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Wspó³istnienie OAS i dwóch odmian pokrzywki
przewlek³ej: aspirynowej i cholinergicznej
Coexistence OAS and two types of chronic urticaria: urticaria due to
aspirin and cholinergic urticaria
EDWARD RUDZKI
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie

Streszczenie
U 35-letniego mê¿czyzny stwierdzono wystêpowanie OAS,
pokrzywki cholinergicznej i pokrzywki aspirynowej.

Summary
Urticaria due to aspirin and cholinergic urticaria were observed in a 30
year-old man with OAS.
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Przewlek³a pokrzywka ma wiele odmian. Niektóre
z nich niekiedy wspó³istniej¹ [1]. We w³asnym materiale,
licz¹cym 2050 przypadków urticaria chronica leczonych
w latach 1981-2005 [2,3] obserwowano dwóch chorych,
u których jednoczenie wystêpowa³y trzy odmiany. Pierwszy z nich (wspó³istnienie pokrzywek: aspirynowej, cholinergicznej i opónionej z ucisku) zosta³ opisany w roku 1995
[4], opis drugiego przypadku jest tematem obecnego doniesienia. Nie znaleziono innych opisów w pimiennictwie
wspó³istnienia w Polsce trzech odmian pokrzywki.

lekko dusiæ. Wykonano wówczas próby punktowe, które
wykaza³y alergiê na py³ek drzew. Lekarz powiedzia³ badanemu, ¿e to t³umaczy z³e znoszenie opad³ych lici. Nie
przypomina sobie, ¿eby podejrzewano wtedy nadwra¿liwoæ na plenie, co by³o bardziej prawdopodobne.
Od dziesiêciu lat miewa wysiewy pokrzywki. Tylko
dwa razy przebiega³y one burzliwie. Wysiewy by³y bardzo obfite, a obrzêki Quinckego zniekszta³ci³y rysy twarzy. W obu wypadkach za¿ywa³ poprzednio kilka leków
z powodu grypy. By³ przekonany, ¿e jest uczulony na antybiotyki, choæ wie, ¿e dobrze znosi penicylinê. Kiedy zalecono mu ekspozycjê w formie za¿ycia 1 tabletki polopiOPIS PRZYPADKU
ryny (Polfa), po godzinie nast¹pi³ wysiew b¹bli, który przeChory lat 34. Ojciec chorego cierpia³ na ca³oroczny
rwa³ za¿yciem 20 mg Encortonu (Polfa) przepisanego mu
alergiczny nie¿yt nosa, a u rocznej córki pacjenta ostatnio
w tym celu przez lekarza. Wówczas przypomnia³ sobie,
wyst¹pi³y objawy AZS. Sam pacjent w dzieciñstwie nie
¿e przed 3 laty (ju¿ po obu burzliwych incydentach), poprzechodzi³ chorób alergicznych. Ko³o 15. roku ¿ycia
dobny wysiew wyst¹pi³ równie¿ po za¿yciu aspiryny.
stwierdzono u niego objawy sezonowego nie¿ytu nosa
Mo¿na podejrzewaæ, ¿e owe incydenty, które mia³y miejo bardzo s³abym nasileniu. Wystêpowa³y one zwykle wczesce w czasie przechodzenia grypy, uwa¿ane przez pasn¹ wiosn¹. Obserwuj¹c codziennie przez kilka lat analocjenta za nastêpstwo uczulenia na antybiotyki, mog³y
giczne dolegliwoci swego ojca, w³asne okrela³ jako znibyæ te¿ wynikiem idiosynkrazji na aspirynê.
kome i nie warte leczenia. Niemniej zmiany te stale
Poza tym chory jest uczulony na owoce. Pocz¹tkowo
utrzymywa³y siê, w tym tak¿e ostatni¹ wiosn¹. W czaspostrzeg³
to w przypadku jab³ek. Po ich spo¿yciu wystêsach studenckich w ramach zabawy kiedy tarza³ siê jepowa³
obrzêk
wargi dolnej. Nie przypomina sobie obrzêku
sieni¹ w kupie opad³ych lici do momentu, a¿ zacz¹³ siê
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wargi górnej lub jêzyka. Z tego powodu przesta³ jeæ surowe jab³ka. Lubi jednak jab³ka pieczone, które dobrze
znosi. Sam nie zajmuje siê przygotowaniem posi³ków i jada
zwyk³e owoce obrane i pokrojone przez inne osoby. Mo¿e
dlatego nie zauwa¿y³ b¹bli na opuszkach palców po dotyku jab³ek. Na polecenie lekarza trzyma³ przez 10 minut
