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Toczeñ rumieniowaty noworodków jako przyk³ad
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Neonatal lupus erythematosus as an example of fetal passive
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Toczeñ rumieniowaty noworodków stanowi niezwykle rzadki
zespó³ objawów klinicznych, rozwijaj¹cych siê w nastêpstwie
przechodzenia przez ³o¿ysko matczynych przeciwcia³ przeciwj¹drowych o typie anty-Ro/SSA i/lub anty-La/SSB. W surowicy
noworodków z tym zespo³em oraz ich matek mo¿na ponadto wykryæ
inne rodzaje autoprzeciwcia³, które maj¹ zwi¹zek z przebiegiem
klinicznym choroby. Do najczêciej spotykanych odmian zespo³u
tocznia rumieniowatego noworodków zalicza siê postaæ skórn¹,
sercow¹ i hematologiczn¹, które mog¹ wystêpowaæ oddzielnie lub
w dowolnych po³¹czeniach. Najbardziej niebezpieczn¹ manifestacj¹
kliniczn¹ ze strony uk³adu kr¹¿enia jest wrodzony, ca³kowity blok
uk³adu bodcoprzewodz¹cego serca, który czêsto doprowadza do
zgonu w pierwszych dniach ¿ycia.
W pracy przedstawiono chronologiê zdarzeñ i diagnostykê
zaburzeñ immunologicznych u dziecka z wielopostaciowymi zmianami
skórnymi, które pojawi³y siê we wczesnym okresie noworodkowym.
U ch³opca obserwowano tak¿e powiêkszenie narz¹dów mi¹¿szowych
jamy brzusznej oraz znacznego stopnia niedokrwistoæ, zaburzenia
ze strony uk³adu kr¹¿enia pod postaci¹ tachykardii, wysokich wartoci
cinienia têtniczego i przetrwa³ego otworu owalnego oraz wadê uk³adu
moczowego o typie wstecznego odp³ywu pêcherzowo-moczowodowego. Diagnostyka immunologiczna wykaza³a obecnoæ wysokiego
miana przeciwcia³ przeciwko rybonukleoproteinom o typie wiecenia
plamistym anty-Ro/SSA (1:1280) u dziecka oraz wysokie miano
przeciwcia³ przeciwj¹drowych i przeciwcia³ anty-Sm u matki.
Zastosowane leczenie immunosupresyjne i przeciwzapalne spowodowa³o ust¹pienie zmian skórnych, a wiêc pomylny przebieg
wstêpnej fazy choroby.
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Neonatal lupus erythematosus, characterized by a wide spectrum
of clinical symptoms, is an rare antibody-mediated disorder due to
placentally transmitted maternal autoantibodies to Ro/SSA and/or
La/SSB. The sera of the neonatal lupus mothers and their infants are
positive for a few autoantibodies, which are relevant for prognosis
and the clinical course of the disease. Manifestations of neonatal
lupus erythematosus are variable. Affected tissues commonly include
skin, heart and blood cells, in a single or combined setting. The most
severe symptoms of the disease are the cardiac abnormalities, as the
complete atrioventricular block, which often leads to death within
first days of life.

We report the clinical and diagnostic course of a case
of multiorgan manifestation of neonatal lupus erythematosus
in a 2-months-old boy with a few characteristic symptoms and
atypical cardiac signs. Physical examination revealed skin lesions, hepatosplenomegaly and profound anaemia. There were
multiple episodes of tachycardia, hypertension, persistent
foramen oval as confirmed in echocardiography and urinary
tract disorders of vesicoureteral reflux type. The high titter of
antinuclear antibody and anti-Ro/SSA (1:1280) were found. Simultaneously in maternal blood antinuclear antibody and antiSm antibody were detected. Mother of the child had no clinical
signs. Immunosupressive and anti-inflammatory treatment led
to complete resolution of the skin lesions.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(3), 164-168

Key words: neonatal lupus, anti-Ro/SSA antibodies, anti-La/SSB
antibodies, antinuclear antibodies, skin lesions, cardiac abnormalities

