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:: Grudkowatość złośliwa zanikowa 
 

 

Orpha number: ORPHA679 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby:  

Grudkowatość złośliwa zanikowa (MAP) to rzadka, przewlekła, zakrzepowo-zatorowa choroba 

naczyń krwionośnych. Charakterystyczne są dla niej grudkowe zmiany skórne z zanikającą 

centralną częścią o porcelanowobiałej barwie, otoczone teleangiektycznym pierścieniem. 

Zmiany ogólnoustrojowe mogą umiejscawiać się w przewodzie pokarmowym i ośrodkowym 

układzie nerwowym (UON) i są potencjalnie śmiertelne. 

 

Epidemiologia: 

Literatura opisuje niecałe 200 przypadków choroby.  

 

Opis kliniczny: 

Grudkowatość złośliwa zanikowa pojawia się u osób dorosłych w wieku 20-50 lat jako zmiany 

skórne, które początkowo mają postać małych grudek rumieniowych, głównie na tułowiu i 

kończynach górnych. W przeciągu kilku dni środek zmiany skórnej zapada się i rozwija 

charakterystyczną morfologię: grudki szerokości 0,5-1 cm z zanikającym porcelanowobiałym 

środkiem i rumieniową, teleangiektatyczną otoczką. Jest to stan przewlekły a zmiany utrzymują 

się przez lata, często przez całe życie. Zmiany skórne rzadko występują na twarzy, skórze 

głowy, dłoniach czy podeszwach stóp. W ustrojowej postaci choroby, która może rozwijać się 

równolegle lub nawet kilka lat po wystąpieniu objawów skórnych, u pacjentów mogą pojawić się 

objawy niedrożności naczyniowej jelita (ból brzucha, krwawienie i biegunki), również objawy ze 

strony ośrodkowego układu nerwowego, i(lub) z udarami naczyniowymi mózgu (w rzadszych 

przypadkach tkanki rdzennej). Rzadziej może wystąpić zapalenie osierdzia lub objawy w innych 

narządach, na przykład w płucach jako zapalenie opłucnej. Choroba może się również 

manifestować w oku, to jest na powiekach, w spojówkach, na siatkówce, twardówce i 

naczyniówce; może wystąpić podwójne widzenie i oftalmoplegia (jako wtórne efekty uboczne 

wpływu choroby na układ neurologiczny). 

 

Etiologia:  
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Etiopatogeneza choroby pozostaje nieznana. Stawiane są hipotezy sugerujące zapalenie 

naczyń krwionośnych, koagulopatię lub pierwotną dysfunkcję komórek śródbłonka. U wielu 

pacjentów stwierdzono zaburzenia krzepnięcia krwi. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się przede wszystkim na obrazie klinicznym skóry, który jest właściwie 

patognomoniczny. W początkowej fazie w histologii zmian skórnych mogą ukazać się 

powierzchniowe lub głębokie nacieki limfocytarne okołonaczyniowe z wyraźnym osadem 

mucyny. Następnie w brodawkowatej warstwie skóry pojawia się martwica tkanki łącznej w 

kształcie klina z powodu niedrożności zakrzepowej drobnych naczyń i rozrzedzonych 

limfocytów. Większe zmiany skórne pokazują znaczne zmiany na połączeniu naskórka i skóry 

właściwej, z zanikiem naskórka i obszarem stwardnienia w brodawkowatych warstwach skóry. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Histologia wczesnych zmian przypomina toczeń rumieniowaty skórny (zob. to hasło). Bardziej 

rozwinięte zmiany mogą wyglądać jak liszaj twardzinowy (zob. te hasła). 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Sugeruje się genetyczną predyspozycję o cesze autosomalnie dominującej. 

 

Postępowanie i leczenie: 

W pojedynczych przypadkach osiągnięto częściową regresję zmian skórnych dzięki 

zastosowaniu antykoagulantów i związków, które ułatwiają perfuzję krwi, takich jak kwas 

acetylosalicylowy, pentoksyfilina, dipirydamol, tiklopidyna oraz heparyna. Ponieważ u wszystkich 

pacjentów może potencjalnie rozwinąć się ogólnoustrojowa postać choroby, stanowiąca 

zagrożenie życia, obowiązkowe są coroczne badania kontrolne. Badanie kliniczne skóry 

powinno łączyć się z dodatkowymi badaniami, w tym badaniem rezonansu magnetycznego 

mózgu, gastroskopią, kolonoskopią, RTG klatki piersiowej i USG jamy brzusznej w celu 

uzyskania długoterminowego rokowania. Brak jest skutecznego leczenia objawów układowych, 

natomiast w jednym przypadku, gdzie występowały objawy jelitowe i w OUN, pomyślnie 

przetestowano treprostinil podawany podskórnie. 

 

Rokowanie: 

Idiopatyczne izolowane zmiany skórne są łagodne, jednak po latach od wystąpienia zmiany 

skórnych mogą rozwinąć się objawy ustrojowe. Objawy ogólnoustrojowe są progresywne i mogą 
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prowadzić do poważnych powikłań: perforacji jelita i zapalenia otrzewnej, jak również zakrzepicy 

tętnic mózgowych lub masywnego krwotoku mózgu, zapalenia opon mózgowych, zapalenia 

mózgu, radikulopatii oraz zapalenia rdzenia, które okazują się być śmiertelne u około 50% 

pacjentów w ciągu 2-3 lat. 

 

Recenzent-ekspert: prof. Christos Zouboulis 

Aktualizacja: kwiecień 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. 

 

 

 


