
83

Salmonowicz B. i in.: Choroba Dühringa u dzieci z cukrzycą typu 1

Endokrynologia Pediatryczna
Pediatric Endocrinology

Vol. 12/2013 Nr 1(42)

Choroba Dühringa u dzieci z cukrzycą typu 1

Dühring Disease in Children with Type 1 Diabetes Mellitus

Barbara Salmonowicz, Joanna Chrzanowska, Anna Noczyńska

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu 

Adres do korespondencji:  Barbara Salmonowicz, Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu, 
   ul. Hoene-Wrońskiego 13 c ,50-376 Wrocław, Poland, tel.717703121, fax 713280682, 
   email: barbarasalmonowicz@op.pl

Słowa kluczowe: choroba Dühringa, celiakia, cukrzyca typu 1, zmiany skórne
Key words: Dühring disease, celiac disease, diabetes mellitus type 1, dermatosis

STRESZCZENIE/ABSTRACT

Opryszczkowate zapalenie skóry (dermatitis herpetiformis, DH) zostało opisane przez Louisa Dühringa w roku 1884. 
Jest chorobą autoimmunologiczną, w której patogenezie istotną rolę odgrywa nietolerancja glutenu. Na szczycie bro-
dawek blisko granicy skórno-naskórkowej dochodzi do odkładania się ziarnistych złogów IgA, które wykrywa się 
stosując metodę immunofluorescencji bezpośredniej. Zmiany skórne o różnym typie (grudki, rumienie, niewielkie 
pęcherze), swędzące, układające się symetrycznie, najczęściej zlokalizowane są na łokciach i kolanach, karku, owło-
sionej skórze głowy oraz skórze twarzy, łopatkach, okolicy krzyżowej i pośladkach. Przedstawiamy trzech pacjentów, 
u których cukrzyca typu 1 współwystępowała z zapaleniem tarczycy, celiakią oraz opryszczkowatym zapaleniem skó-
ry. Endokrynol. Ped. 12/2013;1(42):83-88.

Dermatitis herpetiformis (DH) was described by Louis Dühring in 1884. In the pathogenesis of this autoimmune 
disease, gluten intolerance plays the most important role. At the top of the wart near the border of the dermal-
epidermal comes to the deposition of granular IgA deposits, which are detected using direct immunofluorescence 
method. The skin lesions of various types (papules, erythema, small blisters), itching, arranged symmetrically, usually 
located on the elbows, knees, neck, scalp, face, shoulders, sacral region and buttocks. The paper presents three patients 
with type 1 diabetes coincided with autoimmune thyroid disease, celiac disease and dermatitis herpetiformis. Pediatr. 
Endocrinol. 12/2013;1(42):83-88.
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rzeniami stwierdza się specyficzne antygeny zgod-
ności tkankowej w regionie HLA-DQ (DQ2 i DQ8). 
[2]. Podstawą terapii DH jest eliminacja glutenu 
z diety. Zmiany skórne wycofują się w ciągu mie-
sięcy, do roku po wprowadzeniu diety bezgluteno-
wej. Ustąpienie zmian skórnych można przyspie-
szyć, podając doustnie sulfony, takie jak dapson [3]. 
W pracy prezentujemy trzech pacjentów, u których 
cukrzyca typu 1 (DM1) współwystępowała z zapa-
leniem tarczycy, CD oraz DH.

