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STRESZCZENIE:    Choroby powodowane zapaleniem naczyń występują rzadko. Trudności w ich rozpoznawaniu wynikają z małej czę-
stotliwości występowania, raczej powolnego ich rozwoju oraz różnorodnych objawów i lokalizacji zmian chorobo-
wych. Rozpoznanie zapalenia naczyń musi polegać na uwzględnieniu i rozważeniu wszystkich cech klinicznych, 
wśród których mogą się znaleźć kryteria klasyfikacyjne dla różnych jednostek chorobowych. 

SŁOWA KLUCZOWE:   ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, otolaryngologia, głowa i szyja, zapalenie zatok przymusowych, zapalenie ucha 
środkowego, niedosłuch czuciowo-nerwowy, zwężenie pogłośniowe, zmiany skórne, zmiany oczne, zmiany jamy ustnej

ABSTRACT:   The diseases caused by vasculitis are rare. The difficulties in diagnosis may be due to this low frequency, as well as to 
rather slow development and various symptoms and locations of the symptoms. In the diagnosis of the vasculitis one 
should consider all of the clinical features, for they may include diagnostic criteria for various clinical entities.  
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Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń na konferencji 2012 
Chapel Hill Consensus została zdefiniowana jako martwicze 
zapalenie ziarniniakowe zajmujące zwykle górne i dolne drogi 
oddechowe oraz martwicze zapalenie małych i średnich na-
czyń. W 1958 roku Goodman i Churg opisali klasyczną triadę 
obejmującą ziarniniaki górnych i dolnych dróg oddechowych, 
rozsiane martwicze zapalenie naczyń oraz kłębuszkowe zapa-
lenie nerek. U pacjentów z GPA często występuje wiele obja-
wów, takich jak osłabienie, gorączka, kaszel, wyciek z nosa, 
utrata masy ciała, zapalenie ucha środkowego, bóle stawów 
i krwioplucie. Choroba może obejmować również inne układy 
i narządy, w tym skórę, ośrodkowy układ nerwowy, oczy, serce, 
przewód pokarmowy, wątrobę, mięśnie i stawy. Może również 
występować w postaci ograniczonej ze zmianami w obrębie 

głowy i szyi, ale bez zajęcia płuc i nerek [1, 4, 7, 10, 13, 14, 17, 
22, 23, 25, 28, 42].

Częstość występowania GPA u dorosłych ocenia się na 1–10:100 
000 rocznie i jest ona podobna u obu płci lub z niewielką prze-
wagą mężczyzn. Szczyt zachorowań przypada na przedział wie-
kowy 20–60 lat. U dzieci częstość występowania wynosi około 
0,1:100 000, ze stosunkiem liczby dziewczynek do chłopców od 
1:1 do 4:1 [5, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 23, 29]. Dzieci z rozpoznaną 
GPA mają podobne objawy jak dorośli, inna jest jednak czę-
stość zajęcia poszczególnych narządów. W wieku dziecięcym 
obserwuje się przewagę objawów ogólnych (90%) oraz zmian 
w zakresie dróg oddechowych, błon śluzowych, skóry i ukła-
du mięśniowo-szkieletowego, rzadziej natomiast stwierdza się 



9

artykuł przeglądowy/ review article

POLSKI  PRZEGLĄD  OTORYNOLARYNGOLOGICZNY, TOM 6, NR 2 (2017), s. 8-13

niedosłuch i objawy nerkowe. Wśród dziecięcych objawów ze 
strony górnych dróg oddechowych istotnie częściej występu-
ją zwężenia podgłośniowe i deformacja nosa [5, 19, 39, 41].

Nieleczone GPA wiązało się z bardzo złym rokowaniem, ze 
średnim czasem przeżycia wynoszącym 5 miesięcy oraz 90-pro-
centową śmiertelnością w ciągu 1–2 lat. Przyczyną śmierci była 
zwykle niewydolność nerek oraz wtórne zakażenia. Jednakże 
przy odpowiednio wcześnie podjętej terapii z zastosowaniem 
glikokortykosteroidów (GKS) i leków immunosupresyjnych, 
długotrwałe remisje osiągane są u 90% pacjentów, a średnie 
przeżycie od momentu postawienia rozpoznania ocenia się 
na 21,7 lat [5, 7, 14, 23, 36, 38, 40].

