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Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii a 
przewlekła choroba nerek - opis przypadku

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES) jest rzadko występującym 
zespołem chorobowym. Do najczęstszych objawów zaliczamy bóle i zawroty 
głowy, zaburzenia widzenia oraz zaburzenia świadomości. Przedstawiamy opis 
przypadku mężczyzny, hemodializowanego z powodu przewlekłej choroby ne-
rek, który został przyjęty na Oddział Nefrologii z powodu epizodu lekoopornej 
kryzy nadciśnieniowej z objawami encefalopatii. W przeszłości chory przeszedł 
transplantację nerki z późniejszym jej usunięciem z powodu przewlekłego 
uszkodzenia przeszczepu. Podczas hospitalizacji, pomimo obniżenia wartości 
ciśnienia tętniczego, pacjent prezentował objawy neurologiczne - zaburzenia 
świadomości, porażenie wiotkie oraz zaburzenia widzenia. Na podstawie obrazu 
klinicznego i zmian neuroobrazowych rozpoznano zespół odwracalnej tylnej en-
cefalopatii. Dzięki zastosowanemu leczeniu pacjent w pełni powrócił do zdrowia. 
W naszej pracy dyskutujemy nas możliwością oraz bezpieczeństwem kolejnego 
przeszczepienia nerki i terapii immunosupresyjnej u tego pacjenta.

(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 29-32)

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is rare disease. The 
most common symptoms are headache, dizziness, visual disturbance and dis-
turbances of consciousness. We present a case of a man receiving hemodialysis 
as a result of chronic kidney disease, who was admitted to Nephrology Unit due 
to an episode of acute drug-resistant hypertension with encephalopathy symp-
toms. The patient had a history of kidney transplantation with its further removal 
due to chronic graft failure. During hospitalization the patient’s blood pressure 
had been reduced, though he still presented neurological symptoms, such as 
disorders of consciousness, flaccid paralysis, visual disturbance. Basing on 
the clinical picture and neuroimaging the patient was diagnosed with posterior 
reversible encephalopathy syndrome. Owing to provided treatment the patient 
has fully recovered. In this case report we discuss the possibility and safety of 
the next kidney transplantation and immunosuppressive therapy of this patient.

(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 29-32)

PRACE 
KAZUISTYCZNE

Wstęp
Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii 

(PRES- posterior reversible encephalo-
pathy syndrome) jest rzadkim zespołem 
chorobowym opisanym pierwszy raz przez 
J. Hinchey i wsp. w roku 1996 [1]. Do naj-
częstszych objawów zaliczane są bóle i za-
wroty głowy, wymioty, zaburzenia widzenia, 
napady padaczkowe, a także zaburzenia 
świadomości (splątanie, śpiączka) [1,2]. Do 
rzadziej stwierdzanych należą niedowład 
połowiczy, dysmetria, dysartria oraz inne ob-
jawy ogniskowych uszkodzeń mózgu [2,3]. 
Opisywany zespół najczęściej spowodowa-
ny jest nagłym wzrostem ciśnienia tętnicze-
go do wartości przekraczających możliwości 
autoregulacyjne naczyń mózgowych, co 
prowadzi do obrzęku naczyniopochodnego 
mózgu [2-4]. W diagnostyce kluczową rolę 
odgrywają badania neuroobrazowe, w tym 
głównie rezonans magnetyczny (MR) [1-
4]. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek 
(PChN) są szczególnie narażeni na niektóre 
z prawdopodobnych przyczyn PRES, w tym 
nadciśnienie, choroby autoimmunologiczne, 
stosowanie leków immunosupresyjnych 
oraz przeszczepienia narządów. Gwałtowne 
pogarszanie się stanu neurologicznego tych 
pacjentów powinno więc skłonić do wzięcia 
po uwagę PRES w diagnostyce różnico-

wej. Przedstawiamy przypadek chorego 
hemodializowanego z powodu przewlekłej 
choroby nerek, u którego wystąpiły objawy 
zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii 
potwierdzone badaniami neuroobrazowymi. 
Uważamy, że ten coraz częściej rozpozna-
wany zespół jest wciąż zbyt mało poznany 
i nie w pełni zrozumiany. Istotą naszej pracy 
jest omówienie PRES jako powikłania nad-
ciśnienia oraz dyskusja nad możliwością 
przeszczepienia nerki.

