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Wielonaczyniowa choroba wieńcowa u 
pacjenta ze schyłkową niewydolnością 
nerek w przebiegu tocznia rumieniowatego 
układowego – opis przypadku  

Układowe choroby tkanki łącznej stanowią heterogenną grupę schorzeń o 
podłożu autoimmunologicznym. Z uwagi na złożoną etiologię i symptomatologię 
oraz fakt, iż proces zapalny może objąć wiele życiowo ważnych organów i ukła-
dów, w tym sercowo-naczyniowy, schorzenia te stają się poważnym wyzwaniem 
dla lekarzy różnych specjalności. Oprócz reumatoidalnego zapalenia stawów, 
twardziny układowej i zapalenia skórno-mięśniowego, jedną z najczęściej wy-
stępujących chorób z tej grupy stanowi toczeń rumieniowaty układowy (SLE). 
Toczeń jest przyczyną znacznie przyspieszonego rozwoju miażdżycy, stanowi 
niezależny czynnik zwiększonego ryzyka choroby wieńcowej i zawału mię-
śnia sercowego. Występowanie zmian w układzie sercowo-naczyniowym jest 
czynnikiem negatywnym rokowniczo, stanowi częstą przyczynę śmiertelnych 
powikłań. W pracy przedstawiono przypadek ciężkiej wielonaczyniowej choroby 
wieńcowej u młodego mężczyzny z wywiadem schyłkowej niewydolności nerek 
w przebiegu SLE. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2016, 20, 222-226)

Connective tissue diseases constitute heterogeneous group of autoimmune 
disorders. Taking into consideration their complex etiology and involvement 
of numerous organs and systems, including cardiovascular system, they are 
becoming a challenge for  various specialists. Apart from rheumathoid arthritis, 
systemic sclerosis and dermatomyositis , one of the most common connective 
tissue disease is systemic lupus erythematosus (SLE). SLE predisposes to the 
acceleration of atherosclerosis development, constitutes an independent risk 
factor for coronary heart disease and myocardial infarction. Abnormalities in 
cardiovascular system are negative prognostic indicator and the cause of lethal 
complications. The study presents a case report of a young male with severe 
multivessel coronary heart disease  and end-stage renal disease in the course 
of SLE.

(NEPROL. DIAL. POL. 2016, 20, 222-226)

PRACE 
KAZUISTYCZNE

Wstęp
SLE to przewlekła wielonarządowa 

choroba tkanki łącznej o podłożu autoim-
munologicznym

przebiegająca z okresami zaostrzeń i 
remisji, która dotyczy głownie kobiet w wieku

rozrodczym [1,2]. Blisko 2/3 zachorowań 
występuje miedzy 14 a 64 rż., ale zdarzają 
się przypadki zachorowań u osób młod-
szych, a także w wieku podeszłym [3]. Zde-
cydowanie częściej choroba dotyka przed-
stawicieli rasy czarnej i żółtej [4]. Etiologia 
schorzenia pozostaje niewyjaśniona, w jej 
patogenezie uwzględnia się między innymi 
rolę czynników genetycznych, środowisko-
wych oraz hormonalnych [5-8]. Schorzenie 
charakteryzuje się bardzo zróżnicowanym 
przebiegiem – od postaci dość łagodnych, 
stanowiących większość przypadków, do 
ciężkich, zagrażających życiu. Początek 
choroby bywa bardzo podstępny, przez 
dłuższy czas mogą dominować objawy 
ogólne lub ograniczone do jednego układu 
czy narządu, nadające chorobie charak-
terystyczną postać, np. skórno-stawową, 
nerkową. Całkowite wyleczenie nie jest 

obecnie możliwe. Zdarzają się co prawda 
przypadki długotrwałej remisji, ale są one 
niezwykle rzadkie. Zazwyczaj niezbędne 
jest przewlekłe stosowanie leków, mające 
na celu kontrolowanie objawów choroby i 
zapobieganie jej nasileniu. Coraz większa 
wiedza na temat patogenezy i przebiegu 
schorzenia przyczynia się do postępującego 
spadku śmiertelności w przebiegu SLE [9] 
- przy właściwym rozpoznaniu i leczeniu w 
chwili obecnej około 90% chorych przeżywa 
10 lat, podczas gdy w latach 50. XX w. mniej 
niż połowa chorych przeżywała 5 lat [10,11]. 
Mimo to śmiertelność wśród chorych na 
toczeń rumieniowaty układowy pozostaje 
nadal prawie pięciokrotnie większa niż w 
populacji ogólnej [12,13]. Zajęcie układu 
krążenia należy do bardzo istotnych na-
rządowych manifestacji SLE i w znacznym 
stopniu pogarsza rokowanie. Schorzenia 
sercowo-naczyniowe uznawane są bowiem 
za jedną z głównych przyczyn zgonu w tej 
grupie chorych [10]. 

