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Streszczenie: W pracy przedstawiono przegl¹d piœmiennictwa na temat wzajemnej korelacji pomiêdzy
chorobami nowotworowymi i alergicznymi. Wiêkszoœæ badaczy stwierdzi³a rzadsz¹ zapadalnoœæ na niektóre choroby nowotworowe u osób cierpi¹cych na alergiê. Dotychczas przeprowadzone przez nich
badania dotyczy³y jedynie badañ epidemiologicznych prowadzonych w grupie osób doros³ych. Wiele
objawów chorób alergicznych mo¿e zmniejszaæ siê lub ustêpowaæ wraz z wiekiem (alergia pokarmowa
i skórna), podczas gdy w tym samym czasie roœnie czêstoœæ zachorowañ na choroby nowotworowe.
Pocz¹tek powstania choroby nowotworowej mo¿na zatem wi¹zaæ ze spadkiem „nadzoru immunologicznego”, podczas gdy w chorobach atopowych system odpornoœciowy jest „nadwra¿liwy”. W pracy omówiono rolê immunoglobuliny klasy E (IgE), histaminy, eozynofilów i cytokin w zwalczaniu lub zapobieganiu
wyst¹pieniu choroby nowotworowej.
S³owo kluczowe: nowotwory, alergia, atopia
Abstract: The article presents a review of literature on the subject of mutual correlation between cancer and
allergy. Many authors reported rare occurrence of some types of neoplasms in patients who suffer from
allergy. As yet, the authors took a course of research which applies the epidemiologic investigation in adults.
Many symptoms of allergic diseases can decrease or subside in the course of disease (food allergy, skin
allergy), while at the same time, the occurrence of neoplasms increases. The origin of neoplastic diseases can
be connected witha decrease in immunologic defense, while in atopic disorders immunologic hypersensitivity is present. In our presentation we describe the role of the immunoglobulin E (IgE), eosinophils and
cytokines in the prevention or fight against neoplastic diseases.
Key words: cancer, allergy, atopy

Wstêp
W ostatnim czasie obserwuje siê sta³y wzrost zachorowañ na niektóre choroby nowotworowe i alergie zarówno
wœród doros³ych, jak i dzieci. Wed³ug danych epidemiologicznych notuje siê rocznie od 105 do 130 œwie¿ych zachorowañ na nowotwory na milion dzieci. W Polsce odpowiednio: 1100 - 1300 dzieci na rok w wieku od urodzenia do
ukoñczenia 17 lat. Najczêœciej rozpoznawane s¹ ostre bia³aczki (z przewag¹ limfoblastycznych), ch³oniaki i guzy mózgu (odpowiednio 28%, 13,7%, 17,3% wszystkich nowotworów) (tab. 1) (1). Dane epidemiologiczne w grupie osób
doros³ych dotycz¹ najczêœciej ³¹cznie zachorowalnoœci
i umieralnoœci z powodu nowotworów z³oœliwych. Wed³ug
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Krajowego Rejestru Nowotworów w Polsce obserwuje siê
systematyczny wzrost zachorowañ na nowotwory z³oœliwe
zarówno wœród kobiet, jak i mê¿czyzn, pomimo braku kompletnoœci rejestracji nowotworów z³oœliwych, która wynosi³a
w roku 2000 - 84%. W populacji mê¿czyzn najczêstszym
nowotworem jest nadal nowotwór z³oœliwy p³uca i jelita grubego, a w populacji kobiet odpowiednio: sutek, p³uco i jelito
grube (tab. 2, 3) (2-7). Na dramatyczny wzrost liczby zachorowañ i zgonów wp³ywaj¹ z jednej strony zmiany demograficzne populacji polskiej (w tym starzenie siê spo³eczeñstwa),
palenie tytoniu (wzrost liczby zgonów na nowotwory tzw.
„tytoniozale¿ne” z 24% do 40,5% u mê¿czyzn i z 6% do
11% u kobiet w latach 1963 - 1988), nawyki ¿ywieniowe,
zanieczyszczenie œrodowiska oraz miejsce zamieszkania

Choroby nowotworowe...
Tabela 1. Nowe zachorowania na nowotwory z³oœliwe wœród dzieci i m³odzie¿y w wieku 0-17 lat w Polsce
walnoœci na 1 mln (wg Krajowego Zespo³u Konsultanta Medycznego w dziedzinie onkologii dzieciêcej).
Rok
1995
1996
Liczba wsk/1mln
Liczba wsk/1mln
Ogó³em
1028
96,57
1036
99,45
Bia³aczka
322
30,3
265
25,4
ALL
257
24,1
212
20,4
ANLL
58
5,5
46
4,4
Ch³oniaki
122
11,5
161
15,5
NHL
68
6,4
79
7,6
HD
54
5,1
82
7,9
Guzy mózgu
204
19,2
190
18,2
Nowotwory uk³adu wspó³czulnego
68
6,4
67
6,4
Retinoblastoma
21
2,0
28
2,7
Nowotwory nerek
67
6,4
79
7,7
Nowotwory w¹troby
14
1,3
17
1,6
Nowotwory koœci
82
7,7
74
7,1
Nowotwory tkanek miêkkich
66
6,2
70
6,7
Nowotwory gonad i zarodkowe
52
4,9
54
5,2
Nowotwory nab³onkowe
7
0,7
19
1,8
Inne
3
0,3
12
1,2