S³owa kluczowe: toczeñ noworodkowy, przeciwcia³a anty-Ro/SSA,
przeciwcia³a anty-La/SSB, przeciwcia³a przeciwj¹drowe, postaæ
skórna, postaæ sercowa

Toczeñ rumieniowaty noworodków (neonatal lupus
erythematosus  NLE) stanowi rzadko spotykany zespó³
objawów klinicznych, które rozwijaj¹ siê w nastêpstwie
przejcia przez ³o¿ysko matczynych przeciwcia³ skierowanych przeciwko ró¿nym sk³adowym j¹dra komórko-

wego, takich jak anty-Ro/SSA (przeciwcia³a przeciwko
antygenowi opornemu na rybonukleazê i trypsynê) i/lub
anty-La/SSB (przeciwcia³a przeciwko antygenowi rybonukleinowo-bia³kowemu, wra¿liwemu na rybonukleazê
i trypsynê) [1]. Przeciwcia³a te, nale¿¹ce do klasy IgG,
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przechodz¹ przez ³o¿ysko kobiet, u których mog¹ wystêpowaæ kliniczne objawy tocznia rumieniowatego uk³adowego (systemic lupus erythematosus  SLE), zespo³u
Sjögrena, mieszanej choroby tkanki ³¹cznej (MCTD), b¹d
te¿ nie maj¹cych ¿adnych objawów choroby uk³adowej
tkanki ³¹cznej [2]. Ocenia siê, ¿e w oko³o 25% przypadków NLE, matki nie wykazuj¹ jawnych klinicznie objawów choroby autoimmunizacyjnej, a 1 do 2% kobiet bez
objawów chorobowych rodzi dzieci z objawami tocznia
rumieniowatego noworodków. W surowicy matek noworodków z NLE oraz u nich samych mo¿na ponadto wykryæ obecnoæ innych rodzajów autoprzeciwcia³, które
mog¹ mieæ zwi¹zek z przebiegiem choroby [3]. Uwa¿a
siê, ¿e pewn¹ rolê w patogenezie NLE odgrywaj¹ czynniki genetyczne, a zw³aszcza haplotyp A1/B8/DR3 [4].
Czêstoæ wystêpowania NLE wynosi 1:12500 ¿ywo
urodzonych noworodków. Zespó³ ten mo¿e ujawniæ siê
w okresie ¿ycia p³odowego, okresie noworodkowym i u niemowl¹t do 6 miesi¹ca ¿ycia. Czêciej spotykany jest
u dziewczynek. Ze wzglêdu na spektrum objawów klinicznych NLE wyró¿nia siê najczêciej postaæ skórn¹, sercow¹ i hematologiczn¹, przy czym ka¿da z nich mo¿e wystêpowaæ oddzielnie lub w dowolnych konstelacjach [2,4].
Postaæ skórna ujawnia siê najczêciej miêdzy 6 a 8
tygodniem ¿ycia dziecka, czêsto pod wp³ywem ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, pobudzaj¹ce keratynocyty do syntezy i ekspresji antygenów na powierzchni komórek. W wyniku reakcji cytotoksycznej z kr¹¿¹cymi autoprzeciwcia³ami dochodzi do rozwoju zmian skórnych, które przybieraj¹ zwykle postaæ rumienia obr¹czkowatego [5].
Postaæ sercowa jest najbardziej niebezpieczn¹ manifestacj¹ NLE i mo¿e stanowiæ bezporednie zagro¿enie
dla ¿ycia dziecka, gdy¿ objawia siê najczêciej jako ca³kowity wrodzony blok serca [6]. Ponadto, w l¿ejszych
przypadkach, mog¹ ujawniæ siê bloki przedsionkowo-komorowe ni¿szych stopni, bloki zatokowo-przedsionkowe,
czy odnóg pêczka Hisa. Z innych nieprawid³owoci kardiologicznych, spotykanych u niemowl¹t z NLE, nale¿y
