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Co nowego w przewlekłej pokrzywce?
What’s new in chronic urticaria?
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Streszczenie

Artykuł przedstawia status quo wiedzy dotyczącej pokrzywki przewlekłej 
jako choroby o zróżnicowanej, nie końca poznanej patogenezie. Zwraca 
uwagę na możliwości terapeutyczne, spośród których podstawową rolę 
pełnią leki przeciwhistaminowe. Artykuł został opracowany na podstawie 
wytycznych międzynarodowego gremium ekspertów, opublikowanych 
pod auspicjami EAACI, Ga2LEN/EDF/WAOw Allergy w 2009 i skomento-
wany w odniesieniu do uaktualnionej wersji tego dokumentu.

Słowa kluczowe: pokrzywka przewlekła, leczenie, międzynarodowe 
uzgodnienia

Summary

The article presents the current state of knowledge concerning the 
chronic urticaria, the disease with incompletely explained heteregenous 
etiopathogenesis. Treatment options, including in the first place the use 
of antihistamine drugs, have been highlighted. Urticaria management 
is discussed on the basis of the international guideline published by 
Zuberbier et al. in Allergy in 2009 and related to updated version of this 
document.
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Pokrzywka przewlekła jest chorobą stanowiącą grupę 
heterogenowych typów i podtypów. Przyczyny tej patologii 
są różne i zróżnicowane są czynniki wywołujące objawy 
choroby. Już w 460 roku poprzedniej ery, Hipokrates kla-
syfikował pokrzywkę jako uciążliwe, trudne do leczenia 
cierpienie.

Podobnie jak rozpoznanie przyczyn wielu przypadków 
pokrzywki przewlekłej, również leczenie tej patologii, 
wobec złożoności etiopatogenezy i różnorodności postaci 
klinicznych, należy do najtrudniejszych obszarów praktyki 
alergologicznej [1-3].

Jest to o tyle ważne, że skóra jest najbardziej widocznym 
narządem człowieka, dlatego też uporczywie trwające czy 
też nawracające zmiany chorobowe w jej obrębie bardzo 
istotnie upośledzają jakość życia chorych, utrudniają sto-
sunki interpersonalne i funkcjonowanie w społeczeństwie. 
Uporczywy, czy też uporczywie nawracający świąd to ko-
lejny objaw tej choroby, która jest niezwykle uciążliwa dla 
chorego.

Rozpoznanie i eliminacja czynnika wywołującego po-
krzywkę jest stosunkowo łatwe w przypadku pokrzywki 
fizykalnej i pokrzywki ostrej, natomiast trudne do przepro-
wadzenia w wielu przypadkach pokrzywki przewlekłej. Po-
nadto, różne czynniki przyczynowe nakładają się na siebie 
[3-5].

Należy jednak pamiętać, że leczenie pokrzywki fizykalnej 
nie powinno ograniczać się tylko do eliminacji czynnika 
sprawczego choroby, ale również określeniu progu natę-
żenia bodźca wywołującego objawy. Chorzy cierpiący na 
pokrzywkę z ucisku powinni wiedzieć jak duże znaczenie 
ma natężenie ucisku przypadające na jednostkę powierzch-
ni a nie tylko sumaryczna wartość siły ucisku. Odnosi się to 
również do konieczności określenia rodzaju fali promienio-
wania w pokrzywce świetlnej [6].

Eliminacja składników pokarmowych, które uczulają 
lub są powodem nadwrażliwości niealergicznej są rów-
nież istotnym elementem leczenia pokrzywki przewlekłej, 
przynajmniej u niektórych chorych. Dużym utrudnieniem 
w opracowaniu tego typu zaleceń jest brak standaryzo-
wanych i dostatecznie czułych metod diagnostycznych 
w tym obszarze alergologii. Tym niemniej warto pamiętać 
w codziennej praktyce alergologicznej o wzrastającym 
problemie nadwrażliwości na wszechobecne w przemyśle 
spożywczym dodatki spożywcze powodujące zmiany skór-
ne o charakterze pokrzywki czy też powodujące nasilenie jej 
objawów [7,8].

