PRACE POGL¥DOWE

Robert KRYSIAK
Bogus³aw OKOPIEÑ
Aleksandra BO£DYS

Autoimmunologiczne zespo³y wielogruczo³owe
Autoimmune polyglandular syndromes

Klinika Chorób Wewnêtrznych
i Farmakologii Klinicznej
Katedry Farmakologii
l¹skiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Kierownik:
Prof. dr hab. n. med. Bogus³aw Okopieñ

Dodatkowe s³owa kluczowe:
autoimmunologiczne zespo³y wielogruczo³owe
etiopatogeneza
objawy kliniczne
diagnostyka
leczenie
Additional key words:
autoimmune polyglandular syndromes
etiopathogenesis
clinical presentation
diagnosis
treatment

Adres do korespondencji:
Dr med. Robert Krysiak
Klinika Chorób Wewnêtrznych i Farmakologii
Klinicznej Katedry Farmakologii
l¹skiego Uniwersytetu Medycznego
40-752 Katowice, ul. Medyków 18
Tel./Fax: (0-32) 2523902
e-mail: r.krysiak@interia.pl

Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

Autoimmunologiczne zespo³y wielogruczo³owe s¹ jednostkami klinicznymi, które charakteryzuje wspó³istnienie co najmniej dwóch specyficznych tkankowo schorzeñ o pod³o¿u
autoimmunologicznym. W oparciu o
obraz kliniczny s¹ one dzielone na
cztery ró¿ne typy. Typ 1 jest schorzeniem monogenowym spowodowanym
przez defekt genu AIRE, zlokalizowanego na chromosomie 21 i charakteryzuje siê wystêpowaniem: dro¿d¿ycy
b³on luzowych i skóry, niedoczynnoci przytarczyc oraz pierwotnej niewydolnoci nadnerczy. Typ 2 stanowi skojarzenie niedoczynnoci kory nadnerczy z autoimmunologiczn¹ chorob¹
tarczycy lub cukrzyc¹ typu 1. Warunkiem rozpoznania typu 3 powy¿szego
zespo³u jest obecnoæ przewlek³ej
choroby zapalnej tarczycy i innej choroby o podobnym pod³o¿u, za wyj¹tkiem choroby Addisona. Inne skojarzenia chorób autoimmunologicznych
gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego
s¹ zaliczane do typu 4. Odpowiednia
opieka lekarska nad osobami choruj¹cymi na te zespo³y wymaga znajomoci problemów zdrowotnych, które
mog¹ wynikn¹æ z racji ich wystêpowania oraz najskuteczniejszych sposobów wykrywania i leczenia tych mo¿liwych do wyrównania hormonalnego,
chocia¿ niewyleczalnych, schorzeñ.
Celem naszej pracy by³o przedstawienie etiologii, symptomatologii klinicznej, diagnostyki i leczenia autoimmunologicznych zespo³ów wielogruczo³owych ze zwróceniem szczególnej
uwagi na wyniki badañ ostatnich lat.

Autoimmune polyglandular syndromes are conditions characterised
by the association of two or more organ-specific disorders. On the basis of
the clinical picture, they are divided
into four different types. Type 1 is a
monogenic autoimmune syndrome,
which is caused by defect in AIRE gene
located on chromosome 21. Its major
components include mucocutaneous
candidiasis, hypoparathyroidism and
Addison's disease. Type 2 is defined
as the combination of autoimmune
adrenal insufficiency with autoimmune
thyroid disease and/or type 1 diabetes
mellitus. Type 3 is composed of autoimmune thyroid diseases associated
with other autoimmune conditions
with the exception of Addison's disease. The remaining autoimmune combinations not included in the previous
groups belong to type 4. Proper care
of individuals with autoimmune
polyendocrine syndromes requires
knowledge of the problems that may
arise, and the best approaches to detect and care for the manifestations of
these incurable, but manageable, diseases. The objective of this paper is
to review the aetiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment of
autoimmune polyglandular syndromes
with a special emphasis on the most
recent literature.

