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Pokrzywka przewlekła spontaniczna
– od poznania mechanizmów i wyróżnienia endotypów
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to diagnostics and target therapy
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Streszczenie

Summary

Przewlekła pokrzywka spontaniczna (CSU), na którą cierpi 0,7% populacji do niedawna była uważana za chorobę idiopatyczną, o nieznanym
patomechanizmie. Obecnie coraz więcej danych wskazuje na jej podłoże
autoimmunizacyjne, którego zrozumienie pozwalana na zdefiniowanie
endotypów CSU o podłożu autoimmunologicznym I i IIb. W tym artykule
scharakteryzowano etiopatogenezę i endotypy CSU w kontekście udziału
mechanizmów autoimmunizacyjnych. Omówiono również jej diagnostykę i leczenie.

Chronic spontaneous urticaria (CSU), which affects 0,7% population,
has been considered idiopathic disease with unknown mechanism. Nowadays more and more data indicate its’ autoimmune background,
which understanding provides better identification of CSU autoimmune endotypes I and IIb. In this article etiopathogenesis and endotypes
of CSU are characterized in context of autoimmune mechanisms. Diagnostics and treatment of CSU are also discussed.
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Wykaz skrótów:
ANA – przeciwciała przeciwjądrowe
ANCA - przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów
APC – komórka prezentująca antygen
ASST – test z surowicą autologiczną
BASO – bazofil
BAT – test aktywacji bazofilów
BHRA – test wydzielania histaminy z bazofilów
CSU –przewlekła pokrzywka spontaniczna
CD200R -cell surface transmembrane glycoprotein CD200
receptor
dsDNA – dwuniciowe DNA
DLQI10 - wskaźnik wpływu dolegliwości skórnych na
jakość życia
EOS - eozynofile
FcεRI – receptor o wysokim powinowactwie dla immunoglobuliny E
ILC2 – naturalne komórki limfoidalne typu 2

MC – komórka tuczna
MCP3 - białko chemotaktyczne monocytów 3
MRGPRX2 - Mas-related G-protein coupled receptor
member X2
NGF – czynnik wzrostu dla nerwów
PAF – czynnik aktywujący płytki
RANTES - Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed
and Secreted
SCF – czynnik komórek macierzystych
Siglec-8 – Sialic acid-binding Ig-like lectin 8
sIgE – swoiste IgE
TF – czynnik tkankowy
TG - tyreoglobulina
TNF-alfa – czynnik martwicy nowotworów alfa
TPO – peroksydaza tarczycowa
TSLP – limfopoetyna zrębu grasicy
UAS7 – tygodniowa skala aktywności pokrzywki
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VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego
WB – Western Blot

