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Summary
Background:

Transient acute musculoskeletal pain syndrome occurs predominantly within the first several
months after renal transplantation. Its pathogenesis is not well understood. The toxic effect of
calcineurin inhibitors or steroids on bone metabolism has been suspected. Almost all reported cases
were associated with the use of cyclosporin A. The pain typically involves distal part of lower
extremities and arises in the feet, ankles, or knees.

Case report:

Two cases are presented of renal allograft recipients who developed severe lower-limb pain in the early
period after transplantation while receiving calcineurin-inhibitor (cyclosporin A and tacrolimus).

Results:

We observed typical clinical and radiological symptoms. The final diagnosis was based on MRI
scans. Relief from pain was observed during rest and elevation of the affected extremities. Clinical
symptoms and MRI abnormalities resolved spontaneously within a few months.

Key Words:
PDF file:

bone-marrow edema•calcineurin-inhibitor•renal transplantation
http://www.polradiol.com/pub/pjr/vol_71/nr_1/8041.pdf

Wst´p

Opis przypadku (1)

U pacjentów po transplantacji, zarówno narzàdów unaczynionych jak i szpiku stosunkowo cz´sto obserwuje si´
zespó∏ silnych dolegliwoÊci bólowych kostnych i stawowych
dotyczàcy koƒczyn dolnych. Pierwszy opis powy˝szego
zespo∏u bólowego poda∏ w 1987 roku Williams [1]. Etiologia
i patogeneza tego schorzenia nie zosta∏y jeszcze dok∏adnie
poznane i wyjaÊnione chocia˝ wiadomo, ˝e zwiàzane jest
ono z obrz´kiem szpiku kostnego wyst´pujàcym po stosowaniu inhibitorów kalcyneuryny.

M´˝czyzna lat 46 (ZB) z przewlek∏à schy∏kowà niewydolnoÊcià nerek (PNN) na tle ich wielotorbielowatoÊci,
leczony by∏ nerkozast´pczo powtarzanymi hemodializami od 1995 roku. W tym okresie rozpoznano i rozpocz´to
leczenie nadciÊnienia t´tniczego, niedokrwistoÊci wtórnej do schy∏kowej niewydolnoÊci nerek oraz osteodystrofii nerkowej. Ta ostatnia by∏a leczona preparatami wapnia i witaminy D3. Zabieg transplantacji nerki (pobranej
od dawcy zmar∏ego, którym by∏ 27 letni m´˝czyzna po
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krwotoku podpaj´czynówkowym) wykonano 13.02.2001.
Wczesny okres po transplantacji przebiega∏ bez powik∏aƒ.
Chory by∏ leczony immunosupresyjnie cyklosporynà,
azatioprynà i prednizonem. W dwa miesiàce po przeszczepieniu zaczà∏ odczuwaç nasilajàce si´ stopniowo bóle w zakresie koƒczyn dolnych i górnych (stawy skokowe, Êródstopia, kolanowe, nadgarstków i ∏okci) oraz kr´gos∏upa
l´dêwiowo-piersiowego. DolegliwoÊci o najwi´kszym nasileniu dotyczy∏y kolan i stawów skokowych g∏ównie po
stronie prawej. W badaniach radiologicznych poza miernie
nasilonym zanikiem kostnym nie stwierdzano odchyleƒ
od normy. U chorego obserwowano zwi´kszenie st´˝enia
w surowicy fosfatazy alkalicznej (maksymalnie 312 U/l;
Norma 40–129) oraz przejÊciowy niewielki wzrost st´˝enia
wapnia w surowicy. Wykonano tak˝e oznaczenia HLA-B27
i odczynu Walera-Rosego, których wyniki wypad∏y negatywnie. Zastosowanie preparatów kalcytoniny nie przynios∏o poprawy.
Po rozpoznaniu na podstawie badania MRI obrz´ku szpiku (Rycina 1 a, b) zastosowano leczenie przeciwbólowe
(Tramadol 100mg/d) oraz spoczynek i odcià˝enie stawów
(uniesienie koƒczyny na szynie ortopedycznej). DolegliwoÊci ustàpi∏y ca∏kowicie po ponad 9 miesiàcach od poczàtku dolegliwoÊci i nigdy nie nawróci∏y. Kontrolne badanie
MRI wykonane po ustàpieniu dolegliwoÊci wykaza∏o
ca∏kowità regresj´ obrz´ku szpiku (Rycina 2 a, b). Wykonano tak˝e kontrol´ scyntygraficznà (Rycina 3), która poza
aktywnà przebudowà kostnà nie wykaza∏a patologii. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e na poczàtku zg∏aszanych przez chorego
dolegliwoÊci st´˝enie cyklosporyny w surowicy by∏o podwy˝szone, ale póêniej oscylowa∏o na dolnej granicy normy
i nie by∏o ˝adnej korelacji pomi´dzy dolegliwoÊciami bólowymi i jej st´˝eniem.
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Opis przypadku (2)
Kobieta lat 47 (IC) z przewlek∏à schy∏kowà niewydolnoÊcià
nerek (PNN) na tle ich k∏´buszkowego zapalenia (bez weryfikacji histopatologicznej) by∏a leczona nerkozast´pczo
powtarzanymi hemodializami od 1998. W okresie przedtransplantacyjnym rozpoznano i rozpocz´to leczenie nadciÊnienia t´tniczego i niedoczynnoÊci tarczycy (przewlek∏a
substytucja tyroksynà). Zabieg transplantacji nerki (pobranej od dawcy zmar∏ego, którym by∏a 56 letnia kobieta po
urazie czaszkowo-mózgowym) wykonano 22.09.2003.
W okresie bezpoÊrednio po zabiegu przeszczepienia nerki
obserwowano opóênionà funkcj´ graftu wywo∏anà ostrà
martwicà cewek nerkowych. Chora nie wymaga∏a jednak
dializoterapii. Leczona immunosupresyjne takrolimusem,
mykofenolanem mofetilu i prednizonem. W pierwszych
tygodniach po przeszczepieniu nerki u pacjentki rozwin´∏a si´ cukrzyca potransplantacyjna, która leczona by∏a
dietà i akarbozà. W dwa miesiàce po transplantacji wystàpi∏y silne, t´pe, symetryczne bóle stawów kolanowych.
Pierwotnie wykonane badanie radiologiczne koÊci okolic
stawów kolanowych sugerowa∏y nadczynnoÊç przytarczyc
(ogniska osteosklerozy z towarzyszàcymi ogniskami rozrzedzenia struktury kostnej), czego nie potwierdza∏y prawid∏owe wartoÊci PTH a wykonane nast´pnie badanie rezonansu
magnetycznego (Rycina 4 a, b) i badanie scyntygraficzne
(Rycina 5) pozwoli∏o na rozpoznanie obrz´ku szpiku. W leczeniu wykorzystano odcià˝enie koƒczyn dolnych i leki
przeciwbólowe (Tramadol 100mg/d). Zmniejszono równie˝ dawki takrolimusu i prednizonu. DolegliwoÊci bólowe
ustàpi∏y po oko∏o 80 dniach i nie nawróci∏y ponownie. Wycofa∏y si´ tak˝e typowe dla obrz´ku szpiku zmiany w obrazie
MRI (Rycina 6 a, b). D∏u˝ej utrzymywa∏y si´ podwy˝szenie
aktywnoÊci fosfatazy alkalicznej i niewielkiego stopnia