Strategia leczenia polega na eliminacji czynnika wywołu-
jącego pokrzywkę w każdej sytuacji, w której jest to moż-
liwe oraz farmakoterapii, której zamierzonym celem jest 
uzyskanie ustąpienie zmian skórnych i świądu.
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Leki przeciwhistaminowe, blokujące funkcje receptora 
histaminowego H1 należą do leków pierwszego wyboru 
w leczeniu zarówno pokrzywki ostrej jak i przewlekłej. Sku-
teczność tych leków jest spektakularna w pokrzywce ostrej, 
natomiast u chorych na pokrzywkę przewlekłą nie zawsze 
spełnia oczekiwania. Tym niemniej, również w tej postaci 
choroby leki przeciwhistaminowe stanowią pierwszy wybór 
terapeutyczny. Wynika to z patofizjologii choroby, w której 
zasadniczym elementem są mastocyty. Komórki te w stanie 
pobudzenia uwalniają cały szereg mediatorów kształtują-
cych odczyn zapalenia alergicznego, którego wyrazem są 
objawy pokrzywki.

Tak więc celem objawowego leczenia pokrzywki jest 
zmniejszenie uwalniania mediatorów z komórek tucznych 
i supresja oddziaływania tych mediatorów na narząd doce-
lowy. Dlatego też zaleca się stosowanie leków przeciwhista-
minowych drugiej generacji, które wykazują takie działanie 
[9,10].

Leki te blokują receptor histaminowy H1. Wykazują rów-
nież działanie pozareceptorowe wywierając w ten sposób 
supresyjny wpływ na funkcję mediatorów zapalenia aler-
gicznego. Działanie to udowodnione w badaniach in vitro 
ma pewne odniesienie do praktyki klinicznej. Jakkolwiek 
zauważa się osobniczą zmienność odpowiedzi na leki prze-
ciwhistaminowe to jednak podkreśla się ich dużą skutecz-
ność w opanowywaniu objawów pokrzywki przewlekłej.

Zgodnie z propozycją Międzynarodowego Panelu Eks-
pertów dotyczącą postępowania u chorych na przewlekłą 
pokrzywkę [1,3], spójną z zaleceniem stanowiska polskich 
specjalistów, brak remisji objawów choroby po dwu tygo-
dniach stosowania leków przeciwhistaminowych drugiej 
generacji upoważnia do nawet czterokrotnego zwiększenia 
dawki tych leków. W tym kontekście ważne są wyniki badań 
klinicznych, które dostarczają dowodów na bezpieczeń-
stwo takiego sposobu postępowania. Badania te wskazują 
na bezpieczeństwo takiego sposobu leczenia.

Są wręcz doniesienia, które wskazują, że stosowanie 
leków przeciwhistaminowych w zwiększonych dawkach 
zmniejsza senność obserwowaną u niektórych chorych 
w czasie stosowania leków z tej grupy, co można tłumaczyć 
optymalizacją wygaszania objawów choroby, w tym szcze-
gólnie świądu, umożliwiając tym samym fizjologiczny rytm 
dobowy snu [11].

Niezależnie od obserwowanej w wielu przypadkach 
bardzo dużej skuteczności preparatów przeciwhistamino-
wych podawanych w zwielokrotnionych dawkach, u części 
chorych stwierdza się brak efektu takiego postępowania 
[12,13].

Wobec braku zadowalającej skuteczności takiego lecze-
nia po upływie czterech tygodni proponuje się zwiększenie 
dawki leku lub zmianę preparatu przeciwhistaminowego 
na inny lek tej samej generacji, biorąc pod uwagę nierzadko 
obserwowaną w praktyce klinicznej osobniczą zmienność 
odpowiedzi na różne leki tej samej grupy [1,3].

Dalsze, uporczywe utrzymanie się zmian stanowi wska-
zanie do rozważenia zastosowania przez okres kilku dni 
kortykosteroidów doustnych. Decyzje dotyczącą włączenia 
do leczenia kortykosteroidów powinno rozważyć się indy-

widualnie biorąc pod uwagę często małą efektywność tego 
sposobu leczenia i ryzyko wywołania objawów niepożąda-
nych przy dłuższym stosowaniu kortykosteroidów [14].