Kliniczna charakterystyka pokrzywki
Pokrzywkę charakteryzuje nagłe pojawienie się bąbla
pokrzywkowego i/lub obrzęku naczynioruchowego. Bąble
pokrzywkowe to zmiany ogniskowe o typie obrzękowym,
uniesione ponad skórę, zazwyczaj z rumieniową obwódką, dobrze odgraniczone, choć z czasem mogą się zlewać.
Bardzo często towarzyszy im świąd. Znikają do 24 godziny od chwili pojawienia się. Obrzęk naczynioruchowy jest
natomiast obecny w tkance podskórnej, trudniej jest wyznaczyć granicę zmiany i częściej towarzyszy mu ból niż
świąd. Ustępuje do 72 godziny. Obrzęk naczynioruchowy
stwierdza się u 40% pacjentów z pokrzywką [1], [2]. 10%
pacjentów doświadcza izolowanego obrzęku naczynioruchowego [3].
Pokrzywka ostra jest definiowana jako epizod trwający
poniżej 6 tygodni, przewlekła (CU) zaś powyżej tego okresu. O ile pierwszy epizod ostrej pokrzywki nie wymaga
szczegółowej diagnostyki, to pokrzywka przewlekła wymaga intensywnego poszukiwania przyczyny w postaci
przeprowadzenia pogłębionego wywiadu oraz wykonania
szeregu ukierunkowanych badań diagnostycznych w oparciu o uzyskane dane kliniczne[1] (Ryc. 2). Pokrzywka przewlekła spontaniczna (CSU) dotyka około 0,7% populacji
w każdym wieku [3]. Dla porównania przynajmniej jednego epizodu pokrzywki ostrej doświadczy w życiu 25%
populacji [1]. Pokrzywka przewlekła w 80% przypadków
występuje w postaci pokrzywki spontanicznej, zaś w 20%
indukowanej, dawniej określanej jako fizykalna. W przypadku pokrzywki indukowanej można zidentyfikować
fizykalny czynnik sprawczy: temperatura, mechaniczne
podrażnienie, wibracje, woda, ucisk czy bodziec cholinergiczny (np. wysiłek fizyczny). Pokrzywka spontaniczna natomiast uchwytnej przyczyny nie ma – pojawia się samoistnie [1]. Należy podkreślić, że gdy epizod pokrzywki pojawia
się samoistnie, a jest nasilany przez bodźce fizykalne, to
taka pokrzywka wciąż klasyfikowana jest jako CSU.
Ze względu na uciążliwość objawów oraz znaczny wpływ
na jakość życia pokrzywka przewlekła jest dla chorych źródłem poważnych problemów. Znacznie utrudnia realizację
codziennych czynności związanych z higieną osobistą czy
zarządzaniem domem. Silny świąd powoduje niemożność
zasypania, co przekłada się na problemy z efektywnością
w wykonywania obowiązków domowych i zawodowych.
Objawy wywołują drażliwość, a stale obniżając nastrój,
mogą prowadzić do utrwalenia jego zaburzeń [4], [5]. Pacjenci cierpiący na CSU wykazują mniejsze zadowolenie
z życia niż osoby zdrowe, a nawet niższe niż pacjenci cierpiący z powodu alergii oddechowych. Co więcej, wyniki
oceny zdrowia chorych z CSU są zbliżone do pacjentów
cierpiących na chorobę niedokrwienną serca [4 - 8]. W efekcie zmian skórnych narastają trudności w utrzymywaniu relacji społecznych – pojawia się izolacja społeczna przyczyniająca się do znacznych ograniczeń w życiu prywatnym,
w tym seksualnym oraz w pracy. Ponad 20% pacjentów
zgłasza utratę co najmniej 1 godziny w tygodniu z powodu
objawów CSU, a spadek ich produktywności ocenia się na
poziomie 27% [7].
W tym artykule zostają omówione aspekty związane
z autoimmunizacyjną etiologią CSU, która obecnie jest najważniejszą koncepcją etiopatologiczną, potwierdzoną dużymi badaniami populacyjnymi [9 - 11].
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GM-CSF - czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów
Pokrzywka przewlekła spontaniczna (CSU) to najczęstsza postać CU, która charakteryzuje się przejściowym pojawianiem się bąbli pokrzywkowych, obrzęku naczynioruchowego lub obu, bez konkretnego
czynnika sprawczego i nawracaniem objawów przez
czas powyżej 6 tygodni. Patofizjologia CSU opiera
się na komórkach tucznych. Dwie główne grupy sygnałów do degranulacji komórek tucznych w CSU to:
autoprzeciwciała IgE dla autoalergenów i autoprzeciwciała, które aktywują receptory na komórkach
tucznych. [Maurer, 2020]
Definicja 1. Pokrzywka przewlekła spontaniczna (CSU).

