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Zjawiska autoimmunologiczne w pokrzywce przewlek³ej
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Praca zawiera przegl¹d aktualnego pimiennictwa dotycz¹cego zjawisk autoimmunologicznych w pokrzywce przewlek³ej.
Omówiono dwa najwa¿niejsze zagadnienia z tego zakresu. Pierwszym jest wspó³istnienie czêci przypadków pokrzywki
przewlek³ej z chorobami autoimmunologicznymi tarczycy. Poza tym przedyskutowano wyniki badañ autoprzeciwcia³ skierowanych
przeciw immunoglobulinie E oraz przeciw receptorowi tej immunoglobuliny na bazofilach i komórkach tucznych. Powy¿sze
autoprzeciwcia³a wystêpuj¹ u czêci chorych z przewlek³¹, idiopatyczn¹ pokrzywk¹, wstrzykniête ródskórnie wywo³uj¹ b¹bel,
uwalniaj¹ histaminê z ludzkich bazofilów i mog¹ odgrywaæ rolê w wysiewach pokrzywki.

Pokrzywka idiopatyczna
Pojêciem urticaria chronica (CU - chronic urticaria), trwaj¹cej ponad 6 tygodni obejmuje siê kilka
odmian pokrzywki. Najwiêcej chorych zalicza siê do
pokrzywki idiopatycznej zwanej rzadziej endogenn¹,
w której nie zosta³a wykryta g³ówna przyczyna
powoduj¹ca prawie codzienne, wielomiesiêczne, a nieraz
nawet wieloletnie wysiewy zmian chorobowych.
Wprawdzie w znacznej czêci przypadków stwierdzono
czynniki powoduj¹ce niektóre zaostrzenia, ale ¿aden
z nich - ex definitione - nie jest powodem stale
obserwowanych wysiewów b¹bli. Takie dorywczo
dzia³aj¹ce czynniki s¹ bardzo ró¿norodne. Nale¿y do nich
penicylina obecna np. w pitym mleku, dok¹d dostaje siê
z wymion krów leczonych tym antybiotykiem z powodu
mastitis [1]. Nieraz powodem pogorszeñ s¹ stresy
psychiczne. Wed³ug jednego z opracowañ czynnik ten
odgrywa rolê u 40% osób [2]. W grupie 94 pacjentów
choruj¹cych rednio 4,8 lata, niesteroidowe leki
przeciwzapalne powodowa³y przejciowe zaostrzenia
u 21,2% badanych, emocje psychiczne - u 18%,
a barwniki ¿ywnoci - u 9,5% [3]. Opisywano tak¿e wiele
innych leków, alergenów pokarmowych, wirusów czy
substancji, które powodowa³y zaostrzenia CU [4], ale
¿adna z nich nie by³a przyczyn¹ prawie codziennego
wystêpowania objawów tego schorzenia. W dodatku
wieloletnie badania licznych orodków wykaza³y, ¿e
u omawianych pacjentów czêstoæ wywiadu atopowego
nie jest wiêksza ni¿ w przeciêtnej populacji, a poziom
IgE w surowicy mieci siê w granicach normy, lub j¹ tylko
nieznacznie przekracza [5].
Czêstoæ pokrzywki idiopatycznej w stosunku do
ogó³u chorych z CU jest ró¿nie oceniana. W swej
klasycznej pracy Kaplan [6] odsetek ten okreli³ jako 80%
pacjentów, ale zdaniem wielu autorów jest on znacznie

mniejszy. We w³asnym materiale 1.900 chorych
z pokrzywk¹ przewlek³¹ odmianê idiopatyczn¹
rozpoznano (po odjêciu pokrzywki aspirynowej)
u 31-36% osób [7, 8], w Szkocji w grupie 390 badanych
- u 56% [9], w Kanadzie sporód 251 - u 68,5% [2],
a w Holandii w materiale klinicznym licz¹cym 195 osób
- u 45% [10].
