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Streszczenie: Choroby autoimmunologiczne to grupa schorzeń, w których dochodzi do uszkodze-
nia tkanek własnych organizmu przez autoreaktywne komórki lub przeciwciała. Zapadalność na 
choroby autoimmunologiczne stale rośnie i coraz częściej dotyczą one młodych dorosłych oraz 
dzieci. Schorzenia autoimmunologiczne mogą być układowe lub ograniczone narządowo, część 
z nich może powodować objawy skórne. Patogeneza tych chorób nie została w pełni wyjaśniona. 
Często wśród potencjalnych czynników wywołujących reakcje autoimmunizacji wymienia się infe-
kcje wirusowe. Brak możliwości leczenia przyczynowego, przewlekłość chorób oraz ich negatywny 
wpływ na jakość życia chorych sprawia, że intensywnie poszukiwane są czynniki patogenetyczne, 
z nadzieją na usprawnienie terapii lub zapobieganie rozwojowi tych schorzeń. W artykule przeana-
lizowano piśmiennictwo dotyczące związku zakażeń wirusowych z powstawaniem i przebiegiem 
wybranych chorób autoimmunologicznych o manifestacji skórnej. 

Słowa kluczowe: choroby autoimmunologiczne, choroby skóry, zakażenia wirusowe 

Summary: In autoimmune diseases the tissues are destroyed by autoreactive cells and antibodies. 
The morbidity in autoimmune diseases is increasing and they affect more and more young adults 
and children. Autoimmune diseases may be systemic or limited to one organ, some of them may 
cause skin symptoms. The pathogenesis of autoimmune diseases has not been completely eluci-
dated. Among possible causes of autoimmune reactions, viral infections are often noted. Lack of 
causal treatment, chronicity of autoimmune diseases and their negative impact on patients’ lives 
make scientist search for pathogenetic factors, with hope for finding better treatment options or 
ways of preventing those diseases. In this article we analized literature regarding the connection of 
viral infections with development and natural course of selected autoimmune skin diseases.
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WPROWADZENIE

Choroby autoimmunologiczne dotyczą kilku procent populacji i często są istot-
ną przyczyną pogorszenia stanu zdrowia oraz skrócenia oczekiwanej długości życia 
chorych. Uznanie choroby jako związanej z zaburzeniami autoimmunologicznymi 
wymaga stwierdzenia, że jest ona konsekwencją odpowiedzi wywołanej przez prze-
ciwciała lub komórki T, skierowanej przeciwko tkankom gospodarza [66]. 

Zapoczątkowanie choroby autoimmunologicznej można uznać za trójstopniowy 
proces, na który składają się: powstanie autoreaktywnych komórek w organizmie, ak-
tywacja komórek układu immunologicznego w odpowiedzi na obecność docelowego 
dla nich antygenu oraz niezdolność układu immunologicznego do zahamowania lub 
eliminacji reakcji autoimmunologicznej. Od dłuższego czasu uważa się, że infekcje 
wirusowe mogą sprzyjać reakcjom autoimmunologicznym, głównie poprzez mimikrę 
molekularną, przypadkową aktywację (ang. bystander activation) oraz ciągłą prze-
dłużającą się stymulację antygenową. Ponadto uważa się, że wirusy odgrywają rolę 
w reaktywacji i przewlekłości procesów autoimmunologicznych [48]. 

Autorem terminu „mimikra molekularna” jest R.T. Damian, który chciał w ten 
sposób określić istnienie podobnych antygenów w mikroorganizmach i w komór-
kach gospodarza. Podobieństwa te miały umożliwiać mikroorganizmom unikanie 
odpowiedzi immunologicznej gospodarza [19]. Mimikra molekularna ma miejsce 
wówczas, gdy podobieństwa między obcymi i własnymi peptydami powodują ak-
tywację autoreaktywnych limfocytów T lub B. Można wyróżnić 4 typy mimikry 
molekularnej: 1) całkowita zgodność na poziomie białkowym między mikroor-
ganizmem a gospodarzem (białko gospodarza jest prezentowane przez wirus), 2) 
homologia na poziomie białkowym między białkiem kodowanym przez mikro-
organizm a gospodarzem, 3) podobne sekwencje aminokwasów i/lub podobne 
epitopy u mikroorganizmu i u gospodarza, 4) strukturalne podobieństwo między 
mikroorganizmem a gospodarzem [65]. 