Rola komórek tucznych i bazofilów
w etiopatogenezie pokrzywki
Podstawą etiopatogenezy każdego typu pokrzywki
jest degranulacja mastocytów oraz bazofilów. Klasyczna degranulacja komórek tucznych obecnych głównie
w tkankach oraz bazofilów krążących we krwi jest wynikiem wiązania się antygenu do przeciwciał IgE, opłaszczających powierzchnię błony tych komórek. W wyniku degranulacji dochodzi do automatycznego uwalnia ziarnistości
zawierających preformowane, wysoce aktywne biologiczne mediatory: histaminę, chymazę, tryptazę, heparynę oraz
czynnik aktywujący płytki (PAF). Następnie zachodzi szybka
syntezy de novo kolejnych czynników zapalnych takich,
jak pochodne kwasu arachidonowego: leukotrieny (LTC4,
LTD4, LTEA) i prostaglandyny (PGD-2). Nieco później zaktywowane komórki produkują zapalne cytokiny TNF-alfa,
IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-13, GM-CSF. Pobudzenie komórek tucznych i bazofilów prowadzi też do aktywacji kaskady białek dopełniacza i generacji jego pochodnych - anafilatoksyn C4a i C5a. W surowicy pacjentów chorujących na
pokrzywkę obserwuje się podwyższony poziom chemokin
CXCL8, CXCL9, CXCL10 and CXCL12 [12].
Histamina poprzez receptory histaminowe H1 inicjuje
świąd i rozszerza naczynia krwionośne, prowadząc do nasilenia przepływu krwi, jak również zwiększa przepuszczalność naczyń krwionośnych, przyczyniając się do utworzenia obrzęku na obszarze skóry właściwej i głębiej w tkance
podskórnej. Poprzez receptory H2 indukuje wydzielanie IL-1
i IL-6. Fragment dopełniacza C5a oprócz właściwości przyciągających komórki immunologiczne może łączyć się z receptorem FcεRI, powodując degranulację komórek tucznych
niezależną od przeciwciał IgE. PAF odpowiada za pobudzanie zakończeń nerwowych i generowanie świądu. Podrażnienie włókien nerwowych uwalnia neuropeptydy: substancję P, wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP) i somatostatynę,
wtórnie aktywujące komórki tuczne [13], [14].Obecność tak
dużej ilości mediatorów zapalnych o właściwościach chemotaktycznych generowanych przez zaktywowane komórki tuczne prowadzi do napływu do tkanek licznych komórek
układu odpornościowego takich, jak limfocyty, eozynofile, bazofile, oraz neutrofile [15]. Profil cytokinowy oparty
na jednoczesnej obecności IL-4, IL-5, IFN-γ obserwowany
w biopsjach zmian pokrzywkowych wskazuje na obecność
profilu mieszanego typu T1, jak i T2 [2], [16].
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Alergen wziewny lub pokarmowy, pasożyt i leki mogą
być czynnikiem sprawczym degranulacji komórek tucznych
w niewielu przypadkach pokrzywki przewlekłej spontanicznej. O wiele częściej czynnikiem etiologicznym są autoprzeciwciała, z którymi reagują antygeny gospodarza.

zaobserwowaną różnicę w odpowiedź na leczenie, szczególnie oparte o leki biologiczne (Tab. I) Pokrzywki związane
z innymi reakcjami nadwrażliwości, np. typu III w zapaleniu
naczyń pomimo podobnej charakterystyki klinicznej nie są
obecnie włączane do klasyfikacji pokrzywek [18].

Podłoże immunopatologiczne
przewlekłej pokrzywki spontanicznej

Endotyp I przewlekłej pokrzywki spontanicznej

Szacuje się, że pokrzywka przewlekła ma podłoże autoimmunizacyjne w 30-45% przypadków [12]. Obecnie
według najnowszych doniesień literaturowych wyróżnia
się dwa endotypy CSU w zależności od zaangażowanych
mechanizmów patofizjologicznych. W endotypie I, będącym wyrazem reakcji nadwrażliwości typu I według GellaCoombsa, udział biorą przeciwciała klasy IgE skierowane
wobec antygenów struktur gospodarza. Stąd typ ten zwany jest typem autoalergicznym, a autoantygeny, wobec
których skierowane są przeciwciała IgE, stają się niejako
autoalergenami. Endotyp IIb związany jest z reakcją nadwrażliwości typu IIb, gdzie degranulacja komórek tucznych
następuje w wyniku połączenia się przeciwciał klasy IgG
i IgM do przeciwciał klasy IgE lub receptorów FcεRI [3], [17].
Taki podział CSU, oparty na zaangażowaniu przeciwciał IgE
versus IgG, okazuje się być bardzo użyteczny w praktyce
klinicznej, przekłada się bowiem na różnice patofizjologiczne, natężenie objawów, a przede wszystkim wyjaśnia