Problemem rzadko poruszanym, ale maj¹cym
bardzo istotne znaczenie, jest to czy b¹ble wystêpuj¹ce
w CU s¹ identyczne, jak obserwowane w urticaria acuta,
która czêsto (choæ nie zawsze) bywa objawem alergii
natychmiastowej [4, 11]. Niektóre, ostatecznie nie
potwierdzone dane przemawiaj¹ za pewn¹ (ale niewielk¹)
odmiennoci¹ obu rodzajów tych wykwitów skórnych.
Pod wzglêdem histologicznym - jak wynika z przegl¹du
pimiennictwa - ró¿nice maj¹ dotyczyæ charakteru
nacieków oko³onaczyniowych [12]. Poza tym
zaobserwowano uchwytne osobliwoci czynnociowe.
Tylko w pokrzywce przewlek³ej stwierdzono wzmo¿on¹
aktywnoæ polipeptydu VIP (Vasoactive intestinal peptide) w powstawaniu b¹bli [13], a tak¿e szereg
farmakologicznych anomalii w skórze w przebiegu
przewlek³ej idiopatycznej pokrzywki [5]. Niemniej
jednak poszczególne obserwacje nie zawsze by³y
potwierdzane przez innych autorów, a nieraz dokonywano
ich u ma³ych grup chorych. W rezultacie problem, czy
wykwity skórne w pokrzywce ostrej i przewlek³ej s¹
identyczne lub odmienne nie mo¿na uznaæ za ostatecznie
rozstrzygniêty. Natomiast tylko w tej drugiej odmianie
zebrano liczne dane, które wskazuj¹, ¿e a) CU nieraz
wspó³istnieje ze schorzeniami autoimmunologicznymi
tarczycy oraz b) u czêci pacjentów z przewlek³¹
pokrzywk¹ b¹ble s¹ wywo³ane dzia³aniem
autoprzeciwcia³ skierowanych przeciw b¹d IgE b¹d
receptorom IgE na bazofilach czy mastocytach.
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W nastêpstwie tych dwóch grup obserwacji ostatnio
zaczêto mówiæ o pokrzywce autoimmunologicznej, do
której zalicza siê czêæ przypadków dawniej
rozpoznawanych jako pokrzywka idiopatyczna
i niektórych (znacznie mniej licznych i gorzej poznanych)
pacjentów z kilkoma odmianami pokrzywki fizykalnej.
Pokrzywka a choroby autoimmunologiczne
tarczycy
Ju¿ od roku 1907 pojawia³y siê wypowiedzi, ¿e
w etiopatogenezie czêci osób z pokrzywk¹ przewlek³¹
choroby tarczycy odgrywaj¹ istotn¹ rolê. W 1975
podsumowano dotychczasowe obserwacje oceniaj¹c, ¿e
podobne wspó³istnienie nie jest czêste [14]. Jednak
u niektórych pacjentów z omawianymi zmianami
skórnymi wystêpuje b¹d nadczynnoæ b¹d
niedoczynnoæ tego gruczo³u wydzielania wewnêtrznego.
Badaj¹c 330 osób z nawrotow¹ pokrzywk¹ u 20 chorych
(6%) stwierdzono jakie zaburzenia tarczycy [15]. Te
ostatnie spostrze¿enia skierowa³y uwagê lekarzy na
zjawiska autoimmunologiczne zachodz¹ce w omawianym
narz¹dzie [16].
W grupie 140 chorych z CU u 17 osób (12,1%
badanych) stwierdzono przeciwcia³a mikrosomalne
tarczycy TMAs (thyroid microsomal antibodies) o mianie
w odczynie hemaglutynacji równym lub wiêkszym ni¿
1:1600. Sporód tych 17 pacjentów tylko 8 mia³o wole lub
inne klinicznie uchwytne zaburzenia czynnoci tarczycy.
