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:: Choroba Erdheima i Chestera 
 

 

 

Orpha number: ORPHA35687 

 

STRESZCZENIE 

 

 

Definicja choroby:  

Choroba Erdheima i Chestera (ang. Erdheim-Chester disease, ECD), postać histiocytozy nie 

wywodzącej się komórek Langerhansa, jest chorobą wieloukładową, objawiającą się zajęciem 

układu kostnego z bólami kostnymi, a także wytrzeszczem, moczówką prostą, uszkodzeniem 

nerek i ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i(lub) zajęciem układu sercowo-naczyniowego. 

 

*Epidemiologia:   

Częstość występowania jest nieznana. Od 1930 roku opisano ponad 500 przypadków (mniej niż 

15 przypadków u dzieci). 

 

*Opis kliniczny:   

ECD zwykle ujawnia się u dorosłych pacjentów, między 40 a 60 rokiem życia. Stosunek liczby 

chorujących mężczyzn do kobiet wynosi 3:1. Przebieg kliniczny jest różny: od bezobjawowego 

do wieloukładowych postaci zagrażających życiu. Cechą patognomiczną ECD jest stwardnienie 

kości długich, manifestujące się bólem kości, dotyczące głównie kończyn dolnych (50% 

przypadków). Nacieki w przysadce prowadzą do wystąpienia moczówki prostej, rzadziej do 

hiperprolaktynemii i niedoboru gonadotropin. Do objawów ogólnych należy gorączka, osłabienie, 

spadek masy ciała. Nacieki w innych narządach mogą być przyczyną nadciśnienia 

śródczaszkowego, wytrzeszczu, obrzęku tarczy nerwu wzrokowego, niedoczynności nadnerczy, 

tworzenia się kępek żółtych i grudkowo-guzkowych wykwitów skórnych. Zajęcie OUN może 

prowadzić do wystąpienia zespołów móżdżkowych i piramidowych, bólów głowy, drgawek i 

upośledzenia funkcji poznawczych, porażenia nerwów wzrokowych i zaburzeń czucia. Częstym 

objawem zajęcia układu sercowo-naczyniowego jest „aorta powlekana” (ang. „coated aorta”). 

Może dojść również do zajęcia tętnic nerkowych, a w konsekwencji do nadciśnienia nerkowo-

naczyniowego. Powikłaniem zmian w osierdziu może być tamponada. Zaobserwować można 

także nacieki rzekomo-guzowe w prawym przedsionku. Opisywano przypadki z dusznością, 

spowodowaną naciekami w płucach. Rzekome włóknienie zaotrzewnowe powikłane jest czasem  

obustronnym wodonerczem. 

 

*Etiologia:   
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Etiologia jest nieznana, ale uważa się, że może być to albo zaburzenie reaktywne, albo 

neoplastyczne. U pacjentów z ECD stwierdza się podwyższone poziomy interferonu alfa (IFN-

alpha), interleukiny (IL)-7 , IL-12, białka chemotaktycznego dla monocytów-1 i obniżone poziomy 

IL-4, co wskazuje na związek z układowym zaburzeniem immunologicznym dotyczącym 

komórek Th1. Ostatnio, w 50% przypadków ECD wykryto mutacje w protoonkogenie BRAF, co 

potwierdza złożoność patofizjologii ECD. 

 

Metody diagnostyczne:   

 

W obrazie histologicznym przeważają żółtakowo-ziarniniakowe i żółtakowe nacieki z histiocytów 

piankowatych. Badanie immunohistochemiczne bioptatów wykazuje CD68-dodatnie i CD1-

ujemne barwienie. Zdjęcia rentgenowskie kości zwykle uwidacznia obustronną i symetryczną 

osteosklerozę kości długich, natomiast scyntygrafia kości przy użyciu technetu 99m prawie 

zawsze wykazuje symetryczne i nieprawidłowe, silne znakowanie dystalnych końców kości 

długich w kończynach dolnych (i czasem w kończynach górnych). W badaniu tomografii 

komputerowej jamy brzusznej, w około 50% przypadków, mogą być widoczne „włochate nerki” 

(ang. „hairy kidneys”), które można poddać biopsji. 

.  

*Rozpoznanie różnicowe:   

 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje histiocytozę z komórek Langerhansa, chorobę Rosai i 

Dorfmana, zapalenie tętnic Takayasu, ziarniniak Wegenera, pierwotną niedoczynność przysadki, 

przewlekłe nawracające wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku (zob. te hasła), procesy 

złośliwe, neurosarkoidozę, zakażenia mikobakteryjne i zaburzenia metaboliczne. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczeniem pierwszego rzutu we wszystkich postaciach ECD jest podaż standardowego lub 

pegylowanego IFN-alfa w wyższych dawkach (9 milionów jednostek, 3 razy w tygodniu), który 

należy stosować długotrwale u pacjentów z zajęciem OUN i zmianami w sercu (jeśli lek jest 

dobrze tolerowany). Bisfosfoniany mogą być podawane w celu złagodzenia bólów kostnych. 

Kladrybina może być stosowana u pacjentów z zajęciem oczodołów, którzy okazali się być 

oporni na inne sposoby leczenia. Anakinra może zmniejszyć objawy w łagodnych postaciach 

ECD u pacjentów, u których IFN-alha był nieskuteczny. Ostatnio z pewnym powodzeniem 

zastosowano infliximab i vemurafenib. Ten drugi lek wydaje się być bardzo obiecujący u 

pacjentów z mutacją BRAFV600. Badanie PET zalecane jest w ocenie aktywności choroby. 

*Rokowanie: 

 

Rokowanie w ECD jest zróżnicowane, ale ogólnie jest gorsze u pacjentów z zajęciem OUN. 

Przed erą IFN-alfa, średnia długość przeżycia po rozpoznaniu wynosiła 19,2 miesięcy. Obecnie, 

stosując IFN-alfa, odsetek śmiertelności wynosi tylko 26%, a 5-letni okres przeżycia wynosi 

68%. 

  

 

Recenzent - ekspert:  
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o Dr Julien Haroche 

 

Aktualizacja: Czerwiec 2013 

Tłumaczenie: Październik 2013 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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.  

 

 

 