wymieniæ: zapalenie miênia sercowego, kardiomiopatiê
i zastoinow¹ niewydolnoæ kr¹¿enia [7].
Postaæ hematologiczna charakteryzuje siê wystêpowaniem leukopenii, ma³op³ytkowoci lub przejciowej niedokrwistoci hemolitycznej [4]. Objawy pojawiaj¹ siê zazwyczaj miêdzy 1-2 tygodniem ¿ycia noworodka i ustêpuj¹ pod koniec 2 miesi¹ca.
Ponadto, w przebiegu NLE spotyka siê czasami hepatosplenomegaliê, powiêkszenie wêz³ów ch³onnych oraz
rzadziej - powik³ania nefrologiczne [8,9].
W polskim pimiennictwie pojawi³y siê dotychczas
pojedyncze wzmianki o mo¿liwociach wyst¹pienia zespo³u tocznia rumieniowatego noworodków [10].
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W niniejszej pracy prezentujemy opis tocznia rumieniowatego noworodków (NLE) u ch³opca, urodzonego
przez matkê bez klinicznych objawów choroby autoimmunizacyjnej, u którego poza charakterystycznymi dla tego
zespo³u objawami, stwierdzono atypowe zapalenie p³uc
o etiologii Pneumocystis carinii.
OPIS PRZYPADKU
2-miesiêczne niemowlê p³ci mêskiej o inicja³ach D.G.
(nr historii choroby 992 181), urodzone z ci¹¿y III, porodu
III, fizjologicznego, z mas¹ cia³a 3350g i punktacj¹ w skali
Apgar równ¹ 9 punktów, zosta³o skierowane do Kliniki
Chorób Dzieci AM w £odzi ze szpitala rejonowego celem wyjanienia przyczyny niedokrwistoci, hepatosplenomegalii oraz zmian skórnych, które matka zauwa¿y³a
ju¿ w 2 tygodniu ¿ycia dziecka. Wywiad rodzinny wskazywa³ na obecnoæ wykwitów skórnych rozpoznawanych
jako skaza atopowa u starszej, 12-letniej siostry. Natomiast matka dziecka i jego starszy 3-letni brat nie wykazywali ¿adnych zmian skórnych ani objawów choroby
przewlek³ej.
Przy przyjêciu dziecka do oddzia³u zwraca³y uwagê
objawy skórne pod postaci¹ obr¹czkowatych, ³uszcz¹cych
siê wykwitów z nielicznymi przeczosami, które obejmowa³y twarz oraz skórê ow³osion¹ g³owy, a tak¿e tu³ów
i koñczyny (fot.1). Badaniem fizykalnym stwierdzano ponadto dusznoæ, tachykardiê ok. 200/min. oraz podwy¿szone wartoci cinienia têtniczego krwi, które waha³y
siê w granicach 140 do 160/100mmHg (powy¿ej 90 centyla dla wieku), a tak¿e hepatosplenomegaliê ok. 2-3 cm.
Na podstawie wstêpnie przeprowadzonej diagnostyki radiologicznej u dziecka rozpoznano obustronne, atypowe
zapalenie p³uc o potwierdzonej nastêpnie serologicznie
etiologii Pneumocystis carinii, przebiegaj¹ce z objawami niewydolnoci kr¹¿eniowo-oddechowej. Ponadto w badaniach dodatkowych stwierdzono g³êbok¹ niedokrwistoæ
normobarwliw¹, wymagaj¹c¹ jednorazowego przetocze-

Fot. 1. Objawy skórne
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Tabela I. Zestawienie wybranych wyników badañ laboratoryjnych opisywanego pacjenta