W zdrowej grupie kontrolnej licz¹cej 477 badanych
analogiczne miana TMAs stwierdzono zaledwie u 27 osób
(5,6%). Ró¿nica ta by³a statystycznie istotna. Bezobjawowy
przebieg procesów autoimmunologicznych w tarczycy
(w przedstawionym materiale u ponad po³owy chorych)
utrudnia³ rozpoznanie wspó³wystêpowania obu jednostek,
a w dodatku zaburzenia czynnoci gruczo³u u jednych
chorych polega³y na jego nadczynnoci, a u innych - na
niedoczynnoci. Autorzy podejrzewaj¹, ¿e u pacjentów
z autoimmunologicznymi zmianami w tarczycy równie¿
i przewlek³a pokrzywka ma charakter autoimmunologiczny
na skutek wystêpowania skazy autoimmunologicznej
(autoimmune diathesis) [16]. Dalsze badania tego samego
orodka wykaza³y, ¿e sporód 624 chorych z CU u 90 osób
(14%) stwierdzono objawy autoimmunizacji ze strony
tarczycy. U pacjentów tych rozpoznawano zespó³
idiopatycznej przewlek³ej pokrzywki przebiegaj¹cy
z autoimmunizacj¹ tarczycy [17]. Niekiedy (bardzo rzadko)
u osób z powy¿szym zespo³em stwierdzano tak¿e nie¿yt
nosa. W Los Angeles opisano 4 przypadki wspó³istnienia
tych trzech schorzeñ [18].
Zwi¹zek przyczynowy pomiêdzy wysiewami
pokrzywki a autoimmunologicznymi procesami
w tarczycy potwierdza poprawa stanu skóry u czêci
chorych otrzymuj¹cych tyroksynê. W jednej grupie
pacjentów z omawianym wspó³istnieniem leczono tym
hormonem 46 osób i u 6 uzyskano remisjê CU [17].
Obserwacjom tym zarzucono, ¿e u badanych, u których

spostrzegano poprawê, mog³a wystêpowaæ niedoczynnoæ
tarczycy. Dlatego w innym materiale klinicznym dobrano
chorych maj¹cych prawid³ow¹ czynnoæ tego gruczo³u
(euthyroid patients), którym podawano od 0,5 do 25 mg
T4 dziennie. ¯aden z wymienionych badanych nie
wykazywa³ klinicznych objawów nadczynnoci lub
niedoczynnoci tarczycy, ale u 7 by³y wzmo¿one miana
TMA (przeciwcia³a antymikrosomalne) i przeciwcia³a
tyroglobulinowe TMG (thyroglobulin antibodies).
U pozosta³ych 3 pacjentów autoprzeciwcia³ nie
stwierdzono. Poprawê stanu skóry obserwowano
wy³¹cznie w pierwszej (siedmioosobowej) grupie, choæ
sukces terapeutyczny nie wykazywa³ uchwytnego zwi¹zku
z mianem autoprzeciwcia³ okrelanym przed i w czasie
leczenia. Po przerwaniu leczenia u 5 sporód tych
7 chorych nast¹pi³ nawrót pokrzywki, który podanie tego
samego leku ponownie kontrolowa³o. W przeciwieñstwie
do pierwszej grupy, w drugiej licz¹cej 3 pacjentów,
u których autoprzeciwcia³ nie wykryto, leczenie tyroksyn¹
nie wywar³o ¿adnego wp³ywu na stan skóry. Autorzy nie
zgadzaj¹ siê z wczeniej wypowiadanym przypuszczeniem,
¿e to autoprzeciwcia³a skierowane przeciw tarczycy
wywo³uj¹ b¹ble. Uwa¿aj¹ natomiast, ¿e wykryte
przeciwcia³a s¹ tylko wskanikiem procesu autoimmunizacji, gdy¿ ich miana nie koreluj¹ ze stanem zmian
skórnych. Autorzy przytoczonych badañ s¹ zwolennikami
hipotezy, ¿e u ich pacjentów leczenie tyroksyn¹ zmniejsza
próg wra¿liwoci mastocytów na wewn¹trzpochodne
peptydy, zewn¹trzpochodne alergeny czy inne bodce
(stimulants) jak np. zaka¿enia lub czynniki fizykalne, które
powoduj¹ wysiewy pokrzywki [12]. Pogl¹d powy¿szy jest
jednak tylko hipotez¹ wymagaj¹c¹ potwierdzenia.