W ciągu ostatnich lat wykazano związek między infekcjami a chorobami autoim-
munologicznymi, takimi jak: cukrzyca typu 1, stwardnienie rozsiane, zesztywniające 
zapalenie stawów kręgosłupa, miastenia, toczeń rumieniowaty układowy, autoimmu-
nologiczne zapalenie mięśnia sercowego [13, 14]. 

W niniejszej publikacji skupiono się na analizie piśmiennictwa dotyczącego po-
tencjalnych związków między infekcjami wirusowymi a powstawaniem wybranych 
chorób autoimmunologicznych dotyczących skóry.

BIELACTWO

Bielactwo jest schorzeniem charakteryzującym się występowaniem na skórze 
dobrze odgraniczonych jasnych plam, co jest skutkiem przewlekłej utraty funkcji 
melanocytów [44]. Częstość występowania bielactwa na świecie szacuje się na 
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0,5-2% [51]. Mimo, że choroba sama w sobie nie stanowi bezpośredniego zagro-
żenia życia pacjenta, to jej negatywny wpływ na psychikę chorych jest bardzo 
istotny, ponieważ schorzenie wiąże się z defektem kosmetycznym oraz potencjal-
ną stygmatyzacją przez społeczeństwo i pogorszeniem jakości życia. 

W obrazie histopatologicznym skóry z bielactwem widoczny jest brak funk-
cjonujących melanocytów, co można potwierdzić barwieniem Fontana-Massona, 
specyficznym dla melaniny. Głównie we wczesnych stadiach choroby widoczne są 
także zmiany zapalne z naciekami złożonymi z limfocytów CD4+ lub CD8+ [50]. 

 Podobnie jak w przypadku innych chorób autoimmunologicznych, dokładna 
przyczyna rozwoju bielactwa nie jest znana. Podejrzewa się, że infekcja wiruso-
wa może odgrywać rolę wyzwalającą to schorzenie u osoby genetycznie podatnej 
[37]. Uważa się, że limfocyty T indukowane obecnością wirusa mogą atakować 
melanocyty gospodarza. W naskórku chorych na bielactwo wykrywano m.in. wi-
rusy, takie jak CMV i EBV [42, 43]. U pacjentów z bielactwem segmentowym 
stwierdzano obecność wirusa Herpes Zoster [35]. 

Podejrzewano także zależność między bielactwem a przewlekłym wirusowym 
zapaleniem wątroby typu B i C, ale wyniki badań przeciwciał anty-HCV i anty-
-HBV oraz antygenów HBs u chorych z bielactwem nie są jednoznaczne [1, 4, 78]. 

Wykazano natomiast związek między infekcją wirusem HIV u chorych z AIDS 
a rozwojem bielactwa. Pojawianie się zmian skórnych we wczesnej fazie choroby 
i ich późniejsze ustępowanie wskazywać może na indukcję bielactwa przez wiru-
sa HIV. Wczesna faza infekcji HIV wiąże się z różnego typu zaburzeniami immu-
nologicznymi, takimi jak limfadenopatia, poliklonalna aktywacja limfocytów B 
z towarzyszącą hipergammaglobulinemią oraz aktywacja supresorowych limfo-
cytów T. Być może dochodzi wówczas do produkcji autoprzeciwciał przeciwko 
melanocytom lub indukcji odpowiedzi komórkowej skierowanej przeciwko nim 
[73]. Opisywano pojedyncze przypadki pacjentów zakażonych HIV, chorujących 
na bielactwo, u których zmiany uległy repigmentacji po wprowadzeniu wysoce 
aktywnej terapii antyretrowirusowej (HAART). Zjawisko to można prawdopo-
dobnie tłumaczyć immunosupresją związaną z działaniem wirusa HIV lub wpły-
wem leczenie antyretrowirusowego [3, 70].