Etiologia choroby nie jest w pełni wyjaśniona, ale prawdopodob-
nie związana jest z procesem autoimmunologicznym. Wysoce 
swoiste i czułe dla tej choroby jest występowania przeciwciał 
c-ANCA (PR3-ANCA), co sugeruje ich rolę w patogenezie. 
Przeciwciała te skierowane są przeciwko enzymowi ulegają-
cemu ekspresji na powierzchni neutrofilów, proteazie seryno-
wej-3 (PR3), której aktywacja prowadzi do zwiększania adhezji 
neutrofilów do śródbłonka oraz ich degranulacji z uwolnieniem 
cytokin prozapalnych, proteinaz i reaktywnych form tlenu, co 
skutkuje toksycznym uszkodzeniem komórek śródbłonka [29, 
30, 32, 40]. Przyczyna zwiększonej produkcji ANCA przez lim-
focyty B jest nieznana, jednakże sugeruje się udział czynników 
genetycznych i środowiskowych, takich jak infekcja i/lub no-
sicielstwo Staphylococcus aureus w jamach nosa [28, 29, 32].

Rozpoznanie GPA stawia się z uwzględnieniem danych klinicz-
nych, histologicznych, biochemicznych i immunologicznych [7].

Klasyfikacja ACR (American College of Rheumatology) z 1990 
roku uwzględnia cztery kryteria GPA: 1) zapalenie błony śluzo-
wej nosa lub jamy ustnej z owrzodzeniami śluzówki jamy ustnej 
albo krwistym lub ropnym wyciekiem z nosa, 2) nieprawidło-
wy wynik badania radiologicznego klatki piersiowej z obec-
nością guzków, nacieków miąższu bądź jam, 3) krwinkomocz 
(>5 erytrocytów w polu widzenia) lub obecność wałeczków 
erytrocytarnych w badaniu moczu, 4) zmiany histologiczne 
odpowiadające zapaleniu ziarniniakowemu w obrębie ścian 
tętnic i/lub tętniczek albo przestrzeni około- lub zewnątrzna-
czyniowej w bioptatach tkanek. W przypadku stwierdzenia 
co najmniej dwóch z czterech wymienionych objawów, moż-
na postawić rozpoznanie GPA z czułością 88,2% i swoistością 
92% [14, 21]. DeRemee i wsp. zaproponowali klasyfikację ELK 
jako użyteczne narzędzie w ocenie stopnia zajęcia narządów, 
gdzie „E” oznacza zajęcie ucha, nosa, gardła i oka, „L” – zaję-
cie płuc, zaś „K” – nerek. Na podstawie podzielili oni GPA na 
postać ograniczoną (tj. samo E, samo L lub EL) i postać uogól-
nioną (ELK) [9].

Według wytycznych EULAR/PRINTO/PRES do postawienia 
diagnozy dziecięcej postaci GPA konieczne jest spełnienie co 
najmniej trzech z następujących sześciu kryteriów: 1) objawy 
histopatologiczne procesu ziarniniakowego, 2) zajęcie górnych 
dróg oddechowych, 3) zajęcie krtani, tchawicy i/lub oskrzeli, 
4) zajęcie płuc (RTG/TK), 5) obecność przeciwciał ANCA, 6) 
zajęcie nerek [27].

Spośród badań dodatkowych, w diagnostyce GPA należy wyko-
nać morfologię i badanie biochemiczne krwi, badanie ogólne 
moczu, oznaczenie przeciwciał ANCA i czynnika reumatoidal-
nego oraz badanie obrazowe klatki piersiowej.[31]