W innym ujêciu wykrywanie zjawisk autoimmunologicznych dotycz¹cych tarczycy u chorych na CU
stanowi poredni dowód, ¿e ta ostatnia jednostka ma
podobny, co pierwsza, mechanizm chorobowy.
Spostrze¿enia o wspó³wystêpowaniu obu schorzeñ s¹
nadal og³aszane. W grupie 94 osób z przewlek³¹
pokrzywk¹ autoprzeciwcia³a TGA wykryto u 11 osób
(11,7%), a TMA - u 9,57% (u 2 chorych stwierdzono
wy³¹cznie TGA). Wród pacjentów ze wzmo¿onym
poziomem TGA prawie po³owa mia³a prawid³ow¹
czynnoæ gruczo³u (eurothyroid patients), a pozostali
ró¿nie - raczej w niewielkim stopniu - zaznaczon¹
niedoczynnoæ. W kontrolnej grupie zdrowych u 3,7%
wykryto zarówno TMA, jak i TGA, a miana
autoprzeciwcia³ by³y w tej ostatniej grupie wyranie
ni¿sze ni¿ u chorych z CU. Zdaniem autorów powy¿szych
badañ o schorzeniach autoimmunologicznych tarczycy
nale¿y myleæ g³ównie w przypadkach pokrzywki
przewlek³ej opornej na stosowane metody leczenia, przy
czym trzeba pamiêtaæ, ¿e u znacznej czêci chorych
zmiany w tarczycy mog¹ przebiegaæ bezobjawowo [3].
Opisano tak¿e nawroty pokrzywki u chorych
z HUVs (hypocomplementaric urticarial vasculitis
syndrome), schorzeniem z krêgu SLE [19] oraz
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z obrzêkiem Quinckego jêzyka u pacjentki z niedokrwistoci¹ z³oliw¹ i chorob¹ Hashimoto, u której
wystêpowa³y autoprzeciwcia³a TMA i TGA [20].
Wymienione przypadki mog¹ przemawiaæ za s³usznoci¹
hipotezy, ¿e pokrzywka niekiedy wystêpuje ³¹cznie ze
schorzeniami autoimmunologicznymi, jako czêæ jednego
zespo³u chorobowego [20].
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z zimna i pokrzywk¹ przewlek³¹. W CU wykryto je u 3 na
6 chorych, czyli u po³owy badanych. Autoprzeciwcia³a te
powodowa³y zale¿ne od dawki wyzwalanie histaminy
z bazofilów [22]. W dalszych dowiadczeniach surowice
pobierano u 25 chorych na idiopatyczn¹ pokrzywkê.
20 tych surowic wywo³ywa³o po wstrzykniêciu
ródskórnym powy¿ej opisane wykwity b¹blowe,
a 14 wykazywa³o tak¿e aktywnoæ in vitro i by³o zdolnych
Autoprzeciwcia³a przeciw IgE lub receptorowi IgE wyzwalaæ histaminê z bazofilów osób zdrowych [5].
na mastocytach i bazofilach
Wspomniane powy¿ej podanie IVIG powodowa³o utratê
W roku 1986 spostrze¿ono, ¿e w³asna surowica aktywnoci równie¿ in vitro surowic osób leczonych, które
chorych na CU wstrzykniêta dawcom ródskórnie zatraca³y zdolnoæ wyzwalania histaminy z bazofilów ludzi
wywo³uje wyst¹pienie b¹bli pokrzywkowych. Zjawisko zdrowych [24].