ŁUSZCZYCA

Łuszczyca jest przewlekłą chorobą zapalną przebiegającą z obecnością cha-
rakterystycznych zmian na skórze w postaci srebrzystych łusek. Jej częstość wy-
stępowania szacuje się na około 0,91-8,50% w światowej populacji. Za możliwe 
przyczyny rozwoju łuszczycy uznaje się infekcje, spożywanie alkoholu, leki, urazy, 
zaburzenia związane z chorobami o podłożu endokrynologicznym [11]. Obraz hi-
stopatologiczny zmian łuszczycowych może być różny, w zależności od ich stopnia 
zaawansowania. W późnych stadiach w badaniu mikroskopowym wycinka skórne-
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go widoczna jest akantoza, czyli pogrubienie warstwy kolczystej, zanik warstwy 
ziarnistej naskórka, wydłużenie „sopli” naskórkowych, tworzenie mikroropni Mun-
ro i krost Kogoja. W skórze widoczny jest obfity naciek zapalny złożony głównie 
z limfocytów T, niewielkiej liczby komórek Langerhansa i neutrofili [24].

Jednym z wirusów, które mogą wpływać na patogenezę łuszczycy jest wirus 
HIV. Infekcja HIV zwiększa ekspresję HLA-DR w keratynocytach, poprzez wy-
dzielanie IFN-γ, co powoduje migrację leukocytów do tkanek skóry i promuje 
ich reakcję na superantygeny bakteryjne, prowadząc do powstawania łuszczyco-
wych zmian skórnych [6, 72]. Ponadto, niektóre białka wirusowe, takie jak GP120 
działają jak superantygeny podczas infekcji HIV, co zwiększa ryzyko wystąpie-
nia łuszczycy [74]. Zauważono również, że u pacjentów z współistniejącą infek-
cją HIV łuszczyca trudniej poddaje się leczeniu, a rzuty występują częściej, niż 
u osób niezainfekowanych wirusem [33]. 

Infekcje wirusowe odgrywają rolę nie tylko w powstaniu choroby, ale mogą 
także indukować kolejne rzuty i zaostrzenia łuszczycy. Sbidian i wsp. badali 
związek między infekcjami górnych dróg oddechowych a następującymi po nich 
zaostrzeniami łuszczycy. U większości z przebadanych pacjentów z zaostrzeniem 
łuszczycy wkrótce po infekcji wynik PCR w kierunku Rhinovirusa i Coronaviru-
sa był dodatni [68].  

De Koning i wsp. badali związek łuszczycy i wirusa brodawczaka ludzkiego. 
Porównywali oni pacjentów z łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry. Badano 
obecność DNA β-HPV oraz przeciwciał przeciwko białku L1 wirusa. DNA wirusa 
wykryto u 100% pacjentów z łuszczycą i 81% pacjentów z atopowym zapaleniem 
skóry. Przeciwciała przeciwko białku L1 wirusa były natomiast obecne u 88% 
pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i 56% pacjentów z łuszczycą [22].

TWARDZINA UKŁADOWA

Twardzina układowa jest rzadką chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu któ-
rej występuje włóknienie skóry oraz narządów wewnętrznych, takich jak serce, płu-
ca, przełyk, nerki. Do rozwoju twardziny dochodzi wskutek nieprawidłowej funkcji 
układu immunologicznego, nadprodukcji kolagenu i zaburzeń naczyniowych. W ob-
razie histopatologicznym stwierdza się pogrubienie i hialinizację głębokich warstw 
skóry, podskórnej tkanki tłuszczowej i powięzi mięśniowej. Może dochodzić do zani-
ku przydatków, pogrubienia naczyń krwionośnych i zwężenia ich światła. Obecne są 
okołonaczyniowe nacieki zapalne złożone z limfocytów  T CD4+ [76].