Opis przypadku
Pacjent, lat 61, hemodializowany z 

powodu schyłkowej niewydolności nerek, 
został przeniesiony na Oddział Nefrologii 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli-
nicznego nr 4 w Lublinie celem dalszego 
leczenia lekoopornej kryzy nadciśnieniowej 
z towarzyszącymi objawami encefalopatii. 
W wywiadzie stwierdzono nadciśnienie 
tętnicze od kilku lat, chorobę niedokrwienną 
serca, niedokrwistość chorób przewlekłych. 
Przyczyną PChN było prawdopodobnie 
kłębuszkowe zapalenie nerek. Po 2 latach 
hemodializ chory został zakwalifikowany 
do transplantacji nerki od dawcy zmarłego. 
Przeszczep funkcjonował około 2 lata, po 
czym pacjent powrócił na hemodializy z po-
wodu przewlekłego uszkodzenia przeszcze-
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pu, najprawdopodobniej w przebiegu ne-
fropatii BKV. Graft usunięto. Od 9 miesięcy 
przed obecną hospitalizacją obserwowano 
u chorego podwyższone wartości ciśnienia 
tętniczego (RR) do około 160/90 mmHg, 
które utrzymywały się pomimo zwiększania 
dawek leków hipotensyjnych (klonidyna, 
enalapryl, metoprolol, doksazosyna, ni-
trendypina). Wzrost ciśnienia tętniczego 
wiązano z nadużywaniem przez chorego 
niesterydowych leków przeciwzapalnych, 
które przyjmował z powodu rwy kulszowej. 
Pacjent w przeszłości palił papierosy - ok. 20 
paczko-lat. W czasie hospitalizacji w szpitalu 
terenowym, u chorego wystąpiły znaczne 
deficyty neurologiczne - zaburzenia świa-
domości oraz tetraplegia wiotka. W chwili 
przyjęcia do Kliniki obserwowano wartości 
RR około 230/130 mmHg, pomimo stoso-
wania farmakoterapii wielolekowej. Chory 
był zdezorientowany, z zaburzeniami rów-
nowagi, osłabieniem mięśni kończyn oraz 
z zaburzeniami pamięci. Zintensyfikowano 
leczenie hipotensyjne zwiększając dawki 
wcześniej przyjmowanych przez chorego 
leków do dawek maksymalnych. Zlecono 
dodatkowo metyldopę, spironolakton, urapi-
dyl w pompie infuzyjnej, bilans płynów oraz 
codzienne zabiegi hemodializy z obniżoną 
zawartością sodu w płynie dializacyjnym. 
Pomimo braku jawnych cech przewodnienia 
obniżono masę ciała pacjenta o ok. 5 kg. 
W ciągu 2 dni uzyskano znaczne obniżenie 
ciśnienia tętniczego, urapidyl odstawiono 3 
dni później - uzyskano wartości RR 135/75 
mmHg. W trakcie hospitalizacji chory był 
osłabiony, podsypiający, okresowo pobu-
dzony ruchowo, zgłaszał zaburzenia widze-
nia z bliska, oceny odległości oraz palinopsję 
(przetrwałe widzenie). Był kilkukrotnie 
konsultowany neurologicznie, okulistycznie. 
W badaniu dna oka widoczne były cechy 
angiopatii nadciśnieniowej, bez obrzęku 
tarcz nerwów wzrokowych. W MR głowy 
wykonanym 3 tygodnie po epizodzie stwier-
dzono rozlane strefy wysokiego sygnału na 