W endotypie I CSU autoalergeny wiążą się z autoprzeciwciałami klasy IgE obecnymi na komórkach tucznych
i bazofilach, indukując ich degranulację. Autoalergenami
dla układu odpornościowego mogą stać się cząsteczki
występujące w organizmie fizjologicznie, wobec których
produkowane są autoprzeciwciała klasy IgE, jak np. peroksydaza tarczycowa (TPO) [19 - 22]. Według najnowszych
badań obecność swoistych IgE wobec TPO (poziom odcięcia ustalony jako 5 IU/ml) stwierdza się aż u 54% pacjentów
z CSU. Towarzyszy jej podwyższony poziom przeciwciał IgG
o tej samej swoistości [19]. Możliwość oznaczania stężenia swoistych IgG wobec TPO, przy braku komercyjnie dostępnych testów na obecność sIgE, umożliwia rozpoznanie CSU typu I u blisko połowy pacjentów, ponieważ u ok.
50% osób z obecnymi przeciwciałami IgE przeciwko TPO są
obecne IgG przeciwko TPO. Co ważne, obecność IgE wobec
TPO u chorych z CSU wiąże się z o 70% lepszą odpowiedzią na leczenie omalizumabem w porównaniu z chorymi,
u których nie stwierdzono obecności tych przeciwciał. Po-

Ryc. 1. Patomechanizm pokrzywki przewlekłej spontanicznej (CSU). Created with BioRender.com
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wyżej przytoczone badania wskazują przeciwciała IgE przeciw TPO jako ważny czynnik rokowniczy dla skuteczności
zastosowania omalizumabu [3].
U pacjentów z CSU stwierdza się również obecność IgE
przeciw innym autoalergenom takim, jak tyreoglobulina
(TG), czynnik tkankowy (TF), IL-24 oraz dwuniciowe DNA
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(dsDNA) [20], [23]. Obecność przeciwciał przeciw TF wskazuje na zaangażowanie w patofizjologię CSU układu krzepnięcia. sIgE przeciwko IL-24 wykazującej działanie przeciwnowotworowe, należącej do rodziny IL-10, wykrywa się
u 70% pacjentów z CSU, a ich stężenie koreluje z aktywnością choroby [24]. U części pacjentów obserwowano IgE

Tabela I. Cechy CSU typu I i typu IIb wg Maurer i wsp. (z modyfikacjami autorów) [Maurer, 2020] ND – nie dotyczy

Typ I
Autoprzeciwciała

Typ IIb

auto-IgE (przeciwko TPO, TG, TF, IL- auto-IgG (przeciwko IgE, FcεRI)
24, dsDNA)

Diagnoza

całkowite

auto-IgE,

sIgE

dla potrójnie pozytywny wynik (tzw. triple

autoalergenów

positivity) BHRA/BAT+ ASST+ WB/ELISA+

Aktywność choroby

niższy niż IIb

zazwyczaj wyższy niż I

Czas trwania choroby

zazwyczaj krótszy niż IIb

zazwyczaj dłuższy niż I

Ilość współistniejących

niższy niż w IIb

wyższy niż w I

wyższy niż w IIb

niższy niż w I

Stężenie całkowitego IgE

w normie lub wysokie

niskie

Ilość bazofili

ND

może być wyższy

Ilość eozynofili

ND

raczej wyższy

CRP

raczej wyższe w typie IIb

raczej wyższe w typie IIb

Dodatnie miano przeciwciał

raczej wyższe w typie IIb

raczej wyższe w typie IIb

wyższy niż w IIb

niższy niż w I

wysoka

niska

szybsza niż IIb

wolna

ND

może być efektywna w tym typie, jednak

chorób
autoimmunologicznych
Ilość współistniejących
chorób alergicznych

ANA
Dobra odpowiedź na leki
przeciwhistaminowe
Dobra odpowiedź na
omalizumab
Szybkość odpowiedzi na
omalizumab
Terapia immunosupresyjna
(np. cyklosporyna,

doniesienia są obecnie pojedyncze (case

plazmafaereza, rituksimab,

study)

IVIG, metotreksat,
mykofenolan mofetilu)
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przeciwko dsDNA, jednak bez obecności IgG o tej samej
swoistości [25]. W najnowszym badaniu obejmującym
20 pacjentów z CSU i 20 zdrowych osób, u ¼ stwierdzono
podwyższone stężenie IgE przeciwko FcεRI, więc prawdopodobnym jest, że FcεRI może też być autoalergenem [26].
Cechą wspólną pacjentów z autoalergicznym typem
CSU wydaje się być podwyższony całkowity poziom przeciwciał IgE w surowicy krwi, na pulę których składają się
te skierowane wobec autoalergenów [3]. U pacjentów
z CSU typ I częściej współistnieją choroby alergiczne, a także częściej niż pacjenci z CSU typu IIb wykazują oni dobrą
odpowiedź na leki przeciwhistaminowe [27 - 30].

