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Streszczenie
Włóknienie zaotrzewnowe (RPF – retroperitoneal fibrosis, choroba Ormonda) jest rzadką chorobą i należy do gru−
py zapaleń okołoaortalnych, do których zalicza się również zapalne tętniaki aorty brzusznej oraz włóknienie za−
otrzewnowe okołotętniakowe. Procesy włóknienia obejmują tkankę tłuszczową oraz łączną zaotrzewnową. Pier−
wotne idiopatyczne włóknienie zaotrzewnowe może powstawać w wyniku reakcji alergicznej na antygeny przedo−
stające się do przestrzeni zaotrzewnowej z płytki miażdżycowej aorty oraz tętnic biodrowych wspólnych.
Alergenem może być nierozpuszczalny lipid – ceroid, który przedostaje się przez ścieńczałą ścianę aorty z płytki
miażdżycowej. W okolicy włóknienia dochodzi do zapaleń naczyń, szczególnie aortalnych vasa vasorum oraz ma−
łych i średnich naczyń zaotrzewnowych. W zaawansowanych przypadkach choroby następuje ucisk narządów ru−
rowych położonych zaotrzewnowo: moczowodów, naczyń chłonnych, nerwów i naczyń krwionośnych. Do ustale−
nia rozpoznania jest konieczna weryfikacja histopatologiczna, a szczególnie wykluczenie procesu nowotworowego.
W pracy przedstawiono przypadek RPF, w którym w początkowym okresie istniało podejrzenie rozrostu nowotwo−
rowego, ale weryfikacja histopatologiczna wykazała proces włóknienia (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, 207–210).
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Abstract
Retroperitoneal fibrosis (RPF, Ormond’s disease) is a rare disorder belonging to a larger group of periaortal inflamma−
tions, which also include inflammatory aneurysms of the aorta and perianeurysmal retroperitoneal fibrosis.
Fibrosing process involves fat tissue and the retroperitoneal connective tissue. Primary idiopathic fibrosis can be
a result of an allergic reaction to antigens leaking into the retroperitoneal space from atheromatic plaques of the
aorta and common iliac arteries. The allergenic agent can be an insoluble lipid – ceroid, which leaks thorough
a thinned wall of the aorta from the atheromatic plaque. In the areas of fibrosis there are inflammations of blood
vessels, especially vasa vasorum of the aorta and small or medium retroperitoneal vessels. In more serious cases
there is often a pressuring or infiltrating of hollow organs located in retroperitoneal space: urethers, lymphatic ves−
sels, nerves and blood vessels. In diagnosing of this disease there is a need for histopathologic verification done
after surgical exploration of the mass, especially in order to exclude to a possible malignancy. In this presentation
we report a case of RPF, diagnosed in II Clinic of General and Oncological Surgery of Wroclaw Medical
University. In the presented patient a retroperitoneal mass initially suspected to be malignant proved to be the case
of retroperitoneal fibrosis (Adv Clin Exp Med 2006, 15, 1, 207–210).
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Włóknienie zaotrzewnowe (RPF – retroperi−
toneal fibrosis, choroba Ormonda), należy do gru−
py zapaleń okołoaortalnych, do których zalicza się
również zapalne tętniaki aorty brzusznej oraz
włóknienie zaotrzewnowe okołotętniakowe. Pro−

cesy włóknienia obejmują tkankę tłuszczową oraz
łączną zaotrzewnową. Do włóknienia dochodzi
w wyniku rozwoju procesów autoimmunologicz−
nych z udziałem komórek B oraz komórek
T CD4+. W okolicy włóknienia rozwija się zapale−



nie naczyń, szczególnie aortalnych vasa vasorum
oraz małych i średnich naczyń zaotrzewnowych
[1, 2]. W zaawansowanych przypadkach choroby są
uciskane narządy rurowe położone zaotrzewnowo:
moczowody, naczynia chłonne, nerwy i naczynia
krwionośne. Większość przypadków włóknienia ma
podłoże idiopatyczne, o nieznanej etiologii [1, 3].

Opis przypadku

W pracy omówiono przypadek RPF, rozpozna−
ny w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onko−
logicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