Przyczyna powstawania tej choroby ciągle pozostaje nieznana, mimo prowa-
dzenia wielu analiz. Podejrzewa się wpływ czynników genetycznych i środowi-
skowych, ale w jednym z badań wykazano bardzo niską zgodność występowania 
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twardziny układowej u homozygotycznych bliźniąt, co sugeruje, że czynniki śro-
dowiskowe odgrywają tu bardziej istotną rolę [32]. 

Wśród potencjalnych czynników infekcyjnych podejrzewanych o związek 
z powstawaniem twardziny układowej można wyróżnić m.in: herpeswirusy, re-
trowirusy i CMV. Białka retrowirusowe oraz antygen topoizomerazy I (antygen 
będący celem autoprzeciwciał u chorych z twardziną układową) wykazują homo-
logię niektórych sekwencji, co może sugerować związek przyczynowo-skutkowy 
między infekcją tymi patogenami a twardziną układową [49]. Wykazano także 
obecność przeciwciał przeciwko białkom retrowirusowym u chorych na twardzi-
nę układową [20]. 

Niektóre badania sugerują z kolei związek infekcji wirusem CMV z zapocząt-
kowaniem rozwoju twardziny układowej. Wykazano częstsze występowanie prze-
ciwciał IgA przeciwko CMV u pacjentów z twardziną układową. Przeciwciała te 
mają zdolność indukowania apoptozy w komórkach śródbłonka [59]. Opisywane 
przypadki występowania twardziny układowej wkrótce po infekcji wirusem CMV 
również mogą wskazywać na prawdziwość tej teorii [34].

Altschuler i wsp. podejrzewali istnienie związku między infekcją parwowi-
rusem B19 a twardziną układową. W surowicy pacjentów z twardziną układową 
często wykrywano obecność przeciwciał przeciwko białku NS-1 parwowirusa 
B19, ale DNA wirusa wykrywano w surowicy tylko u niewielkiego odsetka cho-
rych. Wykazano natomiast obecność DNA wirusa w szpiku kostnym chorych na 
twardzinę, czego nie obserwowano w grupie kontrolnej [2].

Wirus EBV również jest brany pod uwagę jako jeden z prawdopodobnych 
czynników, który może wpływać na rozwój twardziny układowej. Efthymiou 
i wsp. badali surowicę pacjentów chorych na twardzinę układową pod kątem 
obecności przeciwciał przeciwko wirusowym antygenom VCA, EA i EBNA. Wy-
kazano, że przeciwciała te występują częściej u chorych na twardzinę, niż u po-
pulacji zdrowej, co może wskazywać na istnienie związku między infekcją EBV 
a powstawaniem twardziny układowej [29]. 

LISZAJ PŁASKI

Liszaj płaski jest chorobą zapalną o etiologii najprawdopodobniej autoimmu-
nologicznej, charakteryzuje się występowaniem na skórze swędzących czerwo-
nych zmian grudkowych z prążkami Wickhama, deformacją paznokci oraz obec-
nością białych plam na śluzówkach [25]. W obrazie histopatologicznym liszaja 
płaskiego można zauważyć zwyrodnienie, apoptozę i martwicę keratynocytów 
warstwy podstawnej naskórka. Na granicy skórno-naskórkowej obecny jest obfity 
naciek z limfocytów i makrofagów. Głównym patomechanizmem w liszaju pła-
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skim jest zwiększenie apoptozy keratynocytów i hamowanie apoptozy limfocy-
tów T [40, 52]. Przyczyny powstawania liszaja płaskiego nie są znane, wiąże się 
go m.in. z różnymi innymi chorobami autoimmunologicznymi, nowotworowymi 
i infekcjami wirusowymi, głównie wirusem HCV [38].