Badanie cANCA charakteryzuje się ogólną czułością wynoszącą 
80–95% i swoistością 99%. W przypadku choroby ograniczo-
nej, a także pomiędzy zaostrzeniami, swoistość pozostaje wy-
soka, jednak czułość istotnie spada (46–80%). Z tego powodu 
pojedynczy wynik negatywny badania w kierunku c-ANCA 
nie wyklucza rozpoznania GPA. Ponadto pomimo znacznej 
swoistości badania, przeciwciała te można stwierdzić rów-
nież w innych chorobach. Z tego powodu istotnym elemen-
tem diagnostyki jest badanie histopatologiczne [2, 14, 17, 25, 
32, 33, 40]. Typowo w badaniu histopatologicznym stwierdza 
się cechy zapalenia ziarniniakowego obejmujące ziarniniaki 
palisadowe otoczone neutrofilami i histiocytami, martwicze 
ziarniniaki oraz ziarniniakowe zapalenie naczyń z nacieka-
mi limfocytów i histiocytów [2, 25, 31, 40]. Niemniej w przy-
padku całkowitego zniszczenia ściany naczynia przez proces 
martwiczy, obecny mieszany naciek zapalny może maskować 
obecność ziarniniaków i charakterystycznych komórek zapal-
nych, dając mało swoisty obraz mikroskopowy [3]. Jako że wy-
niki badań histopatologicznych są niediagnostyczne w około 
50% przypadków, u części pacjentów wskazane są powtórne 
biopsje [38, 40]. W przypadku silnego klinicznego podejrzenia 
GPA i negatywnych wyników powtarzanych biopsji, za pod-
stawę wstępnego rozpoznania można przyjąć obecność prze-
ciwciał c-ANCA [14].

W postawieniu rozpoznania użyteczne mogą być zmiany w TK, 
takie jak destrukcja kostna lub zgrubienie tkanki kostnej w ob-
rębie nosa, zatok przynosowych oraz komórek sutkowych [40]. 
Zmiany związane z GPA mogą być również widoczne jako pa-
tologiczne masy, umiarkowanie wzmacniające się w TK i MRI, 
które należy różnicować m.in. z procesami rozrostowymi [14].

Celem leczenia jest zapobieganie rozwojowi choroby i zmniej-
szenie ryzyka zgonu. Standardowe postępowanie przebiega 
w dwóch fazach: indukcji remisji – która trwa do 6 miesięcy 
oraz leczenia podtrzymującego – stosowanego przez czas od 
12 do 24 miesięcy po osiągnięciu remisji w celu zapobiegania 
nawrotom. W indukcji remisji zwykle stosuje się połączenie 
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GKS z cyklofosfamidem, czasem również z dodatkiem me-
totreksatu i/lub innych leków immunomodulujących. Choć 
konwencjonalne leczenie pozwala osiągnąć remisję w 90–96% 
przypadków, to u niemal połowy pacjentów obserwuje się na-
wroty choroby. Ostatnio jako leczenie wspomagające w przy-
padkach niepowodzenia lub nietolerancji konwencjonalnego 
leczenia stosuje się rituksmab [2, 5, 7, 12, 25, 28, 40]. W induk-
cji remisji w ograniczonej postaci choroby możliwe jest zastą-
pienie cyklofosfamidu metotrekstatem w połączeniu z GKS 
w wysokich dawkach [25].

W leczeniu podtrzymującym stosuje się GKS w niskich daw-
kach w połączeniu z azatiopryną, leflunomidem, metotreksatem 
lub innymi lekami modyfikującymi przebieg choroby. Możliwe 
jest również zastąpienie azatiopryny rituximabem [5, 7, 25, 40].

W celu zmniejszenia związanego z leczeniem ryzyka zakaże-
nia Pneumocystis jiroverci stosuje się trimetorpim/sulfame-
toksazol [32, 40]. Istnieją doniesienia o pozytywnym wpływie 
kotrimoksazolu na zmniejszenie czynników mogących powo-
dować zaostrzenie GPA, a przez to na zapobieganie nawrotom, 
głównie w ograniczonej postaci choroby. Kotrimoksazol może 
być stosowany w monoterapii lub w połączeniu z GKS i cyklo-

fosfamidem [7, 20, 28, 32]. Wśród innych możliwości terapeu-
tycznych wymienia się stosowanie dożylnych preparatów im-
munoglobulin oraz plazmaferezę. Leczenie chirurgiczne należy 
rozważyć w przypadku nieskuteczności farmakoterapii [7, 40].