Pacjent 1 
U obecnie 17-letniego chłopca w 5 roku życia 

rozpoznano DM1. W 6 roku życia był hospitali-
zowany z powodu ostrej pokrzywki z zapaleniem 
stawów skokowych i kolanowych, w leczeniu sto-
sowano Fenicort i Majamil. W badaniach dodatko-
wych stwierdzono nieznacznie podwyższone mia-
no przeciwciał przeciw tyreoperoksydazie (ATPO),
w badaniu USG tarczycy obraz prawidłowy. Zale-
cono leczenie lewotyroksyną. W 9 roku życia chło-
piec był hospitalizowany w Klinice Chorób In-
fekcyjnych z powodu ostrego zapalenia wątroby 
z cholestazą (AspAT 1891 U/l; AlAT 1936 U/l; bi-
lirubina 8,55mg/ml). Wykluczono autoimmunolo-
giczne zapalenie wątroby (nie ustalono etiologii 
choroby). Zalecono diagnostykę w kierunku celia-
kii w ramach wizyty w Poradni Gastroenterologicz-
nej. Po uzyskaniu dodatniego wyniku badania sero-
logicznego w kierunku choroby trzewnej zalecono 
dietę bezglutenową (nie wykonano biopsji jelita). 
Chłopiec na kontrolne wizyty diabetologiczne zgła-
szał się niesystematycznie – co dwa lata, lewoty-
roksynę przyjmował nieregularnie, nie przestrzegał 
diety bezglutenowej. W latach 2005, 2007 i 2009 
hospitalizowany w Klinice Endokrynologii i Dia-
betologii Wieku Rozwojowego z powodu niewy-
równania metabolicznego cukrzycy W 15 roku ży-
cia, z uwagi na utrzymywanie się podwyższonego 
miana IgAEmA, zdecydowano o wykonaniu biop-
sji jelita cienkiego. W badaniu histopatologicznym 
wycinka błony śluzowej dwunastnicy stwierdzono 
wyraźnie skrócone kosmki i przerost krypt jelito-
wych, w zrębie obecny intensywny, przewlekły na-
ciek zapalny, obraz morfologiczny odpowiadał za-
nikowi III stopnia wg skali Marsha. Zalecono dietę 
bezglutenową. W 16 roku życia chłopiec, po rocz-
nej przerwie, zgłosił się na wizytę kontrolną w Po-
radni Diabetologicznej. W wywiadzie podawał, że 
od około ośmiu miesięcy obserwuje zmiany skór-
ne. W badaniu przedmiotowym na skórze wyprost-
nych części kończyn, pośladkach oraz głowy owło-

Wstęp

Choroby o podłożu autoimmunologicznym 
mogą dotyczyć wielu narządów i często mogą ze 
sobą współistnieć [1]. Opryszczkowate zapalenie 
skóry (dermatitis herpetiformis, DH) jest chorobą 
autoimmunologiczną, mającą ścisły związek z nad-
wrażliwością na gluten i według niektórych auto-
rów choroba określana jest jako skórna manifesta-
cja celiakii (CD) [2].

Diagnostyka DH oparta jest na stwierdzeniu 
w badaniu fizykalnym charakterystycznych zmian 
skórnych, ocenie markerów serologicznych oraz na 
badaniu histopatologicznym i immunofluorescen-
cyjnym materiału pobranego z biopsji skóry [3]. 
Typowymi zmianami skórnymi dla DH są pęche-
rzyki oraz grudki na rumieniowej podstawie. Cha-
rakterystyczną cechą kliniczną jest bardzo nasilony
świąd, dlatego w wyniku drapania okolic zmienio-
nych mogą dominować wtórne zmiany, takie jak 
przeczosy i nadżerki. Najczęściej zmiany zlokali-
zowane są symetrycznie na powierzchniach wy-
prostnych łokci i kolanach, w okolicy krzyżowej 
i na pośladkach, na twarzy oraz owłosionej skórze 
głowy. Bardzo podobne zmiany mogą występować 
w wielu innych chorobach skóry, jak np. pemfigo-
idzie, linijnej IgA dermatozie pęcherzowej. Badania
serologiczne są cennym uzupełnieniem diagnosty-
ki, są także pomocne w monitorowaniu aktywno-
ści choroby. DH wykazuje ścisły związek z CD. 
W surowicy chorych z DH wykrywa się przeciwcia-
ła IgA skierowane przeciwko endomysium mięśni 
gładkich (IgAEmA) oraz przeciw transglutamina-
zie tkankowej (tTGA). Z odkryciem, że transgluta-
minaza epidermalna (eTGA) jest kluczowym auto-
antygenem w DH, testy serologiczne stwierdzające 
obecność przeciwciał eTGA mogą stanowić dobre 
badanie przesiewowe. Oznaczenie ich miana cha-
rakteryzuje wysoka czułość i specyficzność oraz 
mniejsze koszty i mniejsza inwazyjność w porów-
naniu do biopsji skóry.

W obrazie histopatologicznym materiału pobra-
nego z biopsji skóry typowe dla DH są skupiska 
neutrofili i eozynofili na szczycie brodawek skór-
nych oraz okołonaczyniowy naciek zapalny. Po-
dobny obraz histopatologiczny występuje w pęche-
rzycy IgA i pęcherzowym toczniu rumieniowatym. 
Badaniem rozstrzygającym pozostaje bezpośrednie 
badanie immunofluorescencyjne (direct immuno-
fluorescence, DIF) chorobowo niezmienionej skó-
ry na obecność złogów IgA [3]. Zarówno DH, jak 
i CD mają podłoże genetyczne. U osób z tymi scho-
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sionej na podłożu zapalnym obserwowano zmiany 
grudkowe, liczne przeczosy oraz nadżerki, nasi-
lony świąd. Pacjenta skierowano do Kliniki Der-
matologii, gdzie w pobranym wycinku z niezmie-
nionej skóry pośladka, w bezpośrednim badaniu 
immunofluorescencyjnym, potwierdzono DH. Za-
lecono dietę bezglutenową oraz rozpoczęto lecze-
nie sulfonami. Chłopiec lek przyjmuje regularnie, 
zmiany skórne wycofały się.

