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Zespół Mikulicza – choroba IgG4 zależna.
Opis przypadku
Mikulicz Syndrome – IgG4-related disease. A case report
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Streszczenie

Summary

Zespół Mikulicza zaliczany jest do grupy chorób IgG4 zależnych,
w których dochodzi do naciekania zajętych narządów plazmocytami
produkującymi immunoglobuliny G4. Typowym objawem choroby jest
włóknienie oraz narastająca dysfunkcja narządu. Poniższy artykuł poza
opisem przypadku chorej, u której w przebiegu zespołu Mikulicza zajęte zostały gruczoły łzowe, ślinowe oraz tarczyca, zawiera również przegląd literatury, omawia kryteria rozpoznania, proponowane schematy
leczenia oraz trudności diagnostyczne.

Mikulicz Syndrome belongs to the recently distinguished group of IgG4-related diseases, where IgG4 producing plasma cells infiltrate certain
organs. A common manifestations of the disease are fibrosis and slowly progressing dysfunction of the affected organ. The article presents
a case report of a patient suffering from Mikulicz Syndrome whose
larcimal, salivary and thyroid glands were affected. We also present
a literature review, discussing the diagnostic criteria, treatment standards and difficulties occurring during the diagnostic procedure.
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Wstęp
Pierwszy opis choroby IgG4 zależnej pojawił się relatywnie niedawno bo w 2001 roku gdy Hamano i wsp. wyodrębnili grupę 20 pacjentów z włóknieniem trzustki i ocenili
u nich profil immunoglobulin i ich podklas, dokumentując
istotnie wyższe stężenie IgG4 w surowicy [1]. Wcześniej
immunoglobuliny tej podklasy wiązane były głównie z chorobami pasożytniczymi lub alergicznymi, takimi jak astma
oskrzelowa czy atopowe zapalenie skóry, i ich zdolnością
do blokowania dostępu antygenów do osadzonych w błonie komórek tucznych immunoglobulin E [2,3]. W dwa lata
po pierwszym opisie przedstawione zmiany określono mianem chorób zależnych od immunoglobuliny IgG4 [4]. Od
tego czasu pojawiło się wiele opisów przypadków zmian
o różnej lokalizacji i obrazie klinicznym. Wystąpienie objawów chorobowych wiąże się zwykle z masywnym zajęciem
danego narządu i charakteryzuje się naprzemiennymi okresami ich zaostrzenia i remisji. W większości przypadków
początek choroby jest podostry, bez obecności objawów
ogólnoustrojowych. W badaniach obrazowych obserwuje
się powiększenie narządu będące wynikiem obrzęku i toczącego się w nim procesu zapalnego, a w obrazie histopatologicznym poza promienistym ułożeniem plazmocytów
dającym obraz „szprych w kole” widoczny jest również naciek z limfocytów i plazmocytów IgG4+. Włóknienie może
dotyczyć każdego narządu, jednak najczęściej obejmuje