W sytuacji, gdy takie leczenie jest niedostateczne należy 
rozważyć zastosowanie cyklosporyny, preparatów blokują-
cych receptory H2 czy też leczenie Omalizumabem.

Dołączenie do leków blokujących receptor H1 prepara-
tów blokujących receptor H2, jakkolwiek oparte o wyniki 
randomizowanych badań charakteryzuje stosunkowo niski 
poziom dowodu na skuteczność [3].

Są doniesienia natomiast doniesienia, które  wskazują na 
bardzo dużą skuteczność terapii anty-IgE w niepoddającej 
się leczeniu pokrzywce świetlnej i cholinergicznej (Allergy, 
Zuberbier). Jest to o tyle interesujące, że stężenie zarówno 
całkowitego IgE jak i swoistej IgE w surowicy krwi tych 
chorych było w granicach normy. Korzystne działanie tego 
leku u tych chorych można tłumaczyć blokującym wpły-
wem przeciwciała anty IgE na funkcję receptora niskiego 
powinowactwa dla IgE i na tej drodze hamowania kaskady 
zapalenia alergicznego. Wyniki tych badań są bardzo opty-
mistyczne jakkolwiek możliwość stosowania tych prepara-
tów ogranicza ich wysoki koszt i brak rejestracji tego leku 
do stosowania w pokrzywce przewlekłej [15].

Należy również podkreślić, że jakkolwiek zalecenia 
dotyczące stosowania leków przeciwleukotrienowych 
w pokrzywce są oparte o wyniki randomizowanych badań 
to jednak trudno odnieść te pozytywne wyniki do wszyst-
kich postaci pokrzywki. Skuteczność takiego leczenia wy-
kazano głównie w pokrzywce wywołanej nadwrażliwością 
na kwas acetylosalicylowy lub nietolerancją dodatków 
spożywczych.

W pojedynczych doniesieniach udowodniono skutecz-
ność antagonistów receptora TNF-a. Stosowanie tych pre-
paratów jest jednak postępowaniem ostatniego wyboru 
biorąc pod uwagę względnie duże ryzyko wywołania ob-
jawów ubocznych i stosunkowo niski stosunek korzyści do 
ceny takiego leczenia.

Często dołączenie cyklosporyny do leków przeciwhista-
minowych drugiej generacji pozwala na skuteczne opa-
nowanie objawów pokrzywki przewlekłej. Lek ten jednak 
ze względu na ryzyko objawów ubocznych zaleca się tylko 
w ciężkich przypadkach.

Należy również zauważyć, że w niektórych postaciach 
pokrzywki proponuje się stosowanie leków, których sku-
teczność jest niepewna. Należą do nich nifedipina używa-
na w leczeniu dermografizmu, kolchicyna i indometacyna 
skuteczna u niektórych chorych cierpiących na pokrzywkę 
opóźnioną z ucisku. Jakkolwiek wiele przypadków po-
krzywki wymaga stosowania leków przeciwhistaminowych 
w zwiększonych dawkach, to jednak ocena bezpieczeństwa 
takiego postępowania wymaga dalszych badań. Jest to 
o tyle ważne, że skuteczność takiego postępowania obser-
wuje się w praktyce klinicznej. Rekomendacja dotycząca 
takiego leczenia ciągle ogranicza się do sugestii, a nie za-
lecenia ze względu na brak rejestracji do stosowania leków 
przeciwhistaminowych w zwielokrotnionych dawkach.

Ciągle niedocenianym elementem leczenia pokrzywki 
przewlekłej jest psychoterapia. Jest to szczególnie ważne 
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w świetle doniesień zwracających uwagę na znaczenie 
zaburzeń sfery emocjonalnej w tej grupie chorych. Są 
badania, które wskazują, że chorych tych charakteryzuje 
nasilone poczucie lęku i zaniżona ocena własnej wartości. 
Pokrzywkę przewlekłą niektórzy wręcz określają mianem 
„psychozy skórnej” [16].

Omawiając problematykę leczenia pokrzywki przewlekłej 
należy się również krytycznie odnieść do często nieuza-
sadnionego stosowania eradykacji zakażenia Helicobac-
ter Pylorii bez wskazań gastrologicznych. Jest to ważne 
w świetle faktu braku bezpośrednich dowodów na związek 
przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym zakażeniem a obja-
wami pokrzywki.