B

Figure 1 a, b. MRI of the right knee performed at the time of clinical symptoms. Case 1: 46-year-old male. Areas of high signal on T2 STIR and low
signal on T1-weighted images, localized in the femoral condyli and epiphysis and metaphysis of the proximal tibia, consistent with bone
marrow edema.
Rycina 1 a, b. Badanie MR kolana prawego wykonane w okresie objawów klinicznych. Przypadek 1, mężczyzna 46 lat. Obszary hyperintensywne
w obrazach T2 STIR (a) oraz hypointensywne w obrazach T1 zależnych (b), lokalizujące się w kłykciach kości udowej oraz bliższej
nasadzie i przynasadzie kości piszczelowej odpowiadające obrzękowi szpiku.
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Figure 2 a, b. Control MRI, T2 STIR (a) and T1-weighted (b) images reveal regression of edema.
Rycina 2 a, b. Kontrolne badanie MR, obrazy T2 STIR (a) i T1 zależne (b), ujawnia regresję obrzęku.

Figure 3. Bone scintigraphy, case 1. Active bone rebuilding, no pathological tracer accumulation.
Rycina 3. Badanie scyntygraficzne kości – przypadek 1. Mężczyzna
46 lat. Aktywna przebudowa kostna, bez ognisk patologicznego gromadzenia znacznika.
wzrost PTH. Co istotne po ponad 500 dniach obserwacji
w badaniu scyntygraficznym nadal obserwuje si´ zmiany
w obr´bie koÊci gàbczastej (Rycina 7).