W 1991 Mokni i wsp. opisali przypadek pacjenta z potwierdzonym zakaże-
niem HCV i współistniejącym liszajem płaskim [58]. Wkrótce potem opisano 
także pierwszy przypadek pacjenta zakażonego HCV, u którego rozpoznano liszaj 
płaski jamy ustnej [36]. W późniejszych badaniach epidemiologicznych związek 
między liszajem płaskim a zakażeniem HCV potwierdzał się [67, 23, 5]. Opraco-
wano kilka hipotez, które miałyby wyjaśnić tę zależność. W jednej z nich zakła-
da się, że wirus HCV zapoczątkowuje proces autoimmunologiczny, co może po-
twierdzać wykrywanie autoprzeciwciał w surowicy pacjentów z liszajem płaskim 
i infekcją HCV [53]. Jednakże w badaniach Carrozzo i wsp. wykazano, że chorzy 
na liszaj płaski zakażeni wirusem HCV nie wykazują wyższych stężeń autoprze-
ciwciał, niż osoby niezakażone tym wirusem [9]. Współistnienie liszaja płaskiego 
i zakażenia HCV niesie za sobą implikacje kliniczne, ponieważ wiele osób zaka-
żonych tym wirusem nie jest tego świadomych. Jeśli pacjenci z liszajem płaskim 
byliby rutynowo badani pod kątem zakażenia HCV, być może udałoby się uniknąć 
u części z nich potencjalnych odległych skutków zakażenia, takich jak marskość 
czy rozwój raka wątrobowokomórkowego [54].

Innym wirusem, który może mieć związek z patogenezą liszaja płaskiego jest 
wirus HHV-7. De Vries i wsp. badali próbki skóry chorych z liszajem płaskim, 
pod kątem obecności wirusa HHV-7. Badania immunohistochemiczne wykazały, 
że w naskórku chorych z liszajem płaskim było zdecydowanie więcej komórek 
HHV-7 dodatnich, niż w naskórku osób zdrowych. Ponadto, skóra chorych na 
liszaj płaski zawierała więcej plazmacytoidnych komórek dendrytycznych, które 
występują w schorzeniach indukowanych przez wirusy [26]. 

W badaniu Danielsson i wsp. analizowano możliwy związek między infekcją 
EBV a powstawaniem liszaja płaskiego jamy ustnej i wykazano brak takiej zależ-
ności [21].

PĘCHERZYCA ZWYKŁA

Pęcherzyca zwykła jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, w której 
powstają wiotkie pęcherze w skórze i błonach śluzowych. Zwykle zmiany na ślu-
zówkach poprzedzają zmiany w obrębie skóry. W przebiegu pęcherzycy dochodzi 
do produkcji autoprzeciwciał przeciwko desmogleinie, co powoduje powstawanie 
akantolitycznych pęcherzy śródnaskórkowych. Jednym z czynników, które mogą 
brać udział w powstawaniu pęcherzycy zwykłej są infekcje wirusowe, zwłaszcza 
wywołane przez herpeswirusy, a także CMV i EBV [56]. W badaniu histopato-
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logicznym widoczne są pęcherze z akantolizą powyżej warstwy podstawnej na-
skórka, co oznacza, że warstwa podstawna komórek nabłonka pozostaje na bło-
nie podstawnej, a oddzielają się warstwy wyższe. W skórze właściwej może być 
obecny naciek zapalny [62].

Esmaili i wsp. analizowali związek między infekcją wirusami HSV-1, HSV-2 
oraz HHV-8 a rozwojem pęcherzycy zwykłej. W badanych przez nich próbkach 
nie wykazano DNA wirusów HSV i HHV-8, co według nich sugeruje, że infekcje 
tymi wirusami mogą tylko okazjonalnie współistnieć z pęcherzycą zwykłą [30]. 
Machado i wsp. badali obecność przeciwciał przeciwko HSV-1 i CMV u chorych 
na pęcherzycę zwykłą. Wykazali, że stężenie IgM i IgG przeciwko HSV-1 oraz 
CMV było wyższe u chorych na pęcherzycę zwykłą niż u osób zdrowych [56]. 
W badaniu Vega-Memíje i wsp. oceniono 15 preparatów histopatologicznych po-
chodzących od chorych na pęcherzycę zwykłą, pod kątem reakcji immunohisto-
chemicznej z przeciwciałem anty-HSV-1. We wszystkich badanych przypadkach 
uzyskali reakcję negatywną [77]. Badania Chiu i wsp. oraz Marzano i wsp. suge-
rują z kolei, że terapia immunosupresyjna oraz same zmiany w skórze i błonach 
śluzowych obecne u chorych na pęcherzycę mogą sprzyjać wtórnej infekcji wiru-
sowej [12, 57].