(wy¿szy wskaŸnik umieralnoœci z powodu nowotworów z³oœliwych, niezale¿nie od ich lokalizacji, wœród mieszkañców
miast - 20% u mê¿czyzn i 30% u kobiet – rok 1989). Dane
dotycz¹ce umieralnoœci z powodu chorób nowotworowych
pozostaj¹ wed³ug Zatoñskiego „podstawowym materia³em
dla analizy sytuacji epidemiologicznej w ca³ym kraju” (8).
Œmiertelnoœæ z powodu choroby nowotworowej u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ opisa³ Alderson w 1974 roku. Przebada³ on 765 mê¿czyzn i 127 kobiet z astm¹ w okresie 20
lat. Jak oczekiwa³ œmiertelnoœæ u pacjentów z chorob¹ uk³adu oddechowego by³a wy¿sza w stosunku do populacji ogólnej. Natomiast œmiertelnoœæ z powodu wszystkich nowotworów, wy³¹czaj¹c raka p³uc, by³a znacz¹co ni¿sza zarówno
wœród mê¿czyzn, jak i kobiet z astm¹ oskrzelow¹ (9).
W ostatnich dwudziestu latach wzrasta tak¿e gwa³townie
zachorowalnoœæ na choroby alergiczne w tym astmê oskrzelow¹, alergiczne zapalenie spojówek i b³ony œluzowej nosa,
niektóre postaci pokrzywek oraz alergie pokarmowe. Wed³ug danych piœmiennictwa czêstoœæ alergicznego nie¿ytu
Tabela 2. Struktura zarejestrowanych zachorowañ na nowotwory z³oœliwe u mê¿czyzn w Polce w latach 1994-1999 (wg
Centrum Onkologii Nowotworów Z³oœliwych w Polsce Instytutu
M. Sk³odowskiej-Curie Zak³adu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Krajowego Rejestru Nowotworów w Warszawie).
Rok
1994
Ogó³em
54516
Odsetek
%
P³uco
29,3
¯o³¹dek
8,2
Gruczo³ krokowy 5,8
Pêcherz
5,5
moczowy
Krtañ
4,8

1995
55427
%
29,2
7,7
5,4

1996
57026
%
29,4
7,2
5,5

1999
55527
%
27,7
6,5
7,1

2000
56659
%
27,1
6,4
8,1

5,6

5,4

6,1

6,5

4,6

4,6

Odbytnica

4,4

4,5

4,7

Okrê¿nica

4,4

4,9

4,8

4,0

4,1

Inne nowotwory
4,1
skóry
Nerka
3,7
Trzustka
3,2
brak
Mózg
danych
brak
Prze³yk
danych

3,7
3,8
3,2
3,0
brak
brak
danych danych
brak
brak
danych danych

4,0
4,0
10,4+jelito10,3-jelito
grube
grube
brak
danych
brak
danych
3,7
4,0
2,8
3,6

oraz wskaŸniki zachoro-

1997
Liczba wsk/1mln
1109
109,09
312
30,7
261
25,7
40
3,9
152
15,0
73
7,2
79
7,8
156
15,4
80
7,9
29
2,9
69
6,8
12
1,2
114
11,2
89
8,8
74
7,3
16
1,6
6
0,6

nosa wzros³a w latach dziewiêædziesi¹tych w krajach wysoko
rozwiniêtych 10-krotnie i wynosi wœród dzieci hiszpañskich
4,9%, u osób doros³ych w Wielkiej Brytanii - 16,5%,
w populacji niemieckiej - 19,6%. Astmê oskrzelow¹ stwierdzono u 2% populacji greckiej i 8,4% populacji Wielkiej Brytanii.
U dzieci w zale¿noœci od po³o¿enia geograficznego wynosi
ona od 4,3% w Portugalii do 17,5% w Szwajcarii. Czêstotliwoœæ wystêpowania atopowego zapalenia skóry u dzieci
w krajach zachodnich wynosi 9 - 24%. Czêstoœæ alergii pokarmowej oceniana jest na 0,5 - 3% populacji (10 - 14).
Zdecydowana wiêkszoœæ badaczy podkreœla znacznie
rzadsz¹ zapadalnoœæ na niektóre choroby nowotworowe
u osób ze schorzeniami alergicznymi. Dotychczas przeprowadzone analizy wzajemnej korelacji pomiêdzy tymi choroTabela 3. Struktura zarejestrowanych zachorowañ na nowotwory z³oœliwe u kobiet w Polce w latach 1994-1999 (wg Centrum Onkologii Nowotworów Z³oœliwych w Polsce Instytutu M.
Sk³odowskiej-Curie Zak³adu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Krajowego Rejestru Nowotworów w Warszawie).
Rok
1994
Ogó³em
48651
Odsetek
%
Sutek
17,4
Szyjka macicy 8,1
P³uco
7,5
Trzon macicy
6,2
Jajnik
5,9
Okrê¿nica

1995
49759
%
18,4
7,7
7,5
6,0
6,0

1996
50990
%
19,0
7,6
7,7
6,0
6,3

5,7

5,6

4,7

4,9

4,9

4,6

4,4

4,4

4,3

brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych

brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych
brak
danych

5,6

Inne nowotwory
5,0
skóry
¯o³¹dek
5,0
Odbytnica
Trzustka
Nerka
Pêcherzyk
¿ó³ciowy

2,4

2,9

Mózg

1,8

2,4

Tarczyca

1999
2000
51002 52959
%
%
19,7
20,7
6,9
6,8
7,6
7,8
6,1
6,2
5,9
5,4
10,3+jelito10-jelito
grube + grube
odbytnica
brak
brak
danych danych
4,0
3,8
brak
brak
danych danych

brak
2,8
2,8
danych
brak
brak
2,6
danych
danych
brak
brak
2,1
danych
danych
brak
brak
2,4
danych danych
brak
brak
2,1
danych danych
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Charubczyk A.
Tabela 4. Czêstoœæ wystêpowania atopii w grupie pacjentów
z chorob¹ nowotworow¹ (wg E.W. Fisherman, 1960).
Nowotwory z³oœliwe
Liczba Atopia Atopia? %Atopii
P³uc
48
0
1
2,1
Macicy
347
6
2
2,6
Sutka
192
4
1
2,6
Uk³adu
105
2
1
2,8
moczowo-p³ciowego
Miscelaneous
179
5
1
3,3
Przewodu pokarmowego 145
4
1
3,4
Skóry
131
5
0
3,8
Jajnika
38
4
1
13,1
Razem
1185
30 +
8 = 38 3,2