węzły chłonne (65,3%), gruczoły ślinowe (64,4%), gruczoły łzowe (50,8%), trzustkę (38,1%), prostatę (35,4%) oraz
przestrzeń zaotrzewnową (26,3%) [5]. Mężczyźni chorują
2-3 razy częściej od kobiet. Co ciekawe, istotny odsetek pacjentów posiada w wywiadzie choroby alergiczne – w kohorcie zebranej przez Zen i wsp. 19,3% a [5] w badaniu Lin
i wsp. nawet 62% [6]. Do uznawanych obecnie kryteriów
rozpoznania choroby należą [7]:
1. Powiększenie narządu z obecnością zmian o charakterze
rozlanym lub guzkowym w pojedynczym lub kilku narządach;
2. Stężenie IgG4 w surowicy przekraczające 135 mg/dl;
3. Obraz histopatologiczny pod postacią nacieku złożonego
z limfocytów, plazmocytów i fibroblastów lub/i stosunek
komórek IgG4+ do IgG >40% oraz >10 komórek plazmatycznych IgG4+ ocenianych w mikroskopie o wysokiej rozdzielczości.
Pewne rozpoznanie można postawić w przypadku spełnienia wszystkich trzech wyżej wymienionych kryteriów.
Ze względu na konieczność wykonania biopsji mają one
jednak niewielką czułość w przypadku rozpoznania IgG4-zależnego zapalenia trzustki, włóknienia przestrzeni zaotrzewnowej czy zajęcia ośrodkowego układu nerwowego,
gdzie pobranie materiału do badania histopatologicznego
jest trudne lub wręcz niemożliwe. Są one jednak wystar-
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czające do diagnostyki zajęcia takich narządów jak gruczoły
ślinowe lub łzowe [8].
Poniższy opis dotyczy szczególnego przypadku choroby
IgG4-zależnej, charakteryzującej się jednoczesnym zajęciem
gruczołów łzowych, ślinianek przyusznych oraz podżuchwowych określanego mianem Zespołu Mikulicza [9] ze
współistniejącym zajęciem trzustki i tarczycy. W przeszłości
zmiany te klasyfikowane były zwykle jako seronegatywny
podtyp choroby Sjögrena, manifestujący się zwykle znacznie słabiej wyrażonymi objawami suchości oczu i śluzówek
jamy ustnej [10].

OPIS PRZYPADKU
Do Kliniki Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w maju 2015 r. zgłosiła się 39-letnia pacjentka skierowana z poradni laryngologicznej, gdzie wstępnie rozpoznano
nieokreśloną chorobę gruczołu ślinowego oraz wysunięto
podejrzenie zespołu Sjögrena. Objawy pod postacią pieczenia oczu, zaburzenia ostrości widzenia, uczucia suchości
w jamie ustnej, znacznego powiększenia i obrzęku lewej
ślinianki przyusznej pojawiły się około roku przed hospitalizacją. W przeciągu ostatnich sześciu miesięcy chora odnotowała utratę masy ciała o około 15 kilogramów mimo
braku zmiany diety lub trybu życia. Ponadto w wywiadzie
mózgowe porażenie dziecięce. Od około 12 lat pacjentka
chorowała na niedoczynność tarczycy z suplementacją lewotyroksyną 200µg/d. Od 4 lat cierpiała także na cukrzycę,
prawdopodobnie typu 2, leczoną lekami doustnymi i insuliną długodziałającą, jednak mimo zaleceń nie przestrzegała
diety i nie kontrolowała glikemii.
W badaniach laboratoryjnych przy pierwszej hospitalizacji odnotowano znacznie podwyższony poziom glikemii
oraz hemoglobiny glikowanej, niedokrwistość mikrocytarną, hiperchoesterolemię oraz parametry stanu zapalnego
nieznacznie przekraczające granice normy (tab. I). W trakcie pobytu wykonano badanie ultrasonograficzne jamy
brzusznej, uwidaczniając kamicę pęcherzyka żółciowego
i nerek oraz hyperechogeniczną strukturę wątroby i trzustki. W badaniu USG ślinianka przyuszna prawa powiększona – około 5,9x2,3x5,2 cm; hyperechogeniczna, w obrębie
jej miąższu widoczne były dwie hypoechogeniczne zmiany
ogniskowe lub wewnątrzśliniankowe węzły chłonne. Ślinianka przyuszna lewa powiększona – około 6,3x2,4x4,7
cm; w całym miąższu liczne drobne torbielowate przestrzenie, węzły chłonne na granicy powiększenia – 10-11 mm.
Ślinianki podżuchwowe powiększone, symetryczne – obie