Endotyp IIb przewlekłej pokrzywki spontanicznej
W nadwrażliwości typu IIb wg Gella-Coombsa, której
mechanizm leży u podłoża CSU typ IIb, zazwyczaj występują przeciwciała klasy IgG oraz IgM wiążące się z antygenem rozpuszczalnym lub obecnym na komórce docelowej
[31 - 33]. W patogenezie CSU typu IIb biorą udział przeciwciała klasy IgG skierowane przeciwko immunoglobulinie
IgE. [34], [35]. Zaangażowane są tu również immunoglobuliny IgG, IgA i IgM swoiste wobec receptorów o wysokim
powinowactwie dla IgE (FcεRI) obecnych na powierzchni komórek tucznych i bazofilów. W puli przeciwciał przeciw IgE
u osób z CSU typu IIb immunoglobuliny klasy IgM stanowią większość, bo aż 60%, podczas gdy IgG - tylko 24%.
[36 - 38].
Potwierdzenie CSU typu IIb opiera się na dodatnich
wynikach trzech niezależnych testów diagnostycznych,
na które składają się (1) test aktywacji bazofilów (BAT,
o wartości predykcyjnej dodatniej 69%) lub test uwalniania histaminy z bazofilów z surowicą autologiczną (BHRA,
o wartości predykcyjnej dodatniej 88%), (2) test z surowicą
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autologiczną oraz (3) test ELISA lub Western Blot wykrywający obecność swoistych przeciwciał charakterystycznych dla CSU typ IIb, czyli przeciwko IgE i przeciwko FcεRI
[39], [40]. Należy zaznaczyć, że w surowicy pacjentów
z CSU typ IIb częściej obserwuje się wyższe stężenia CRP
[30], [40], oraz eozynofilię we krwi obwodowej [27]. Częściej też współistnieją choroby autoimmunologiczne oraz
stwierdza się obecność przeciwciał przeciwjądrowych ANA
[29].
Należy podkreślić, że nie zawsze można odróżnić oba
endotypy pokrzywki, gdyż u części pacjentów spotyka się
cechy obu endotypów. Wobec niedostępności wielu z badań różnicujących endotypy pokrzywki (jak dotąd mają
one w większości charakter naukowy) oraz braku biomarkerów endotypowanie jest w chwili obecnej utrudnione
w praktyce klinicznej. Ustalenie endotypu CSU I lub IIb
może mieć znaczenie kliniczne w zakresie kwalifikacji i odpowiedzi na leczenie, o czym piszemy dalej.

Pokrzywka w przebiegu
innych chorób z autoagresji
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na istnienie zależności między CSU, a chorobami z autoagresji.
U pacjentów z CSU stwierdza się większe ryzyko niż populacyjne chorób autoimmunologicznych; współchorobowość zależnie od badania sięga 27.5%. Z drugiej strony
pacjenci z chorobami z autoagresji częściej chorują na CSU
[9]. U podstaw tych zależności mogą leżeć obserwacje wykazujące silny związek CSU z zaburzeniami układu odpornościowego na poziomie autoimmunizacyjnym.
Najlepiej poznany jest związek CSU z chorobą Hashimoto obecną u ok.10% populacji ogólnej, w tym w przeważającej części u kobiet [41]. Chorobę autoimmunologiczną

Tabela II. Przykładowe badania diagnostyczne CSU w zależności od wywiadu

Objawy

Postępowanie diagnostyczne

alergiczne

testy skórne rozszerzone o alergeny z wywiadu,
do rozważenia sIgE i panele alergenów

oddechowe jak kaszel, duszność, zmniejszona
tolerancja wysiłku

spirometria z próbą rozkurczową

objawy żołądkowo-jelitowe

antygen Helicobacter pylori w kale, rozważyć
gastroskopię z testem ureazowym, jeśli powiązane
z konkretnym pokarmem sIgE pokarmowe