Opis przypadku:
35 – letni pacjent z chorobą wieńcową, 
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nadciśnieniem tętniczym oraz schyłkową 
niewydolnością nerek w przebiegu tocznia 
rumieniowatego układowego, został przyjęty 
do kliniki w styczniu br. 

Z wywiadu ustalono, iż SLE stwierdzono 
u chorego w 11 rż. Pomimo zastosowanego 
leczenia immunosupresyjnego (glikokor-
tykosteroidy) w niedługim czasie od roz-
poznania doszło do rozwoju postępującej 
nefropatii toczniowej, a w konsekwencji do 
schyłkowej niewydolności nerek. Od kilku 
lat pacjent jest przewlekle hemodializowany. 

Rozpoznanie choroby wieńcowej posta-
wiono u pacjenta w 2011 r. a jej pierwszym 
objawem był zawał mięśnia sercowego. 
Chory przebył wówczas zawał z uniesieniem 
odcinka ST (STEMI). W trakcie hospitalizacji 
w Wielkiej Brytanii podjęto próbę angiopla-
styki tętnicy dozawałowej, wobec braku jej 
skuteczności pacjenta zakwalifikowano do 
rewaskularyzacji chirurgicznej z użyciem 
pomostu tętniczego, implantując lewą 
tętnicę piersiową wewnętrzną (LIMA) do 
gałęzi przedniej zstępującej (GPZ). Od tego 
czasu mężczyzna pozostawał pod kontrolą 
Poradni Kardiologicznej, nie odczuwał 
dolegliwości dławicowych ani ograniczenia 
tolerancji wysiłku fizycznego. 

W październiku 2015 r. chorego hospita-
lizowano ponownie w szpitalu rejonowym z 
rozpoznaniem zawału bez uniesienia odcin-
ka ST-NSTEMI. W wykonanej koronarografii 
stwierdzono wówczas znaczną progresję 
miażdżycy z prawidłową funkcją pomostu 
tętniczego, przewlekłą niedrożnością prok-
symalnego i dystalnego odcinka GPZ (Ryc. 
1), istotnym zwężeniem gałęzi okalającej 
(GO), obu gałęzi marginalnych (1GM, 2GM) 
oraz recesywnej prawej tętnicy wieńcowej 
(PTW). Jednoczasowo wykonano skuteczny 
zabieg angioplastyki GO/1GM z implantacją 
dwóch stentów powlekanych lekiem anty-
proliferacyjnym (DES) oraz angioplastykę 
balonową 2 GM. W przeprowadzonym 
badaniu echokardiograficznym stwierdzono 
prawidłowo zachowaną funkcję skurczową 
lewej komory (frakcja wyrzutowa, EF - 53%) 
z niewielkimi zaburzeniami kurczliwości 
regionalnej. W celu  kontroli angiograficz-
nej oraz kwalifikacji do dalszego leczenia 
chorego skierowano do Kliniki Kardiologii 
Inwazyjnej USK w Białymstoku. 

Przy przyjęciu do Kliniki chory pozosta-
wał w stanie ogólnym dobrym, badaniem 
przedmiotowym nie stwierdzono istotnych 
odchyleń od stanu prawidłowego, pacjent 
nie manifestował typowych objawów skór-
nych SLE. W wywiadzie podawał dość dobrą 
tolerancję wysiłku fizycznego, dolegliwości 
dławicowe występowały u chorego tylko przy 
intensywnym wysiłku fizycznym (II klasa 
wg CCS). W spoczynkowym zapisie EKG 
stwierdzono przetrwałe wklęsłe uniesienie 
odcinka ST w odprowadzeniach znad ściany 
dolnej oraz rozlane niedokrwienie ściany 
przedniej i bocznej (Ryc. 2). W badaniach 
laboratoryjnych poza podwyższonym stęże-
niem kreatyniny oraz parametrów przemiany 
azotowej nie stwierdzono istotnych odchyleń 
od stanu prawidłowego. W kontrolnym ba-
daniu echokardiograficznym uwidoczniono 
nieznaczną poprawę globalnej funkcji 
skurczowej lewej komory (EF 57%), utrzy-
mującą się hipokinezę w obrębie ściany 
dolnej, dolno-bocznej oraz koniuszka. W 
kontrolnej koronarografii stwierdzono trwały 