wielkości około 2 cm, o zmienionej echogeniczności – obraz
mógł odpowiadać obecności bardzo drobnych przestrzeni
torbielowatych i włóknistych przegród łącznotkankowych.
Wykonano także scyntygrafię dynamiczną ślinianek, uwidaczniając asymetrię gromadzenia znacznika w obrębie
ślinianek przyusznych – z większym natężeniem po stronie
prawej i prawidłową reakcją na bodziec kwaśny. Ślinianki
podżuchwowe natomiast znacznik wychwytywały słabo
i nie reagowały na bodźce smakowe. Oznaczono również
ogólne stężenie immunoglobulin oraz ich podklas, ujawniając podwyższony poziom IgG4 w surowicy przy jednoczesnym braku przeciwciał anty-Ro i anty-La w profilu ANA.
Wykonano także biopsję zajętych ślinianek w obrazie histopatologicznym opisano włóknienie i naciek limfocytarny;
ze względów technicznych nie wykonano celowanego barwienia w kierunku obecności IgG4 w badanym preparacie.
Rozpoznano zespół Mikulicza. Ze względu na niewyrównane poziomy glikemii u chorej zmodyfikowano insulinoterapię oraz leczenie doustne i zalecono kolejną wizytę celem
włączenia sterydoterapii.
Ze względu na brak satysfakcjonującej poprawy kontroli
glikemii po miesiącu chorą przyjęto ponownie do oddziału celem szpitalnej modyfikacji leczenia. Mimo intensywnej
insulinoterapii uzyskano jedynie niewielką poprawę kontroli glikemii, ze względu jednak na postawioną wcześniej
diagnozę zadecydowano o włączeniu prednizonu w początkowej dawce 20 mg/d. Obserwowano szybką redukcję
wielkości ślinianek i zmniejszenie suchości bez pogorszenia
kontroli glikemii (ryc. 1).
W styczniu 2016 r. chorą ponownie przyjęto do Kliniki
celem diagnostyki utrzymującej się mimo suplementacji
żelaza niedokrwistości mikrocytarnej oraz oceny aktywności i zaawansowania pozostałych chorób, w tym zdiagnozowanego wcześniej Zespołu Mikulicza. W chwili przyjęcia
chora była bez dolegliwości, utrzymywało się dyskretne powiększenie ślinianki przyusznej po stronie lewej, pozostałe
wcześniej powiększone gruczoły wyczuwalne były jedynie
przy palpacji. W trakcie pobytu wykonano kontrolne badanie poziomu IgG4, parametrów stanu zapalnego, które powróciły do normy (ryc. 1). Obserwowano znaczną poprawę
kontroli glikemii, choć wciąż z nieprawidłową wartością hemoglobiny glikowanej. Poszukując powodu niedokrwistości
wykonano gastroskopię, uwidaczniając nadżerkowe zapalenie żołądka, włączono stosowne leczenie, kontynuowano
sterydoterapię w zredukowanej dawce 10 mg/d. Obecnie
u chorej całkowicie wycofały się objawy suchości, objętość

Tabela I. Wyniki badań laboratoryjnych, których wartość odbiegała od normy w trakcie pierwszej hospitalizacji

Badanie

Zakres
referencyjny

Pierwsza
hospitalizacja

8-110

>144

CRP [mg/l]

<6

7,9

4,4

3,1

OB [mm/h]

<15

24

42

5

Glukoza w surowicy – badanie na czczo [mg/dl]

100

238

178

101

HbA1c

6,0

12,3

8,1

8,1

Hgb [g/dl]

12-16

10,6

10,0

8,9

MCV [fl]

80-98

72

73

66

Żelazo [µmol/l]

6,6-26

4,8

IgG4 [mg/dl]

Druga
hospitalizacja

Trzecia
hospitalizacja
96,3

4,3
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Ryc. 1. Profil glikemii mierzonej w trakcie kolejnych hospitalizacji w Klinice

ślinianek uległa redukcji do granic normy, wartość glikemii
mieściła się w granicach zadowalających pomimo braku
dalszej modyfikacji dawki insuliny, nastąpiła normalizacja
masy ciała oraz parametrów morfotycznych krwi.