bóle stawowe, mięśniowe, stany podgorączkowe
bez infekcji, złe samopoczucie

przeciwciała ANA, rozważyć profil ENA, pogłębiony
wywiad

obrzęk naczynioruchowy niereagujący na leki
przeciwhistaminowe

C3, C4, C1 inhibitor, aktywność C1 inhibitora

bąble pokrzywkowe, które utrzymują się powyżej
24h

przeciwciała ANCA, biopsja skóry i diagnostyka
w kierunku zapaleń naczyń

pokrzywka indukowana

testy prowokacyjne

utrata masy ciała bez przyczyny

utrata masy ciała bez przyczyny

podróże, przebywanie na terenach wiejskich

diagnostyka pasożytnicza
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tarczycy stwierdza się u 4,3 do 57,4% osób z CSU [12],
natomiast CSU obserwuje się u 7% pacjentów z chorobą
tarczycy o podłożu autoimmunizacyjnym. Wykazano, że
leczenie niedoczynności lub nadczynności tarczycy może
przynieść korzyść pacjentom w zakresie kontroli CSU [42].
Dane przeglądowe piśmiennictwa wskazują na występowanie CSU u pacjentów również z innymi chorobami
z autoagresji o różnym stopniu współchorobowości.
Choroby te obejmują cukrzycę typu I (współchorobowości≥1%), reumatoidalne zapalenie stawów (≥1%), łuszczycę (≥1%), celiakię (≥1%), chorobę Graves-Basedowa (≥2%),
bielactwo (≥3%) oraz niedokrwistość złośliwą. (≥5%) [9].
W populacjach Dalekiego Wschodu CSU odnotowano także u chorych z chorobą Kawasaki, plamicą Schonleina-Henocha, atopowym zapaleniem skóry (AZS), alergicznym
nieżytem nosa (ANN), astmą oskrzelową, toczniem rumieniowatym układowym (SLE), autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy, zespołem Sjoegrena oraz z nieswoistymi
zapaleniami jelit [10]. Fakt częstego współwystępowania
CSU u pacjentów z powyższymi schorzeniami powinien determinować podejrzenie choroby z autoagresji w każdym
przypadku CSU i skutkować podjęciem adekwatnych działań diagnostycznych.

Postępowanie terapeutyczne
w przewlekłej pokrzywce spontanicznej
Lekiem z wyboru w leczeniu CSU są doustne leki przeciwhistaminowe [1]. Obecnie preferowane są preparaty
drugiej generacji (cetyryzyna, loratadyna, lewocetyryzyna,
desloratadyna, rupatadyna, bilastyna, feksofenadyna) ze
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względu na mniejszy odsetek efektów ubocznych i lepszą skuteczność. Leczenie rozpoczyna się od maksymalnej
dziennej dawki leku przeciwhistaminowego stosowanej
przez okres od 2 do 4 tygodni. W przypadku niepowodzenia pojedynczą dawkę antyhistaminiku można zwiększyć do czterokrotności dziennej dawki maksymalnej dla
poszczególnych preparatów (postępowanie drugiego wyboru). Według najnowszych zaleceń leczeniem trzeciego
wyboru dołączanym do leczenia drugiego wyboru stał się
omalizumab [1]. W razie nieskuteczności omalizumabu
należy go odstawić i włączyć cyklosporynę A [43], która
w niedawnej przeszłości stanowiła opcję terapeutyczną dla
tej grupy pacjentów, która nie odpowiadała na leczenie
wysokimi dawkami leków przeciwhistaminowych drugiej
generacji i glikokortykosteroidów. Zauważono, że cyklosporyna A ma korzystniejsze działanie w typie IIb CSU,
tak jak inne rodzaje leczenia immunosupresyjnego np. rituksimab, dożylna podaż immunoglobulin, metotreksat,
mykofenolan mofetilu czy dapson [44]–[51]. Jej stosowanie wiąże się jednak ze znacznym ryzykiem nieosiągnięcia
efektów terapeutycznych oraz pojawienia się poważnych
działań niepożądanych. U osób z najcięższym przebiegiem
CSU można zastosować plazmaferezę w celu eliminacji autoprzeciwciał, jednak nie jest to metoda powszechnie dostępna [44].
W zaostrzeniu CSU dopuszczalne jest krótkotrwałe stosowanie glikokortykosteroidów (maksymalnie do 10 dni)
zarówno miejscowo, jak i systemowo, jednakże w możliwie
niskiej dawce [1], [43]. CSU powinna być leczona do ustąpienia objawów.