Dyskusja
DolegliwoÊci ze strony uk∏adu kostno-stawowego sà cz´sto
spotykanym powik∏aniem u osób po zabiegu przeszczepienia nerki. Etiologicznie mogà byç konsekwencjà zaburzeƒ
gospodarki wapniowo-fosforanowej, powsta∏ych w okresie
przewlek∏ej niewydolnoÊci nerek i dializoterapii. Wtórna
nadczynnoÊç przytarczyc, niedobór witaminy D3 czy stosowanie preparatów glinu, wià˝àcych fosforany prowadzà do
zmian osteodystroficznych u chorych na mocznic´. Równie˝
leki immunosupresyjne takie jak glikokortykosteroidy i cyklosporyna A mogà byç przyczynà niepo˝àdanych zmian
w narzàdzie ruchu. Ju˝ w pierwszym roku po transplantacji dochodzi do zmniejszenia g´stoÊci masy kostnej [2,3].
Osteoporoza posteroidowa jest schorzeniem zale˝nym od
czasu trwania steroidoterapii i stosowanych dawek leków.
Najwi´ksza dynamika wyst´powania demineralizacji koÊci
wyst´puje w ciàgu pierwszych miesi´cy po przeszczepie
nerki. Co ciekawe u pacjentów przyjmujàcych cyklosporyn´
ze wskazaƒ innych ni˝ przeszczepienie narzàdu nie obserwowano dolegliwoÊci bólowych ze strony uk∏adu kostnego [4].
W diagnostyce ró˝nicowej u biorców przeszczepów narzàdów nale˝y równie˝ pami´taç o silnym zespole bólowym
koƒczyn dolnych, którego patogeneza wiàzana jest z obrz´kiem szpiku, stwierdzanym w tej grupie chorych w badaniu
MRI, a który wydaje si´ byç zbyt rzadko rozpoznawany [5].
W 1987 roku Williams po raz pierwszy opisa∏ wyst´powanie
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Figure 4 a, b. MRI of both knees, T2 STIR (a) and T1-weighted (b) images performed at the time of clinical symptoms. Case 2: 47-year-old female.
Symmetrical areas of edema in the lateral femoral condyli and proximal epiphysi of tibiae.
Rycina 4 a, b. Badanie MR kolan, obrazy T2 STIR (a) i T1 zależne (b), wykonane w okresie objawów klinicznych. Przypadek 2, kobieta 47 lat.
Symetryczne obszary obrzęku w kłykciach bocznych kości udowych i bliższych nasadach kości piszczelowych.
w grupie biorców przeszczepów nerek zespo∏u bólowego,
ograniczonego do koƒczyn dolnych, zwiàzanego z wysi∏kiem fizycznym [1]. Etiologia i patogeneza tego schorzenia
nie zosta∏a do tej pory dok∏adnie poznana i wyjaÊniona.
Sugeruje si´ rol´ toksycznego dzia∏ania cyklosporyny A
[5,6]. Podobny zespó∏ objawów klinicznych i radiologicznych stwierdzono tak˝e u pacjentów otrzymujàcych takrolimus [7–9]. W eksperymentalnych modelach zwierz´cych
udowodniono zale˝ny od dawki wp∏yw leku na przyÊpieszony obrót kostny i obserwowano mobilizacj´ osteoklastów w koÊciach piszczelowych [10]. Zespó∏ ten w piÊmiennictwie Êwiatowym znany jest pod nazwà CIPS – Calcineurin-inhibitor Induced Pain Syndrome [9].
DolegliwoÊci pojawiajà si´ najcz´Êciej po 2–6 miesiàcach
od transplantacji. Klinicznie stwierdza si´ bardzo silne, sta∏e, t´pe bóle kostno-stawowe, obejmujàce stawy kolanowe
i dystalne odcinki koƒczyn dolnych (stawy skokowe, Êródstopie). Charakterystyczne jest symetryczne i obustronne
wyst´powanie dolegliwoÊci oraz brak istotnych nieprawid∏owoÊci w badaniu fizykalnym. W nielicznych przypadkach opisywano obecnoÊç umiarkowanych obrz´ków oraz
bolesnoÊç przy palpacji tkanek mi´kkich okolicy kolan i grzbietowej powierzchni stóp. Wysi∏ek fizyczny i pozycja stojàca
pot´gujà dolegliwoÊci, które mogà utrzymywaç si´ przez
wiele tygodni lub miesi´cy w zasadniczy sposób ograniczajàc
aktywnoÊç fizycznà i ogólnà sprawnoÊç chorego. Generalnie
choroba ma charakter przemijajàcy i tylko sporadycznie prowadzi do trwa∏ych powik∏aƒ ortopedycznych i nieodwracalnych zmian w strukturze zaj´tych koÊci [6].
W badaniach laboratoryjnych uwag´ zwraca podwy˝szony
poziom frakcji kostnej fosfatazy zasadowej [11]. Diagnostyka

