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::  Nawracające zapalenie chrząstek 
 

Orpha number: 728  

 
Definicja choroby: 

Nawracające zapalenie chrząstek (RP) jest rzadką, klinicznie niejednorodną wieloukładową chorobą 

zapalną, którą cechuje zapalenie chrząstki oraz struktur bogatych w proteoglikan, prowadzące do 

zniszczenia chrząstki w obrębie stawów, oczu i układu sercowo-naczyniowego. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania i roczna zapadalność nie są znane. Szacowana częstość występowania wynosi 1 

na 285 000. Do tej pory zgłoszono około 1000 przypadków. Wydaje się, że rozkład pod względem płci jest 

równy i dotyka wszystkich grup etnicznych (więcej przypadków odnotowano wśród rasy białej). 

 

Opis kliniczny: 

Początek choroby jest zwykle nagły i występuje najczęściej w 5. dekadzie życia (w wieku 40-55 lat). Choć 

zdarzają się przypadki z wczesnym i późnym początkiem. RP przebiega z nagłym początkiem a potem 

objawy ustępują. Objawy kliniczne są bardzo różne: od nieregularnego zapalenia chrząstek uszu i nosa 

po zdarzające się komplikacje związane z jednym z  narządów lub zagrażające życiu. Najbardziej 

charakterystyczne cechy RP (90-95% pacjentów) to jednostronne lub obustronne bolesne zapalenie ucha 

zewnętrznego, tkliwość, obrzęk, rumień i przebarwienia, ograniczone do chrzęstnej części małżowiny z 

charakterystycznym ominięciem płatka ucha. Opadnięcie małżowiny lub zapalenie struktur 

przedsionkowych może prowadzić do przewodzeniowego lub odbiorczego ubytku słuchu. Inne związane z 

chorobą powikłania to nudności, wymioty, szumy uszne, zawroty głowy i ataksja. U ponad 50% pacjentów 

obserwuje się zapalenie chrząstki nosa z nagłym bólem i tkliwością na różnym etapie choroby. Chrząstka 

nosa może ulec poważnemu uszkodzeniu, prowadząc do zniekształcenia w postaci siodełkowatego nosa. 

U niektórych pacjentów może rozwinąć się poważne zaangażowanie krtani i tchawicy z chrypką, 

bezgłosem, świstem krtaniowym i świszczącym oddechem, dusznością a nawet zapadnięciem się dróg 

oddechowych. U większości pacjentów (>70%) występują bóle stawów trwające kilka tygodni lub miesięcy 

i często jest to główny objaw (30%). Objawy sercowo-naczyniowe (25-50%) obejmują zapalenie dużych 

naczyń skóry, tętniaki oraz choroby aorty i zastawki. Zgłaszane objawy oczne to wytrzeszcz, zapalenie 

spojówek, wrzodziejące zapalenie rogówki, zapalenie nadtwardówki/zapalenie twardówki, obwodowe 

zapalenie błony naczyniowej oka i zapalenie okostnej oczodołu. Objawy skórne, które mogą poprzedzać 

zapalenie chrząstek obejmują afty, guzki, plamicę i grudki (35% pacjentów). Charakterystycznym 

wczesnym objawem skórnym RP jest wykwit pokrzywkowy w układzie pierścieniowym. Rzadko zajęte są 

nerki. Zespół MAGIC (zob. to hasło) stanowi grupę pacjentów z RP, którzy również mają owrzodzenia 

jamy ustnej i narządów płciowych, co charakteryzuje chorobę Behçeta (zob. to hasło). 
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Etiologia:  

Dokładna etiopatogeneza RP nie jest znana, choć uważa się, że jest chorobą o podłożu 

immunologicznym. Najwyraźniej złożona sieć cytokin uczestniczy w rekrutacji naciekających komórek w 

zmianach. 

 

Metody diagnostyczne: 

Według proponowanych kryteriów diagnostycznych wymaga się obecności trzech z sześciu 

następujących cech, aby postawić rozpoznanie nawracającego zapalenia chrząstek: obustronne 

zapalenie chrząstek ucha zewnętrznego, seronegatywne zapalenie stawów bez obecności nadżerek, 

zapalenie chrząstek nosa, zapalenie w obrębie narządu wzroku, zapalenie chrząstek dróg oddechowych i 

uszkodzenia słuchu 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Diagnostyka różnicowa obejmuje ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, eozynofilową ziarniniakowatość 

z zapaleniem naczyń, chorobę Behçeta i trąd (zob. to hasło). 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie jest przede wszystkim objawowe i nie ma zalecanych schematów postępowania 

terapeutycznego ze względu na rzadkie występowanie choroby. W mniej poważnych przypadkach mogą 

być stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne, dapsone i kolchicyna. W ciężkich przypadkach z 

udziałem narządów potrzebne są kortykosteroidy doustne (prednizolon). Alternatywę mogą stanowić: 

metotreksat, azatiopryna, cyklosporyna i chlorambucil. Blokery TNF-alpha okazały się skuteczne w 

niektórych przypadkach opornych na leczenie. Ostatnio został zatwierdzony indeks aktywności 

nawracającego zapalenia wielochrząstkowego (RPDAI) do oceny aktywności choroby.  

 

Rokowanie: 

RP może mieć poważny przebieg z zagrożeniem życia i powikłaniami układu oddechowego (zapadanie 

się tchawicy i zakażenia) jako główną przyczyną śmiertelności. Zajęcie układu sercowo-naczyniowego 

może także prowadzić do zgonu chorego. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