Ryc. 2. Uproszczony algorytm diagnostyczno-leczniczy pokrzywek wg Kaplan i wsp. (ze zmianami autorów). Created with BioRender.com
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Leki biologiczne w pokrzywce
przewlekłej spontanicznej
Możliwość rozpoznania endotypow CSU może mieć
w przyszłości znacznie dla powstania terapii celowanej
w postaci leków biologicznych uwzgledniających zróżnicowanie mechanizmów. Omalizumab, który jest pierwszym
i obecnie jedynym lekiem biologicznym zarejestrowanym
do leczenia CSU w Polsce, jak i na świecie jest skuteczny
w obu endotypach, choć ta efektywność może być zrożnicowana.
W Polsce od stycznia 2020 roku można stosować omalizumab w ramach programu lekowego Narodowego Funduszu Zdrowia (Tabela III). Omalizumab jest to rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne klasy
IgG wiążące IgE i tym sposobem zapobiegające przyłączaniu się IgE do receptora FcεRI. Dodatkowo w długofalowej
perspektywie prowadzi do zmniejszenia powierzchniowej
ekspresji receptorów FcεRI. W związku przeprowadzeniem
licznych badań oraz długim czasem stosowania w leczeniu astmy ciężkiej biofarmaceutyk ten został stosunkowo
dobrze poznany i jest uznawany za bezpieczny [52 - 56].
Jego efektywność w leczeniu CSU została udowodniona
w badaniach klinicznych m.in. ASTERIA I, ASTERIA II oraz
GLACIAL [52 - 57]. Dotychczasowe próby wykazują, że oba
endotypy różnią się zarówno efektywnością jak i dynamiką odpowiedzi na leczenie omalizumabem. O ile typ I CSU
charakteryzuje się dobrą odpowiedzią na leczenie omalizumabem [53], to w typie IIb ta odpowiedź jest słabsza [27],
[58], [59]; w związku z tym osiągnięcie lepszego efektu
terapeutycznego może wymagać w leczeniu CSU typ IIb
dołączenia dodatkowego leku immunosupresyjnego [44 50].
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W pokrzywce o endotypie i omalizumab wykazuje bardzo szybkie działanie wynikające z bezpośredniej neutralizacji IgE [53]. Z kolei w endotypie IIb działa on wolniej
– remisja objawów może pojawić się dopiero po kilku miesiącach stosowania ze względu na to, że w tym przypadku
jego działanie opiera się głównie na zmniejszeniu ekspresji
receptora FcεRI, będącym następstwem obniżenia koncentracji krążących przeciwciał IgE [27], [58], [59]. Komórki tuczne bowiem silnie opłaszczone przeciwciałami IgE
charakteryzuje niższy próg wywołania degranulacji; mają
one również większy potencjał do syntezy metabolitów
kwasu arachidonowego, zapalnych cytokin i chemokin.
Mimo tego, że de granulacja w tym typie CSU nie zachodzi
z udziałem przeciwciał IgE, to ich duża powierzchniowa ekspresja, zależna od wysokiej ekspresji FcεRI na powierzchni
mastocytów ułatwia ich degranulację nawet przez bodźce
pomijające drogę zależną od IgE [60]. W przypadku braku
ustąpienia objawów CSU w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia omalizumabu należy rozważyć zaprzestanie jego
stosowania i włączenie np. cyklosporyny A.
Kolejnym lekiem biologicznym mogącym znaleźć zastosowanie w leczeniu CSU jest ligelizumab. Podobnie do omalizumabu jest to humanizowane przeciwciało monoklonalne skierowane również wobec IgE. W badaniach in vitro
wyróżnia się jednak 50-krotnie wyższym powinowactwem
do IgE. W badaniu klinicznym przeprowadzonym przez
Maurera i wsp. zastosowanie ligelizumabu prowadziło
do osiągnięcia lepszych wyników kontroli objawów CSU
w stosunku do omalizumabu. [61]
Pojawiają się kolejne leki biologiczne do potencjalnego
stosowania w leczeniu CSU. Zastosowanie dupilumabu,
przeciwciała przeciwko IL-4R/IL-13R, może być skuteczne