Wyniki badań dodatkowych podano w tabeli I.

Pacjent 2 
U obecnie 17-letniego chłopca w 10 roku życia 

rozpoznano DM1 oraz autoimmunologiczne zapa-
lenie tarczycy (obserwowano podwyższone miano 
ATPO). Z uwagi na utrzymującą się eutyreozę nie 
wymagał leczenia lewotyroksyną. W 12 roku życia 
podczas badań przesiewowych w kierunku celia-
kii (zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego), stwierdzono u niego wysokie 
miano IgAEmA (>200 RU/ml). Skierowany zo-
stał do Kliniki Gastroenterologii, gdzie na podsta-
wie wyniku biopsji jelita rozpoznano CD. Zalecono 
mu dietę bezglutenową. Po roku u chłopca wystą-

piły zmiany skórne w obrębie twarzy, dłoni, przed-
ramion, łokci i kolan oraz na pośladkach pod po-
stacią licznych swędzących grudek, niektóre z nich 
pokryte były strupami. W Klinice Dermatologii wy-
konano biopsję skóry, rozpoznając DH. Na podsta-
wie wywiadu oraz wyników badań dodatkowych 
można stwierdzić, że chłopiec nie przestrzega diety
bezglutenowej, ponieważ zmiany skórne okresowo 
zaostrzają się oraz występują nieuzasadnione niedo-
cukrzenia z neuroglikopenią włącznie, które mogą 
być spowodowane zaburzeniami wchłaniania jeli-
towego.

Wyniki badań dodatkowych podano w tabeli II.

Pacjent 3 
U obecnie 19-letniego pacjenta DM1 rozpozna-

no w 5 roku życia. W 6 roku życia był diagnozowa-
ny w Klinice Gastroenterologicznej z powodu wy-
stąpienia bardzo obfitych stolców i braku łaknienia, 
w wykonanym badaniu histopatologicznym błony 
śluzowej jelita cienkiego nie stwierdzono cech za-
niku kosmków jelitowych. W wieku 14 lat był ho-
spitalizowany z powodu bardzo chwiejnych glike-
mii oraz bólów kolan. W wykonanych badaniach 

Tabela I. Wyniki badań dodatkowych pacjenta 1 A.M.
Table I. Laboratory test of pacient 1

Pacjent A.M. HbA1c% IgA EmA (RU/ml) TSH(uIU/l) ATPO(IU/ml)

2001 8,48 - 5,39(1,48) 51,3

2005 10,6 - 2,24 87,9

2007 9,3 - 4,15 674

2009 8,7 >200,0 5,53 >1000

2011 9,4 >200 >75 >1000

VI 2012 7,2 207,25 14,5 -

VIII 2012 6,8% - 1,25 -

Tabela II. Wyniki badań dodatkowych pacjenta 2 D.S.
Table II. Laboratory test of pacient 2

Pacjent D.S. HbA1c% IgA EmA (RU/ml) TSH(uIU/l) ATPO(IU/ml)

2004 14,1 - 4,34 42,2

2006 8,1 >200 1,76 45,2 

2007 10,3 1,76 38,7 

2009 11,7 >200 0,928 115 

2011 10,9 89,17 1,54 470 
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stwierdzono wysokie miano IgAEmA oraz ATPO. 
Zalecono przyjmowanie lewotyroksyny. Pacjent nie 
przyjmował lewotyroksyny i nie przestrzegał diety 
bezglutenowej, czego dowodem było utrzymywanie 
się w kontrolnych badaniach wysokiego miana IgA-
EmA. W 17 roku życia stwierdzono zmiany skórne
pod postacią swędzącej wysypki drobnogrudko-
wej na łokciach, kolanach i pośladkach. DH została
potwierdzona badaniem immunofluorescencyjnym 
bioptatu skóry, w którym stwierdzono drobnoziar-
niste złogi IgA w szczytach brodawek skórnych. 
Wyniki badań dodatkowych podano w tabeli III.