efekt przebytych interwencji przezskórnych, 
prawidłową funkcję pomostu tętniczego, 
przewlekłą niedrożność proksymalnego i 
dystalnego odcinka GPZ (Ryc. 1) oraz istot-
ne zwężenie recesywnej PTW (Ryc. 3). Po 
posiedzeniu zespołu ‘Heart Team’, składa-
jącego się z kardiochirurga oraz kardiologa 
interwencyjnego i zachowawczego, chorego 
zdyskwalifikowano z reoperacji kardiochirur-
gicznej, podjęto decyzję o kontynuacji lecze-
nia przezskórnego. W trakcie hospitalizacji 
wykonano angioplastykę początkowego  
odcinka prawej tętnicy wieńcowej z implan-

tacją stentu typu DES (Ryc. 4, Ryc. 5). W 
kolejnym etapie chorego zakwalifikowano do 
planowej próby udrożnienia GPZ. 

Po miesiącu pacjent został ponownie 
przyjęty do Kliniki. Z wywiadu ustalono, iż 
od czasu ostatniej interwencji zauważył 
zdecydowaną poprawę tolerancji wysiłku fi-
zycznego, negował występowanie typowych 
dolegliwości dławicowych. Spoczynkowy 
zapis EKG nie zmienił się w stosunku do 
ostatniej hospitalizacji, wyniki badań la-
boratoryjnych również utrzymywały się na 
podobnym poziomie. 

Rycina 2
Spoczynkowy zapis EKG. 
ECG at rest.

Rycina 1
Prawidłowa funkcja pomostu tętniczego (LIMA), niedrożność proksymalnego i dystalnego odcinka GPZ.
Normal function of coronary artery bypass (left internal mammary artery), obstructed proximal and distal part of de-
scending right branch of left coronary artery.
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W trakcie pobytu wykonano skutecz-
ny zabieg angioplastyki gałęzi przedniej 
zstępującej. W celu ominięcia niedrożności 
początkowego odcinka naczynia, zabieg 
wykonano z dostępu przez tętnicę piersiową 
wewnętrzną lewą (Ryc. 6). Po wielokrot-
nych inflacjach balonowych, do naczynia 
implantowano dwa stenty powlekane lekiem 
antymitotycznym (Ryc. 7 i 8) uzyskując pełny 
przepływ poniżej miejsca wszycia pomostu 
(Ryc. 9). W dalszym etapie chorego zakwa-
lifikowano do leczenia zachowawczego. 
Zalecono typową farmakoterapię choroby 
wieńcowej z utrzymaniem podwójnej terapii 
przeciwpłytkowej (DAPT) przez co najmniej 
12 miesięcy. W celu ponownej oceny stanu 

klinicznego zaplanowano kontrolną wizytę 
w Poradni Kardiologii Inwazyjnej za trzy 
miesiące.

Dyskusja
Nie ulega wątpliwości, że toczeń ru-

mieniowaty układowy znacznie zwiększa 
ryzyko wczesnego rozwoju miażdżycy 
tętnic, a zwłaszcza tętnic wieńcowych - po-
twierdziło to wiele obserwacji klinicznych 
przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich 
lat [14-17]. Szacuje się, że w porównaniu 
z populacją ogólną, osoby chorujące na 
SLE charakteryzują się około 5-10 krot-
nie większym ryzykiem rozwoju choroby 
wieńcowej [14-17]. Najbardziej widoczny 

wzrost ryzyka względnego dotyczy jednak 
populacji osób młodych - u kobiet w 3. i 4. 
dekadzie życia może być nawet 50-krotnie 
większe niż w porównywalnej wiekowo 
grupie kontrolnej [16]. W tym przypadku 
dotyczy to młodego mężczyzny z ciężką 
postacią choroby wielonaczyniowej. Pomi-
mo, iż ogólna śmiertelność w przebiegu SLE 
uległa znacznej redukcji [9], ryzyko zgonu 
z powodu powikłań sercowo-naczyniowych 
pozostaje niezmiennie na bardzo wysokim 
poziomie [18]. Etiologia przyspieszonego 
rozwoju miażdżycy w przebiegu tocznia 
wydaje się być wieloczynnikowa. Wyka-
zano, że ponad połowa osób chorujących 
na SLE posiada co najmniej trzy klasyczne 

Rycina 3
Ciąg zmian miażdżycowych w początkowym odcinku recesywnej prawej tętnicy 
wieńcowej.
A series of atherosclerotic changes in proximal part of recessive right coronary artery.

Rycina 4
Implantacja stentu DES w proksymalnym odcinku PTW.  
Drug Eluting Stent-DES implantation in proximal part of right coronary artery.