obrazach T2 -zależnych i DWI układające 
się wzdłuż warstwy korowej i podkorowej 
obustronnie płatów ciemieniowych i po-
tylicznych, wykazujące wzmocnienie po 
podaniu paramagnetyku. Zaobserwowano 
również obrzęk warstwy korowej płatów 
ciemieniowych i potylicznych, drobne wy-
broczyny krwawe po stronie lewej w płacie 
ciemieniowo-potylicznym oraz świeże 
ognisko naczyniopochodne w istocie białej 
okołokomorowo po stronie lewej (Ryc. 1-2). 
W wykonanym USG Doppler tętnic szyjnych 
i kręgowych nie było cech przewężenia, 
w tym w odcinku wewnątrzczaszkowym. 
Obserwowano stopniowe wycofywanie się 
objawów neurologicznych. Po 2 tygodniach 
od epizodu przełomu nadciśnieniowego u 
chorego stwierdzono dyskretne zaburzenia 
orientacji allopsychicznej, wyraźne niedowi-
dzenie i zaniedbywanie lewostronne- cechy 
uszkodzenia prawego płata potylicznego, 
bez objawów oponowych, piramidowych, 
niedowładów oraz zaburzeń czucia. Tydzień 
później pacjent był w logicznym kontakcie 
słownym, w pełni zorientowany. Objawy 
neurologiczne wycofały się z wyjątkiem 
palinopsji oraz zaburzeń widzenia. Na 
podstawie obrazu klinicznego i zmian 
neuroobrazowych rozpoznano zespół 
odwracalnej tylnej encefalopatii. Pacjenta 
w stanie poprawy wypisano do domu z 
zaleceniem ograniczenia podaży płynów 
oraz dalszej hemodializoterapii i farmako-
terapii. W kontrolnym MR wykonanym po 
3 tygodniach uzyskano obraz podobny do 
obserwowanego w poprzednim badaniu. 
Stwierdzono rozlane strefy wysokiego sy-
gnału na obrazach DWI obustronnie płatów 
czołowych i ciemieniowych, z przewagą po 
stronie lewej, oraz potylicznego po stronie 
prawej (w zdecydowanie mniejszym stopniu 
po lewej) (Ryc. 3). W badaniu fizykalnym 2 
i 5 miesięcy po epizodzie kryzy nadciśnie-
niowej stan zdrowia pacjenta pozostawał 
bez istotnych zmian, ciśnienie tętnicze 
dobrze kontrolowane. W badaniu metodą 

Holtera (ABPM) średnie ciśnienie tętnicze 
wynosiło 131/74 mmHg z nieprawidłowym 
rytmem dobowym typu non-dipper. Chory 
nie zgłaszał dolegliwości poza lekkimi za-
burzeniami widzenia. W kontrolnym badaniu 
MR wykonanym 7 miesięcy po wystąpieniu 
u chorego epizodu PRES widoczne były 
rozlane strefy hiperintensywne na obrazach 
T2-zależnych i w sekwencji TIRM w istocie 
białej płatów ciemieniowych i prawego 
płata potylicznego - większe w porównaniu 
z badaniem poprzednim, z towarzyszącym 
obrzękiem kory mózgu oraz drobne obszary 
malacyjne w obrębie opisywanych powyżej 
stref. Nie stwierdzono widocznej w badaniu 
poprzednim restrykcji dyfuzji w obrębie kory 
mózgu w/w okolic. Ponadto, w istocie białej 
obu półkul mózgu widoczne były drobne, 
rozsiane ogniska o cechach przewlekłych 
zmian naczyniopochodnych niedokrwien-
nych. Układ komorowy pozostawał syme-
tryczny, nieposzerzony, nieprzemieszczony. 
Po dożylnym podaniu paramagnetyku nie 
stwierdzono ognisk patologicznego wzmoc-
nienia kontrastowego. W badaniu fizykalnym 
odnotowano, że chory jest w stanie ogólnym 
dobrym, w pełni zorientowany, występują 
niewielkie zaburzenia wzrokowe, bez nie-
dowładów mięśni gałkoruchowych, mięśni 
kończyn górnych i dolnych, bez innych 
objawów patologicznych. W opinii neuro-
loga zmiany stwierdzone w badaniu MR są 
ewolucją, a nie progresją zmiany, a przebyty 
epizod PRES nie stanowi przeciwwskazania 
do zabiegu przeszczepienia nerki. Obecnie 
pacjent przyjmuje jedynie jeden lek hipoten-
syjny - beta bloker w małej dawce.