Wstêp
Autoimmunologiczne zespo³y wielogruczo³owe (autoimmune polyglandular syndromes, autoimmune polyendocrine syndromes
 APS) s¹ jednostkami klinicznymi, które
charakteryzuje wystêpowanie u jednej osoby dwóch lub wiêcej swoistych narz¹dowo
chorób o pod³o¿u autoimmunologicznym
[10]. Nazwa jest nieco myl¹ca, poniewa¿ nie
u wszystkich osób zmiany dotycz¹ wielu gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego, a u niektórych z nich procesy autoimmunologiczne mog¹ obejmowaæ równie¿ inne narz¹dy
[14]. Cech¹ charakterystyczn¹ swoistych
narz¹dowo chorób autoimmunologicznych
jest wystêpowanie w kr¹¿eniu specyficznych
dla danego narz¹du przeciwcia³ oraz obec-

noæ w tkankach docelowych nacieku zapalnego z³o¿onego w g³ównej mierze z limfocytów z pewn¹ domieszk¹ monocytów [9,
11]. Mechanizmem odgrywaj¹cym rolê w
destrukcji narz¹dów jest cytotoksycznoæ
przenoszona przez limfocyty T lub bezporednie dzia³anie przeciwcia³, przy czym niekiedy oba te mechanizmy wspó³dzia³aj¹ ze
sob¹ [11]. Swoiste narz¹dowo choroby autoimmunologiczne rozwijaj¹ siê u osób predysponowanych do nich genetycznie. U ich
pod³o¿a mog¹ le¿eæ ró¿ne przyczyny: zwiêkszona wra¿liwoæ osobnicza, uwalnianie
antygenów z komórek, zmiany struktury b³ony komórkowej pod wp³ywem czynników
rodowiska oraz istnienie reakcji krzy¿owej,
wynikaj¹cej z podobieñstwa antygenów wy-
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stêpuj¹cych w organizmie i antygenów egzogennych [9].
Wysuwana przez niektórych autorów
teoria wspólnych antygenów na powierzchni ró¿nych komórek wywodz¹cych siê z tej
samej warstwy embrionalnej mo¿e t³umaczyæ tylko niektóre z tych zespo³ów, np. równoczesne zajêcie przez proces autoimmunologiczny tarczycy i b³ony luzowej ¿o³¹dka (oba narz¹dy s¹ pochodzenia endodermalnego), lecz nie mo¿e wyjaniaæ wystêpowania typu 2 APS (kora nadnerczy pochodzi z mezodermy, podczas gdy tarczyca
i trzustka z endodermy) [10]. St¹d te¿ uwa¿a siê obecnie, i¿ u pod³o¿a tych zespo³ów
le¿y najprawdopodobniej nie jeden wspólny
antygen, ale kilka lub wiele autoantygenów,
które s¹ celem reakcji immunologicznej w