to stwierdzono u 7 sporód 10 badanych. Wykwity
Jednak dzia³anie omawianych autoprzeciwcia³ na
powstawa³y zwykle w 30 minut po iniekcji, osi¹ga³y bazofile nastêpuje silniej wówczas, je¿eli maj¹ one na
maksimum po 2 h i utrzymywa³y siê oko³o 8 h. U szeciu powierzchni zwi¹zane IgE. Kiedy, pos³uguj¹c siê kwasem
pacjentów (nadal cierpi¹cych na pokrzywkê przewlek³¹) solnym, usuwano z komórek zasadoch³onnych immunopo roku dowiadczenie powy¿sze powtórzono i ponownie globulinê E to krwinki takie czêciowo lub ca³kowicie
uzyskano wyniki podobne, co za pierwszym razem. przestawa³y reagowaæ na surowice zdolne po ródskórnym
Natomiast u 2 innych osób, u których w miêdzyczasie wstrzykniêciu wywo³ywaæ b¹ble. Wyzwalaj¹cy histaminê
CU cofnê³a siê ca³kowicie, spostrze¿ono odmienne czynnik jest autoprzeciwcia³em skierowanym przeciw IgE
zjawisko. B¹ble wywo³ywa³a tylko przechowywana wystêpuj¹cym we frakcji IgG, analogicznym do wczeniej
dawna autologiczna próbka surowicy pobrana jeszcze wykrytych w ró¿nych zapalnych dermatozach, w tym
w okresie wystêpowania czynnych zmian skórnych, w AZS, pokrzywce z zimna i urticaria vasculitis, którego
natomiast surowica pobrana ostatnio (tj. po ust¹pieniu rola w etiopatogenezie wymienionych jednostek nie jest
wysiewów pokrzywki) nie powodowa³o tego efektu. jasna. Natomiast - przynajmniej w niektórych przypadkach
W kontrolnej grupie ludzi zdrowych analogiczne - autoprzeciwcia³a te s¹ zdolne u osób z pokrzywk¹
zjawiska nie zachodzi³y. Dowiadczenia te dowiod³y, ¿e idiopatyczn¹ wywo³ywaæ objawy chorobowe [5].
u niektórych osób z pokrzywk¹ przewlek³¹ surowica
Jednak nie wszystkie omawiane autoprzeciwcia³a
zawiera jaki mediator zdolny wywo³aæ b¹bel, ale jest on
s¹
skierowane
przeciw IgE. Dodatkowe dowiadczenia
obecny tylko we krwi pacjentów z czynnymi zmianami
wykaza³y,
¿e
dla
czêci z nich receptorem jest FceRI skórnymi [21]. Dalsze, poni¿ej omówione badania in vitro
receptor
bazofilów
dla immunoglobulin E. Ten sam
wykaza³y, ¿e mediator ten jest autoprzeciwcia³em
receptor
znajduje
siê
na komórkach tucznych. Za³o¿ono
wyzwalaj¹cym histaminê [22]. W kolejnych obserwacjach
wiêc,
¿e
czêæ
przypadków
pokrzywki idiopatycznej jest
in vivo spostrze¿ono, ¿e u 8 chorych z CU po plazmaferezie
opisana aktywnoæ surowicy przejciowo zanika, wywo³ana przez przeciwcia³a skierowane b¹d przeciw
a jednoczenie obserwuje siê ró¿nie wyra¿on¹ poprawê IgE, b¹d przeciw receptorowi FceRI, b¹d przeciw
stanu skóry. I u tych pacjentów surowica pobrana przed epitopom obu tych substancji. Badania przeprowadzone
zabiegiem wywo³ywa³a b¹ble skórne tak¿e w okresie u 35 chorych wykaza³y, ¿e ta ostatnia sytuacja zdarza siê
remisji, a pobrana po dokonaniu plazmaferezy - tej najczêciej. Rola autoprzeciwcia³ anty-IgE, wymaga
aktywnoci nie wykazywa³a [23]. Identyczne wyniki dok³adniejszego przeledzenia, gdy¿ wykrywano je tak¿e
uzyskano u chorych z CU, którym wstrzykiwano IVIG u osób zdrowych, u chorych na AZS czy schorzenia
(intravenous immunoglobulin) - produkt otrzymany stawów lub u cierpi¹cych na alergiê pokarmow¹ [5].
z osocza osób zdrowych. Postêpowanie to powodowa³o Autoprzeciwcia³a skierowane przeciw receptorowi IgE
zarówno wyran¹ kliniczn¹ poprawê, jak i unieczynnienie bazofilów i komórek tucznych s¹ znacznie czêstsze
zdolnoci wywo³ywania b¹bla przez surowicê osób u chorych z przewlek³¹ pokrzywk¹ ni¿ skierowane
przeciw immunoglobulinie E. Pos³uguj¹c siê metod¹
leczonych [24].
