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Wspó³czesne kierunki badañ reakcji nadwra¿liwoci na leki

W pracy omówiono wybrane aktualne kierunki badañ nad reakcjami nadwra¿liwoci na leki. Szczególn¹ uwagê powiêcono metodom diagnostycznym, ciê¿kim
skórnym reakcjom polekowym, jak zespó³ Stevensa-Johnsona i zespó³ toksycznej
nekrolizy naskórka, reakcjom nadwra¿liwoci powodowanym przez niesteroidowe
leki przeciwzapalne. Poruszono tak¿e niektóre aspekty wykorzystania medycznych
baz danych oraz oceny jakoci ¿ycia zwi¹zanej ze zdrowiem w badaniach reakcji
nadwra¿liwoci na leki.

Current approach in studies on drug hypersensitivity reactions
In the paper we discussed the current approach in studies on drug hypersensitivity reactions. We focused on diagnostics methods, severe skin reactions like
Stevens Johnson syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis, hypersensitivity reactions due to non-steroidal anti-inflammatory drugs. We also addressed some issues to medical databases and health related quality of life related to drug hypersensitivity reactions.

Wprowadzenie
Leki sta³y siê w ci¹gu ostatnich kilkudziesiêciu lat, obok bakterii, wirusów czy urazów, jednym z istotniejszych czynników etiologicznych zaburzeñ chorobowych. To paradoksalne zjawisko jest
egzemplifikacj¹ negatywnego oddzia³ywania rozmaitych ksenobiotyków na organizm ludzki. Poza dobrze znanymi efektami
ubocznymi zwi¹zanymi z dzia³aniem farmakologicznym, np. krwawienie z przewodu pokarmowego po przedawkowaniu acenokumarolu, leki powoduj¹ reakcje typu B, zwykle nieprzewidywalne i
czêsto znacznie utrudniaj¹ce postêpowanie z chorym. Stosunkowo du¿a skala wystêpowania reakcji nadwra¿liwoci na leki [1]
spowodowa³a rozwój badañ nad tym zjawiskiem, ukierunkowanych przede wszystkim na rozpoznanie i potwierdzenie czynnika
przyczynowego oraz identyfikacjê czynników ryzyka, co ma zwiêkszyæ bezpieczeñstwo farmakoterapii pacjentów zagro¿onych polekowymi reakcjami nadwra¿liwoci.
Diagnostyka
Osutki polekowe, chocia¿ s¹ pospolitym problemem, wystêpuj¹cym u pacjentów ró¿nych specjalnoci medycznych stale
sprawiaj¹ trudnoci w opisie i klasyfikacji, poniewa¿ poza typow¹
postaci¹ grudkowo-plamist¹ obejmuj¹ szerokie spektrum ró¿norodnych zmian skórnych. Friedmann i wsp. zaproponowali w swojej
ostatniej publikacji podzia³ uwzglêdniaj¹cy zarówno aspekty kliniczne, jak i mechanizmy le¿¹ce u pod³o¿a objawów [2], który
bêdzie z pewnoci¹ przydatny w postêpowaniu diagnostycznoterapeutycznym w tych reakcjach. W diagnostyce reakcji mediowanych przez lekowo-swoiste limfocyty T pomocny mo¿e okazaæ
siê test interferon gamma ELISpot (enzyme-linked immunospot).