Rodzaj badania
Morfologia krwi:
Hemoglobina (g%) (9,5-14,5)
Erytrocyty (mm3) (3000000-4000000)
Hematokryt (%) (31-41)
MCHC (%) (32-36)
Retikulocyty (%) (5-15)
Leukocytoza (mm3) (6000-18000)
P³ytki krwi (mm3) (150000-450000)
Badania biochemiczne:
ASPAT (U/l) (do 40)
ALAT (U/l) (do 40)
Bilirubina ca³kowita (mg/dl) (0,2-1,0)
Mocznik (mg/dl) (24-38)
Kreatynina (mg/dl) (0,2-0,4)
Miano przeciwcia³ przeciwj¹drowych (≤40)

Przy przyjêciu
(03.03.00)

Data badania
Podczas hospitalizacji
(19.03.00)

Przy wypisie
(17.04.00)

7,5
2461000
23
33
31
9800
197000

10,7
3531000
33
32,4
3
14400
320000

13,5
4387000
41
33
13600
406000

66
56
0,5
15,4
0,31
1/1280

68
60
0,4
19,2
0,37
-

37
74
0,4
19,2
0,37
1/160

nia masy erytrocytarnej, z okresowo podwy¿szon¹ wartoci¹ retikulocytozy od 31 do 136,. Podwy¿szone
wartoci retikulocytozy i niedokrwistoæ (Hb- 7.5 g/dL
i Htk  22%) wskazywa³y na mo¿liwoæ mechanizmu
autoimmunologicznego, lecz poziom bilirubiny pozostawa³
w zakresie wartoci prawid³owych przy nieznacznie tylko podwy¿szonych wartociach transaminaz. Wynik bezporedniego testu antyglobulinowego by³ równie¿ ujemny. Zestawienie wyników badañ laboratoryjnych przedstawiono w tabeli I. Dodatkowo biopsja szpiku wskazywa³a na znacz¹ odnowê uk³adu erytroblastycznego, przy
nieco obni¿onej aktywnoci uk³adu granulocytarnego i megakariocytarnego. W tej sytuacji pog³êbiono diagnostykê
immunologiczn¹, która ujawni³a obecnoæ w surowicy
dziecka przeciwcia³ przeciwj¹drowych (ANA) w mianie
1/1280 z plamistym typem wiecenia, a w immunodyfuzji
obecnoæ linii precypitacyjnych zgodnych z typem Ro, przy
braku przeciwcia³ przeciwko dwunicowemu DNA (ds
DNA). Stwierdzenie tych przeciwcia³ u dziecka sprowokowa³o do przeprowadzenia diagnostyki immunologicznej
u matki, która nie wykazywa³a ¿adnych objawów klinicznych wskazuj¹cych na chorobê uk³adow¹ tkanki ³¹cznej.
U matki miano przeciwcia³ przeciwj¹drowych wynosi³o
powy¿ej 1/2560 z plamistym typem wiecenia, za w immunodyfuzji stwierdzano linie precypitacyjne zgodne
z Sm+, bez obecnoci przeciwcia³ przeciwko dwuniciowemu DNA (ds DNA).
Wyniki badañ by³y podstaw¹ do rozpoznania tocznia
rumieniowatego noworodków. Bior¹c pod uwagê cechy
niewydolnoci kr¹¿eniowej podjêto pog³êbion¹ diagnostykê kardiologiczn¹. Badanie elektrokardiograficzne nie