Demirci i wsp. analizowali związek między pęcherzycą a infekcją HCV 
i HBV. Zbadano próbki od 57 pacjentów z pęcherzycą; u wszystkich z nich bada-
nie na obecność przeciwciał anty-HCV w surowicy krwi wyszło negatywnie. Zba-
dano także surowicę pod kątem obecności HBsAg, wynik był dodatni u dwóch 
pacjentów z pęcherzycą, nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między 
populacją chorych a grupą kontrolną [27].

Podejrzewa się także związek infekcji EBV z rozwojem pęcherzycy zwykłej, 
co potwierdzają badania. Porównanie poziomu przeciwciał IgG anty-EBV wyka-
zało, że jest on istotnie wyższy u chorych na pęcherzycę w porównaniu z osobami 
zdrowymi [7]. Tufano i wsp. wykryli DNA EBV w rozmazach krwi obwodowej 
oraz biopsjach skóry chorych na pęcherzycę [75].

Ghalayani i wsp. przeprowadzili badanie mające na celu porównanie pozio-
mu przeciwciał IgG przeciwko HSV-1, HSV-2, CMV i EBV u pacjentów z pę-
cherzycą zwykłą oraz osób zdrowych. Pobrano próbki od 25 osób chorych i 27 
zdrowych. Różnice w stężeniach IgG między badanymi grupami były istotne dla 
przeciwciał anty-HSV-2, anty-CMV i anty-EBV, ale nie dla anty-HSV-1 [39].

ZAPALENIE SKÓRNO-MIĘŚNIOWE

Zapalenie skórno-mięśniowe jest chorobą autoimmunologiczną należącą do 
tzw. idiopatycznych miopatii zapalnych. Klinicznie w przebiegu tego schorzenia 
obserwuje się zmiany skórne, takie jak grudki Gottrona i objaw Gottrona oraz 
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objawy zapalenia mięśni. W obrazie histopatologicznym zapalenia skórno-mię-
śniowego można obserwować zanik naskórka, wakuolizację komórek na granicy 
skórno-naskórkowej, poszerzenie naczyń krwionośnych oraz skąpy naciek limfo-
cytarny [69].

Patogeneza choroby pozostaje nieznana, podejrzewa się wpływ leków, infek-
cji, promieniowania ultrafioletowego, zanieczyszczeń środowiska. Spośród wiru-
sów, które mogą mieć związek z indukowaniem zapalenia skórno-mięśniowego 
należy wymienić: parwowirus B19, wirusy Coxsackie, poliomawirus, EBV, HIV, 
wirusy zapalenia wątroby [8]. 

Parwowirus B19, typowo wywołujący u dzieci rumień zakaźny, wymienia się 
jako potencjalny czynnik biorący udział w patogenezie zapalenia skórno-mięśnio-
wego, ale jak do tej pory liczba badań na ten temat jest niewielka [17]. Christen-
sen i wsp. badali, czy odpowiedź organizmu na infekcję wirusem Coxsackie B 
może mieć związek z patogenezą zapalenia skórno-mięśniowego. Przeciwciała 
wiążące dopełniacz, skierowane przeciwko wirusom Coxsackie B1, B2 i B4 były 
wykrywane zdecydowanie częściej u chorych na młodzieńcze zapalenie skórno-
-mięśniowe niż u osób chorych na młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów 
[15]. Peravali wsp. opisali przypadek chorej, u której zapalenie skórno-mięśniowe 
rozwinęło się po infekcji wirusem EBV oraz antybiotykoterapii. Nie można było 
jednak jednoznacznie stwierdzić, czy u tej pacjentki wirus EBV miał znaczenie 
w patomechanizmie zapalenia skórno-mięśniowego, czy też czynnikiem spraw-
czym była antybiotykoterapia [61]. Zheng i wsp. badali pacjentów z młodzień-
czym zapaleniem skórno-mięśniowym, wykazując wyższy odsetek przeciwciał 
IgG przeciwko antygenom jądrowym wirusa EBV (ang. Epstein-Barr nuclear 
antygen, EBNA) oraz przeciwciał IgG przeciwko antygenom kapsydowym (ang. 
viral capside antygen, VCA) [79].