warunkach niezdolnoci organizmu do zachowania tolerancji w stosunku do niektórych antygenów endogennych [15].
Warunkiem rozpoznania APS jest immunologiczna natura wszystkich wchodz¹cych
w sk³ad tego zespo³u chorób [16]. Stwierdzenie na przyk³ad u osoby z obecnymi przeciwcia³ami przeciwtarczycowymi adrenoleukodystrofii, która powodowaæ mo¿e zarówno pierwotn¹ niewydolnoæ nadnerczy jak i
hipogonadyzm hipergonadotropowy, nie
upowa¿nia do postawienia rozpoznania zespo³u APS [16]. Z podobnych wzglêdów do
APS nie zaliczamy zespo³u Kearns-Sayre,
w którym wystêpuj¹ przewlek³e zapalenie
tarczycy, niedoczynnoæ przytarczyc, niewydolnoæ nadnerczy, niedobór hormonu wzrostu, hipogonadyzm i cukrzyca oraz zespo³u
Wolframa, w którym mo¿na stwierdziæ moczówkê prost¹ i cukrzycê [4].
Istniej¹ dwie ró¿ne klasyfikacje APS.
Zwolennicy pierwszej z nich, któr¹ stosujemy w niniejszej pracy, traktuj¹ ka¿d¹ kombinacjê chorób jako osobny zespó³ autoimmunologiczny [9]. Natomiast druga grupa
autorów [15] dzieli APS na dwie sk³adowe,
przy czym do typu 2 zaliczaj¹ oni wszystkie
inne kombinacje ni¿ stwierdzane w typie 1.
Cech¹ wspóln¹ obu tych podzia³ów jest wyodrêbnienie typu 1 z powodu charakterystycznej prezentacji klinicznej oraz wystêpowania swoistej anomalii genetycznej [4].
Zwolennicy uproszczonego podzia³u zespo³u APS uwa¿aj¹, i¿ podzia³ tych zespo³ów
na cztery podtypy, pomimo ¿e jest bardziej
skomplikowany nie ma ¿adnego znaczenia
rokowniczego [15]. Wad¹ uproszczonego
podzia³u jest jednak zaliczanie do jednego
typu wielu ró¿nych kombinacji chorób [8].
Autoimmunologiczny zespó³
wielogruczo³owy typu 1
Epidemiologia
Typ 1 autoimmunologicznego zespo³u
wielogruczo³owego (APS1), okrelany niekiedy nazw¹ zespo³u Whitakera, zespo³u
Blizzarda lub zespo³u APEDEC (autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy) [6, 36], jest stwierdzany bardzo rzadko. Jak dot¹d opisano bowiem zaledwie oko³o 500 przypadków tej choroby
[39]. Najwiêksz¹ zachorowalnoæ obserwuje
siê wród Finów, mieszkañców Sardynii oraz
¯ydów irañskich [28]. W Finlandii, która jest
krajem o najwiêkszej liczbie opisanych jak
dot¹d przypadków, czêstoæ APS1 jest oce394