ujawni³o patologii w zakresie uk³adu bodcoprzewodz¹cego serca. W badaniu echokardiograficznym stwierdzono niewielki przeciek w miejscu otworu owalnego o rednicy 3 mm ze skróconym p³atkiem przednim zastawki aortalnej, bez cech jej niedomykalnoci i z prawid³owym przep³ywem. Zarówno wymiary jam serca, jak i jego kurczliwoæ by³y prawid³owe.
Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej potwierdzi³o miernego stopnia powiêkszenie w¹troby i ledziony
oraz obustronne poszerzenie uk³adu kielichowo-miedniczkowego. Cystografia mikcyjna wykaza³a natomiast obecnoæ lewostronnego wstecznego odp³ywu pêcherzowomoczowodowego.
Zastosowano leczenie przeciwzapalne i immmunosupresyjne, w tym miêdzy innymi glikokortykosteroidy oraz
 w zwi¹zku z zaka¿eniem Pneumocystis carinii  trzytygodniow¹ kuracjê do¿ylnymi dawkami Biseptolu. Dodatkowo stosowano leczenie objawowe (β  blokery, leki
moczopêdne). Postêpowanie to spowodowa³o ca³kowite
ust¹pienie zmian zapalnych w p³ucach, normalizacjê cinienia têtniczego krwi, a tak¿e stopniowe zanikanie zmian
skórnych i zmniejszenie narz¹dów mi¹¿szowych jamy
brzusznej.
Dziecko zosta³o wypisane do domu do dalszej opieki
w poradniach: kardiologicznej i reumatologicznej z zaleceniem kontynuacji leczenia glikokortykosteroidami i lekami moczopêdnymi. Po 4 miesi¹cach opieki w poradni
reumatologicznej zakoñczono ca³kowicie terapiê glikokortykosteroidami, nie obserwuj¹c ju¿ obecnoci zmian skórnych i powiêkszenia narz¹dów mi¹¿szowych.
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DYSKUSJA
Diagnostyka immunologiczna przeprowadzana u noworodków z NLE pozwala na stwierdzenie obecnoci w ich
surowicy przeciwcia³ anty-Ro/SSA i/lub anty-La/SSB,
których przez³o¿yskowa transmisja uznawana jest za najbardziej prawdopodobn¹ przyczynê tej choroby. Jak przedstawiono w tabeli II, wykrycie innych rodzajów przeciwcia³ przeciwj¹drowych mo¿e mieæ zwi¹zek z przebiegiem
klinicznym choroby.
Tabela II. Rodzaje przeciwcia³ stwierdzane u matek noworodków z NLE oraz ich dzieci (wg Warda, 1999) [3]
Rodzaj
przeciwcia³

Typ
fluorescencji

ss DNA

homogenny

Znaczenie
kliniczne

toczeñ indukowany, zmiany
w nerkach
DNA-histony homogenny toczeñ indukowany (leki, UV)
ds DNA
obwodowy zmiany w nerkach, toczeñ
o z³ym rokowaniu
anty-RNP
plamisty
³agodna odmiana tocznia
anty-Sm
plamisty
zmiany w OUN, zapalenie b³on
surowiczych
Anty-Ro/SSA plamisty
postaæ skórna, NLE, zespó³
Sjógrena
Anty-La/SSB plamisty
postaæ skórna, NLE, zespó³
Sjógrena