Dyskusja
Nadciśnienie tętnicze (NT) stanowi 

bardzo częsty problem u pacjentów z PChN 
i  dotyczy ok. 80% chorych. PChN może 
stanowić zarówno przyczynę, jak i powikła-
nie nadciśnienia tętniczego. Do najczęst-
szych przyczyn wtórnego NT zalicza się 
choroby nerek (5-6% wszystkich przypad-

Rycina 1
Rozlane strefy wysokiego sygnału oraz obrzęk płatów potylicznych i ciemieniowych. 
Diffuse hyperintense signals and parietal occipital edema

Rycina 2
Ognisko naczyniopochodne.
Vascular lesion
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ków nadciśnienia) oraz zwężenie tętnicy 
nerkowej (1%) [5]. Patogeneza nadciśnienia 
tętniczego u chorych z PChN jest złożona. 
Za najważniejszą przyczynę, zwłaszcza u 
chorych hemodializowanych, uznaje się 
zwiększoną retencję sodu i wody, prowa-
dzącą do wzrostu wolemii. W PChN docho-
dzi ponadto do włóknienia i bliznowacenia 
miąższu nerek, a co za tym idzie, ich niedo-
krwienia skutkującego zwiększoną aktywa-
cją układu renina-angiotensyna-aldosteron 
(RAA) oraz podwyższenia ciśnienia tętni-
czego, nawet po osiągnięciu prawidłowej 
wolemii. Częste w tej grupie pacjentów za-
burzenia gospodarki wapniowo-fosforano-
wej oraz wtórna nadczynność przytarczyc 
prowadzą do wzrostu stężenia wapnia we-
wnątrzkomórkowego, wzrostu oporu naczy-
niowego i w rezultacie nadciśnienia tętnicze-
go. Do innych czynników patogenetycznych 
zalicza się wzrost napięcia układu współ-
czulnego, stosowanie erytropoetyny, zabu-
rzoną funkcję wydzielniczą komórek śród-
błonka, podwyższone wartości czynników 
hamujących syntezę tlenku azotu a także 
częstsze występowanie zespołu obturacyj-
nego bezdechu sennego u pacjentów z 
chorobami nerek [5-7]. Według Kooman i 
wsp. czynniki te warunkują silniejszy wpływ 
zmian zawartości sodu i wody w ustroju na 
wartości ciśnienia tętniczego u pacjentów w 
końcowym stadium PChN [8]. U chorych po 
przeszczepieniu nerki do czynników ryzyka 
NT dołączają się leczenie inhibitorami kal-
cyneuryny, sterydami oraz pozabiegowe 
zwężenie tętnicy nerkowej [5]. Znane jest 

również zjawisko normalizacji ciśnienia tęt-
niczego u chorego po przeszczepieniu 
nerki od dawcy normotensyjnego. Natomiast 
biorca nerki od dawcy z genetycznie uwa-
runkowanym nadciśnieniem może również 
rozwinąć NT [9]. Nadciśnienie tętnicze 
stwierdza się u 50-90% chorych hemodiali-
zowanych, rzadziej niż u chorych ze schył-
kową niewydolnością nerek (95%) prawdo-
podobnie z powodu lepszej kontroli wolemii. 
W większości przypadków nadciśnienia 
tętniczego w tej grupie chorych wymagane 
jest jednoczesne stosowanie leków hipoten-
syjnych o różnym mechanizmie działania ze 
względu na jego wieloczynnikową patoge-
nezę [5,6]. Heerspink i wsp. w meta-analizie 
informują  o korzystnym działaniu leków 
hipotensyjnych, zwłaszcza inhibitorów ukła-
du RAA, β-blokerów oraz blokerów kanału 
wapniowego na zmniejszenie śmiertelności 
z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie 
pacjentów hemodializowanych [10]. Dobrą 
kontrolę ciśnienia tętniczego można osią-
gnąć przez stosowanie długich powolnych 
dializ, a także przez intensyfikację leczenia 
do codziennych zabiegów hemodializy [5]. 
Znanych jest wiele powikłań nadciśnienia 
tętniczego. Rzadkim, aczkolwiek potencjal-
nie groźnym powikłaniem jest zespół odwra-
calnej tylnej encefalopatii, którego patoge-
neza jest nie do końca poznana. Za jedną z 
najczęstszych przyczyn PRES uznaje się 
nagły wzrost ciśnienia tętniczego (61% 
przypadków) prowadzący do zaburzenia 
autoregulacji naczyń mózgowych, przeła-
mania bariery krew-mózg i w rezultacie do 