47−letnia chora została przyjęta do Kliniki
20.05.2005 r. z rozpoznaniem nacieku w przestrze−
ni zaotrzewnowej i miednicy mniejszej. U chorej
w okresie ostatnich kilku miesięcy występowały
bóle brzucha oraz okolicy lędźwiowo−
−krzyżowej (o charakterze bólów korzeniowych).
Zaobserwowano spadek masy ciała 16 kg w ciągu 4
miesięcy. Pacjentka skarżyła się również na osłabie−
nie. W maju 2005 r. została przyjęta do szpitala
w Świebodzicach, gdzie stwierdzono rozległy na−
ciek zaotrzewnowy w badaniu TK, i przekazana do
II Kliniki Chirurgii Ogólnej AM we Wrocławiu
w celu dalszej diagnostyki i leczenia. W TK z dnia
12.05.2005 r. opisano rozległy naciek miękkotkan−
kowy rozciągający się w największym stopniu
w okolicy przestrzeni przedkrzyżowej, gdzie zacie−
rał granice naczyń i moczowodów, odbytnicy i mię−
śni dźwigaczy odbytu. Powyżej zmiany obejmowa−
ły również tkankę tłuszczową okolicy przymacicz
i ciągnęły się wzdłuż mięśnia lędźwiowego po stro−
nie lewej na całej długości oraz otaczały bez wyra−
źnej granicy tętnice biodrowe wspólne oraz końco−
wy odcinek aorty brzusznej. Naciek obejmował
moczowody oraz przemieszczał nieco do przodu
nerkę lewą. Miedniczka nerki prawej wraz
z podmiedniczkowym odcinkiem moczowodu były
poszerzone na skutek utrudnionego odpływu moczu
z powodu nacieku poniżej. Naciek znacznie zmienił
strukturę krążka międzykręgowego L5/S1 oraz tka−
nek otaczających. Obraz wymagał w ocenie lekarza
radiologa wykluczenia procesu nowotworowego.

W wywiadzie chora podała, że leczyła się z po−
wodu depresji (w chwili przyjęcia do II Kliniki Chi−
rurgii nie przyjmowała leków) i reumatoidalnego
zapalenia stawów. W przeszłości u chorej często
stwierdzano stany zapalne nerek, a także przewle−
kłą niedokrwistość wtórną. Wśród uczuleń pacjent−
ka wymieniła alergie na pyłki i sierść oraz na leki:
(penicylinę i biseptol). W przeszłości była leczona
chirurgicznie – usunięcie wyrostka robaczkowego
w 2002 r. W podstawowych badaniach laboratoryj−
nych wykonanych przy przyjęciu potwierdzono
niedokrwistość (Hg 9,58 g/dl; Hct 29,9%).

W badaniu fizykalnym stwierdzono: brzuch
miękki, bolesność uciskowa w okolicy lewej
podżebrowej, bolesność opukowa okolicy lę−
dźwiowo−krzyżowej, objawy korzeniowe po stro−
nie prawej.

Zalecono konsultację ginekologiczną z uwagi
na opisywane w TK zmiany w obrębie przyma−
cicz. Wywiad i badanie ginekologiczne sugerowa−
ły duże prawdopodobieństwo procesu rozrosto−
wego: „… jajniki niebadalne (w nacieku), nieru−
chome, macica w odcinku dna niebadalna,
nieruchoma.” W USG przezpochwowym stwier−
dzono niejednorodny echogennie trzon macicy
i powiększony, niejednorodny echogennie jajnik
prawy, co również mogło sugerować wychodzący
z narządów rodnych proces rozrostowy.

W badaniu USG jamy brzusznej, oprócz na−
cieku – niejednorodnej struktury, miernie hipere−
chogennej schodzącej do miednicy mniejszej oraz
dochodzącej do okolicy dolnego bieguna śledzio−
ny i tylnej powierzchni nerki lewej – stwierdzono
liczne zwapnienia w ścianie aorty brzusznej, a tak−
że w ścianach tętnic biodrowych wspólnych.
Stwierdzono ponadto poszerzenie przestrzeni zao−
trzewnowej w okolicy lędźwiowej. W obu nerkach
uwidoczniło się mierne poszerzenie miedniczek
nerkowych wraz z początkowymi odcinkami mo−
czowodów i części przybrodawkowych kielichów
nerkowych.

Obraz kliniczny i badania obrazowe nasuwały
podejrzenie procesu nowotworowego. Lekarze ra−
diolodzy zalecili biopsję cienkoigłową pod kontro−
lą USG. Podjęta próba wykonania biopsji pod
kontrolą USG przez doświadczonego histopatolo−
ga była nieskuteczna z powodu utrudnionego do−
stępu do zmian. Zadecydowano o wykonaniu bio−
psji chirurgicznej w czasie laparotomii.

Zabieg operacyjny wykonano 25.05.2005 r.
Dostęp chirurgiczny uzyskano z cięcia pośrodko−
wego dolnego. Stwierdzono rozległy naciek zao−
trzewnowy, obejmujący oba mięśnie lędźwiowe,
okolice kości krzyżowej, wciągający powiększony
prawy jajnik. Twardy naciek przebiegał wzdłuż
kręgosłupa i aorty, był nieostro odgraniczony od
okolicznych tkanek. Nacięto przestrzeń zaotrzew−
nową po stronie lewej poniżej nerki lewej i pobra−
no z niej wycinki (obfite unaczynienie żylne).
Stwierdzono również liczne, powiększone węzły
chłonne krezki jelita cienkiego, z których dwa po−
brano do badania histopatologicznego. Obecny
przy zabiegu ginekolog zadecydował o konieczno−
ści usunięcia jajnika prawego, które wykonano
w sposób typowy. Przebieg pooperacyjny przebie−
gał bez powikłań.

W badaniu histopatologicznym stwierdzono:
w węźle chłonnym z okolicy aorty – reaktywne za−
palenie tkanki chłonnej, w tkance nacieku – tkan−
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kę tłuszczową i włóknistą w przewlekłym stanie
zapalnym, w usuniętym jajniku z okolicznym na−
ciekiem – ropne zapalenie jajnika oraz przewlekłe
zapalenie jajowodu.