bami dotycz¹ badañ epidemiologicznych w grupie osób doros³ych (tab. 4 - 8) (15 - 23). W piœmiennictwie podkreœla siê,
¿e „naturalna obrona” przeciw wystêpowaniu chorób nowotworowych istnieje i mo¿e wyjaœniaæ ró¿nice osobnicze
dotycz¹ce sk³onnoœci do wystêpowania nowotworów, szybkoœci wzrostu guzów, ich inwazyjnoœci, wyleczalnoœci
i – w bardzo rzadkie – wystêpowaniach do spontanicznej
remisji (19, 20, 24, 25). Rhodenburg w 1918 roku oraz Everson i Cole w 1956 roku wykazali, ¿e spontaniczna regresja
guzów nowotworowych zdarza siê prawie we wszystkich
typach i odmianach nowotworów (26, 27). Z kolei Strong w
1926 roku udowodni³, ¿e genetyczne i immunologiczne
czynniki mog¹ ograniczaæ rozprzestrzenianie siê guzów „na
nowych gospodarzy” (28). Natomiast Mider ze wspó³pracownikami stwierdzi³ wy¿sze wartoœci surowiczych bia³ek i
fibrynogenu u pacjentów we wczesnym stadium rozwoju
raka oraz w infekcjach (29). Obecnoœæ przeciwcia³ u pacjenTabela 5. Czêstoœæ wystêpowania atopii w grupie kontrolnej bez
choroby nowotworowej (wg E.W. Fisherman, 1960).
Grupa kontrolna
Liczba Atopia %Atopii
Schorzenia uk³adu
18
3
0
moczowo-p³ciowego
Guzy ³agodne
20
2
1
Schorzenia ortopedyczne
134
15
0
Kobiety
40
6
1
Mê¿czyŸni
54
5
1
Schorzenia stwierdzone
28
3
1
radiologicznie
Razem
294
34 + 4=38=12,9

tów we wczesnym stadium rozwoju nowotworu i ich zanikanie w zaawansowanej chorobie nowotworowej opisali Graham i Graham (30). Udowodnili oni, ¿e u pacjentek z rakiem
szyjki macicy i dobrym rokowaniem obecne by³y kr¹¿¹ce
przeciwcia³a w surowicy krwi, a u chorych ze z³¹ prognoz¹ przeciwcia³ tych nie obserwowali. W eksperymentach prowadzonych przez Sloan-Kettering Institute potwierdzono
mo¿liwoœæ immunizacji cz³owieka poprzez przeszczep tkanki guza (31). Komórki rakowe mog¹ byæ tak¿e skutecznie
przeszczepione na wolontariuszy, którzy wczeœniej chorowali na raka. Dalsze badania prowadzone w Ohio State Penitentiary sugeruj¹, ¿e zdrowi osobnicy mog¹ wykazywaæ
nie tylko opornoœæ na pojedynczo przeszczepione komórki
nowotworowe, ale tak¿e rozwin¹æ krzy¿ow¹ opornoœæ na
inne typy ludzkich nowotworów (31). Strauss, Saphir i Appel
Tabela 6. Czêstoœæ wystêpowania alergii wœród pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ i w grupie kontrolnej (wg W. D. Mackay, 1966).
Rodzaj
Pacjenci
Grupa
alergii
z nowotworem
kontrolna
Astma oskrzelowa
1
8
Alergiczny nie¿yt nosa
4
19
Pokrzywka
3
8
Egzema
6
5
Razem
14
31
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Tabela 7. Czêstoœæ wystêpowania alergii wœród pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ i w grupie kontrolnej (wg L. Gabriel, B. M.
Dudley i W. D. Alexander, 1972).
Rodzaj
Pacjenci
Grupa
alergii
z nowotworem
kontrolna
Astma oskrzelowa
1
5
Alergiczny nie¿yt nosa
1
9
Egzema
1
7
Pokrzywka
0
0
Reakcje pokarmowe
0
0
Razem
3 (2%)
21 (14%)

wykazali u 350 chorych na raka jelita, ¿e w wyniku koagulacji komórek nowotworowych dochodzi³o u nich do ca³kowitej remisji nie tylko masy guza, ale tak¿e odleg³ych przerzutów. Autorzy ci uwa¿aj¹, ¿e nekrotyczne, skoagulowane
tkanki guza „in situ” s³u¿y³y jako antygen, a wytworzone przez
gospodarza przeciwcia³a cytotoksyczne by³y odpowiedzialne za destrukcjê i reabsorpcjê pozosta³oœci masy guza (32).
Logan i Saker w 1955 roku, a Fisherman w 1960 roku przebadali 1500 osób z chorob¹ nowotworow¹ (rak sutka, ¿o³¹dka, p³uc i jelita grubego) i 150 osób z grupy kontrolnej podobnej pod wzglêdem wieku, p³ci i obszaru geograficznego
(16, 33). Wykluczyli oni z badañ chorych na bia³aczki i siatkowice. Kilkoro pacjentów z grupy kontrolnej demonstrowa³o objawy choroby alergicznej (8 - astmê oskrzelow¹
i pokrzywkê, 18 - py³kowicê, i 5 - egzemê). Badacze ci wykazali istotnie rzadsze wystêpowanie chorób alergicznych
u pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Tak¿e Fisherman potwierdzi³ atopiê jedynie
u 3,2% w grupie chorych na raka w porównaniu do 12,9%
w grupie kontrolnej (tab. 4, 5) (16). Doniesienia Fishermana
wykaza³y, ¿e choroby atopowe by³y statystycznie istotnie
mniej rozpowszechnione u chorych na nowotwory w porównaniu z grup¹ kontroln¹ o podobnej strukturze wiekowej (16). Jest to znacz¹co poni¿ej spodziewanej przeciêtnej
spotykanej w ogólnej populacji, która wynosi 10 - 30% (10,
13, 14, 34). Autorzy ci wysunêli wnioski, ¿e atopowe schorzenia u pacjentów z chorob¹ nowotworow¹ wystêpuj¹
znacznie rzadziej w stosunku do ogólnej populacji i grupy
kontrolnej. Podobnego zdania byli inni badacze: Ure, Gabriel i Meers, którzy równie¿ potwierdzili mniejsz¹ zapadalnoœæ na choroby alergiczne u pacjentów z nowotworem,
a tak¿e Mackay, którego badania by³y zawê¿one wy³¹cznie
do p³ci ¿eñskiej (tab. 6, 10) (20, 21, 25, 35). Spostrze¿enia
w³asne Patkowskiego tak¿e wskazuj¹ na „rzadsze” wystêpowanie nowotworów z³oœliwych wœród chorych na astmê
i w innych schorzeniach alergicznych” (36). Odmienne wyniki badañ przedstawi³ Mc Kee i wsp., którzy przebadali 403
chorych (37). U 104 rozpoznali chorobê nowotworow¹,
a u 59 - alergiê sezonow¹ (alergiczny nie¿yt nosa i astmê
oskrzelow¹). Ze 104 pacjentów z udokumentowanym nowotworem u 14 (13,4%) opisali sezonowe objawy alergiczne, w porównaniu do 15% chorych przyjêtych do szpitala
z innych przyczyn. W badaniach w³asnych wykluczyli oni
chorych poni¿ej 25 roku ¿ycia – z powodu ni¿szej zapadalnoœci na nowotwory, i powy¿ej 60 roku ¿ycia – z powodu
Tabela 8. Czêstoœæ wystêpowania alergii u pacjentów z chorob¹
nowotworow¹ wg podzia³u histopatologicznego (wg L. Gabriel,
B. M. Dudley, W. D. Alexander, 1972 r.).
Rozpoznanie
Liczba
Alergia
histopatologiczne
pacjentów
Rak p³askonab³onkowy
81
2
Rak owsianokomórkowy
13
0
Rak niezró¿nicowano-komórkowy
12
1
Gruczolakorak
7
0
Nieznany
37
0
Razem
150
3 (2%)