Han i wsp. analizowali przypadek pacjenta, z rakiem wątrobowokomórko-
wym na tle wieloletniego zakażenia wirusem HBV, u którego rozwinęło się za-
palenie skórno-mięśniowe. Pacjent od 40 lat miał dodatnie wyniki testu na obec-
ność HBsAg i pojawiło się u niego osłabienie mięśni. Zdiagnozowano zapalenie 
skórno-mięśniowe, zastosowano sterydy, a następnie leczenie przeciwwirusowe, 
po którym nieoczekiwanie poprawiła się siła mięśniowa. Nie udało im się nato-
miast wykryć HBsAg ani HBcAg w narządach innych niż wątroba [47]. Opisy-
wano przypadki zakażeń wirusem HBV sporadycznie współistniejące ze scho-
rzeniami, takimi jak: zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe, 
zapalenie stawów, neuropatia, zapalenie naczyń [63]. Wśród możliwych przyczyn 
tego zjawiska wymienia się: powstawanie depozytów krążących kompleksów an-
tygen HBV-przeciwciało, pozawątrobową replikację wirusa HBV, powstawanie 
autoprzeciwciał w reakcji na obecność wirusa HBV oraz indukcję powstawania 
miejscowych kompleksów immunologicznych [46, 71, 41]. 
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TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY

Toczeń rumieniowaty układowy jest przewlekłą chorobą autoimmunolo-
giczną, obejmującą zmiany rozwijające się w skórze, stawach, nerkach, płu-
cach i układzie nerwowym. Na skórze twarzy może pojawić się typowy rumień 
w kształcie motyla, często w związku z ekspozycją na światło słoneczne. Scho-
rzenie przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Przyczyna powstawania tocznia 
nie jest znana, najprawdopodobniej w patogenezie tego schorzenia biorą udział 
czynniki genetyczne i środowiskowe, takie jak: promieniowanie ultrafioletowe, 
tytoń, zanieczyszczenie środowiska, infekcje. 

W obrazie histologicznym widoczna jest atrofia naskórka, pogrubienie błony 
podstawnej, zwyrodnienie wodniczkowe i apoptoza keratynocytów warstwy pod-
stawnej. W skórze widoczny jest obrzęk oraz okołonaczyniowe nacieki z komó-
rek zapalnych [16].

Jednym z wirusów podejrzewanych o związek z rozwojem tocznia rumienio-
watego układowego jest EBV. Wirus EBV powoduje mononukleozę zakaźną i duża 
część populacji ogólnej ma we krwi przeciwciała przeciwko temu wirusowi. Wy-
kazano, że występowanie przeciwciał przeciwko EBV częściej dotyczy chorych 
na toczeń rumieniowaty układowy niż osób zdrowych [28, 18]. Możliwe, że wirus 
EBV aktywuje autoreaktywne limfocyty B, wytwarzające przeciwciała wykazujące 
powinowactwo do tkanek gospodarza. Prawdopodobnie wirus działa także jako su-
perantygen w stosunku do limfocytów T oraz reaguje z cząsteczkami MHC klasy II. 
Dochodzi do aktywacji licznych limfocytów T i przewlekłego stanu zapalnego [60]. 