niana na 1 przypadek na 25 000 osób [6].
W Sardynii czêstoæ powy¿szej choroby
wynosi 1 przypadek na 14 400 osób, natomiast wród ¯ydów irañskich 1 chory przypada na 9 000 osób [39]. W zale¿noci od
opracowania stosunek kobiet do mê¿czyzn
mieci siê pomiêdzy 0,8 a 1,5 [6]. Opisano,
choæ w rzadkich przypadkach, wystêpowanie tego schorzenia u rodzeñstwa [43].
Patogeneza
APS1 jest schorzeniem dziedziczonym
autosomalnie recesywnie [20]. U jego pod³o¿a le¿y mutacja genu AIRE (Autoimmune
Regulator gene), zlokalizowanego w rejonie
q22 chromosomu 21 [45]. Gen ten ma d³ugoæ 13kb i zawiera 14 eksonów, które koduj¹ polipeptyd d³ugoci 545 aminokwasów
[39, 43]. Przyjmuje siê, i¿ ekspresja tego
czynnika odgrywa wa¿ne znaczenie w dojrzewaniu limfocytów T w grasicy i uczestniczy w negatywnej selekcji komórek T reaguj¹cych z w³asnym antygenem [31,45]. Powy¿szy gen aktywuje bowiem koaktywator
transkrypcyjny, odpowiedzialny za prezentacjê autoantygenów w grasicy i wytworzenia zjawiska tolerancji w stosunku do w³asnych antygenów organizmu [31,48]. W
przeciwieñstwie do APS1 nie stwierdzono
obecnoci mutacji tego genu u osób chorych na izolowan¹ postaæ przewlek³ej niewydolnoci nadnerczy [4,43]. Natomiast
mutacjê powy¿szego genu spotyka siê w
bardzo rzadkiej chorobie niedoborów odpornociowych, tzw. zespole Omenna [4,31].
Chocia¿ u pod³o¿a zespo³u APS1 le¿y
wystêpowanie co najmniej 46 ró¿nych mutacji genu AIRE, najczêciej stwierdza siê
wystêpowanie jednej z czterech mutacji [28,
45]. Mutacja nonsensowna w kodonie 257
(R257X) jest obecna u ponad 90% osób w
tym zespo³em w Finlandii, mutacja nonsensowna w kodonie 139 (R139X) wystêpuje u
powy¿ej 90% osób chorych na APS1 w Sardynii, natomiast mutacja nonsensowna w
kodonie 85 (Y85C) jest stwierdzana u
ogromnej wiêkszoci dotkniêtych APS1 ¯ydów irañskich [28,34]. Czwart¹ anomali¹
genetyczn¹ jest delecja 13 par zasad (oznaczana 1085-1097del lub 964del13), opisywana najczêciej wród Brytyjczyków oraz
wród Amerykanów pochodzenia europejskiego [34,45].
Istniej¹ dowody, i¿ specyficzne allele
uk³adu HLA klasy II, choæ nie odpowiadaj¹
za powstanie samego schorzenia, determinuj¹ prawdopodobieñstwo zajêcia pewnych
narz¹dów wewnêtrznych. Na przyk³ad obecnoæ allelu DQB1*0602 zmniejsza, natomiast wystêpowanie antygenu DR3 zwiêksza u pacjentów z APS1 ryzyko rozwoju
cukrzycy typu 1 [4].
Objawy kliniczne
W wiêkszoci przypadków schorzenie
zaczyna siê w dzieciñstwie [33]. G³ównymi
komponentami APS1 s¹ przewlek³a kandydoza skóry i b³on luzowych, niedoczynnoæ
przytarczyc oraz autoimmunologiczna niewydolnoæ nadnerczy [1,6]. Warunkiem postawienia rozpoznania tego schorzenia
jest obecnoæ co najmniej dwóch z trzech
g³ównych objawów tej choroby [14]. Wystêpowanie pe³nej triady objawów nie jest czêste, gdy¿ ocenia siê je na jedn¹ trzeci¹
Przegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