A

Figure 5. Bone scintigraphy – case 2. Female 47 years old - showed
bilateral increased tracer uptake in knees.
Rycina 5. Badanie scyntygraficzne kości – przypadek 2. Kobieta
47 lat. Na scyntygramach kończyn dolnych widoczne jest
wysokie gromadzenie w obu stawach kolanowych.
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Figure 6 a, b. Control MRI, T2 STIR (a) and T1 weighted (b) images, performed 16 months later, reveals complete regression of oedema.
Rycina 6 a, b. Kontrolne badanie MR, obrazy T2 STIR (a) i T1 zależne (b), wykonane po 16miesiącach, ujawnia całkowitą regresję obrzęku.
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laboratoryjna pozwala ponadto wykluczyç zaburzenia
gospodarki wapniowo-fosforanowej czy hiperurykemi´ jako
przyczyn´ bólów kostno-stawowych.
Obraz zaj´tych stawów i koÊci w rutynowym badaniu radiologicznym nie wykazuje charakterystycznych patologii. Cz´sto
opisywane sà zmiany typowe dla schorzeƒ wspó∏istniejàcych,
takich jak osteoporoza i/lub nadczynnoÊç przytarczyc.
Badaniem z wyboru w diagnostyce i ró˝nicowaniu obrz´ku
szpiku jest obrazowanie metodà rezonansu magnetycznego (MRI) [12,13]. W diagnostyce ró˝nicowej powinno si´
braç pod uwag´: zawa∏ kostny, martwic´ chrz´stno-kostnà
oddzielajàcà, st∏uczenie, z∏amania awulsyjne, z∏amania przewlek∏e, przejÊciowà osteoporoz´, dystrofi´ wspó∏czulnà odruchowà, zapalenie koÊci, ropne i aseptyczne zapalenie stawu.
MRI wyró˝nia si´ wysokà czu∏oÊcià w porównaniu z tradycyjnymi badaniami radiologicznymi. Stwierdzane w rezonansie magnetycznym zmiany w koÊciach w kontekÊcie charakterystycznego obrazu klinicznego sà podstawà rozpoznania obrz´ku szpiku w grupie chorych leczonych immunosupresyjnie po przeszczepie narzàdów unaczynionych.
Pomocnym badaniem, zw∏aszcza w ró˝nicowaniu z ja∏owà
martwicà g∏owy koÊci udowej, mo˝e byç scyntygrafia koÊci,
w której opisuje si´ symetrycznà akumulacj´ znacznika
w obj´tych zespo∏em bólowym tkankach [6,14].
Nieprawid∏owoÊci w badaniach dodatkowych (zmiany w MRI,
podwy˝szony poziom fosfatazy alkalicznej) mogà utrzymywaç
si´ jeszcze doÊç d∏ugo po ustàpieniu objawów klinicznych.
W okresie wyst´powania nasilonych dolegliwoÊci bólowych
zaleca si´ uniesienie koƒczyn dolnych, unikanie wysi∏ku
fizycznego i redukcj´ dawek steroidów. Nie opracowano dotàd
standardów leczenia obrz´ku szpiku u osób po transplantacji
nerki. Zaobserwowano, ˝e radykalne ograniczenie aktywnoÊci
fizycznej i odpoczynek w pozycji le˝àcej skracajà okres zdrowienia. Sugerowany przez niektórych badaczy korzystny efekt
blokerów kana∏ów wapniowych (nifedypina, amlodypina,
felodypina, isradypina) [15] nie zosta∏ potwierdzony w innych
doniesieniach [13]. Nie stwierdzono tak˝e wp∏ywu konwersji
leczenia immunosupresyjnego (CsA – takrolimus) na dynamik´
choroby. W celu zmniejszenie dolegliwoÊci bólowych stosuje
si´ czasami dekompresj´ korowà podczas zabiegu ortopedycznego [16,17]. Ostatnio pojawi∏y si´ doniesienia o zastosowaniu
z powodzeniem analogów prostacykliny (iloprost) [18].
Reasumujàc obrz´k szpiku jest coraz cz´Êciej opisywanà
patologià u chorych po transplantacji narzàdów. Wywo∏any
jest stosowaniem inhibitorów kalcyneuryny. Podstawà
diagnostyki i ró˝nicowania jest rezonans magnetyczny
oraz scyntygrafia koÊci. Nale˝y go przede wszystkim ró˝nicowaç z martwicà ja∏owà koÊci oraz zmianami kostnymi
zwiàzanymi z nadczynnoÊcià przytarczyc. Pojawia si´ zwykle w kilka miesi´cy po rozpocz´ciu leczenia immunosupresyjnego. Podstawà leczenia jest, w poczàtkowym okresie,
spoczynek i odcià˝enie chorych stawów.

Figure 7. Bone scintigraphy – case 2. Female 47 years old. Focal
tracer uptake in the knee-pans.
Rycina 7. Badanie scyntygraficzne kości – przypadek 2. Kobieta 47 lat.
Ogniskowe gromadzenie znacznika w obu rzepkach.
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