DYSKUSJA
Trafność diagnozy choroby IgG4-zależnej wydaje się być
w tym przypadku bezdyskusyjna, mimo braku jednoznacznego wyniku biopsji ślinianki. Wątpliwości budzi jednak
rozległość zmian. Poza klasycznym zespołem Mikulicza
prezentowane objawy sugerują dodatkowe zajęcie trzustki
i być może także tarczycy poprzedzające o kilka lat rozwój
objawów ze strony pozostałych gruczołów. W pracy Masaki
i wsp. [11] częstość współistnienia objawów zespołu Mikulicza i autoimmunologicznego zapalenia trzustki wynosiła
17%, przy niewielkiej manifestacji objawów. Obserwowane było również występowanie nacieku z IgG4+ komórek
plazmatycznych w obrębie wysp trzustkowych [12]. Manifestacją zajęcia wysp beta trzustki jest cukrzyca odpowiadająca przebiegiem typowi 1 i wymagająca intensywnej
insulinoterapii. U pacjentów z chorobami IgG4-zależnymi,
nawet niespełniających kryterium autoimmunologicznego
zapalenia trzustki, częściej niż w populacji ogólnej stwierdza się cukrzycę lub nieprawidłową tolerancję glukozy [13].
Postuluje się, iż w tej grupie włączenie sterydoterapii, nawet w przypadku braku zadowalającej kontroli glikemii,
paradoksalnie powoduje poprawę jej wartości w czasie
dwunastomiesięcznej obserwacji [13-15]. Podobną stabilizację cukrzycy obserwowano w opisywanym przypadku,
trudno jednak stwierdzić, czy wynikała ona - jak mógłby
sugerować to obraz ultrasonograficzny - z autoimmunologicznego włóknienia trzustki i wysp trzustkowych, czy też
była objawem niezależnym.
W omawianym przypadku istotna wydaje się być również kwestia strategii podjętego leczenia. Nie istnieją dotychczas bowiem jednoznaczne, oficjalne wytyczne dotyczące leczenia chorób IgG4-zależnych, co wynika między
innymi z braku wiarygodnych randomizowanych badań
oraz wciąż niewielkiego doświadczenia. Jako terapia pierwszego rzutu stosowana jest zazwyczaj sterydoterapia. Szybka reakcja na empirycznie włączone glikokortykosteroidy
(GKS) może stanowić nawet dodatkowe kryterium potwierdzające trafność rozpoznania choroby [16]. Wśród badaczy
brak przede wszystkim zgodności co do wskazanego czasu
trwania terapii. W jednym z proponowanych konsensusów
opracowanym przez Kamisawę i wsp. w 2010 roku proponowane jest rozpoczęcie leczenia od dawki prednizolonu