Western blot wykryto je u 12 chorych sporód
Badaniom in vivo towarzyszy³y dowiadczenia in 32 badanych (37%). Autoprzeciwcia³ o takiej swoistoci
vitro. Najwa¿niejsze z nich, przeprowadzone za pomoc¹ nie stwierdzono jednak u ¿adnego pacjenta z AZS
metody ELISA, wykaza³y istnienie autoprzeciwcia³ klasy (15 badanych), ani u zdrowej kontroli (równie¿
IgG oraz IgM skierowanych przeciw immunoglobulinie E 15 badanych). Natomiast IgG anty-IgE wystêpowa³y we
myeloma (myeloma IgE). Wykryto je u chorych wszystkich tych 3 grupach u bardzo du¿ego odsetku
cierpi¹cych na kilka odmian pokrzywki. IgM anty-IgE badanych, który w przypadku chorych z CU wynosi³ 69,
stwierdzano znacznie rzadziej i tylko u 22% pacjentów pacjentów z AZS - 73, a ludzi zdrowych - 26 [11].
z pokrzywk¹ z zimna. IgG anty-IgE by³y czêstsze Powy¿sze odsetki otrzymane w orodku wiedeñskim by³y
i wystêpowa³y u osób z urticaria vasculitis, pokrzywk¹ zaskakuj¹co wysokie. Inni badacze podawali mniejsze
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wielkoci. Sporód surowic 50 kolejnych chorych z CU
20 wyzwala³o znaczne iloci histaminy z bazofilów
ludzkich. W kontrolnej grupie zdrowych podobn¹
aktywnoæ wykryto tylko w jednej surowicy. Przeciwcia³a
te nale¿¹ce do klasy IgG u 60% pacjentów skierowane
by³y przeciw fragmentowi FceRIa, a tylko u 10% przeciw IgE. Stwierdzono tak¿e istnienie trzeciego
czynnika w surowicy chorych na pokrzywkê przewlek³¹,
którego istota nie jest jasna, a który równie¿ mo¿e
wyzwalaæ histaminê z bazofilów i komórek tucznych [25].
Podsumowuj¹c opublikowane dot¹d dane wydaje siê, ¿e
w mechanizmie chorobowym pokrzywki auto-przeciwcia³a

reaguj¹ce z receptorem IgE na komórkach wyzwalaj¹cych
histaminê maj¹ wiêksze znaczenie w mechanizmie
chorobowym CU i wystêpuj¹ w surowicach wiêkszej
liczby chorych ni¿ skierowane przeciw immunoglobulinie
E. Du¿o aspektów tego zagadnienia pozostaje jednak nadal
niejasnych, a do nich zw³aszcza nale¿y fakt, ¿e omawiane
autoprzeciwcia³a odgrywaj¹c rolê w powstawaniu b¹bli
w skórze wydaj¹ siê nie mieæ znaczenia w patogenezie
chorób alergicznych dróg oddechowych, co mog³oby
przemawiaæ za udzia³em tak¿e dodatkowych, jeszcze nie
wykrytych czynników [25].
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Summary
This publication is a review of literature on autoimmunity phenomena associated with chronic urticaria.
Two most important issues are discussed. The first is that part of chronic urticaria patients demonstrated
thyroid autoimmunity with thyroid microsomal antibodies. The second issue concerns the results of
investigation of autoantibodies directed against IgE and binding site for IgE on human basophils. These
autoantibodies are present in distinct subset of chronic idiopathic urticaria patients. Injected intradermally
they cause weal-and-flare reaction, in vitro release histamine from human basophils and thus could be
pathogenic.

