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W artykule przedstawiono przegl¹d pimiennictwa dotycz¹cy kontrowersyjnego problemu wspó³istnienia uk³adowego
tocznia rumieniowatego z chorobami alergicznymi. Szczególn¹ uwagê zwrócono na zagadnienia immunoterapii i antybiotykoterapii.
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Wspó³istnienie chorób o pod³o¿u alergicznym u pacjentów z rozpoznanym uk³adowym toczniem rumieniowatym (SLE) jest przedmiotem zainteresowania wielu
naukowców, a wyniki ich badañ s¹ rozbie¿ne. Pierwsze
prace dotyczy³y pacjentów z toczniem, u których istotnie
czêciej wystêpowa³o alergiczne zapalenie b³ony luzowej nosa, a tak¿e reakcje polekowe [1]. Stê¿enie IgE w tej
grupie by³o porównywalne do redniego stê¿enia uzyskanego w grupie kontrolnej osób zdrowych. Póniejsze badania wykazywa³y czêstsze wystêpowanie pokrzywki,
alergii pokarmowych, atopowej astmy oskrzelowej i alergicznego zapalenia spojówek u chorych na SLE [2].
Sequeira i wsp. [3] opisali wzrost czêstoci wystêpowania alergicznego zapalenia b³ony luzowej nosa i astmy
oskrzelowej jedynie u cz³onków rodzin pacjentów z SLE,
a nie u samych chorych z SLE. Natomiast u osób z SLE
obserwowano czêstsze wystêpowanie alergii polekowych
i ostrych odczynów alergicznych po uk¹szeniu owadów.
Petri i Albritton [4] wskazywali na czêstsze wystêpowanie reakcji alergicznych na leki wród tej grupy chorych.
Sporód 250 wystêpuj¹cych reakcji polekowych najczêstsz¹ przyczyn¹ by³y niesteroidowe leki przeciwzapalne,
sulfonamidy i penicyliny, rzadziej natomiast cefalosporyny, tetracykliny i erytromycyna.
Shahar i wsp. [5] zwrócili uwagê na wspó³istnienie
alergii pokarmowych i polekowych. Obserwacje te potwierdzili równie¿ Strom i wsp. [6], którzy w badanej grupie 195 osób z SLE reakcje alergiczne na leki i pokrzywkê obserwowali znamiennie czêciej u osób chorych ani¿eli
w porównywalnej grupie kontrolnej.
Sasai i Furukawa [7] badaj¹c grupê 36 dzieci matek chorych na SLE, u 28 (78%) stwierdzili tak¿e wspó³istnienie chorób alergicznych. Atopowe zapalenie skóry
i atopowa astma oskrzelowa wystêpowa³y znamiennie
czêciej (64% i 28%) ni¿ w grupie kontrolnej (19% i 9%).

Czêstsze wystêpowanie reakcji alergicznych u chorych na SLE autorzy t³umacz¹ zwiêkszon¹ wra¿liwoci¹
na antygeny pochodzenia zewnêtrznego, co zwi¹zane jest
z aktywacj¹ dope³niacza na drodze anafilaktoidalnej oraz
charakterystyczn¹ dla chorób autoimmunizacyjnych syntez¹ przeciwcia³ przeciwko ró¿nym elementom komórkowym.
Immunoglobulina E a toczeñ uk³adowy
Istniej¹ kontrowersje dotycz¹ce udzia³u immunoglobuliny E w patogenezie chorób tkanki ³¹cznej. Rozbie¿noci te by³y inspiracj¹ prac powiêconych temu zagadnieniu.
Elkayam i wsp. [8] prowadz¹c badania u 20
pacjentów z SLE stwierdzili istotny wzrost stê¿enia IgE
w aktywnym okresie choroby, zw³aszcza u osób ze
zmianami o typie lupus nephritis. Inni autorzy [9,10],
uzyskuj¹c podobne wyniki, wskazali na udzia³ IgE
w patogenezie choroby i uwa¿aj¹ obecnoæ z³ogów IgE
w obrêbie nerek za czynnik niekorzystny prognostycznie.
Narastanie stê¿enia IgE t³umaczone mo¿e byæ nasileniem
zaburzeñ mechanizmów immunosupresyjnych w ostrej
fazie choroby. Sugeruje siê, ¿e przeciwcia³a klasy IgE
i IgG4 mog¹ wp³ywaæ na uwalnianie mediatorów procesu
zapalnego u³atwiaj¹c w ten sposób tworzenie z³ogów
kompleksów immunologicznych [11].