Choroby nowotworowe...
Tabela 9. Czêstoœæ wystêpowania astmy i alergicznego nie¿ytu nosa
wœród osób z i bez choroby nowotworowej (wg P. D. Meers, 1973).
Wiek w latach
Pacjenci
30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ Razem
M K M K M K M K M K M K
Bez nowotworu
5 2 1 3 4 18 12 15 6 10 5 2
83
i z alergi¹
bez alergii
9 12 10 31 35 75 65 76 63 60 18 16
Z nowotworem
0 2 1 1 2 3 4 7 3 1 3 0
i z alergi¹
bez alergii
12 12 13 38 37 86 72 81 63 70 17 18

470
27
519

ni¿szej zapadalnoœci na choroby alergiczne oraz czêœciej
wystêpuj¹ce przewlek³e choroby uk³adu oddechowego, nadciœnienie têtnicze i schorzenia kardiologiczne. Wiêkszoœæ
pacjentów mia³a dodatnie alergiczne testy skórne, eozynofiliê we krwi obwodowej i prawid³owy radiogram p³uc. Takiej
zale¿noœci z kolei nie wykaza³ Gabriel wœród mê¿czyzn (18).
Romañski i wsp. uwa¿a, ¿e nadmierna aktywnoœæ uk³adu
immunologicznego u osób ze „skaz¹ atopow¹” mo¿e hamowaæ rozwój chorób nowotworowych, w których istnieje
obni¿enie odpornoœci immunologicznej oraz zaburzenia
pomiêdzy stê¿eniem IgE a limfocytem T (14, 23). U chorych
na raka p³uca wiêkszoœæ badaczy udowodni³a ujemn¹ korelacjê pomiêdzy atopi¹ a zachorowalnoœci¹ na nowotwory,
w przeciwieñstwie do Shapiro i Romañskiego, którzy takiej
zale¿noœci jednak nie potwierdzili (obci¹¿enie atopi¹ nie
stwarza przeszkody dla rozwoju raka p³uca, a depresja reakcji immunologicznej nie obni¿a czêstoœci wystêpowania atopii u chorych na raka p³uca) (15, 16, 19, 22, 23, 38). Równie¿ Augustin i Chandradasa uwa¿aj¹, ¿e pacjenci z cechami atopii czêœciej choruj¹ na choroby nowotworowe (39).
Wczeœniejsze badania wykaza³y mo¿liwoœæ ujemnej korelacji pomiêdzy chorobami nowotworowymi i alergicznymi.
Wœród mê¿czyzn z alergi¹ rzadziej obserwowano ryzyko
rozwoju raka p³uc, jamy ustnej, krtani, przewodu pokarmowego, uk³adu moczowego, wœród kobiet – raka miednicy,
uk³adu rozrodczego i przewodu pokarmowego (15, 16, 18,
20, 33, 35). Wen i wsp. przeanalizowali i potwierdzili hipotezê zak³adaj¹c¹, ¿e ryzyko wyst¹pienia ostrej bia³aczki limfoblastycznej wystêpuje rzadziej u dzieci, u których stwierdza siê choroby alergiczne (astmê oskrzelow¹, gor¹czkê sienn¹, egzemê, alergiê pokarmow¹ czy uczulenie na leki) (40).
Wydaje siê zatem wa¿ne znalezienie przyczyny stwierdzanych ró¿nic, gdy¿ zmiennoœæ ta mo¿e byæ przypadkowa lub
mo¿e wynikaæ z u¿ytej metody badawczej, jak i samego doboru pacjentów (np. wrodzona sk³onnoœæ do chorób nowotworowych). Burnet w 1964 roku wyrazi³ pogl¹d ¿e „karcynogeneza” pojawia siê o wiele ³atwiej u chorych z „zablokowanym” systemem immunologicznym, a wiêc brakiem atopii czy alergii (41). Wiele objawów chorób uczuleniowych
ulega z³agodzeniu wraz z wiekiem, podczas gdy w tym samym czasie roœnie czêstoœæ chorób nowotworowych. Pocz¹tek powstania choroby nowotworowej wi¹¿e siê zatem
ze spadkiem nadzoru immunologicznego w przeciwieñstwie
do chorób atopowych gdzie system odpornoœciowy jest
„nadwra¿liwy” i tym wielu badaczy t³umaczy odrzucanie klonów komórek rakowych (24, 25, 36, 42, 43). Daoud w 1964
roku wykaza³, ¿e obecnoœæ wyraŸnego nacieku w guzie sutka sk³adaj¹cego siê z limfocytów dobrze koreluje z korzystn¹
prognoz¹ choroby. Nadal nie wiadomo, jaki jest mechanizm
protekcji choroby nowotworowej u pacjentów z alergi¹ (44).
Hughes i Mackay w 1965 roku wykazali, ¿e zahamowanie
Tabela 10. Wystêpowanie alergii wœród chorych z nowotworem
i w grupie kontrolnej w zale¿noœci od p³ci (wg W. D. Mackay, 1966).
P³eæ
Liczba
Pacjenci z alergi¹ Pacjenci z alergi¹pacjentów
i nowotworem
-grupa kontrolna
Mê¿czyŸni
39
6
4
Kobiety
111
8
27