surowe jab³ko w rêce. Na d³oni wyst¹pi³y wówczas b¹ble. Nie toleruje równie¿ brzoskwiñ. Inne owoce i jarzyny
mu nie szkodz¹. Unikaj¹c jab³ek i brzoskwiñ, zupe³nie nie
miewa obrzêków wargi dolnej.
Chory lubi jedziæ na rowerze i doæ czêsto ten sport
uprawia. Nie mo¿e jednak jedziæ d³ugo i bardzo szybko,
bo wówczas miewa wysiew b¹bli i silne swêdzenie. Po
innych wysi³kach (np. kopanie ogrodu) tak¿e czasami obserwowa³ pokrzywkê. Niekiedy nawroty nastêpowa³y po
pobycie w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze.
Prowadzi nerwowy tryb ¿ycia i nieraz emocje bywaj¹
przyczyn¹ wysiewów pojedynczych b¹bli. Na polecenie
lekarza w jego obecnoci wykona³ trzydzieci przysiadów,
po których wyst¹pi³ wysiew pokrzywki o rednim nasileniu.
U chorego rozpoznano wspó³istnienie OAS, pokrzywki
aspirynowej i pokrzywki cholinergicznej. Wszystkie trzy
schorzenia by³y s³abo nasilone, co utrudnia³o diagnostykê.
Chory mia³ trudnoci w uszeregowaniu kolejnoci wyst¹pienia pierwszych objawów ka¿dej z tych dolegliwoci,
ale s¹dzi, ¿e pocz¹tkowo wyst¹pi³y objawy pokrzywki
cholinergicznej, nastêpnie pokrzywki aspirynowej, a na
koñcu  OAS. Wszystkie te zmiany utrzymywa³y siê jednak wiele lat. W obrazie klinicznym dominuje pokrzywka
cholinergiczne, ale niektóre epizody zwi¹zane by³y z pokrzywk¹ aspirynow¹ i pokrzywk¹ kontaktow¹ (ta ostatnia jest istotn¹ cech¹ OAS).
Za rozpoznaniem OAS przemawia: a) wczeniejsze
ni¿ pokrzywka wystêpowanie sezonowego rhinitis, które
mo¿e byæ wynikiem alergii na py³ek brzozy (wystêpowanie tylko wczesn¹ wiosn¹, dodatnia próba punktowa
z py³kiem drzew) i b) z³e znoszenie jab³ek i brzoskwini
powoduj¹ce obrzêki wargi dolnej i wysiew b¹bli na rêce
trzymaj¹cej jab³ko. Schorzenie jest s³abo nasilone, bo pomimo wieloletniego trwania, pacjent nie toleruje tylko
dwóch owoców (co zdarza siê stosunkowo rzadko [5]),
a jab³ka gotowane dobrze znosi.
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Za rozpoznaniem pokrzywki aspirynowej przemawia
wynik ekspozycji na polopirynê, a prawdopodobnie tak¿e
burzliwe wysiewy w okresie przyjmowania kilku leków
podawanych w celu leczenia grypy.
Za rozpoznaniem pokrzywki cholinergicznej przemawia: a) dane wywiadu o wysiewach po intensywnej jedzie na rowerze, a niekiedy i po zmêczeniu fizycznym
w innych sytuacjach; b) nawroty po przebywaniu w przegrzanych pomieszczeniach i c) próba wysi³kowa (przysiady) wykonana w obecnoci lekarza. Poza tym pokrzywka cholinergiczna nale¿y do tych odmian urticaria
chronica, dla których s¹ charakterystyczne pogorszenia
pod wp³ywem emocji. Schorzenie jest s³abo nasilone, bo
wysiewy wystêpuj¹ tylko po du¿ym zmêczeniu.
Je¿eli chory unika wysi³ków, nie przebywa w wysokiej temperaturze, nie za¿ywa aspiryny i nie jada surowych jab³ek i brzoskwiñ, wysiewy zmian skórnych zdarzaj¹ siê bardzo rzadko (g³ównie po emocjach, czasami
w przegrzanych pomieszczeniach), maj¹ niewielkie nasilenie i cofaj¹ siê po za¿yciu antihistaminica.
Zespó³ alergii jamy ustnej jest schorzeniem alergicznym IgE-zale¿nym (to samo dotyczy jego istotnej cechy
 contact urticaria  powoduj¹cej w omawianym przypadku z³e znoszenie jab³ek i brzoskwiñ), a obie pozosta³e
odmiany wspó³istniej¹cej pokrzywki (aspirynowa i cholinergiczna) nie s¹ zwi¹zane z mechanizmami immunologicznymi. Jednoczesne wystêpowanie u tych samych pacjentów kilku odmian pokrzywki (najczêciej dwóch)
maj¹cych odmienn¹ etiopatogenezê jest od dawna znane
[1,4].
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