Przypuszcza siê, ¿e IgE poprzez uwalnianie mediatorów z komórek zasadoch³onnych i komórek tucznych
powoduje zwiêkszon¹ przepuszczalnoæ naczyñ. Obserwacje te udowodnione zosta³y na modelu zwierzêcym
w eksperymentalnie wywo³anej chorobie posurowiczej
i immunologicznie uwarunkowanym k³êbkowym zapaleniu nerek. Mechanizm powstawania uszkodzeñ narz¹dów
wewnêtrznych w uk³adowym toczniu rumieniowatym
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wydaje siê byæ natomiast zwi¹zany miêdzy innymi z odk³adaniem siê kompleksów immunologicznych w drobnych naczyniach, co prowadzi do aktywacji komplementu
i w efekcie do ich uszkodzenia [11,12,13].
Rebhun i wsp. [14] okrelaj¹c stê¿enie IgE u tych
samych pacjentów w okresie remisji i zaostrzeñ SLE
wykazali znacznie wy¿sze wartoci IgE w aktywnym
procesie chorobowym w porównaniu z okresem remisji.
Podkrelenia wymaga jednak fakt, ¿e u niektórych
chorych obie te wartoci mieci³y siê w granicach normy.
Fakt ten t³umaczy równie¿ mo¿liwoæ fa³szywej
interpretacji stê¿enia IgE w przypadku jednokrotnego
badania. St¹d te¿ wynika celowoæ wielokrotnego
okrelania stê¿enia IgE u tego samego pacjenta w trakcie
przebiegu choroby. Jednokrotne badanie bowiem mo¿e
byæ myl¹ce i nie odzwierciedla dynamiki procesu.
Podwy¿szone stê¿enia IgE u chorych na SLE by³y
wykazywane równie¿ przez innych autorów i aczkolwiek
korelowa³y z aktywnoci¹ choroby, to jednak nie mia³y
zwi¹zku ze wspó³istnieniem chorób alergicznych [15].
Za zwi¹zkiem pomiêdzy uk³adowym toczniem rumieniowatym a alergi¹ przemawia nie tylko obecnoæ przeciwcia³ klasy IgE u czêci chorych, ale równie¿ podwy¿szone stê¿enia cytokin zwi¹zanych z limfocytami Th2. Richaud-Patin i wsp. [16] badaj¹c 17 kobiet z SLE stwierdzili
zwiêkszon¹ ekspresjê genu dla cytokin Th 2 zale¿nych, tj.
IL-4, IL-6, IL-10 w porównaniu do kontrolnej grupy 10 kobiet
zdrowych. Uznali oni to za jedn¹ z mo¿liwych przyczyn
zwiêkszonej aktywnoci limfocytów B odpowiedzialnych za
syntezê autoprzeciwcia³ w tej chorobie.
Nieliczne badania kwestionuj¹ wspó³istnienie zale¿nych od IgE chorób alergicznych u pacjentów z toczniem rumieniowatym uk³adowym. Morton i wsp. [17] prowadzili badania u 49 chorych na SLE i nie potwierdzili
zarówno zale¿nych od IgE chorób alergicznych, takich
jak: atopowa astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie b³ony luzowej nosa, atopowe zapalenie skóry, jak i chorób
alergicznych o prawdopodobnym lub niezale¿nym od IgE
mechanizmie, takich jak: alergie na jad owadów, alergie
pokarmowe i alergie kontaktowe. Stwierdzanie czterokrotnie czêstszych reakcji polekowych u badanych autorzy t³umacz¹ mo¿liwoci¹ prowokacji zmian skórnych
przez zaka¿enia, z powodu których leki te by³y podawane, jak te¿ brakiem mo¿liwoci doboru grupy kontrolnej
porównywalnej zarówno pod wzglêdem rodzaju zaka¿enia jak i stosowanych leków.
Leki stosowane w toczniu a alergia
Pacjenci z toczniem rumieniowatym uk³adowym
otrzymuj¹cy leczenie immunosupresyjne s¹ bardziej nara¿eni na rozwój zaka¿eñ, zarówno bakteryjnych, wirusowych, jak i grzybiczych [18]. W takich przypadkach, bior¹c pod uwagê ich wp³yw na stan immunologiczny chorego, który w SLE jest zaburzony, istnieje problem doboru
odpowiedniego leku. Szeroko stosowane sulfonamidy i

tetracykliny, zwiêkszaj¹c wra¿liwoæ na promieniowanie
ultrafioletowe mog¹ byæ przyczyn¹ nie tylko reakcji alergicznych, ale równie¿ prowokowaæ, czy zaostrzaæ, objawy choroby podstawowej [4,6,19]. Z tego powodu ich
stosowanie u chorych na SLE powinno byæ ograniczone.