0,6mg/kg m.c./d przez 2-4 tygodnie z następującą potem
redukcją dawki do 5mg/d w czasie kolejnych 3-6 miesięcy
a następnie stosowanie dawki podtrzymującej 2,5-5mg/d
przez kolejne 3 lata [17]. Według innych autorów sterydoterapia nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy, a u chorych,
którzy uzyskali pełną remisję, można rozważyć rezygnację
z leczenia podtrzymującego po roku od rozpoczęcia terapii
[18]. Równie popularnym schematem jest indukcja remisji
dużymi dawkami GKS, szybka ich redukcja i całkowite odstawienie w ciągu 3-6 miesięcy [19,20]. We wszystkich wyżej wymienionych strategiach skuteczność wydaje się być
podobna, obie powodują szybką poprawę kliniczną, nie
chronią jednak przed ponownymi zaostrzeniami choroby.
Nawrót dolegliwości następuje u >90% pacjentów w ciągu 3 lat od rozpoczęcia terapii mimo stosowania leczenia
podtrzymującego; przy ponownym włączeniu wysokich
dawek GKS efekt kliniczny jest porównywalny z uzyskanym
pierwszym razem [18]. Postulowane jest rozpoczęcie leczenia immunosupresyjnego wówczas, gdy podczas próby
zmniejszenia dawki prednizolonu przynajmniej raz wystąpił
nawrót choroby lub istnieją istotne przeciwwskazania do
stosowania sterydoterapii. Obecnie za leki pierwszego wyboru uznawane są azatiopryna lub mykofenolan mofetylu.
W przypadku nawracającej lub opornej na leczenie choroby
uzasadnione wydaje się zastosowanie rytuksymabu, jednak
doświadczenia w jego stosowaniu są dotychczas niewielkie
[10,16,17]. Zwrócić należy uwagę, że większość dostępnych obecnie opracowań i zaleceń dotyczy zapalenia trzustki i dróg żółciowych.
Mimo, iż pierwotnie podwyższony poziom IgG4 w surowicy uznawany był za nieodłączny objaw towarzyszący
chorobie IgG4-zależnej, w ostatnim czasie pojawia się coraz
więcej publikacji opisujących przypadki chorych, u których
postawiono powyższe rozpoznanie mimo prawidłowego
stężenia immunoglobulin. Obecnie ocenia się, że odsetek chorych z prawidłowym poziomem IgG4 wynosi od
9,7-18,2% [21-23], dlatego też w przypadku wątpliwości
wskazane jest wykonanie biopsji zajętego narządu i ocena nacieku limfocytarnego w tkance. Sam fakt oznaczenia
w surowicy pacjenta podwyższonego poziomu immunoglobulin G4 jest jedynie słabym, pozytywnym predykatorem
wystąpienia choroby i nie ma zastosowania, jedynie poparty objawami klinicznymi zyskuje znaczenie diagnostyczne
[24]. Badanie histopatologiczne, mimo iż często materiał
z biopsji cienkoigłowej nie jest wystarczający do rozpoznania choroby IgG4-zależnej, zwykle wystarcza do trafnego
wykluczenia procesu rozrostowego, pozwalając na rozpoczęcie intensywnej sterydoterapii [16]. Za przydatną diagno-
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stycznie uważa się jedynie biopsję uzupełnioną o barwienie
immunohistochemiczne, które pozwala na identyfikację
komórek plazmatycznych IgG4+ [25,26]. Jest to niestety
badanie trudno dostępne, dlatego postawienie rozpoznania oparte o obraz kliniczny, stężenie IgG4 w surowicy oraz
doskonałą odpowiedź kliniczną na empiryczną terapię GKS
wydaje się być uzasadnione, należy jednak pamiętać o konieczności wykluczenia rozrostu nowotworowego [18].
W monitorowaniu przebiegu choroby wykorzystuje się stężenie IgG4 w surowicy, liczbę plazmoblastów, CRP i OB, o ile
parametry te były wyjściowo podwyższone. Istnieją liczne
dowody na to, że mimo opisywania pacjentów, u których
nie stwierdzono przekroczenia normy dla stężenia immunoglobuliny G4 we krwi obwodowej, jej poziom koreluje
z ciężkością choroby oraz liczbą zajętych narządów [27-30].
W przypadku omawianej pacjentki badane były parametry stanu zapalnego oraz frakcja immunoglobulin
G4, które po zastosowanym leczeniu uległy normalizacji.
W przypadku zajęcia narządów trudnodostępnych biopsji
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lub braku możliwości wykonania badania histopatologicznego z użyciem stosownych znaczników immunohistochemicznych, wskazana jest kontrola parametrów laboratoryjnych i ocena kliniczna chorego po 2 tygodniach od
włączenia sterydoterapii.
Ze względu na niewielkie dotychczas doświadczenie
w diagnozowaniu i prowadzeniu pacjentów z chorobami
IgG4-zależnymi stanowią oni duże wyzwanie terapeutyczne oraz diagnostyczne. Niezbyt silnie wyrażone objawy kliniczne i powolny przebieg mogą prowadzić do opóźnienia
w zgłaszaniu się pacjentów do lekarza. Ponadto znacznie
utrudniony dostęp do procedur specjalistycznych pod postacią oznaczenia frakcji immunoglobulin oraz właściwych
barwień do badania immunohistochemicznego prowadzą
prawdopodobnie do ograniczenia liczby prawidłowo diagnozowanych pacjentów i potencjalnie znacznie zaniżonej
rozpoznawalności chorób zależnych od nacieku komórek
plazmatycznych IgG4+.
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