Rozieres zbada³a przy pomocy tego testu 22 chorych z osutk¹
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grudkowo-plamist¹ po amoksycylinie wykazuj¹c odpowied u 20
sporód badanych [3]. Reakcji nie obserwowano u ¿adnej z 46
osób z grupy kontrolnej, w której oprócz zdrowych znaleli siê te¿
pacjenci z IgE-zale¿n¹ alergi¹ na amoksycylinê lub osutkami po
innych lekach. Test wykrywa³ lekowo-swoiste komórki T nawet
kilka lat po wyst¹pieniu reakcji nadwra¿liwoci. Uzyskane przez
autorów wyniki z innymi antybiotykami sugeruj¹, ¿e detekcja komórek wydzielaj¹cych interferon gamma przy pomocy testu ELISpot mo¿e byæ pomocna w ocenie reaktywnoci krzy¿owej w obrêbie leków z grupy beta-latamów. Diagnostyce polekowych reakcji nadwra¿liwoci o typie opónionym powiêcone tak¿e by³o
interesuj¹ce doniesienie Keller i wsp. [4]. Zaplanowane w sposób
prospektywny badanie ocenia³o przydatnoæ diagnostyczn¹ testu transformacji limfocytów (LTT), oznaczania w cytometrii przep³ywowej markera CD69 oraz oznaczeñ serii cytokin (IFN-gamma, IL-1 beta, IL-2, IL-5, IL-4, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, TNFalfa) w nads¹czu z hodowli jednoj¹drzastych komórek krwi obwodowej z lekami podejrzanymi. CD69 oraz LTT wykaza³y mniejsz¹
czu³oæ ni¿ to wczeniej raportowano, co wynika najpewniej z trudnoci w zaklasyfikowaniu pacjentów, tego zaprojektowanego prospektywnie badania, jako prawdziwie uczulonych na dany lek.
Wprawdzie wyniki oznaczeñ cytokin potwierdza³y w wiêkszoci
przypadków dodatnie wyniki dwóch pozosta³ych badanych testów,
ale u nielicznych chorych pozwala³y na dodatkowe wykrycie lekowo-swoistej odpowiedzi. Dlatego autorzy sugeruj¹ wykonywanie
w pierwszej kolejnoci LTT i CD69, a w uzupe³nieniu - w razie
ujemnych wyników  oznaczeñ cytokin. Wród innych testów diagnostycznych przeznaczonych do wykrywania czynników przyczynowych w polekowych reakcjach opónionych zainteresowanie budzi tak¿e oznaczanie granzymu B, granulizyny i perforyny,
jako mediatorów reakcji cytotoksycznych.
W diagnostyce natychmiastowych reakcji nadwra¿liwoci na
leki coraz wiêksz¹ popularnoæ zyskuje w ostatnich latach test
aktywacji bazofilów [5]. Bazofile s¹ komórkami stosunkowo ³atwymi do stymulacji i identyfikacji przy pomocy cytometrii przep³ywowej, dlatego mog¹ s³u¿yæ jako wskaniki obecnoci uczulenia IgE-zale¿nego. Pod wp³ywem wi¹zania z antygenem alergenowym swoiste IgE przy³¹czone do receptorów wysokiego powinowactwa na bazofilach powoduj¹ ich aktywacjê, której wyk³adnikiem jest ekspresja markerów powierzchniowych, takich jak CD63
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i CD203c, a nastêpnie wewn¹trzkomórkowych (np. fosforylowany p38MAPK). Test aktywacji bazofilów jest wykorzystywany g³ównie do diagnostyki reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe, ale te¿ chinolony [6], blokery p³ytki nerwowo-miêniowej,
a wród niesteroidowych leków przeciwzapalnych  pyrazolony.