Okolica głowy i szyi stanowi najczęstszą lokalizację począt-
kowych objawów GPA. Objawy w obrębie głowy i szyi stwier-
dza się w początkowym okresie choroby u 73% pacjentów, 
zaś ostatecznie u 92–99% chorych. Większość z nich dotyczy 
górnych dróg oddechowych. Jako że jest to częsta lokalizacja 
postaci ograniczonej, rokowanie u tych pacjentów może być 
lepsze [2, 23].

Najczęstszą manifestacją GPA w obrębie głowy i szyi są objawy 
ze strony nosa i zatok przynosowych, występujące u 64–90% 
pacjentów. Rejon głowy i szyi może być jedyną lokalizacją zmian 
u 5–30% chorych [2, 11]. U większości pacjentów z aktywną 
chorobą obserwuje się strupienie w jamach nosa (69%), prze-
wlekłe zapalenie zatok przynosowych (61%), niedrożność nosa 
(58%) i krwistą wydzielinę z nosa (52%). Do innych objawów 
należą perforacja przegrody nosa (33%), osłabienie podparcia 
grzbietu nosa i związane z tym zapadnięcie nosa zewnętrznego 
(23%), co określa się mianem „nosa siodłowatego”, cuchnienie 
z nosa, osłabienie lub brak powonienia i łzawienie (13%) oraz 
powstawanie mucocoele (3,3%) i wewnątrzoczodołowych gu-
zów rzekomych [2, 6, 11, 36, 40].

Leczenie operacyjne powinno być wykonane w okresie re-
misji. Operacje zatok u tych pacjentów mogą być powikłane 
złym gojeniem, bliznowaceniem i martwicą, w konsekwen-
cji prowadząc do nasilenia objawów. Leczenie tych chorych 
powinno być wielopłaszczyznowe i długotrwałe. Jako zasadę 
należy przyjąć stosowanie antybiotykoterapii celowanej oraz 
miejscowe zastosowanie antybiotyku (np. w postaci irygacji 
z mupirocyną). W terapii podtrzymującej stosuje się irygacje 
nosa i maści, a także regularne endoskopowe oczyszczanie jam 
nosa ze strupiejącej wydzieliny, co ma na celu poprawę kliren-
su śluzowo-rzęskowego [2, 36, 40].

Manifestacje otologiczne występują u 19–61% pacjentów z GPA, 
czasem jako pierwsze lub jedyne objawy choroby. Zmiany w ob-
rębie ucha zewnętrznego, takie jak rumień czy owrzodzenia 
skóry, są rzadkie w przebiegu GPA. Najczęstszymi objawa-
mi otologicznymi są wysiękowe i przewlekłe zapalenie ucha 
środkowego, z towarzyszącym niedosłuchem typu przewo-
dzeniowego oraz zmiany w obrębie wyrostka sutkowatego. 
W większości przypadków stany te są wtórne do upośledze-
nia drożności trąbek słuchowych w przebiegu zmian w części 
nosowej gardła, rzadziej mogą być wynikiem bezpośredniego 
zajęcia wyrostka przez tkankę ziarninową. W około 5–10% 
przypadków może dojść do niedowładu nerwu twarzowego 

Ryc. 1. Zapadnięcie nosa zewnętrznego w przebiegu GPA.
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na skutek destrukcji kostnej. Zajęcie ucha wewnętrznego jest 
stosunkowo częste w GPA. Może wystąpić postępujący niedo-
słuch odbiorczy (sensorineural hearing loss; SNHL), początkowo 
w zakresie tonów wysokich, często z towarzyszącym szumem 
usznym. Rzadziej dochodzi do zajęcia narządu przedsionko-
wego z nagłym wystąpieniem zawrotów głowy [2, 14, 16, 23, 
29, 30, 31, 36, 37, 38, 40].

Powikłania oczne obserwuje się u nawet 58% pacjentów z GPA 
[29]. Najczęstszymi zmianami są: nadmierne łzawienie i rze-
komy guz w obrębie oczodołu [2], rzadziej obserwuje się mar-
twicze guzkowe zapalenie nadtwardówki, zapalenie twardów-
ki, owrzodzenia rogówki i zapalenie naczyń siatkówki [40]. Do 
powikłań masy wewnątrzoczodołowej należą ucisk nerwu twa-
rzowego oraz włóknienie w obrębie oczodołu z retrakcją gał-
ki ocznej i zmianami niedokrwiennymi nerwu wzrokowego, 
a w konsekwencji ślepota [29].