wszystkich przypadków APS1 [9]. Pomimo
i¿ APS1 jest zespo³em monogenicznym
zwraca uwagê heterogenna manifestacja
kliniczna tej choroby, za czynniki przyczyniaj¹ce siê do tak z³o¿onego obrazu tego
zespo³u nie zosta³y jak dot¹d poznane [39].
Najczêciej pierwsza manifestacja kliniczna tego zespo³u ma miejsce w dzieciñstwie,
za trzy najwa¿niejsze objawy rozwijaj¹ siê
przewa¿nie w ci¹gu pierwszych 20 lat ¿ycia
[6, 43]. Im wczeniej ujawniaj¹ siê pierwsze
objawy choroby, tym bardziej prawdopodobne jest zajêcie wielu narz¹dów, natomiast
im póniej dochodzi do ich wyst¹pienia tym
liczba zajêtych narz¹dów jest mniejsza, za
przebieg bardziej ³agodny [6]. Jako pierwszy objaw APS1 rozwija siê najczêciej przewlek³a grzybica luzówkowo-skórna, która
ujawnia siê zwykle oko³o 5 roku ¿ycia, nastêpnie (rednio w 8 roku ¿ycia) pojawia siê
niedoczynnoæ przytarczyc, za najpóniej,
gdy¿ oko³o 12 roku ¿ycia, choroba Addisona [34]. Niekiedy jednak odstêp czasu pomiêdzy jedn¹ z chorób a kolejnymi jest bardzo d³ugi i w skrajnych przypadkach mo¿e
byæ mierzony nawet w dziesi¹tkach lat [4].
Ponadto kolejnoæ pojawiania siê objawów
sk³adowych typu APS1 nie zawsze jest taka
jak podano powy¿ej [36].
Kandydoza zaczyna siê zwykle wkrótce
po urodzeniu i objawia siê najczêciej wystêpowaniem zmian pleniawkowych na jêzyku, b³onach luzowych, w prze³yku i na
paznokciach [39]. Wystêpuje ona rzadko u
¯ydów irañskich i bardzo czêsto we W³oszech i Europie pó³nocnej [9]. Dro¿d¿yca ma
zawsze charakter powierzchniowy i nigdy
nie towarzysz¹ jej cechy grzybicy uk³adowej [4]. Choæ przyczyna tego zjawiska pozostaje nieznana, niektórzy autorzy uwa¿aj¹, i¿ u jego pod³o¿a le¿y selektywny defekt
limfocytów T reaguj¹cych z Candida albicans, przy zachowanej prawid³owej odpowiedzi B-komórkowej, chroni¹cej przed
uogólnieniem powy¿szej infekcji [9,33].
Wyk³adnikiem defektu odpowiedzi komórkowej jest stwierdzana u wiêkszoci chorych
anergia na antygeny Candida albicans i na
tuberkulinê [36]. D³ugotrwale utrzymuj¹ca
siê kandydoza zwiêksza ryzyko nowotworów
p³askonab³onkowych jamy ustnej, jêzyka i
prze³yku oraz gruczolakoraka ¿o³¹dka [34].
Niedoczynnoæ przytarczyc mo¿e stanowiæ jedyn¹ endokrynopatiê w APS1  taka
prezentacja kliniczna tego zespo³u wystêpuje u wiêkszoci ¯ydów irañskich i u oko³o
20% Finów [39]. Wystêpowanie pozornie
idiopatycznej niedoczynnoci przytarczyc
powinno w zwi¹zku z tym zawsze budziæ
podejrzenie zespo³u APS1 [35]. W ka¿dym
przypadku przewlek³ej niedoczynnoci przytarczyc wykluczyæ nale¿y obecnoæ innych
schorzeñ, w których mo¿e byæ ona stwierdzana, takich jak: zespó³ Di George'a, zespó³ Kenneya-Caffey'a oraz zespó³ Barakata
[9]. Podobnie jak w sporadycznych postaciach choroby, u osób z APS1 typow¹ prezentacj¹ kliniczn¹ niedoczynnoci przytarczyc jest tê¿yczka [33]. Mog¹ wystêpowaæ
równie¿ zwapnienia j¹der podstawy mózgu
(zespó³ Fahra), zaæma, zapalenie spojówek
oraz obrzêk tarczy nerwu wzrokowego [33].
Hipoplazja szkliwa dotyczy wy³¹cznie zêbów
sta³ych i jest stwierdzana u wiêkszoci lecz
nie u wszystkich chorych [37]. Drug¹ chaR. Krysiak i wsp.