Pomimo coraz szerszego stosowania BAT w alergii na leki nadal
wiele kontrowersji budz¹ kwestie metodyczne, jak optymalny czas
stymulacji lekiem, znaczenie dla wyników preinkubacji badanej
krwi z IL-3, maksymalny dopuszczalny czas pomiêdzy pobraniem
próbki a wykonaniem badania (nawet do 48 godzin), czy te¿ wybór optymalnego markera aktywacji spomiêdzy najczêciej u¿ywanych CD63 i CD203c. Podnoszona jest koniecznoæ standaryzacji stosowanych protoko³ów, chocia¿by w zakresie u¿ywanych
stê¿eñ leków, co jest nieodzownym warunkiem dla mo¿liwoci
porównywania wyników pochodz¹cych z ró¿nych pracowni i publikowanych przez ró¿nych autorów. BAT by³ przez niektóre zespo³y badawcze z powodzeniem stosowany w diagnostyce reakcji nadwra¿liwoci na ró¿ne preparaty z grupy niesteroidowych
leków przeciwzapalnych [7]. Inni autorzy zdecydowanie neguj¹
przydatnoæ tego testu w takim zastosowaniu [8]. Uzasadniona w
tej kwestii wydaje siê propozycja przyjêcia potencjalnego mechanizmu badanych reakcji nadwra¿liwoci jako punktu wyjciowego
do doboru metod diagnostyki in vitro. Wówczas test aktywacji
bazofilów jest najpewniej nieadekwatnym narzêdziem diagnostycznym w przypadku  dominuj¹cych ilociowo, ale nie jedynych w
tej grupie reakcji polekowych  reakcji zale¿nych od hamowania
cyklooksygenazy. Ciekawa w tym kontekcie jest obserwacja Celesnika i wsp., którzy stwierdzili, ¿e BAT z kwasem acetylosalicylowym zdecydowanie lepiej ró¿nicuje chorych z dodatnim i ujemnym testem prowokacyjnym na ten lek, jeli nie wystêpuje u nich
choroba wspó³istniej¹ca, taka jak astma oskrzelowa [9]. Obiecuj¹ca jest perspektywa wykorzystania do testów aktywacji bazofilii
metabolitów leków oraz koniugatów leków z albumin¹. Nale¿y te¿
pamiêtaæ o naturalnych ograniczeniach BAT, jak wystêpowanie w
populacji ogólnej 5 do 10% osób z nieaktywnym szlakiem aktywacji bazofilów drog¹ IgE-zale¿n¹ (non-responders).
Wa¿ne z praktycznego punktu widzenia i podkrelane przez
ekspertów jest oszacowanie negatywnej wartoci predykcyjnej
testów prowokacyjnych (NPV  negative predictive value) z lekami wykonywanych u chorych. NPV okrela prawdopodobieñstwo
wykluczenia nadwra¿liwoci na testowany lek na podstawie testu
prowokacyjnego. W wieloorodkowym badaniu powiêconym
ocenie NPV w testach z beta-laktamami podano ewaluacji chorych po up³ywie co najmniej 6 miesiêcy od prowokacji [10]. Jedynie 25,8% badanych zosta³o w tym czasie reeksponowanych na
beta-laktam zweryfikowany wczeniej negatywnie w tecie prowokacyjnym. W tej grupie 7,6% chorych zareagowa³a po ponownym podaniu leku zmianami skórnymi pod postaci¹ pokrzywki lub
osutki. ¯adna z raportowanych reakcji nie zosta³a zakwalifikowana jako ciê¿ka. Pacjentów, którzy wyrazili zgodê poddano ponownemu testowi prowokacyjnemu. Wartoæ NPV oszacowano ostatecznie na 94,1%. Chocia¿ NPV nie osi¹ga 100% nale¿y podkreliæ, ¿e ¿aden z fa³szywie ujemnych pacjentów nie dowiadczy³
ciê¿kich reakcji nadwra¿liwoci przy reekspozycji, co powinno
sk³aniaæ lekarzy ordynuj¹cych na co dzieñ beta-laktamy u tych
chorych do postêpowania zgodnie z wynikami przeprowadzonych
testów alergologicznych.