Pacjentkę wypisano ze szpitala ze wskazaniem
konieczności leczenia ambulatoryjnego po konsul−
tacji lekarza specjalisty internisty immunologa. 

Omówienie

Około dwie trzecie przypadków RPF ma
podłoże idiopatyczne, o nieznanej etiologii [3, 7,
8]. Uważa się, że włóknienie zaotrzewnowe może
powstawać w wyniku reakcji alergicznej na anty−
geny przedostające się do przestrzeni zaotrzewno−
wej z płytki miażdżycowej aorty oraz tętnic bio−
drowych wspólnych. Alergenem może być nieroz−
puszczalny lipid – ceroid, który przedostaje się
przez ścianę aorty z płytki miażdżycowej [3–5, 9].
We włóknieniu zaotrzewnowym badania histopa−
tologiczne wykazują rozplem makrofagów, limfo−
cytów oraz komórek plazmatycznych, potwierdza−
jących pochodzenie immunologiczne choroby
[3, 4]. RPF może towarzyszyć także autoimmuno−
logicznym chorobom stawów, np. zesztywniające−
mu zapaleniu stawów kręgosłupa, innym choro−
bom rozplemowym tkanki łącznej o podłożu auto−
immunologicznym, jak: włóknienie śródpiersia,
krezki; może występować w przebiegu zespołów
paraneoplastycznych [2, 3].

Pozostała jedna trzecia przypadków jest wią−
zana z występującą wcześniej lub jednocześnie
chorobą lub urazem albo reakcją na przyjmowane
leki lub inne substancje. Przypadki włóknienia za−
otrzewnowego występowały po zakażeniach zao−
trzewnowych, urazach, nowotworach (w chorobie
Hodgkina, mięsakach, rakowiakach), po radiotera−
pii, krwawieniach do przestrzeni zaotrzewnowej
i miednicy mniejszej lub też po przyjmowaniu nie−
których leków i substancji przez dłuższy czas lub
w większych dawkach [2, 3]. Wydaje się, że istnie−
je związek między RPF a przyjmowaniem leku
blokującego serotoninę – metylsergidu, ale opisa−
ne są również przypadki choroby po stosowaniu
innych pochodnych ergotaminy, leków przeciw−
depresyjnych i przeciwparkinsonowskich, leków

blokujących receptory α i β, niektórych analgety−
ków, metyldopy, fenacetyny, pergolidu, a także ko−
kainy, amfetaminy i LSD [1–3]

Jest to choroba rzadka, dotycząca zazwyczaj
mężczyzn w piątej i szóstej dekadzie życia. Cha−
rakterystycznymi objawami jest ból pleców, może
występować podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
oraz bolesność opukowa w okolicy lędźwiowej
i krzyżowej, a także krocza i podbrzusza. W zaa−
wansowanych przypadkach mogą pojawić się:
podwyższona temperatura, spadek masy ciała,
nudności, wymioty, częstomocz, wzmożone pra−
gnienie, brak apetytu, skąpomocz, krwiomocz,
a w przebiegu ucisku na moczowody i nerki może
rozwinąć się: niewydolność nerek [2, 3, 6, 10].
Niekiedy stwierdza się: niedrożność jelita grube−
go, dwunastnicy, ucisk naczyń z powikłaniami
w postaci zapaleń żył i niewydolności tętniczej.
Opisano przypadki występowania żółtaczki
w przebiegu ucisku na przewód żółciowy wspólny.

Badania laboratoryjne krwi wykazują zazwy−
czaj: przyspieszony opad (OB) oraz podwyższone
wartości białka C−reaktywnego (CRP), przeciw−
ciał przeciwjądrowych (ANA) i cytoplazmatycz−
nych przeciwciał przeciwneutrofilowych (ANCA)
[2, 3].

Badania obrazowe, przydatne w rozpoznawa−
niu i ocenie postępu choroby, obejmują ultrasono−
grafię, tomografię komputerową i rezonans ma−
gnetyczny jamy brzusznej. Z uwagi na słabą moż−
liwość oceny przestrzeni zaotrzewnowej w USG
(także z uwagi na obecność gazu w jelitach) dwa
ostatnie badania odgrywają największą rolę w oce−
nie rozwoju choroby [3–5]

Leczenie choroby obejmuje farmakoterapię,
leczenie chorób współistniejących (reumatycz−
nych, nowotworowych oraz miażdżycy). Może za−
istnieć konieczność chirurgicznego leczenia obja−
wów ucisku na moczowody, naczynia, jelita
i przewód żółciowy wspólny [3, 6, 10].

Wynik badania histopatologicznego potwier−
dził w opisywanym przypadku obecność włóknie−
nia zaotrzewnowego. Prawdopodobną przyczyną
choroby były choroby autoimmunologiczne, roz−
siany proces miażdżycowy w aorcie i dużych tęt−
nicach oraz przyjmowanie leków przeciwdepre−
syjnych.
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