obrzęku naczyniopochodnego [2-4,11]. W 
warunkach fizjologicznych wzrost układo-
wego ciśnienia tętniczego wywołuje odru-
chowy skurcz tętnic mózgowych w celu 
ograniczenia napływu krwi, regulacja ta 
zachowana jest jednak tylko w granicach 
60-120 mmHg średniego ciśnienia tętnicze-
go. U pacjentów z przewlekłym nadciśnie-
niem próg autoregulacji jest przesunięty do 
ok. 150 mmHg [2,3]. Przy przekroczeniu 
górnej granicy dochodzi do przesięku hy-
drostatycznego skutkującego obrzękiem 
naczyniopochodnym. Ze względu na słabe 
unerwienie współczulne gałęzi tętnicy pod-
stawnej i ich ograniczoną zdolność do 
skurczu uszkodzenia dotyczą najczęściej 
okolic ciemieniowo-potylicznych [2,4]. Wy-
stępowanie PRES również w innych jed-
nostkach chorobowych sugeruje jednak 
bardziej złożoną patogenezę. Obecnie duże 
znaczenie przypisuje się uszkodzeniu śród-
błonka naczyń w rozwoju zespołu, stąd 
czynniki takie jak cukrzyca, dyslipidemia czy 
palenie tytoniu mogą odgrywać pewną rolę 
w patogenezie PRES [2]. Stosowanie leków 
immunosupresyjnych jest przez niektórych 
autorów uznawane za najważniejszą przy-
czynę PRES. Do leków o udowodnionym 
związku z rozwojem zespołu zaliczamy m.in. 
leki alkilujące, antymetabolity, inhibitory 
mitozy, interferon α, inhibitory kalcyneuryny, 
sirolimus, przeciwciała monoklonalne, a 
także glikokortykosteroidy w dużych 
dawkach [12]. Do innych przyczyn zalicza 
się rzucawkę ciężarnych (6%), wstrząs 
septyczny, układowe choroby tkanki łącznej 
(m.in. SLE, wieloguzkowe zapalenie tętnic), 
transplantacje narządów, zespół nerczyco-
wy, porfirię, przełom hiperkalcemiczny, en-
darterektomię lub zastosowanie dożylnego 
środka kontrastowego do badań radiologicz-
nych [1-4,11]. Pacjenci z PChN są 
szczególnie narażeni na niektóre z 
potencjalnych przyczyn PRES, dlatego w 
przypadku gwałtownego pogarszania się 
stanu neurologicznego chorych należy 
wziąć pod uwagę ten zespół w diagnostyce 
różnicowej. W diagnostyce PRES kluczową 
rolę odgrywają badania neuroobrazowe, w 
których możemy najczęściej zaobserwować 
obrzęk istoty białej tylnych części mózgowia, 
zwłaszcza okolic ciemieniowo-potylicznych 
(niemal w 100% przypadków) obu półkul, 
rzadziej płatów skroniowych, czołowych, 
pnia mózgu oraz jąder podkorowych [1-4]. 
Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii 
wymaga różnicowania przede wszystkim z 
udarem niedokrwiennym. Badaniem które 
może pomóc zweryfikować postawione 
rozpoznanie jest badanie dyfuzji rezonansu 
magnetycznego (DWI) - zmiany obserwo-
wane w PRES są hipo- lub izointensywne, 
natomiast w przypadku udaru niedokrwien-
nego- hiperintensywne. Rozpoznanie może 
utrudniać występujący niekiedy efekt prze-
świecania z sekwencji T2, w wyniku którego 
obrzęk naczyniopochodny staje się hiperin-
tensywny również w projekcji DWI. Tomo-
grafia komputerowa nie jest badaniem wy-
starczającym do postawienia rozpoznania 
[4]. Do innych stanów chorobowych, które 
mogą wymagać różnicowania z PRES na-
leżą m.in. encefalopatie innego pochodze-
nia (w tym mocznicowa i nadciśnieniowa), 
guzy mózgu, zakrzepica zatok żylnych, 
podostre procesy demielinizacyjne oraz 