Zauważyć należy również, że jakkolwiek przewlekłe 
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy bardzo często 
współistnieje z przewlekłą pokrzywką, to zaburzenie funkcji 
tego narządu pozostaje bez wpływu na przebieg zmian 
skórnych.

Przedstawione powyżej dane odzwierciedlają stanowi-
sko Międzynarodowego Panelu Ekspertów zaproszonych 
przez Torsena Zuberbiera i Marcusa Maurera do opraco-
wania wytycznych postępowania w przewlekłej pokrzywce. 
Stanowisko to uwzględniające piśmiennictwo dostępne 
w bazie Medline i Embase oraz wyniki prac prezentowanych 
na Kongresach w formie doniesień oryginalnych było dys-
kutowane z uczestnikami „Urticaria Consensus Meeting” 
w Berlinie w 2008 roku i następnie opublikowane w Allergy 
[1,3] pod auspicjami EAACI/GA2LEN/EDF/AAAI/WAO. Doku-
ment ten częściowo uwzględniał system GRADE w ocenie 
dostępnych danych, a więc jakość dowodu naukowego 
i siłę rekomendacji.

Kolejny raz, również z inicjatywy Torsena Zuberbiera 
i Marcusa Maurera, w listopadzie 2012 roku odbył się 
4. International Consensus Meeting on Urticaria mający na 
celu uaktualnienie stanu wiedzy dotyczącej diagnostyki i le-
czenia przewlekłej pokrzywki i opublikowanie dokumentu 
w pełni opartego o system GRADE (w poprzednim Doku-
mencie posługiwano się jedynie częściowo systemem GRA-
DE w formułowaniu zaleceń).

Siła rekomendacji i jakość dowodu naukowego była oce-
niana niezależnie dla każdego zalecenia. Warto zauważyć, 
że system GRADE dopuszcza silną rekomendację opartą na 
względnie słabym dowodzie naukowym, ale wynikającym 
z dobrze zaprojektowanych badań randomizowanych czy 
też obserwacyjnych. Z drugiej strony słabe zalecenie może 
wynikać z wysokiej jakości dowodu wówczas, gdy spełnio-
ne są inne ważne kryteria jak np. bezpieczeństwo czy też 
koszt leczenia. Słowo „rekomendacja” jest używane dla 
silnego zalecenia, a słowo „sugestia” dla słabego.

Silne zalecenia powinny być uwzględniane w leczeniu 
większości chorych. Zalecenia te powinny być również bra-
ne pod uwagę, zgodnie z sugestią Panelu, w planowaniu 
polityki zdrowotnej. Panel Ekspertów, również tym razem, 
w formułowaniu swojego Stanowiska uwzględniał piśmien-
nictwo dostępne w bazie PubMed, Medline i Embase, jak 
również wyniki badań prezentowane w formie doniesień 
oryginalnych na Kongresach dotyczących alergologii i im-
munologii klinicznej w okresie od 2009 do 2012 roku [17].

Podobnie jak w pierwszej edycji Konsensusu, eksperci 
podkreślali znaczenie oceny jakości życia u chorych na prze-
wlekłą pokrzywkę zwracając uwagę, że jakość życia w tej 
chorobie jest niższa niż w alergii układu oddechowego czy 
też nawet w chorobie wieńcowej. Uzasadnia to postrzega-
nie przewlekłej pokrzywki jako ciężkiej choroby alergicznej. 
W tym kontekście Panel mocno akcentował zasadność 
używania testu UAS7 – Urticaria Activity Score – wskaźnika 
nasilenia pokrzywki i Cu-QoL – kwestionariusza jakości ży-
cia swoistego dla pokrzywki celem oceny stopnia ciężkości 
choroby i monitorowania skuteczności leczenia zarówno 
w praktyce klinicznej nie tylko w badaniach naukowych, ale 
również w praktyce klinicznej [18]. Zwrócono także uwagę, 
że zgodnie z ustaleniami w czasie ostatniego Spotkania zo-
stał opublikowany kwestionariusz oceny jakości w obrzęku 
angioneurotycznym co jest uzasadnione pewną odmienno-
ścią tej choroby w porównaniu z pokrzywką [19].