póŸnej reakcji nadwra¿liwoœci takiej jak odczyn Mantoux
prowadzi do rozwoju nowotworu, a usuniêcie masy guza
w jego wczesnym stadium rozwoju mo¿e przywróciæ prawid³ow¹ reaktywnoœæ skóry (19, 20). Tee, Wang i Watkins
w 1964 roku wykazali, ¿e tkanki nowotworowe zawieraj¹ antygeny nieobecne w zdrowych tkankach, a pacjenci z alergi¹
mog¹ wykazywaæ dobr¹ odpowiedŸ immunologiczn¹ w zwalczaniu nowotworów (45). Humprey i White w tym samym
roku stwierdzili, ¿e przeciwcia³a typu reaginowego (IgE) bior¹
udzia³ w reakcji antygen-przeciwcia³o, której wynikiem jest
eliminowanie klonów komórek nowotworowych (43). Przeciwcia³a te, skierowane przeciwko tkankom guza znaleŸli
w 1958 roku Grace i Kondo u 8 pacjentów a nastêpnie potwierdzili ich obecnoœæ w 1959 r. Grace i Dao (46, 47). Dwa
lata póŸniej Curtis, Heckaman i Wheeler stwierdzili dodatni¹
natychmiastow¹ reakcjê skórn¹ u badanych pacjentów z wyci¹giem pochodz¹cym z ich w³asnych guzów nowotworowych (48). Mc Duffie, Cockroft i Talebi opisali niski wskaŸnik
dodatnich testów skórnych u pacjentów z rakiem p³uca. Alergiczne skórne testy wykonali u 137 nowo zdiagnozowanych
chorych z pierwotnym rakiem p³uca i 137 wyselekcjonowanych pod wzglêdem p³ci i wieku randomizowanych pacjentów z grupy kontrolnej. Skórê testowali standardowym zestawem 7 powszechnych alergenów (roztocza kurzu domowego, mieszanki zbó¿, naskórki zwierz¹t, chwasty, pleœnie,
drzewa, trawy) i p³ynem kontrolnym. Badacze ci nie znaleŸli
znacz¹cych ró¿nic pomiêdzy chorymi i grup¹ kontroln¹ pod
wzglêdem wieku, p³ci, miejsca zamieszkania (miasto/wieœ)
oraz wykszta³cenia. Dodatnim testem skórnym na jeden lub
wiêcej alergenów (p<0,05) odpowiedzia³o 35,8% badanych
chorych i 54,8% pacjentów z grupy kontrolnej. Dodatni
wywiad alergiczny by³ tak¿e czêstszy w grupie kontrolnej
w stosunku do chorych na raka. Badania przeprowadzono
przed zabiegami chirurgicznymi, chemio- i radioterapi¹ (49).
Rosenbaum i Dwyer przebadali 68 chorych na raka (leczonych operacyjnie lub paliatywnie) bez klinicznych objawów
alergii, i 20 osób zdrowych (studenci medycyny, pracownicy laboratorium) (50). Pacjenci, którzy otrzymali przed 3 miesi¹cami chemioterapiê, radioterapiê lub glikokortykosteroidoterapiê byli wy³¹czeni z badañ. ¯aden chory nie by³ leczony lekami antyhistaminowymi (H1 i H2). Badanie neurologiczne by³o prawid³owe i nie obserwowano obwodowej
neuropatii, która mog³a wp³ywaæ na odpowiedŸ homoreceptorów. U chorych z nowotworem prze³yku, ¿o³¹dka,
okrê¿nicy, odbytnicy, trzustki, sutka, macicy, œledziony i pêcherzyka ¿ó³ciowego bez lub z przerzutami do œledziony,
p³uc, otrzewnej, koœci i mózgu, rozmiary b¹bla i rumienia
by³y wyraŸnie zahamowane w porównaniu z grup¹ kontroln¹. Pseudopodia by³y rzadko obserwowane, a œwi¹d skóry w miejscu za³o¿onych testów by³ zawsze nieobecny. Podobne obserwacje wykazano u chorych, u których wyciêcie
pierwotnego guza wykonano poni¿ej 5 tygodni od rozpoznania nowotworu. W przypadku usuniêcia guza powy¿ej 2
miesiêcy od rozpoznania – alergiczne testy skórne wraca³y
do normy. Badania kliniczne przedstawiono jako przeciwstawne u chorych alergicznych i pacjentów z nowotworem.
Burtin i wsp. wykazali zmniejszon¹ odpowiedŸ skóry na histaminê u chorych na raka, czym t³umaczyli obni¿on¹ odpowiedŸ skóry na uwalniane mediatory anafilaksji lub jej
zablokowanie przez czynniki immunologiczne i nieimmunologiczne (51, 52). Reaktywnoœæ skóry na histaminê zale¿a³a od dwóch czynników: wzrostu przepuszczalnoœci naczyñ i odruchu aksonalnego. We wszystkich przebadanych
przypadkach reaktywnoœæ skóry na histaminê nie zale¿a³a
od wieku, p³ci, stanu od¿ywienia, a zmniejszona reaktywnoœæ skóry u pacjentów nowotworowych nie by³a spowodowana powy¿szymi czynnikami. Ró¿nice w reaktywnoœci
skóry zale¿a³y od tego czy guz by³ usuniêty przed 2 miesi¹cami od wykonania alergicznego testu skórnego (reaktyw-
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noœæ skóry porównywalna z grup¹ kontroln¹) czy póŸniej.
Obni¿enie reaktywnoœci skóry na alergeny mo¿na t³umaczyæ spadkiem jej wra¿liwoœci na aminy wazoaktywne spowodowanym samym guzem. Udowodniono tak¿e, ¿e leki
antyhistaminowe (H1) zwiêksza³y œmiertelnoœæ z powodu
choroby nowotworowej u myszy, natomiast wstrzykniêcie
histaminy do otrzewnej myszy chorej na w³ókniakomiêsaka
powodowa³o zachamowanie wzrostu guza nowotworowego i zwiêksza³o szanse prze¿ycia. U ludzi z guzami nowotworowymi stwierdzono tak¿e zmniejszony poziom histaminy we krwi i obni¿on¹ odpowiedŸ skórn¹ na wstrzykniêt¹
histaminê. Burtin, Noirot, Giroux i Scheinmann równie¿ wykazali znacznie zmniejszon¹ odpowiedŸ skórn¹ na wprowadzon¹ œródskórnie histaminê u pacjentów z pierwotn¹ chorob¹ nowotworow¹ z/lub bez towarzysz¹cych przerzutów
i u pacjentów wy³¹cznie z przerzutami, w porównaniu do grupy kontrolnej (52). Postêpuj¹cy spadek poziomu stê¿enia histaminy we krwi poprzedza³ kliniczne potwierdzenie „wznowy” choroby nowotworowej i/lub obecnoœæ przerzutów. Po