Ciê¿kie polekowe reakcje skórne
Do najczêciej obecnie badanych ciê¿kich polekowych reakcji skórnych nale¿y zespó³ Stevensa-Johnsona (SJS) i zespó³ toksycznej nekrolizy naskórka (TEN). S¹ one reakcjami zagra¿aj¹cymi ¿yciu chorego, charakteryzuj¹cymi siê masywn¹ nekroliz¹
komórek epidermalnych. W 2008 roku Chung i wsp. opisali rolê
granulizyny, jako kluczowego mediatora odpowiadaj¹cego za
mieræ keratynocytów w przebiegu tych schorzeñ [11]. Granulizyna to cz¹steczka o w³aciwociach cytolitycznych i prozapalnych
obecna w limfocytach T i komórkach NK. Jest uwa¿ana za póny
(3-5 dni) marker aktywacji komórek. Bierze udzia³ te¿ w odpowiedzi przeciwko guzom nowotworowym, bakteriom, grzybom i paso¿ytom [12]. Wykazano jej obecnoæ w p³ynie ze zmian pêcherzowych u chorych z SJS i TEN oraz komórkach wystêpuj¹cych
w tym p³ynie. Jej stê¿enie w p³ynie pêcherzowym by³o wielokrotnie wy¿sze ni¿ stê¿enie innych substancji uwa¿anych za istotne
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w patomechanizmie schorzenia  perforyny, granzymu B i rozpuszczalnego FasL. Z kolei Abe i wsp. porówna³ stê¿enia we krwi
granulizyny w momencie wyst¹pienia zmian skórnych u chorych
z pospolitymi osutkami polekowymi, jak osutka grudkowo-plamista i chorych z SJS/TEN, stwierdzaj¹c, ¿e s¹ one wyranie podwy¿szone jedynie w przypadku SJS/TEN [13]. Stê¿enie granulizyny koreluje dodatnio z nasileniem objawów klinicznych. Substancja ta mo¿e zatem w przysz³oci s³u¿yæ, jako potencjalny
marker diagnostyczny pomocny we wczesnym ró¿nicowaniu osutek polekowych i rozpoznawaniu ciê¿kich reakcji, a tak¿e jako cel
terapeutyczny, bowiem jej blokowanie ma zapobiegaæ niszczeniu
keratynocytów i zatrzymywaæ progresjê choroby.
Nadal trwaj¹ intensywne badania nad uwarunkowaniami genetycznymi SJS i TEN. Dotychczas wykryto allele odpowiedzialne za istotny wzrost ryzyka wyst¹pienia objawów przy stosowaniu poszczególnych leków: HLA-B*5801 dla alopurinolu, HLAB*1502 dla karbamazepiny, a póniej obci¹¿aj¹c¹ rolê HLA-B*1502
tak¿e w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych: fenytoiny, lamotryginy, oksykarbamazepiny [14], które posiadaj¹ w budowie piercieñ aromatyczny, taki jak karbamazepina. To podobieñstwo w strukturze chemicznej mo¿e odpowiadaæ za analogiczny patomechanizm wywo³ywania SJS/TEN u pacjentów obci¹¿onych genetycznie, dlatego w przypadku wyst¹pienia reakcji
po jednym z wymienionych leków zaleca siê unikanie tak¿e wszystkich pozosta³ych. Co wiêcej niektórzy autorzy proponuj¹ prewencyjne badanie przesiewowe w kierunku obecnoci HLA-B*1502
przed w³¹czeniem leczenia karbamazepin¹ [15].
W leczeniu SJS i TEN stosowane s¹ kortykosteroidy, immunoglobuliny i plazmafereza. Precyzyjne okrelenie skutecznoci
poszczególnych interwencji terapeutycznych zgodnie ze wspó³czesnymi wymogami randomizowanych badañ klinicznych jest
trudne z powodu znikomej iloci wyspecjalizowanych orodków
lecz¹cych wiêcej ni¿ kilku chorych rocznie. Ostatnio podjêto próbê oceny skutecznoci cyklosporyny podawanej doustnie (3mg/kg/d
przez 10 dni, ze stopniow¹ redukcj¹ dawki w ci¹gu miesi¹ca) w otwartym badaniu drugiej fazy. Uzyskano zachêcaj¹ce wyniki, które jednak
wymagaj¹ potwierdzenia w dalszych badaniach [16].
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Europejska Akademia Alergii i Immunologii Klinicznej przygotowuje klasyfikacjê polekowych reakcji po NLPZ wzorowan¹ na
podziale zaproponowanym przed laty przez Stevensona i wsp.