Innym potencjalnym czynnikiem infekcyjnym wyzwalającym toczeń rumie-
niowaty układowy jest wirus CMV. W badaniach wykazywano obecność DNA 
wirusa CMV oraz wysokie stężenia przeciwciał anty-CMV w klasie IgM u pa-
cjentów ze świeżym rozpoznaniem lub zaostrzeniem tocznia rumieniowatego 
układowego [60, 31]. Guo i wsp. przeprowadzili badanie, które oceniało wpływ 
białka US31 wirusa CMV na rozwój tocznia rumieniowatego układowego. Ba-
dano ekspresję genów CMV w komórkach jednojądrowych krwi obwodowej. 
Wykryto, że gen US31 ulegał silnej ekspresji w  komórkach pochodzących od 
chorych na toczeń rumieniowaty układowy, w porównaniu z osobami zdrowymi. 
Ustalono, że białko US31 pobudza zapalenie mediowane przez NF-κB, z udzia-
łem monocytów i makrofagów. Zapalenie to jest odpowiedzialne za rozwój tocz-
nia rumieniowatego układowego [45]. 

Wirus HIV-1 może sprzyjać rozwojowi tocznia rumieniowatego układowe-
go, poprzez zaburzenie procesów apoptozy oraz funkcjonowania limfocytów T 
pomocniczych. Niektórzy badacze uważają jednak, że przypadki jednoczesnego 
wystąpienia zakażenia HIV i tocznia rumieniowatego mają związek z wpływem 
terapii antyretrowirusowej na odzyskanie funkcji układu immunologicznego [10].
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Infekcja parwowirusem B19 prowadzi do produkcji cytokin i autoprzeciwciał, 
które są obecne również we krwi chorych na toczeń rumieniowaty układowy (np. 
czynnik reumatoidalny, przeciwciała przeciwjądrowe i antyfosfolipidowe). Prawdo-
podobnie autoprzeciwciała te powstają w mechanizmie mimikry molekularnej [55]. 

PODSUMOWANIE

Schorzenia autoimmunologiczne dotykają coraz większej ilości osób na ca-
łym świecie, ale niestety wciąż nie znamy ich konkretnych przyczyn. Od dawna 
podejrzewano wpływ czynników genetycznych oraz egzogennych, między inny-
mi infekcyjnych, na rozwój mechanizmów autoimmunizacji. Na przykład, ludzkie 
endogenne retrowirusy to wirusy endogenne, które są obecne w genomie kręgow-
ców od milionów lat. Układ immunologiczny uznaje je za autoantygeny. Uważa 
się, że mogą brać udział w patogenezie niektórych chorób autoimmunologicznych, 
poprzez infekowanie limfocytów T CD4+ i przełamywanie autotolerancji [31, 64].

Część chorób autoimmunologicznych objawia się zmianami skórnymi, które 
mimo że najczęściej nie stanowią zagrożenia dla życia pacjenta, to jednak znacz-
nie obniżają jakość życia i mają bardzo negatywny wpływ na psychikę i samooce-
nę. W leczeniu wielu chorób autoimmunologicznych niestety wciąż często jedyną 
skuteczną metodą okazują się duże dawki sterydów i brak jest możliwości lecze-
nia przyczynowego. Wśród potencjalnych przyczyn powstawania chorób autoim-
munologicznych często wymienia się infekcje wirusowe, które miałyby działać 
na zasadzie mimikry molekularnej. W niektórych przypadkach wpływ infekcji na 
patogenezę choroby udało się potwierdzić, np. w przypadku wirusa CMV i tocz-
nia rumieniowatego układowego. W innych przypadkach związek przyczynowo-
-skutkowy wciąż pozostaje hipotezą, a wyniki badań są niejednomyślne. Ważnym 
aspektem tych badań jest także fakt, że niektóre choroby autoimmunologiczne 
skóry mogą naprowadzić nas na współistniejące u pacjenta zakażenie. Tak jest np. 
w przypadku zakażenia wirusem HCV i liszaja płaskiego, tak więc jeśli pacjenta 
ze schorzeniem dermatologicznym zbadamy pod kątem infekcji wirusem HCV, 
może uda nam się zapobiec odległym powikłaniom, takim jak marskość wątroby, 
czy rak. Mimo przeprowadzenia wielu badań dotyczących autoimmunologicz-
nych chorób skóry i ich związku z infekcjami wirusowymi, wciąż wiele pytań 
pozostaje bez odpowiedzi.
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