Omówienie 

Do najczęstszych chorób autoimmunologicz-
nych obserwowanych w populacji wieku rozwo-
jowego należą DM1, CD oraz autoimmunologicz-
ne choroby tarczycy [1]. Według Kaukinen i wsp. 
u osób, u których występują co najmniej dwie cho-
roby o podłożu autoimmunologicznym, ryzyko za-
chorowania na celiakię wynosi 10% [4]. Według 
ISPAD (International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetes) u dzieci i młodzieży chorych 
na cukrzycę typu 1 częstość występowania CD wy-
nosi od 1 o 10%, a autoimmunologiczne zapalenie 
tarczycy typu Hashimoto występuje u 3–8% [5]. 
Obecnie choroby te u osób z DM1 są rozpoznawa-
ne w okresie klinicznie bezobjawowym, ponieważ 
zgodnie z zaleceniami PTD dla pacjentów z DM1 
zaleca się wykonywanie badań przesiewowych 
w kierunku CD oraz chorób tarczycy co 1–2 lata. 

DM1 może również współwystępować z derma-
tologicznymi chorobami o podłożu autoimmunolo-
gicznymi, takimi jak bielactwo, łysienie plackowa-
te czy DH.U prezentowanych pacjentów pierwszą 
zdiagnozowaną chorobą autoimmunologiczną była 
DM1, natomiast chorobę Hashimoto oraz CD roz-
poznano w oparciu o badania przesiewowe w póź-
niejszym czasie. Podkreśla się, że jedynym obja-
wem CD u osób z DM1 może być występowanie 
nieuzasadnionych epizodów hipoglikemii, które ob-

serwowaliśmy u jednego z naszych pacjentów. DH 
i CD mają podobną patogenezę, a w niektórych przy-
padkach mogą współistnieć. W DH i CD występują 
te same markery serologiczne, a pierwotnym auto-
antygenem, przeciwko któremu kierowane są prze-
ciwciała w DH, jest eTGA. W diagnostyce serolo-
gicznej CD wykorzystywane są przede wszystkim 
oznaczenia IgAEmA oraz przeciwko tTGA, które 
ocenia się najczęściej w klasie IgA. Z uwagi na czę-
sto występujący niedobór immunologlobuliny IgA 
konieczne jest oznaczenie jej miana. U pacjentów 
z niedoborem IgA badanie przesiewowe w kierun-
ku CD należy wykonać w klasie IgG. U pacjentów 
z DH nie odnotowano niedoboru IgA, dlatego au-
torzy uważają, że immunoglobulina ta może brać 
udział w powstawaniu zmian skórnych [3].

Transglutaminazy są grupą enzymów pełniących 
wiele fizjologicznych funkcji [6]. Wysunięto hipo-
tezę reakcji krzyżowej przeciwciał przeciw tran-
glutaminazie z różnymi enzymami należącymi do 
tej samej rodziny. Mogłoby to wyjaśnić różną ma-
nifestację kliniczną DH i CD. U osób z rozpozna-
ną DH przeciwciała IgA EmA obecne są u 70–80% 
chorych, a IgA tTGA u 70–90%. Z kolei u osób 
z CD można stwierdzić obecność nie tylko IgA tTGA 
i IgA EmA, ale także IgAe TGA [7].

CD najczęściej ujawnia się w okresie dzieciń-
stwa, natomiast objawy kliniczne DH manifestu-
ją się w wieku późniejszym [2]. U prezentowanych 
pacjentów zmiany skórne wystąpiły kilka lat po 
zdiagnozowaniu CD.Chłopcy nie przestrzegali za-
leceń dietetycznych. Badacze sugerują, że przyczy-
ną zmian skórnych u osób z celiakią może być zja-
wisko wewnątrzcząsteczkowego rozprzestrzeniania 
się epitopów w obrębie transglutaminaz, prowadzą-
ce do powstania przeciwciał o dużym powinowac-
twie do eTG [8]. 

Wnioski

1. DH jest chorobą autoimmunologiczną, która 
może współwystępować z DM1 i CD. 

Tabela III. Wyniki badań dodatkowych pacjenta 3 P.M.
Table III. Laboratory test of pacient 3

Pacjent P.M. HbA1c% IgA EmA (RU/ml) TSH(uIU/l) ATPO(IU/ml)

2007 8,1 108,7 2,08 212

2010 6,3 >200 1,5 162

2011 8,5 61,12 1,79 119
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2. Jednym z czynników ryzyka ujawnienia się 
DH może być nieprzestrzeganie zaleceń diety bez-
glutenowej u dzieci z CD.

3. Zmiany skórne u dzieci z DM1 o charaktery-
stycznej lokalizacji, przebiegające ze świądem, wy-
magają uwagi i diagnostyki w kierunku DH. 
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