rakterystyczn¹ cech¹ dotycz¹c¹ paznokci
(poza grzybic¹) jest obecnoæ w nich drobnych zag³êbieñ (pitted nails), które nie maj¹
zwi¹zku z kandydoz¹ paznokci [37]. Ciekawym odkryciem by³o stwierdzenie u co trzeciej osoby wyranie zaznaczonych zwapnieñ zlokalizowanych w b³onie bêbenkowej
[33,36]. Niedoczynnoæ przytarczyc charakteryzuje siê hipokalcemi¹ [43]. Pojawienie
siê u osoby z niedoczynnoci¹ przytarczyc
hiperkalcemii wymaga starannej oceny chorego, gdy¿ objaw ten mo¿e byæ pierwsz¹
manifestacj¹ kliniczn¹ rozwijaj¹cej siê niewydolnoci nadnerczy [4,32].
Czêstoæ choroby Addisona u osób z
APS1 szacuje siê na 60-70% [21]. Najwczeniejszym obrazem dysfunkcji kory nadnerczy jest zwiêkszenie aktywnoci reninowej
osocza, któremu towarzyszy prawid³owy lub
niski poziom aldosteronu [8]. Przemawia to
za tym, i¿ warstwa k³êbkowata jest najwczeniej dotkniêt¹ chorob¹ czêci¹ kory nadnerczy [11]. Mo¿e to wynikaæ albo ze szczególnej predyspozycji tej warstwy do procesów z autoagresji b¹d byæ konsekwencj¹
miejscowego dzia³ania glukokortykoidów w
warstwie pasmowatej, chroni¹cych j¹ od
uszkodzenia przez proces autoimmunologiczny [11]. Sama obecnoæ przeciwcia³ nie
zawsze oznacza, i¿ postêp zmian destrukcyjnych w nadnerczach doprowadzi do ich
niewydolnoci, jednak stwierdzenie wzrostu
aktywnoci reninowej dowodzi postêpuj¹cej
progresji do klinicznie jawnej niedoczynnoci nadnerczy [8]. W bardziej zaawansowanych przypadkach uszkodzenia nadnerczy
zwraca uwagê brak reakcji lub niedostateczna reakcja kortyzolu na podanie ACTH [38].
Do innych manifestacji uk³adowych zespo³u APS1 zalicza siê: przedwczesne wygasanie czynnoci jajników, pierwotn¹ niewydolnoæ j¹der, cukrzycê typu 1, limfocytarne zapalenie przysadki mózgowej, niedokrwistoæ Addisona-Biermera, autoimmunologiczne zapalenie w¹troby, ³ysienie plackowate czy bielactwo nabyte [20,34]. Powy¿sze schorzenia mog¹ ujawniaæ siê w
ró¿nym wieku, zwykle póniejszym ni¿ g³ówne sk³adowe APS1 (nawet w pi¹tej dekadzie ¿ycia) [35]. Czêstoæ przedwczesnego wygasania czynnoci jajników, jest oceniana na 39% kobiet w wieku 15 lat i 72%
kobiet w wieku 40 lat [17]. U kobiet w m³odszym wieku wyk³adnikiem wspó³istniej¹cego hipogonadyzmu o pod³o¿u autoimmunologicznym jest pierwotny lub wtórny brak
miesi¹czki lub sk¹pe miesi¹czkowanie [23].
W porównaniu z innymi endokrynopatiami
niedoczynnoæ tarczycy nie jest czêsta (oko³o 5%), natomiast nadczynnoæ tarczycy
wystêpuje bardzo rzadko [35]. Zespó³ z³ego wch³aniania obserwowany u 25-30%
osób mo¿e byæ wynikiem niewydolnoci
trzustki, zaniku kosmków jelitowych wskutek rozwoju choroby trzewnej, infekcji Candida albicans, lambliozy oraz nadmiernego
wzrostu bakterii w jelitach [18,34]. U niektórych chorych z APS1 dochodzi do biegunki
i/lub zaparæ spowodowanych najprawdopodobniej destrukcj¹ komórek enterochromafinowych w antrum i komórek podobnych do
komórek enterochromafinowych (enterochromaffin-like) w dnie ¿o³¹dka, zwi¹zanych
z reakcj¹ autoimmunologiczn¹ przeciwko
odpowiednio hydroksylazie tryptofanu i dePrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