Zwężenia podgłośniowe występują u 4–48% pacjentów z GPA, 
częściej w postaci dziecięcej. U 1–6% pacjentów mogą stano-
wić pierwszy objaw choroby. W każdym przypadku zwężenia 
podgłośniowego o nieznanej etiologii należy przeprowadzić 
diagnostykę w kierunku ziarniniakowatości z zapaleniem na-
czyń, gdyż u pacjentów z GPA obserwuje się mniejszą sku-
teczność leczenia, a w szczególności gorsze wyniki otwartych 
rekonstrukcji krtani i tchawicy. U 15–55% chorych mogą wy-
stępować zwężania w innych odcinkach układu oddechowego 
[2, 12, 13, 15, 24, 28, 29, 33, 35, 36, 40].

Zmiany błony śluzowej jamy ustnej obserwuje się u 6–50% pa-
cjentów z GPA. Do najczęstszych zmian należą owrzodzenia 
błony śluzowej jamy ustnej i części ustnej gardła (uwzględnione 
w kryteriach ACR). W jamie ustnej zmiany zlokalizowane są 
najczęściej w obrębie błony śluzowej policzków, języka i pod-
niebienia oraz przyjmują postać tzw. „truskawkowego zapalenia 
dziąseł”, czyli przerostowych, egzofitycznych zmian zapalnych 
dziąseł o ciemnoczerwonym lub purpurowym zabarwieniu, 
z ziarnistą powierzchnią i wybroczynami. W leczeniu miej-
scowym zapalenia dziąseł stosuje się przeciwbakteryjne płyny 
do płukania ust [7, 26, 32, 36, 40]. Zmiany w obrębie śluzówki 
jamy ustnej związane są często z aktywną fazą choroby. Z tego 
powodu, izolowane zmiany śluzówkowe jamy ustnej mogą być 
uznawane za zwiastun zaostrzenia schorzenia [7, 32].

W rzadkich przypadkach GPA może zajmować również gru-
czoły ślinowe, najczęściej przyuszne, rzadziej podżuchwowe 
i podjęzykowe [3, 7, 10].

Objawy skórne obserwuje się u 15–77% pacjentów. Zwykle 
współistnieją one ze zmianami narządowymi lub pojawiają się 
później, wskazując na aktywną postać choroby układowej, rzad-

Ryc. 2. Ubytek podniebienia w przebiegu GPA.

Ryc. 3. Zmiany skórne obejmujące powiekę dolną w przebiegu GPA
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rozwinięciem się ciężkiej postaci wielonarządowej [4, 8, 18, 25, 
34, 41]. W tym wariancie zmiany często lokalizują się w obrę-
bie twarzy, inaczej niż w większości objawów skórnych GPA, 
gdzie najczęstszą lokalizację stanowią kończyny, w szczegól-
ności podudzia i stopy [4].

Podsumowując, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń stano-
wi jednostkę chorobową o wielu możliwych manifestacjach w 
zakresie głowy i szyi, przez co powinna ona być uwzględniana 
w diagnostyce otolaryngologicznej.

ko zaś stanowiąc początkowy lub jedyny objaw choroby. Obraz 
kliniczny jest zróżnicowany. Do najczęściej spotykanych skór-
nych postaci GPA zaliczyć można osutki pokrzywkowe i pla-
misto-grudkowe, które mogą ulegać wrzodzeniu. Do innych 
należą: rumień, guzki podskórne oraz owrzodzenia przypomi-
nające piodermię zgorzelinową. Opisano rzadki wariant GPA, 
określany jako „protracted superficial GPA” – z martwiczymi 
owrzodzeniami zlokalizowanymi pierwotnie w obrębie skóry 
i błon śluzowych i łagodniejszym przebiegiem choroby ukła-
dowej, która może trwać miesiącami lub nawet latami przed 
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