
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

 

:: Zespół przesiąkania włośniczek 

 

Orpha number: ORPHA 188 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Zespół przesiąkania włośniczek (SCLS) jest ciężką chorobą ogólnoustrojową związaną ze 

zwiększoną przepuszczalnością naczyń włosowatych, charakteryzującą się epizodami 

niedociśnienia, obrzękiem i  hipowolemią. 

 

*Epidemiologia: 

Od pierwszego opisu zespołu w 1960 roku odnotowano mniej niż 150 przypadków. 

 

*Opis kliniczny: 

Średni wiek zachorowania to 45 lat, rzadko rozpoznanie stawiane jest pacjentom w wieku 

dziecięcym lub podeszłym. Choroba charakteryzuje się zmiennym występowaniem kryzysów i 

nieaktywnych faz. Przerwy między kryzysami wynoszą od kilku tygodni do kilku lat, natomiast 

same kryzysy obserwuje się po infekcjach, przeważnie górnych dróg oddechowych, w czasie 

menstruacji lub po porodzie oraz, rzadziej, po intensywnym wysiłku fizycznym. Mogą 

występować przez kilka dni lub tygodni i mieć różny stopień nasilenia, od stopnia 1 (hipotensja 

reagująca na nawadnianie doustne) do stopnia 4 (śmiertelne ataki); ich rozwój jest 

trzystopniowy. Zwiastunem kryzysu może być ogólne osłabienie, zmęczenie, bóle mięśni, 

hipotonia ortostatyczna, objawy ze strony układu pokarmowego (biegunka, ból brzucha) i 

laryngologiczne (katar, kaszel), przypadkowa gorączka i przyrost masy ciała. Potem następuje 

faza przesiąkania z oligurią, niedociśnieniem tętniczym i szybko rozwijającym się obrzękiem 

twarzy lub kończyn górnych, płuca pozostają bez obrzęku. Niedociśnienie tętnicze może 

prowadzić do wstrząsu hipowolemicznego z zachowaniem świadomości. W fazie po 

przesiąkaniu resorpcja masywnego obrzęku prowadzi do wielomoczu i utraty masy ciała. Cechy 

biologiczne to charakterystyczny związek zagęszczenia krwi z hipoalbuminemią bez 

białkomoczu, hiperleukocytoza i hipoproteinemia w zakresie 350-750 kDa. W przewlekłych 

przypadkach zaobserwowano, że ciągły uogólniony obrzęk, wysięki w narządach wewnętrznych, 

niedociśnienie i zagęszczenia krwi są bardziej subtelne. W ostrej i powysiękowej fazie mogą 

wystąpić powikłania: w ostrej fazie to zespół komory z rabdomiolizą, arytmia serca, zakrzepica, 

zapalenie trzustki, zapalenie osierdzia (zob. to hasło), drgawki, obrzęk mózgu lub pogrubienie 
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mięśnia sercowego. Rabdomiolizy i ciężkie zapalenie osierdzia mogą pojawić także w fazie 

powysiękowej, natomiast częstsze jest przeciążenie układu krążenia. W tej fazie 

zaobserwowano także śmiertelny ostry obrzęk płuc. Niewydolność nerek może być wynikiem 

ostrej martwicy kanalikowej wywołanej hipoperfuzją i rabdomiolizą.  

 

Etiologia:  

Zespół przesiąkania włośniczek jest spowodowany hiperprzepuszczalnością kapilar o nieznanej 

etiologii. Rozważano kilka hipotez fizjopatologicznych, między innymi zapalne podłoże choroby 

czy uszkodzenie śródbłonka naczyń włosowatych przez gammapatię monoklonalną. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na badaniu fizykalnym i biologicznym; mocnymi wskaźnikami są 

nawracające kryzysy i zagęszczenie krwi powiązane z hipoalbuminemią. Obecność 

nieprawidłowej monoklonalnej immunoglobiny, nazywanej paraproteiną, może sugerować 

zespół, ale nie jest czynnikiem diagnostycznym. 

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje posocznicę, reakcję anafilaktyczną, wszelkie inne przyczyny 

wysięku z kapilar i  przerwanie żyły głównej dolnej (zob. to hasło). Chroniczne przypadki mogą 

być błędnie rozpoznane jako zespół Gleicha, zastój żylny, enteropatia z utratą białek i zespół 

nerczycowy. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

Nie ma skutecznego leczenia, zatem sprowadza się ono do leczenia objawowego i działań 

profilaktycznych. Nie zaleca się podawania płynów dożylnie, gdyż nie zwiększa to ciśnienia 

tętniczego i pogarsza obrzęg, ponadto zwiększa ryzyko przeciążenia naczyniowego w fazie 

powysiękowej. Odpowiednio wcześnie przyjęte doustne płyny zawierające elektrolity mogą 

zmniejszyć nasilenie ataku, stąd też kluczowa jest edukacja pacjenta, aby rozpoznawał wczesne 

objawy prodromalne. W kilku przypadkach dobre wyniki osiągnięto stosując agonistów 

receptorów beta-adrenergicznych (terbutalina) i inhibitory fosfodiesterazy (teofilina),  jednak 

mają one poważne skutki uboczne. Wiele nadziei względem profilaktyki wiąże się obecnie z 

dożylnymi immunoglobulinami. 

 

*Rokowanie: 
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Pomimo postępu w diagnostyce i leczeniu, co przedłużyło czas przeżycia pacjentów, rokowania 

są słabe, ponieważ po 10 latach od wystąpienia choroby śmiertelność wynosi 30-40%. 

 

Recenzent-ekspert: prof. Zahir Amoura 

Aktualizacja: listopad 2012 

Tłumaczenie: grudzień 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. 

 

 

 