Rycina 5
Optymalny wynik zabiegu angioplastyki PTW. 
Optimal effect of right coronary artery angioplasty.

Rycina 6. Próba sforsowania niedrożności dystalnego odcinka GPZ z dostępu 
przez lewą tętnicę piersiową wewnętrzną (LIMA). 
A trial of forced opening of the distal part of descending right branch through left internal 
mammary artery.
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czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, 
takie jak nadciśnienie tętnicze, dyslipide-
mię czy palenie papierosów [19]. Podczas 
gdy fakt powszechnego występowania 
klasycznych czynników ryzyka odgrywa 
niezaprzeczalną rolę w przyspieszonym 
rozwoju miażdżycy [20], zauważono, że nie 
może w pełni wyjaśniać tak dużego wzrostu 
ryzyka, zwłaszcza wśród osób młodych [21]. 
Wydaje się, że ogromną rolę pełnią także 

Rycina 7
Implantacja pierwszego stentu DES do GPZ.
First drug eluting stent-DES implantation into descending right branch of left coronary 
artery.

Rycina 8
Implantacja drugiego stentu DES do GPZ. 
Second drug eluting stent-DES implantation into descending right branch of left coro-
nary artery.

Rycina 9
Końcowy wynik angioplastyki GPZ – pełny przepływ w naczyniu poniżej miejsca wszycia pomostu tętniczego. 
Final effect of angioplasty of descending right branch of left coronary artery- full blood flow below the bypass.

czynniki związane bezpośrednio z samym 
schorzeniem, takie jak dysfunkcja śród-
błonka, zwiększone stężenie homocysteiny, 
obecność przeciwciał antyfosfolipidowych 
oraz licznych mediatorów stanu zapalnego,  
[15,22-24]. Nefropatia toczniowa rozwijająca 
u około 60% chorych [25] stanowi oddzielny, 
niezależny czynnik ryzyka powikłań serco-
wo-naczyniowych [26]. Nie bez znaczenia 
pozostaje także wpływ stosowanych leków, 

zwłaszcza kortykosteroidów, które w zna-
czący sposób wpływają na przyspieszony 
rozwój miażdżycy [27] - potwierdzają to 
liczne obserwacje dokonane na podstawie 
badań autopsyjnych [28]. 

Szacuje się, że 10-letnie ryzyko zdarzeń 
sercowo-naczyniowych wśród chorych na 
SLE wynosi około 13-15% [14,15]. Dla 
porównania podobne ryzyko w 7-letniej 
obserwacji populacji chorych na cukrzycę 
typu 2 sięga około 20,2% [29]. Podane 
zestawienie potwierdza jak duże wyzwanie 
stanowi zapobieganie rozwoju miażdżycy 
w grupie pacjentów chorujących na toczeń. 
Pomimo braku oficjalnych wytycznych, 
coraz śmielej sugeruje się aby schorzenie 
to było traktowane na równi z klasycznymi 
czynnikami ryzyka rozwoju chorób układu 
krążenia [30].

Kluczowa wydaje się być okresowa 
ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u każ-
dego pacjenta, regularna kontrola ciśnienia 
tętniczego krwi czy intensywne poszukiwa-
nie i leczenie zaburzeń lipidowych [31,32]. 
Podkreśla się potencjalnie korzystną rolę 
przewlekłego stosowania kwasu acetylo-
salicylowego czy inhibitorów konwertazy 
angiotensyny [33,34]. Nie bez znaczenia 
pozostaje także próba opanowania stanu 
zapalnego przy jednoczesnej redukcji 
dawek stosowanych w leczeniu steroidów. 

Podsumowanie
U pacjentów z toczniem rumieniowatym 

układowym stwierdza się znacznie zwięk-
szone ryzyko przyspieszonego rozwoju 
miażdżycy, porównywalne z ryzykiem wśród 
chorujących na cukrzycę typu 2. Problem ten 
dotyczy zwłaszcza osób młodych, u których 
ryzyko względne osiąga najwyższe wartości. 
Przyczyna tego stanu wydaje się być wie-
loczynnikowa, rolę odgrywają tu klasyczne 
czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, a 
także czynniki związane bezpośrednio z wy-
wołanym schorzeniem przewlekłym stanem 
zapalnym. Pomimo coraz większej wiedzy 
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na temat choroby oraz postępującego spad-
ku śmiertelności ogólnej, schorzenia układu 
sercowo-naczyniowego pozostają jedną z 
głównych przyczyn zgonów u pacjentów z 
tej grupy. 
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