[17]. Ma ona zawieraæ rozró¿nienie chorych reaguj¹cych na jeden lub wiêcej leków z grupy NLPZ, a tak¿e uwzglêdniaæ wystêpowanie przewlek³ych chorób wspó³istniej¹cych, jak astma oskrzelowa i przewlek³a pokrzywka. Bêdzie to na pewno wa¿ny krok wiod¹cy do usystematyzowania wiedzy o tych reakcjach, a w konsekwencji
u³atwiaj¹cy ich diagnostykê i terapiê. Stale podnoszona jest kwestia jest desensytyzacji na NLPZ. Nie wykorzystuje siê jej czêsto w
praktyce klinicznej, choæ wed³ug ekspertów w tej dziedzinie mo¿e
przynosiæ istotne korzyci chorym [18]. Stosowane dawki kwasu
acetylosalicylowego (ASA) zale¿¹ od celu, z powodu którego rozpoczyna siê desensytyzacjê. W przypadkach kardiologicznych wystarczaj¹ce jest utrzymanie dziennej poda¿y na poziomie 80 mg,
ale jeli celem jest utrzymanie krzy¿owej tolerancji pomiêdzy ró¿nymi lekami z grupy NLPZ (np. u chorych z dolegliwociami reumatologicznymi) nale¿y podawaæ 325 mg ASA. By uzyskaæ efekt
leczniczy u pacjentów ze schorzeniami dróg oddechowych zaostrzanymi przez aspirynê podaje siê nawet 650 mg ASA 2 razy dziennie, z mo¿liw¹ redukcj¹ do 2 razy dziennie 325 mg, po 1-6 miesi¹cach. Takie dawki wzbudzaj¹ oczywicie obawy lekarzy praktyków
o wyst¹pienie dzia³añ niepo¿¹danych, jak krwawienia z przewodu
pokarmowego. Poniewa¿ w tej grupie chorych wspó³istniej¹ niekiedy pospolite alergie wziewne, np. na roztocza kurzu domowego
pojawiaj¹ siê interesuj¹ce badawczo i praktycznie pytania o wp³yw
ewentualnej swoistej immunoterapii na przebieg schorzenia podstawowego. Nie przeprowadzono jeszcze badañ klinicznych pozwalaj¹cych jednoznacznie na nie odpowiedzieæ. Riemer i wsp. opublikowali w br. interesuj¹c¹ pracê wi¹¿¹c¹ wystêpowanie reakcji
natychmiastowych po przyjêciu diklofenaku ze stosowaniem inhibitorów pompy protonowej, które maj¹ zwiêkszaæ ryzyko pojawiania siê tego typu reakcji [19]. Przysz³e publikacje tej grupy z
pewnoci¹ dostarcz¹ kolejne ciekawe wyniki, pomocne w g³êbszym rozumieniu zjawisk zwi¹zanych z nadwra¿liwoci¹ na NLPZ.
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Medyczne bazy danych
Sta³ym problemem w badaniach nad reakcjami nadwra¿liwoci na leki jest niedobór wiêkszych jednorodnych grup chorych.