W uzasadnieniu do zasad postępowania w pokrzywce 
Panel potwierdził określenie pokrzywki przewlekłej sformu-
łowane w poprzednim dokumencie jako choroby zależnej 
od aktywacji mastocytów uwalniających histaminę PAF 
i szereg innych cytokin, których aktywność biologiczna 
warunkuje objawy choroby. Panel nadal podtrzymuje sta-
nowisko, że czynniki prowokujące aktywację mastocytów 
są zróżnicowane i słabo poznane.

Porządkując klasyfikację choroby zaproponowano okre-
ślenie przewlekłej pokrzywki indukowanej podkreślając tym 
samym zasadność odróżnienia przyczyn pokrzywki i czynni-
ków wyzwalających.

W interesujący sposób skomentowano rolę zakażenia 
Helicobacter Pylori jako czynnika przyczynowego pokrzyw-
ki przewlekłej.

Podobnie jak w poprzednim Dokumencie i tym razem 
zwrócono uwagę, że dane badawcze dotyczące infekcji 
jako czynnika przyczynowego pokrzywki są rozbieżne co w 
istotny sposób ogranicza podejmowanie jednoznacznych 
decyzji terapeutycznych. Zwrócono również uwagę na niską 
skuteczność leczenia infekcji nosogardzieli w opanowaniu 
objawów pokrzywki. Poddano również w wątpliwość rolę 
zakażenia grzybiczego jelit jako przyczyny zmian pokrzyw-
kowych. Jest to o tyle ważne, że często związek przewlekłej 
spontanicznej pokrzywki z chorobami infekcyjnymi jest po-
strzegany jako istotny.

Mocniej niż w poprzednim dokumencie podkreślano rolę 
niealergicznych reakcji na składniki pożywienia a szczegól-
nie dodatki sugerujące jednocześnie znaczenie stosowania 
diety „wolnej od histaminy” w leczeniu pokrzywki.

Głównym wyborem terapeutycznym pozostaje jednak 
sposób leczenia, ukierunkowany na supresję oddziaływania 
mediatorów komórki tucznej na narządy docelowe. Wśród 
tych mediatorów, jako cel terapii wymienia się histaminę, 
PAF i inne cytokiny. Jest to szczególnie ważne w świetle 
dostępności najnowszej generacji preparatów antyhista-
minowych o istotnej aktywności anty-PAF. Panel stoi na 
stanowisku, który jest zbieżny z opinią poprzedniej edycji 
Konsensusu, że leki przeciwhistaminowe drugiej generacji, 
do których aktualnie zaliczamy lewocetyryzynę, akrywasty-
nę, rupatadynę, bilastynę, elastynę i mizolastynę są lekami 
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pierwszego rzutu w leczeniu pokrzywki. Dopuszcza nadal, 
co zostało sformułowane w poprzednim Dokumencie, 
stosowanie tych leków nawet w dawkach czterokrotnie 
przekraczających dawki zarejestrowane wobec niezado-
walającej skuteczności mniejszych dawek. Zalecenia te 
zweryfikowane do najnowszych preparatów tej grupy jak 
bilastyna, desloratadyna, lewocetyryzyna irupatadyna. 
Krytyce poddano natomiast  stosowania leków przeciw-
histaminowych pierwszej generacji w leczeniu pokrzywki 
przewlekłej [19-21].

Stosowanie steroidów miejscowych w leczeniu przewle-
kłej pokrzywki jest bezzasadne, można natomiast podać 
przez kilka dni steroidy systemowe jako leki kolejnego 
rzutu.

Wobec braku dostatecznej odpowiedzi na różne pre-
paraty przeciwhistaminowe w różnych dawkach, Panel 
dopuszcza stosowanie cyklosporyny jako leku blokują-
cego uwalnianie mediatorów z mastocytów i histaminy 
z bazofili, podkreślając jednocześnie lepszy wskaźnik ryzyka 
do korzyści niż steroidoterapii. Panel podkreśla, że Omali-
zumab wykazuje spektakularną skuteczność w pokrzywce 
cholinergicznej, na zimno, na słońce i z ucisku. Co więcej, 
efektywność ta jest niezależna od stężenia całkowitej IgE 
w surowicy. Podkreśla, że rozpoczęcie terapii alternatywnej 
powinno być poprzedzone 4 tygodnie trwającym okresem 
leczenia preparatami przeciwhistaminowymi [22-28].