wyleczeniu lub usuniêciu guza stê¿enie histaminy we krwi wraca³o niemal do normy (Rosenbaum, Dwyer) (50). Odt¹d pacjenci z nowotworem tolerowali wy¿sze dawki podanej parenteralnie histaminy.
Eozynofile, które przewa¿aj¹ w chorobach alergicznych i paso¿ytniczych, nie wystêpuj¹ w du¿ych iloœciach w chorobach
nowotworowych (z wyj¹tkiem miêdzy innymi ostrej bia³aczki
limfoblastycznej czy choroby Hodgkina). Mog¹ one hamowaæ
uwalnianie histaminy z bazofilów (24, 25, 41, 53 - 56).
Immunoglobulina E (IgE) odkryta po raz pierwszy przez
Ishizaka w 1966 roku i niezale¿nie przez Johanssona w 1967
roku stanowi kluczowe bia³ko bior¹ce udzia³ w I typie reakcji
alergicznej wed³ug Gella i Coombsa (57, 58). U osób zdrowych IgE jest obecna w surowicy krwi w ekstremalnie niskich
stê¿eniach. U osób nadwra¿liwych wi¹¿e siê ona
z komórkami zasadoch³onnymi (bazofilami) i komórk¹ tuczn¹ (mastocytem), uwalniaj¹c mediatory reakcji alergicznej.
Jej rola w alergii zosta³a dobrze poznana. Stwierdzono tak¿e,
¿e IgE jest podwy¿szona w chorobach paso¿ytniczych, alergicznych, chorobie Graves-Basedowa i zespole nerczycowym (24, 25, 59, 60). W 1977 roku Rosenbaum i Dwyer
opisali rolê jak¹ spe³nia IgE zwana reagin¹ lub przeciwcia³em homocytotropowym w odpowiedzi immunologicznej
u chorych z nowotworami (50). Wczeœniejsze prace donosi³y o roli IgE w rozpoznawaniu specyficznych antygenów guza
(61, 62). Badacze ci prowadzili doœwiadczenia na zwierzêtach i zasugerowali, ¿e ontogenetycznie IgE jest niezale¿na
od produkcji przeciwcia³ nale¿¹cych do klasy IgM, IgG i IgA,
a jej funkcja wydaje siê jasno powi¹zana z komórkami T i
w³aœciwoœciami niszczenia komórek nowotworowych. Dowodem na udzia³ IgE w odpowiedzi immunologicznej guza
by³ zwi¹zek miêdzy atopi¹ i nowotworem, w którym IgE
wzmaga³a „odrzucenie” klonów komórek nowotworowych.
Udowodniono, ¿e u pacjentów z atopow¹ astm¹ oskrzelow¹, alergicznym nie¿ytem nosa czy atopowym zapaleniem
skóry stwierdza siê podwy¿szone wartoœci IgE w 30-60%
przypadków (Bloch, Johansson i wsp., Kumar i wsp., Spitz i
wsp.) a jedynie alergenowo-swoiste przeciwcia³a IgE (s-IgE)
koreluj¹ z objawami natychmiastowej nadwra¿liwoœci (25,
50, 60, 62 - 67). Wiadomo powszechnie, ¿e sk³onnoœæ do
atopii wykazuje pod³o¿e rodzinne, a s-IgE jest obecne u 24%
populacji. Oznaczaj¹c stê¿enia IgE w surowicy krwi u zdrowych i chorych na raka Augustin i Chandradasa jako pierwsi
opublikowali swoje wyniki w 1971, roku u¿ywaj¹c do oznaczeñ techniki immunodyfuzji radialnej. Wykazali oni, ¿e
œrednie stê¿enia IgE by³y obni¿one u 65 osób z nowotworem i u 48 z grupy kontrolnej (39). W 1972 roku Jacobs i
wsp. mierzyli stê¿enia IgE u 50 pacjentów z objawami alergii,
100 – z grupy kontrolnej, 200 - z nie leczonym i zaawansowanym rakiem oraz u 200 chorych na raka poddanych che-
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mioterapii cyklofosfamidem (wiêkszoœæ guzów rozpoznano
jako rak oskrzelowopochodny). Zdecydowana wiêkszoœæ
chorych na raka mia³a niskie poziomy IgE (25). Arbesman i
wsp., u¿ywaj¹c w³asnej techniki immunodyfuzji radialnej
badali poziomy IgE u pacjentów z ró¿nymi schorzeniami,
w³¹czaj¹c w to nowotwory. Z 282 chorych na raka jedynie u
32 stwierdzili wzrost IgE powy¿ej 300 IU/ml (za normê przyjêto wartoœæ do 100 IU/ml) (59). Waldmann i wsp. badali
stê¿enia IgE wy³¹cznie u pacjentów przyjmowanych do szpitala po raz pierwszy aby wyeliminowaæ wp³yw terapii na
stê¿enia IgE. Po przebadaniu 331 pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, jedynie u chorych na przewlek³¹ bia³aczkê limfatyczn¹ i szpiczaka stwierdzili obni¿one poziomy IgE, podobnie jak i innych klas immunoglobulin (68). Z kolei pacjenci z chorob¹ Hodgkina w III i IV stadium choroby mieli
wyraŸn¹ eozynofiliê i podwy¿szone wartoœci IgE, co wed³ug
autorów (Dworin, Major, Sears) sugerowa³o zahamowanie
funkcji komórek T (55, 56, 68, 69). Grace i Kondo donieœli o
8 pacjentach (5 - z rakiem sutka, 2 - z chorob¹ Hodgkina i 1
- z ch³oniakiem), u których po podaniu œródskórnie ekstraktu z guza wyst¹pi³a reakcja b¹blowo-rumieniowa po 15-20
minutach, spowodowana reakcj¹ natychmiastow¹ mediowan¹ przez IgE (przy braku rekcji skórnej na sól fizjologiczn¹)
(46). Obecnoœæ specyficznych IgE w stosunku do tkanki nowotworu nie jest sprzeczne z koncepcj¹, ¿e poziom ca³kowitego IgE, pozostaje w normie. W 1972 roku Bartholomaeus i Keast opublikowali badania, w których opisuj¹ produkcjê przez myszy specyficznych IgE w stosunku do masy guza
(61). Inni badacze wykazali, ¿e infestacje paso¿ytami, doprowadzaj¹c do nadprodukcji IgE mog¹ wywieraæ korzystny
wp³yw na d³u¿sze prze¿ycie i spadek spontanicznego wzrostu guzów sutka (Weatherly i wsp.) (70). O obronnej roli IgE
w procesach onkogenezy donosz¹ tak¿e Luthgens i Schlegel
oraz Fisherman (16, 65). Stwierdzili oni bowiem, ¿e u chorych na nowotwory stwierdza siê obni¿ony poziom tych immunoglobulin. Augustin oraz Likhite odnotowali, ¿e IgE jest
czynnikiem odpowiedzialnym za d³u¿sze prze¿ycie chorych