U opisywanego pacjenta stwierdzono obecnoæ przeciwcia³ anty-Ro - przy braku innych rodzajów przeciwcia³ przeciwj¹drowych - oraz wysokie ca³kowite miano
przeciwcia³ ANA. W momencie rozpoznania u dziecka
obserwowano równie¿ wielopostaciowe zmiany skórne,
które s¹ najbardziej charakterystycznym objawem NLE.
Najczêciej wystêpuj¹ one pod postaci¹ rumienia obr¹czkowatego, obejmuj¹cego twarz wraz z ow³osion¹ skór¹
g³owy oraz koñczyny dziecka [11]. Podobne zmiany na
skórze zaobserwowano u naszego pacjenta. Jak uwidoczniono na fotografii, by³y one rozsiane na skórze ca³ego
cia³a i mia³y charakter rumienia obr¹czkowatego (fot.1).
Z uwagi na wiek dziecka, nie zosta³y stwierdzone w opisywanym przez nas przypadku cechy indukcji zmian skórnych pod wp³ywem promieni s³onecznych, co jest spotykane w wielu doniesieniach o NLE. Oprócz ekspozycji na
promieniowanie ultrafioletowe czynnikiem wyzwalaj¹cym
zmiany skórne mog¹ byæ równie¿ infekcje wirusowe, w
przebiegu których dochodzi do ekspresji na powierzchni
keratynocytów przeciwcia³ anty-SSA/Ro [1]. Objawy skórne w przebiegu NLE czêsto sprawiaj¹ trudnoci diagnostyczne i bywaj¹ mylone ze zmianami grzybiczymi czy alergicznymi, co mo¿e opóniaæ prawid³owe rozpoznanie.
W opisanym przypadku stwierdzono równie¿ hepatosplenomegaliê, jednak z nieznacznie tylko podwy¿szonymi
wartociami transaminaz. Poza przejciow¹ niedokrwisto-
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ci¹ normobarwliw¹ nie odnotowano tak¿e istotnych zaburzeñ hematologicznych, które pojawiaj¹ siê w ok. 15% przypadków NLE, rzadko posiadaj¹c znaczenie kliniczne [4].
Najpowa¿niejszym problemem klinicznym w NLE s¹
jednak zaburzenia kardiologiczne, sporód których najbardziej charakterystycznym jest wrodzony ca³kowity blok
serca. Czêsto wymaga on wszczepienia sztucznego rozrusznika serca i mo¿e byæ przyczyn¹ zgonu u 15 do 30%
chorych.
Diagnozowany kardiologicznie ch³opiec, poza przejciow¹ tachykardi¹ zatokow¹, która zale¿eæ mog³a od niedokrwistoci i zapalenia p³uc, nie manifestowa³ objawów
¿adnej z omawianych wczeniej chorób serca zale¿nych
od NLE. Zaobserwowano u niego natomiast cechy przecieku przez dro¿ny otwór owalny w przegrodzie miêdzyprzedsionkowej, asymetryczny p³atek zastawki aortalnej
oraz przejciowo stwierdzane nadcinienie têtnicze,
którego przyczyna pozostaje nie do koñca jasna.
Dodatkowym, niecharakterystycznym dla NLE odchyleniem w badaniach dodatkowych by³o stwierdzenie obecnoci lewostronnego odp³ywu pêcherzowo-moczowodowego przy braku cech infekcji w uk³adzie moczowym.
Zaburzenia nerkowe pojawiaj¹ siê w przebiegu NLE niezwykle rzadko i wystêpuj¹ najczêciej pod postaci¹ wrodzonego zespo³u nerczycowego oraz k³êbuszkowego zapalenia nerek [9].
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e NLE jest z³o¿onym zespo³em chorobowym, który ze wzglêdu na swoj¹
patogenezê zwi¹zan¹ z kr¹¿eniem przeciwcia³, mo¿e dotyczyæ wielu narz¹dów. Wiêkszoæ z obserwowanych
w tym zespole objawów klinicznych ustêpuje samoistnie
i posiada charakter przejciowy, a czêæ wymaga leczenia. Na pierwszy plan wysuwaj¹ siê przede wszystkim
zaburzenia ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego o ró¿nym stopniu nasilenia, niejednokrotnie stanowi¹c zagro¿enie dla ¿ycia noworodków z NLE. Godne podkrelenia
jest utrzymywanie siê tych objawów w czasie i wynikaj¹ca z tego koniecznoæ roztoczenia nad pacjentami d³ugofalowej opieki specjalistycznej.
Wykaz skrótów stosowanych w tabeli i tekcie:
ss DNA
 przeciwko jednoniciowemu DNA
ds DNA
 przeciwko dwuniciowemu DNA
DNA-histony  przeciwko kompleksowi DNA-histon
anty-RNP
 przeciwko rybonukleoproteinie
anty-Sm
 przeciwko antygenowi nie oddzia³ywuj¹cemu na rybonukleazê
anty-Ro/SSA  przeciwko antygenowi opornemu na rybonukleazê i trypsynê
anty-La/SSB  przeciwko antygenowi rybonukleinowo-bia³kowemu, wra¿liwemu na rybonukleazê i trypsynê
Przeciwcia³a anty-Sm, anty-Ro, anty-La, anty-RNP tworz¹ przeciwcia³a przeciwko rozpuszczalnemu antygenowi j¹drowemu
(przeciwko RNA)  ENA.
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