Niezależnie od propozycji alternatywnych do leków 
przeciwhistaminowych sposobów terapii przewlekłej 
pokrzywki, Panel potwierdził, że stosowanie leków prze-
ciwhistaminowych drugiej generacji zarówno w dawkach 
zalecanych przez producenta jak i w zwiększonych jest 
zaleceniem o wysokim stopniu dowodu naukowego. Do 
takiej samej kategorii rekomendacji zaliczył również cyklo-
sporynę i preparaty anty-IgE. To ostatnie zalecenie stanowi 
pewne novum w porównaniu z poprzednim Dokumen-
tem, w którym rekomendacja tych obu leków nie była tak 
mocno podkreślona. Ważne jest, że Panel po raz pierwszy 
rekomenduje  leki przeciwhistaminowe drugiej generacji do 
leczenia pokrzywki u dzieci, nie zalecając stosowania leków 
pierwszej generacji. Dopuszcza również stosowanie tych 
leków w zwiększonych dawkach w tej grupie wiekowej.

Eksperci potwierdzają również opinię opublikowaną 
w ostatniej edycji Konsensusu, że alergia 1-go typu medio-
wana mechanizmem zależnym od IgE jest rzadko przyczyną 
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przewlekłej pokrzywki. Znacznie bardziej prawdopodobny 
jest udział w etiopatogenezie choroby niealergiczna nad-
wrażliwość na NSAID czy też dodatki spożywcze.

W dyskusji zauważono po raz pierwszy, że problem 
przewlekłej pokrzywki dotyczy również dzieci, twierdząc 
jednocześnie, że ze względu na niewielkie różnice w etiopa-
togenezie choroby pomiędzy dziećmi i dorosłymi (z wyłą-
czeniem niemowląt) postępowanie terapeutyczne powinno 
być podobne jak w klinice osób dorosłych.

W dalszym ciągu eksperci podkreślają konieczność iden-
tyfikacji surowiczych biomarkerów aktywności choroby 
m.in. komercjalizację metod oceny surowiczych przeciwciał 
skierowanych przeciwciał IgE i receptorom dla IgE [17].

Podsumowanie
Celem leczenia pokrzywki jest uzyskanie prawidłowego 

stanu skóry i prewencja przed nawrotem objawów, zapew-
nienie choremu optymalnego stanu jakości życia. Ze wzglę-
du na dużą zmienność naturalnego przebiegu choroby, 
eksperci zalecają indywidualizację postępowania z chorym. 
Ciągle jeszcze istnieje potrzeba dokładnego scharakteryzo-
wania fenotypu pokrzywki odpowiadającej na określony 
sposób leczenia.

Należy dążyć do identyfikacji czynnika prowokującego 
chorobę i leczyć choroby współistniejące. Panel ekspertów 
zaleca stosowanie preparatów przeciwhistaminowych dru-
giej generacji nawet w dawkach czterokrotnie większych od 
rekomendowanych przez producenta. U chorych z ciężką 
postacią choroby krótkotrwałą steroidoterapię systemową. 
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leczenia proponuje cyklosporynę, zaleca również weryfi-
kację sposobu leczenia co 6 miesięcy biorąc pod uwagę 
zmienność przebiegu choroby. Te propozycje terapeutyczne 
są w pełni spójne z zaleceniami opublikowanymi w po-
przednim Dokumencie.

Wobec niepowodzenia takiego sposobu postępowania 
należy rozważyć stosowanie innych leków, jako monotera-
pia czy też jako uzupełnienie terapii lekami przeciwhistami-
nowymi. Jednakże, należy podkreślić, że najwyższy stopień 
rekomendacji w leczeniu pokrzywki przewlekłej mają leki 
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najskuteczniejszy spośród różnych proponowanych sposo-
bów terapii pokrzywki przewlekłej.
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