rozpoznawana w każdym wieku, jednak najczęściej
pojawia się w czwartej dekadzie życia [6]. Proces
w początkowym stadium najczęściej lokalizuje się w
obrębie górnych dróg oddechowych, uszu, ślinianek
i postępuje w kierunku krtani, tchawicy, oskrzeli
i płuc [7]. W miarę postępu choroby obejmuje
inne narządy – nerki, wątrobę, skórę, oko, układ
nerwowy. Choroba może objąć wszystkie narządy
organizmu [8-11]. Z ziarniniakowatością Wegenera związana jest triada objawów, która obejmuje:
nieżyt nosa, zmiany w płucach i zaburzenie funkcji
nerek [6,12]. Charakterystyczny dla choroby przewlekły nieżyt nosa przebiega z masywnym strupieniem, podkrwawianiem i wrzodziejącymi zmianami
stwierdzanymi we wziernikowaniu jam nosa [6,13].
Proces zapalny dotyczy także błony śluzowej jamy
ustnej, gardła, krtani i zatok przynosowych. Ostry
stan przebiega z gorączką, spadkiem masy ciała,
bólami i obrzękami stawów oraz pogarszającym się
stanem pacjenta [7]. Zmiany nefrologiczne polegają
na kłębuszkowym zapaleniu nerek [12,14]. Diagnostyka choroby opiera się na badaniu laryngologicznym, badaniach laboratoryjnych ze szczególnym
uwzględnieniem wskaźników nerkowych, badaniu
radiologicznym płuc oraz na weryfikacji histopatologicznej [6,7,15]. Markerem choroby jest badanie
przeciwciał przeciwko cytoplazmie granulocytów
obojętnochłonnych (c-ANCA - cytoplasmic type of
anti-neutrophil cytoplasmic antibodies). Czułość
testu w fazie aktywnej sięga 95%, a w stadium nieaktywnym jedynie 10-20% [7,14,16-18]. Leczenie
opiera się przede wszystkim na podawaniu glikokortykosteroidów i Cyclofosfamidu [2,5]. Dodatkowo
możne zastosować trimethoprim/sulfametoksazol
lub metotreksat [19]. Ważne jest także leczenie miejscowe zmian zlokalizowanych w nosie polegające
na płukaniu jam nosa roztworem soli fizjologicznej,
nawilżanie i natłuszczanie [7].

42-letnia pacjentka przyjęta do Oddziału Laryngologii Szpitala Powiatowego w dniu 18.06.2011 r.
z powodu guza okolicy podżuchwowej lewej. Ambulatoryjnie wykonane BAC stwierdziło przewlekły
stan zapalny. W wywiadzie od 2 tygodni leczona
z powodu zapalenia zatok z ropno-krwistym katarem, wysoką temperaturą oraz silnymi bólami
głowy, pół roku wcześnie infekcja gronkowcowa
na skórze stopy.
Przy przyjęciu na oddział stwierdzono:
– duży, lity guz okolicy podżuchwowej lewej, zrośnięty z podłożem, bolesny palpacyjnie, skóra nad
nim niezmieniona
– twardy obrzęk obu ślinianek przyusznych
– całkowite bezzębie, na wyrostkach zębodołowych
szczęki obustronne, miękkie, łatwo krwawiące
owrzodzenia schodzące na podniebienie miękkie
oraz w kierunku zatrzonowcowym, szczękościsk.
Wdrożono antybiotyki o szerokim spektrum
działania (uczulenie na Biseptol). W badaniach
laboratoryjnych poza podwyższoną leukocytozą do
13000 oraz CRP 140 mg/l nie stwierdzono odchyleń
od normy. Pobrano wycinki ze zmian na wyrostkach
zębodołowych szczęki do badania histopatologicznego (w wyniku h-p: zmiany o cechach przewlekłego zapalenia z owrzodzeniem i proliferacją oraz
dysplazją nabłonka płaskiego). Konsultacja chirurga
szczękowo – twarzowego wykluczyła tło zębopochodne. Po wykonaniu USG szyi nacięto szeroko
i zdrenowano guz szyi uzyskując dużą ilość treści
ropnej (w badaniu bakteriologicznym w warunkach
tlenowych i beztlenowych posiewy jałowe). Zlecono
TK zatok obocznych nosa uwidaczniając zmiany
zapalne z wtórnym przerwaniem ograniczenia
ścian kostnych zatok. Punkcja zatok szczękowych
– pojemność obustronnie „0”.

Ryc. 1. Zmiany zapalne ślinianek przyusznych w obrazie TK
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Ryc. 2. Zmiany zapalne okolicy podżuchwowej w obrazie
TK

Ze względu na brak poprawy stanu chorej po
leczeniu zachowawczym (pacjentka gorączkująca,
osłabiona, apatyczna) otwarto obie zatoki szczękowe z dostępu Caldwell-Luc i pobrano materiał do
badania hist-pat. W wyniku – obraz przemawia za
ziarniniakiem Wegenera. Natychmiast włączono
sterydy i skonsultowano pacjentkę w Oddziale
Reumatologii. Wykonano powtórnie badanie rentgenowskie klatki piersiowej (obraz prawidłowy),
badanie moczu (300 erytrocytów/ul) oraz ocenę poziomu przeciwciał c-ANCA (wynik dodatni, powyżej
200) – wyniki potwierdziły rozpoznanie histopatologiczne. Po sterydach uzyskano poprawę w stanie
miejscowym i ogólnym, w dniu 06.07.2011 r. pacjentka została przekazana celem leczenia w Klinice
Reumatologii.

Ryc. 3. Zacienienie zatok szczękowych w obrazie TK

WNIOSKI
1. Diagnostyka i leczenie pacjentów z ziarniniakowatością Wegenera może być dużym
wyzwaniem ze względu na możliwy niecharakterystyczny przebieg zwłaszcza we wczesnych
stadiach choroby.
2. Ścisła współpraca diagnosty z histopatologiem
ukierunkowuje w stronę szybszego rozpoznania, weryfikuje chorobę i pozwala na podjęcie
skutecznego leczenia.
3. Swoistym markerem tej choroby jest obecność
przeciwciał c-ANCA.
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