(39, 71). Dowody na rolê IgE w odpowiedzi immunologicznej na tkanki guza, powi¹zania miêdzy atopi¹ i nowotworami oraz mo¿liwe mechanizmy udzia³u IgE w odrzucaniu nowotworów s¹ nadal dyskutowane. Wczeœniejsze publikacje
sugerowa³y, ¿e IgE mo¿e rozpoznawaæ antygeny specyficzne dla nowotworu. IgE i mediatory uwalniane ze zdegranulowanej komórki tucznej i bazofila mog¹ nie mieæ bezpoœredniego wp³ywu na komórki nowotworowe, ale mog¹
dzia³aæ jak „katalizator” lub mieæ wp³yw na przepuszczalnoœæ naczyñ. IgE mo¿e tak¿e aktywowaæ alternatywn¹ drogê
dope³niacza i tworzyæ immunologiczne kompleksy, niszcz¹c
tkanki, w tym klony komórek nowotworowych. Kay i Austen
wykazali, ¿e IgE mo¿e powodowaæ uwalnianie czynnika chemotaktycznego dla eozynofilów (ECF) u chorych na raka
umiejscowionego w jamie brzusznej i miednicy (72).
Patomechanizm chorób nowotworowych jest z³o¿ony
i nie do koñca poznany. Podkreœla siê w nim istotny udzia³
zaburzeñ informacji genetycznej i reakcji immunologicznych. To w³aœnie uk³ad immunologiczny cz³owieka jest odpowiedzialny za zjawisko odpornoœci przeciwnowotworowej, która to odpornoœæ polega miêdzy innymi na eliminacji
nieprawid³owych komórek mog¹cych stanowiæ punkt wyjœcia dla klonu komórek nowotworowych. Jedn¹ z najwa¿niejszych komórek bior¹c¹ udzia³ w odpornoœci przeciwnowotworowej jest swoisty limfocyt pomocniczy (Th), który
wraz z cz¹steczkami zgodnoœci tkankowej klasy drugiej MHC
rozpoznaje antygeny zwi¹zane z nowotworem (TAA-Tumor
Associated Antigens) (24, 25, 73). Zawisza i wsp. w 1979
roku stwierdzili statystycznie znamienne obni¿enie aktywnoœci limfocytów-T w chorobach nowotworowych u 40 pacjentów z rakiem górnych dróg oddechowych (krtani, nosogard³a i jêzyka) oraz po zastosowaniu radioterapii. W bada-
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niach swych wykonywali testy skórne na dwunitrochlorobenzen (DNCB) i testy rozetowe, jako dobre wskaŸniki oceny aktywnoœci limfocytów-T „in vivo” i „in vitro” (74). Limfocyty pomocnicze rozpoczynaj¹ produkcjê szeregu cytokin, które poprzez aktywacjê komórek uk³adu immunologicznego prowadz¹ do niszczenia uk³adu komórek nowotworowych lub niszcz¹ je bezpoœrednio w wyniku produkcji interleukiny-4 (IL-4) i interferonu gamma (IFN-γ), który
okaza³ siê najwa¿niejsz¹ cytokin¹ pobudzaj¹c¹ makrofagi
do zabijania komórek nowotworowych (75 - 77). Zwiêkszona ekspresja cz¹steczek zgodnoœci tkankowej klasy I
(MHC I) oraz prezentacja antygenów nowotworowych
przez te cz¹steczki zwi¹zana jest bezpoœrednio z interferonem gamma. Zmniejszenie ekspresji cz¹steczek MHC I na
komórkach nowotworowych koreluje ze stopniem ich z³oœliwoœci (rak p³uc, rak skóry). W przypadku innych nowotworów takiej zale¿noœci nie stwierdzono (ch³oniaki z³oœliwe, czerniak). Komórki nowotworowe same w sobie mog¹
wytwarzaæ czynniki chemotaktyczne dla monocytów i makrofagów np. monocytarny chemotaktyczny czynnik bia³kowy-1 (MCP-1 Monocyte Chemoattractant Protein-1),
czynnik wzrostu kolonii granulocytów i makrofagów (GMCSF-Granulocyte, Macorphage Colony Stimulating Factor)
(24, 73, 78 - 80).
Ostatnie 10 lat zajmuj¹ badania nad cytokinami, rozpuszczalnymi bia³kami i peptydami hormonopodobnymi,
które wp³ywaj¹c na czynnoœæ wielu komórek, warunkuj¹ ich
wzajemne oddzia³ywanie. Zaliczamy do nich interleukiny,
interferony, chemokiny, czynnik martwicy nowotworów oraz
czynniki wzrostowe. Wp³yw cytokin na ró¿ne komórki jest
z³o¿ony, a ich wzajemne interakcje nie do koñca poznane.
Zale¿¹ one miêdzy innymi od stê¿enia danej cytokiny, liczby
receptorów na powierzchni komórki, ich stanu czynnoœciowego, liczby i sk³adu komórek. Interleukiny maj¹ wielokierunkowe dzia³anie i odgrywaj¹ istotn¹ rolê immunoregulacyjn¹. Bior¹ one udzia³ w odpowiedzi immunologicznej zarówno humoralnej, jak i komórkowej: poprzez prezentacjê
antygenu, dojrzewanie i ró¿nicowanie komórek, ich migracjê do miejsca zapalenia, wytwarzanie przeciwcia³ i innych
mediatorów zapalnych. Poprzez oddzia³ywanie na wszystkie fazy odpowiedzi immunologicznej mog¹ mieæ istotne
znaczenie w obronie przeciwnowotworowej i leczeniu chorób alergicznych (24, 25, 73, 77, 79, 81, 82). Pocz¹tkowe
badania na zwierzêtach z IFN-γ, rozpuszczalnym receptorem dla IL-4 i antagonist¹ receptora dla interleukiny-1 (IL-1)
da³y zachêcaj¹ce wyniki. U ludzi interakcje pomiêdzy cytokinami s¹ o wiele bardziej z³o¿one i ma³o jeszcze poznane.
Najwa¿niejsz¹ cytokin¹ zapobiegaj¹c¹ zapaleniu alergicznemu jest interleukina-12 (IL-12). Indukuje ona wytwarzanie
IFN-γ przez limfocyty T i komórki Natural Killer (NK), dzia³a
przeciwwstawnie do IL-4 i w przysz³oœci mo¿e znaleŸæ zastosowanie w leczeniu nowotworów poprzez zahamowanie
rozwoju guza i powstawania przerzutów za pomoc¹ stymulowania limfocytów T-cytotoksycznych do produkcji IFN-γ
(79 - 81). Interleukina-8 (IL-8) odgrywa rolê w patogenezie
chorób nowotworowych i jest jednoczeœnie czynnikiem chemotaktycznym dla eozynofilów u chorych na astmê oskrzelow¹ atopow¹. Poprzez hamowanie wytwarzania IgE posia-