Ró¿ne leki wywo³uj¹ce dolegliwoci i ró¿norodnoæ objawów reakcji polekowych sprawiaj¹, ¿e zebranie grupy chorych o podobnej charakterystyce klinicznej stanowi du¿¹ trudnoæ. Pomoc¹ w
tej sytuacji s¹ wieloorodkowe medyczne bazy danych, w których
mo¿na zebraæ wiêksz¹ liczbê jednorodnych przypadków chorobowych. Przyk³adem takiej bazy dzia³aj¹cej od wielu lat jest RegiSCAR (wczeniej EuroSCAR), której koordynatorzy gromadz¹
dane o ciê¿kich reakcjach polekowych, g³ównie zespole Stevensa-Johnsona i zespole toksycznej nekrolizy naskórka. W oparciu
o wiêksz¹ liczbê danych mo¿liwe jest tworzenie algorytmów postêpowanie wspomagaj¹cych diagnozê i identyfikacjê leków podejrzanych o wywo³anie objawów [20]. Dzia³alnoæ RegiSCAR
pocz¹tkowo ogranicza³a siê do Europy, a obecnie rejestrowane
s¹ dane z ca³ego wiata. Wiêcej informacji na temat bazy mo¿na
znaleæ pod adresem http://www.regiscar.uni-freiburg.de. Inna
podobna inicjatywa zwi¹zana z reakcjami nadwra¿liwoci na leki
to ENCAD (European Network for Cutaneous Adverse Effects of
Drug), która w odró¿nieniu od RegiSCAR skupia siê na reakcjach
nie zagra¿aj¹cych ¿yciu. Proponowane s¹ w jej zakresie dyskusje i telekonferencje medyczne, a jednym z podstawowych zadañ
jest rozwiniêcie komputerowego algorytmu postêpowania w przypadkach reakcji u pacjentów stosuj¹cych jednoczenie kilka leków. Algorytm ma wspomagaæ lekarza prowadz¹cego w decyzji
o kolejnoci i iloci odstawianych u chorego leków. Do zbieranych informacji zbieranych o indukowanych przez leki reakcjach
skórnych nale¿¹: miejsce i wygl¹d zmian, dane o podejrzanym
leku, objawy towarzysz¹ce, wyniki laboratoryjne i histopatologiczne. Adres internetowy ENCAD to www.encad-telederma.net.
Jakoæ ¿ycia
Jednym z zagadnieñ zupe³nie dotychczas zaniedbywanych
by³a ocena jakoci ¿ycia zwi¹zanej za zdrowiem u chorych z przebytymi reakcjami nadwra¿liwoci na leki. Potoczne obserwacje
poczynione podczas kontaktu z chorymi z tej grupy pozwalaj¹ na
stwierdzenie, ¿e wielu z nich prze¿ywa lêk przed kolejnymi reakcjami polekowymi, a rutynowa farmakoterapia jest czêsto znacznie utrudniona z powodu ograniczeñ wynikaj¹cych z zaleceñ lekarskich otrzymanych po wczeniejszych incydentach reakcji
polekowych. Zakaz stosowania ca³ych grup terapeutycznych leków przeciwbólowych, znieczulaj¹cych lub antybiotyków powoduje, ¿e jakoæ codziennego funkcjonowania tych chorych jest
istotnie obni¿ona. W porównaniu z takimi jednostkami chorobowymi jak astma oskrzelowa, czy alergiczny nie¿yt nosa iloæ danych o wp³ywie reakcji polekowych na jakoæ ¿ycia chorych jest
znikoma. Rozpoczê³y siê ju¿ jednak z systematycznie przeprowadzone badania w tym zakresie. Warto zwróciæ uwagê, ¿e rutynowo stosowane generyczne kwestionariusze jak SF-36 odnosz¹ce siê do sprawnoci fizycznej, w przypadku reakcji polekowych s¹ nieadekwatne. Dlatego nale¿a³o utworzyæ kwestionariusz
swoisty dla badanego zjawiska, który uwzglêdnia np. znaczenie
dla chorego desensytyzacji lub wprowadzenia skutecznego leku
alternatywnego.
Podsumowanie
G³ówne oczekiwania zwi¹zane z badaniami nad reakcjami
nadwra¿liwoci na leki to precyzyjne okrelenie czynników ryzyka, szczególnie w przypadku reakcji ciê¿kich oraz skuteczna identyfikacja leku bêd¹cego czynnikiem przyczynowym, poniewa¿ strategia terapeutyczna polegaj¹ca na eliminacji ka¿dego kolejnego
podejrzanego leku jest zwykle uci¹¿liwa dla pacjenta, a w d³u¿-
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szej perspektywie czasowej czêsto niemo¿liwa. Wyniki badañ nad
mechanizmami reakcji nadwra¿liwoci na leki rozpatrywane w
szerszym kontekcie daj¹ wgl¹d w oddzia³ywanie uk³adu immunologicznego cz³owieka z ksenobiotykami.
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