karboksylazie histydyny [18, 39].
Do innych stwierdzanych w APS1 objawów nale¿¹: objawy oczne najczêciej keratopatia, rzadziej zapalenie renicy lub têczówki oraz atrofia nerwu wzrokowego, zanik ledziony i zdaniem niektórych autorów
kamica pêcherzyka ¿ó³ciowego [33,36].
Rozpoznanie
Osoby w wieku poni¿ej 30 lat maj¹ce:
przewlek³e lub nawracaj¹ce zmiany dro¿d¿akowe skóry lub b³on luzowych, niedoczynnoæ przytarczyc, niewydolnoæ nadnerczy,
przewlek³e schorzenie przewodu pokarmowego charakteryzuj¹ce siê biegunk¹, zaparciem lub stolcami t³uszczowymi, ³ysienie
plackowate, bielactwo nabyte, przewlek³e
zapalenie w¹troby na tle autoimmunologicznym oraz zapalenie spojówek i rogówki powinny byæ poddane ocenie pod k¹tem obecnoci dysplazji ektodermalnej i w przypadku dodatniego wyniku tego badania nale¿y
rozwa¿yæ wykonanie u nich badañ genetycznych w kierunku mutacji genu AIRE [36,37].
W przypadku obecnoci wiêcej ni¿ jednego
z powy¿szych objawów, osoby takie powinny byæ okresowo oceniane pod k¹tem obecnoci pozosta³ych schorzeñ wchodz¹cych w
sk³ad APS1 [4]. Sta³ego nadzoru wymaga
równie¿ rodzeñstwo osób dotkniêtych APS1,
szczególnie wtedy, kiedy pojawi siê chocia¿
jeden z podanych powy¿ej objawów [43].
Istniej¹ bowiem udokumentowane przypadki
niewyjanionej mierci rodzeñstwa osób z
rozpoznanym APS1, wynikaj¹ce najprawdopodobniej z wyst¹pienia u nich prze³omu
nadnerczowego lub innej sk³adowej niezdiagnozowanego za ¿ycia zespo³u APS1 [35].
Poniewa¿ przyczyn¹ APS1 jest wystêpowanie wielu ró¿nych mutacji genu AIRE, dlatego czu³oæ okrelonej metody analizy tych
mutacji zale¿y od iloci ocenianych przez ni¹
mutacji oraz czêstoci tych mutacji w populacji [4,33].
Przeciwcia³a przeciwko przytarczycom,
stwierdzane w 11-38% osób z niedoczynnoci¹ tych gruczo³ów, wykazuj¹ zdolnoæ
wi¹zania z antygenem mitochondrialnym
przytarczyc [9]. W nielicznych przypadkach
niedoczynnoci przytarczyc u osób z zespo³em APS1 obserwowano wystêpowanie ponadto przeciwcia³ przeciwko receptorowi
wra¿liwemu na wapñ [9,35].
W przeciwieñstwie do izolowanej choroby Addisona u osób z APS poza typowymi przeciwcia³ami przeciwko 21-hydroksylazie czêsto stwierdza siê obecnoæ przeciwcia³ przeciwko 17-hydroksylazie (4050%) oraz enzymowi skracaj¹cemu d³ugoæ
³añcuchu cholesterolu (P450scc) (50-70%)
[26,38]. Czêstoæ wystêpowania dwóch
ostatnich przeciwcia³ jest wiêksza w przypadku APS1 ni¿ w innych postaciach APS
[17]. Osoby z ich obecnoci¹ charakteryzuje zwiêkszone ryzyko rozwoju niewydolnoci gonad [17,47].
Osoby z ustalonym rozpoznaniem APS1
wymagaj¹ sta³ego monitorowania [15]. Dziêki temu mo¿na zapobiec powik³aniom zwi¹zanym z opónieniem rozpoznania schorzeñ
autoimmunologicznych (np. choroby Addisona i niedoczynnoci przytarczyc), które 
jak wspomniano  niejednokrotnie rozwijaj¹ siê po d³u¿szym okresie czasu [14,38].
Ponadto trzeba pamiêtaæ o zwiêkszonym ry-