da dzia³anie antyalergiczne i przeciwzapalne. Hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów z granulocytów zasadoch³onnych i jest odpowiedzialna za zahamowanie reakcji
póŸnej po prowokacji alergenem (24, 73, 79). W chorobach
nowotworowych stymulacja poprzez interleukinê–5 (IL-5)
eozynofilii jest zjawiskiem korzystnym ze wzglêdu na niszczenie komórek nowotworowych. W chorobach alergicznych z kolei IL-5 i RANTES przed³u¿aj¹ stan tzw. „zapalenia
alergicznego” (29, 77, 82 - 84). Kontrolowanie reakcji alergiczno-zapalnej zachodzi tak¿e przy wspó³udziale IFN-γ i
interleukiny-10 (IL-10). IFN-γ znalaz³ zastosowanie w leczeniu niektórych chorób nowotworowych i niektórych postaci
alergii (np. atopowego zapalenia skóry). Stosuj¹c IFN-γ w
inhalacjach u myszy z astm¹ stwierdzono ust¹pienie nieswoistej nadreaktywnoœci oskrzeli. Inni badacze wykazali u
myszy zahamowanie wczesnej reakcji skórnej w odpowiedzi na alergen przy zastosowaniu rozpuszczalnego receptora dla IL-4 (24, 76). Akashi ze wsp. oraz Quaaz i wsp. w
badaniach w³asnych wykazali, ¿e IL-4 hamowa³a spontaniczne tworzenie kolonii przez komórki bia³aczkowe u chorych z
przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹ oraz bia³aczkowych
komórek limfoblastycznych typu B (78, 85). Z kolei Heslop w
swoich badaniach udowodni³ zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych po umieszczeniu w nich genów dla IL-4,
IFN-γ i GM-CSF (86). IL-4 jest zatem wa¿nym stymulatorem
syntezy IgE i proliferacji limfocytów T, hamuje rozrost limfoblastycznych komórek bia³aczkowych, komórek ludzkiego
ch³oniaka B-komórkowego oraz linii komórkowych wywodz¹cych siê z raka sutka, jelita grubego i nerki. Podobnie chemokiny, w tym RANTES, maj¹ w³aœciwoœci przeciwnowotworowe poprzez wp³yw na zahamowanie angiogenezy. Choroby alergiczne rozwijaj¹ siê na pod³o¿u immunologicznym, a
ich przyczyn¹ jest nadmierne pobudzenie komórek tucznych,
eozynofilów, bazofilów, limfocytów T w nastêpstwie kontaktu
organizmu ze specyficznym alergenem, który w pocz¹tkowej
fazie stymuluje organizm do wytwarzania swoistych przeciwcia³ klasy IgE, a nastêpnie za ich poœrednictwem dzia³a na komórki. Prawdopodobnie komórki te wytwarzaj¹ czynniki, w
tym IL-4 i IL-5, które mog¹ mieæ wp³yw na odpornoœæ przeciwnowotworow¹. Tak¿e samo przeciwcia³o IgE mo¿e mieæ takie
dzia³anie ochronne. Poznanie roli cytokin w patogenezie chorób alergicznych i nowotworowych mo¿e doprowadziæ w niedalekiej przysz³oœci do zastosowania wybiórczych inhibitorów
lub antagonistów receptorów cytokin w ich leczeniu. Pocz¹tkowe badania na zwierzêtach z IFN-γ, rozpuszczalnym receptorem dla IL-4 i antagonist¹ receptora dla interleukiny-1 (IL-1)
da³y zachêcaj¹ce wyniki (24, 25, 52, 77, 87 - 89).
Na podstawie przedstawionego przegl¹du piœmiennictwa
nadal wiêc pozostaje otwarty problem czy istnieje ujemna czy
dodatnia korelacja miêdzy wystêpowaniem alergii, atopii a zachorowalnoœci¹ na nowotwory oraz czy istnieje zwi¹zek miêdzy
mediatorami reakcji alergicznej, w tym interleukin, a zachorowalnoœci¹ i przebiegiem choroby nowotworowej (d³ugotrwa³a
remisja?, wyleczenie?). Przedstawione doniesienia wskazuj¹ na
koniecznoœæ prowadzenia dalszych, wielokierunkowych badañ
nad tym wa¿nym i nadal otwartym problemem klinicznym.
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