Wskazaniem do antybiotykoterapii u chorych z SLE
jest równie¿ profilaktyka zapalenia wsierdzia, zw³aszcza
u chorych z wypadaniem p³atka zastawki dwudzielnej, jak
równie¿ planowane zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne. Aczkolwiek dobór antybiotyku powinien byæ rozwa¿any indywidualnie, to jednak wielu autorów jako lek z wyboru traktuje amoksycylinê [20].
Syntetyczne chemioterapeutyki z grupy fluorochinolonów mog¹ byæ przyczyn¹ zarówno reakcji naczyniowych, jak te¿ zaostrzeñ zmian skórnych w przebiegu SLE
[21,22].
Terbinafina  lek szeroko stosowany w leczeniu
grzybicy skóry i paznokci  mo¿e równie¿ byæ przyczyn¹
prowokuj¹c¹ i nasilaj¹c¹ objawy tocznia. Opisywano przypadki rozwoju zarówno skórnej, jak i uk³adowej postaci
tocznia rumieniowatego, a tak¿e zaostrzenia ju¿ istniej¹cej choroby wkrótce po rozpoczêciu terapii terbinafin¹
z powodu grzybicy p³ytek paznokciowych [23, 24].
Swoista immunoterapia a zjawiska immunologiczne
Stosowan¹ metod¹ leczenia chorób alergicznych
jest swoista immunoterapia. Przedmiotem kontrowersyjnych opinii jest jej wp³yw na stymulacjê produkcji autoprzeciwcia³ i indukcjê chorób zwi¹zanych z obecnoci¹
kompleksów immunologicznych [25].
Badania Tada i wsp. [26] przeprowadzone u chorych
na atopowe zapalenie skóry wykaza³y obecnoæ przeciwcia³
przeciwj¹drowych o ró¿nym mianie (od 1:40 do 1:640)
u 25,8% pacjentów. Równie¿ badania wykonane w grupie
chorych na alergiczne zapalenie b³ony luzowej nosa,
z których po³owa poddana by³a immunoterapii wykaza³y
obecnoæ tych przeciwcia³ u 40%, za w porównywalnej
grupie osób zdrowych jedynie u 10% badanych [20].
Wp³yw hyposensybilizacji na immunologiczne parametry laboratoryjne, takie jak: stê¿enie immunoglobuliny A,
G, M, czynnika reumatoidalnego, poziom sk³adowych C3 i
C4 komplementu, przeciwcia³ przeciwj¹drowych i kr¹¿¹cych kompleksów immunologicznych badany by³ u 90 chorych na alergiczn¹ astmê oskrzelow¹ i alergiczne zapalenie
b³ony luzowej nosa. Aczkolwiek obecnoæ przeciwcia³
przeciwj¹drowych stwierdzono w 23,3% przypadków, to
jednak nie by³o istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy
badanymi parametrami immunologicznymi u pacjentów
poddanych immunoterapii w okresie od 3 miesiêcy do 5 lat
i u pacjentów nie otrzymuj¹cych tego typu leczenia [27].
Podobnie Yang i wsp. [28] nie wykazali wp³ywu swoistej
immunoterapii na stê¿enie kr¹¿¹cych kompleksów immunologicznych u chorych z alergi¹ wziewn¹.
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Wyniki przedstawionych prac nie wskazuj¹ na
wp³yw swoistej immunoterapii na ryzyko rozwoju chorób
kompleksów immunologicznych, jednak¿e ten rodzaj leczenia nie powinien byæ stosowany u osób z chorobami
autoimmunizacyjnymi [29,30,31].

!

Opisane w literaturze kontrowersyjne wyniki dotycz¹ce wspó³istnienia uk³adowego tocznia rumieniowatego
z chorobami alergicznymi wskazuj¹ na koniecznoæ kontynuacji badañ na wiêkszych grupach pacjentów, zw³aszcza
bêd¹cych w ró¿nych okresach aktywnoci choroby.
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Summary
This article explores the problem of systemic lupus erythematosus and allergy coexistence. Immunotherapy and antibiotic prophylaxis
in SLE patients is also discussed. Alergia Astma Immunol 2000; 5(2): 111-113
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