Rycina 3
Rozlane strefy wysokiego sygnału. 
Diffuse hyperintense signals
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osmotyczna mielinoliza [3,13]. W terapii 
PRES za najważniejsze uznaje się usunię-
cie czynnika sprawczego oraz normalizację 
ciśnienia tętniczego [3]. Ze względu na 
specyficzną patogenezę NT u chorych he-
modializowanych, w leczeniu należy dążyć 
przede wszystkim do osiągnięcia suchej 
masy, zdefiniowanej przez Sinha i Agarwa-
la jako „najniższa tolerowana masa po dia-
lizie, osiągnięta przez jej stopniową zmianę, 
przy której osiąga się minimalizację obja-
wów hiperwolemii i hipowolemii” [14]. U 60% 
chorych hemodializowanych usunięcie 
nadmiaru sodu i wody powoduje normaliza-
cję ciśnienia tętniczego [5]. Najbardziej 
prawdopodobną przyczyną rozwinięcia 
PRES w opisanym przypadku było nadci-
śnienie tętnicze. Pacjent w okresie funkcjo-
nowania przeszczepu przyjmował GKS, 
takrolimus oraz mykofenolan mofetylu, 
które należą do potencjalnych czynników 
predysponujących do rozwoju PRES, pi-
śmiennictwo podaje jednak jedynie przypad-
ki wystąpienia PRES u pacjentów w trakcie 
terapii immunosupresyjnej, w przypadku 
pacjentów po transplantacji nerki - do ok. 
roku od zabiegu [15-17]. W opisanym przy-
padku wydaje się, że stosowane leki nie były 
głównym czynnikiem sprawczym ze wzglę-
du na długi wywiad trwania terapii (2 lata) 
oraz odstawienie 3 miesiące przed wystą-
pieniem objawów PRES. Wcześniejsze 
palenie papierosów mogło przyczynić się do 
uszkodzenia śródbłonka naczyń i w pewnym 
stopniu wpłynąć na rozwój zespołu [2]. 
Prawdopodobnie istotną rolę mogło odegrać 
przyjmowanie niesterydowych leków p/bó-
lowych i wzrost wolemii. Bezpieczeństwo 
kolejnego przeszczepienia u opisanego 
pacjenta budzi wątpliwości ze względu na 
konieczność późniejszego długotrwałego 
stosowania terapii immunosupresyjnej. Co 
więcej, to właśnie inhibitory kalcyneuryny, 
najczęściej spośród leków opisywane jako 
przyczyna PRES, są podstawą terapii pa-
cjentów po transplantacji nerki [18]. Niektó-
rzy autorzy sugerują możliwość stosowania 
cyklosporyny lub sirolimusu u pacjentów, u 
których wystąpił PRES związany z przyjmo-
waniem takrolimusu, wszystkie te leki zosta-

ły jednak opisane jako potencjalne przyczy-
ny PRES, dlatego też bezpieczeństwo ta-
kiego postępowania nie jest pewne 
[12,16,17]. Nie zbadano bezpieczeństwa 
stosowania inhibitorów kalcyneuryny i in-
nych leków immunosupresyjnych u pacjen-
tów po przebytym epizodzie PRES. Roko-
wanie pacjentów po epizodzie PRES jest 
dobre. Opisano jednak pojedyncze przypad-
ki nawracającego PRES u chorych dializo-
wanych, dlatego też należy ściśle monitoro-
wać pacjentów pod kątem zmian ciśnienia 
tętniczego, szybko diagnozować przyczynę 
i korygować leczenie w celu uniknięcia 
ewentualnych dalszych powikłań [19,20]. 
Wydaje się, że przebyty epizod PRES nie 
powinien dyskwalifikować chorego z kolejnej 
transplantacji, należy jednak opisać to po-
wikłanie w zgłoszeniu do kwalifikacji do 
przeszczepienia, aby ośrodek transplanta-
cyjny zachował wzmożoną czujność nad 
kontrolą ciśnienia tętniczego. 

Dziękujemy dr hab. n. med. Annie Dre-
lich-Zbroi z zakładu Radiologii Zabiegowej 
i Neuroradiologii UM w Lublinie za udostęp-
nienie wyników badań oraz okazaną pomoc.
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