Ryc. 3 Działanie leków biologicznych anty-IgE (omalizumab/ligelizumab) w kontekście CSU typu I i IIb. Szybkie działalnie wiąże się z blokowaniem IgE specyficznych dla alergenów i autoalergenów, a wolne ze zmniejszeniem ekspresji receptorów FcεRI i obniżeniem aktywacji MC przez
samo połączenie się z IgE. Created with BioRender.com
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w nawrotowej CSU po nieefektywnej terapii omalizumabem [62]. Ponieważ w patogenezie CSU pewną rolę pełnią eozynofile, obecnie testom klinicznym podlegają przeciwciała blokujące IL-5 – mepolizumab i reslizumab, jaki
i receptor dla IL-5 (IL-5R) – benralizumab. Wstępne wyniki są obiecujące [63], [64]. Miejsce w leczeniu CSU może
znaleźć tezepelumab, przeciwciało anty-TSLP (limfopoetyna zrębu grasicy), testowane w astmie ciężkiej i atopowym
zapaleniu skóry. Dwa kolejne specyfiki to fenebrutinib, czyli
inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona oraz antolimab, czyli bloker Siglec-8 (Sialic acid-binding Ig-like lectin 8). Inne
potencjalne strategie terapii CSU obejmują zablokowanie
SCF (czynnik komórek macierzystych), receptora C5a, substancji P receptorów MRGPRX2 oraz CD200R (cell surface
transmembrane glycoprotein CD200 receptor). Na horyzoncie pojawia się kolejna generacja leków, która skupia
się głównie na blokowaniu sygnałów aktywacji i proliferacji komórki tucznej oraz blokowaniu receptorów, mającym
przekładać się na inhibicję ich degranulacji [3].
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Perspektywy na przyszłość
Mając na uwadze fakt, że zaburzenia autoimmunizacyjne leżą u podstawy blisko połowy przypadków CSU, ustalenie endotypu CSU na podstawie określonych biomarkerów
może mieć kluczowe znaczenie kliniczne, może bowiem
determinować wdrożenie celowanego leczenia, a tym samym osiągnięcie pełnego efektu terapeutycznego. Stąd
pojawia się potrzeba opracowania i wprowadzenia wystandaryzowanych metod diagnostyki endotypów CSU w oparciu o powszechne oznaczanie obecności przeciwciał klasy
IgE wobec autoalergenów, pozwalających na rozpoznanie
CSU typ I, jak również przeciwciał biorących udział patogenezie CSU typ IIb (np. IgG przeciw receptorom FcɛRI) [1].
Przywrócenie pacjenta z CSU do normalnej aktywności życiowej i pełnej produktywności zawodowej przekładające
się na ograniczenie strat ekonomicznych powinno stać się,
oprócz osobistego, równie ważnym z argumentów zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej diagnostyki
choroby i jej terapii [65].

Tabela III. Kryteria kwalifikacji do programu leczenia przewlekłej pokrzywki spontanicznej (ICD 10: L50.1), stan na maj 2020

• wiek≥ 12. roku życia;
• udokumentowana co najmniej 6 miesięczna historia przewlekłej pokrzywki spontanicznej poprzedzająca
kwalifikację do programu (licząc od dnia pojawiania się objawów pokrzywki);
• ciężka postać pokrzywki, ze wskaźnikami: Skali Aktywności Pokrzywki: UAS7≥ 28 oraz jakości życia zależnych od
zmian skórnych DLQI≥10;
oporna przewlekła pokrzywka spontaniczna, w przypadku, gdy w okresie poprzedzającym kwalifikację do programu
nie uzyskano oczekiwanej poprawy kontroli objawów po leczeniu lekami przeciwhistaminowymi H1 drugiej generacji
przyjmowanych w dawce 4-krotnie przekraczającej dawkę standardową przez okres minimum 4 tygodni;
• W przypadku kobiet i miesiączkujących dziewcząt wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń w czasie
leczenia.
Kryteria wyłączenia z programu:
• brak odpowiedzi na leczenie omalizumabem po podaniu 3 dawki leku oceniona w 12 tygodniu na podstawie
kryteriów skuteczności leczenia zdefiniowanych jako UAS7>16 lub DLQI≥10;
• ciąża lub laktacja;
• wystąpienie któregokolwiek z przeciwskazań do stosowania omalizumabu;
• izolowany obrzęk naczynioruchowy;
• wysiewy bąbli pokrzywkowych będące objawem innych schorzeń, np.: anafilaksji, chorób nowotworowych,
mastocytozy czy infekcji pasożytniczych;
• potwierdzona pokrzywka naczyniowa;
• aktualna terapia lekami przeciwnowotworowymi, immunoglobulinami lub innymi lekami biologicznymi;
• niestosowanie się pacjenta do zaleceń lekarskich.
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