zyku rozwoju zmian nowotworowych jamy
ustnej w przypadku nieleczenia lub niew³aciwego leczenia kandydozy oraz o infekcjach spowodowanych brakiem ledziony [33].
Uwa¿a siê, ¿e u wszystkich osób z kandydoz¹ luzówkowo-skórn¹ oraz niedoczynnoci¹ przytarczyc nale¿y raz do roku wykonywaæ test z ma³¹ (1 mg) lub du¿¹ (250
mg) dawk¹ ACTH oraz w miarê mo¿liwoci
oceniæ stê¿enie ACTH [34]. Uzasadnione
jest równie¿ w tym czasie oznaczenie wyjciowej wartoci aktywnoci reninowej osocza [32,34]. Nieprawid³owe wyniki tych testów przemawiaj¹ za do³¹czeniem siê objawów niewydolnoci nadnerczy. W miarê
mo¿liwoci zaleca siê ponadto okresowe
wizyty lekarskie (co 3-4 miesi¹ce) z ocen¹
cinienia têtniczego i stê¿enia elektrolitów
we krwi [35]. Lekarze i pacjenci powinni byæ
wyczuleni na objawy niewydolnoci nadnerczy, poniewa¿ w rzadkich przypadkach opisywano bardzo szybk¹ progresjê tej choroby [34].
Natomiast badanie w kierunku niedoczynnoci przytarczyc powinny obejmowaæ
ocenê kalcemii, fosfatemii, ewentualnie wydalanie z moczem wapnia i fosforanów, za
w przypadkach budz¹cych podejrzenie niedoczynnoci przytarczyc oznaczenie poziomu parathormonu w surowicy [8,32].
W niektórych orodkach zajmuj¹cych
siê diagnostyk¹ i leczeniem osób z APS
przeprowadza siê genetyczne badania przesiewowe w kierunku mutacji genu AIRE1 u
wszystkich osób z izolowan¹ niedoczynnoci¹ nadnerczy lub przytarczyc o nieustalonym pod³o¿u  stwierdzenie takiej mutacji
przemawia za obecnoci¹ APS1 i nakazuje
intensywniejszy nadzór takich pacjentów [35].
Leczenie
Z uwagi na zwiêkszone ryzyko rozwoju
nowotworów jamy ustnej nale¿y starannie
leczyæ kandydozê za pomoc¹ flukonazolu,
itrakonazolu a nawet amfoterycyny B [4].
Unikaæ natomiast nale¿y stosowania ketokonazolu z uwagi na wykazywanie przez
niego hamuj¹cego wp³ywu na steroidogenezê nadnerczow¹ [33]. Leczenie niedoczynnoci przytarczyc i kory nadnerczy nie
odbiega od stosowanego w izolowanych
postaciach tych chorób. W przypadku niedoczynnoci przytarczyc, obok soli wapnia
wskazane jest stosowanie pochodnych witaminy D nie wymagaj¹cych w organizmie
hydroksylacji w pozycji 1 (kalcitriol, alfakalcydol, dihydrotachysterol), z uwagi na hamuj¹cy wp³yw niedoboru parathormonu na
hydroksylazê nerkow¹ [9]. Nale¿y pamiêtaæ,
i¿ w sytuacjach zwiêkszonego zapotrzebowania na hormony kory nadnerczy (uraz fizyczny, infekcja, zabieg operacyjny, ci¹¿a)
podawanie glukokortykoidów jest wymagane nawet w przypadku utajonej postaci choroby Addisona [8,38].
U osób z brakiem ledziony nale¿y zapobiegaæ infekcjom [4]. Wskazane jest równie¿ leczenie zapalenia rogówki i spojówek
(steroidy miejscowo, witamina A) z uwagi
na ryzyko pogorszenia ostroci wzroku [4].
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Autoimmunologiczny zespó³
wielogruczo³owy typu 2
Epidemiologia
Typ 2 autoimmunologicznego zespo³u
wielogruczo³owego (APS2) charakteryzuje
siê skojarzonym wystêpowaniem choroby
Addisona o pod³o¿u autoimmunologicznym
z autoimmunologiczn¹ chorob¹ tarczycy i/
lub cukrzyc¹ typu 1 [24]. Niewydolnoæ nadnerczy lub obecnoæ przeciwcia³ przeciwko
korze nadnerczy wspó³istniej¹ce z autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy okrelane s¹ nazw¹ zespo³u Schmidta [1,5].
Natomiast skojarzone wystêpowanie niewydolnoci nadnerczy (lub obecnoæ przeciwcia³ przeciwko nadnerczom), autoimmunologicznego zapalenia tarczycy i cukrzycy
typu 1 stanowi zespó³ Carpentera [44]. W
zestawieniu Betterle i wsp. [10] 88% pacjentów z APS2 wystêpowa³y dwa schorzenia,
natomiast czêstoæ zespo³u Carpentera nie
przekracza³a 12%. Najczêstsz¹ ze stwierdzanych kombinacji by³o skojarzone wystêpowanie choroby Addisona i choroby Hashimoto, natomiast najrzadziej obserwowano chorobê Addisona przebiegaj¹c¹ ³¹cznie
z chorob¹ Gravesa oraz cukrzyc¹ typu 1
[10]. £¹czne wystêpowanie cukrzycy typu
1, choroby Gravesa i niewydolnoci nadnerczy obserwowano szczególnie czêsto w grupie osób z guzami grasicy [4].
Brakuje jednolitych danych epidemiologicznych dotycz¹cych czêstoci APS2. Wiadomo jednak, i¿ schorzenie to jest powszechniejsze ni¿ dawniej s¹dzono [16].
Zdaniem jednych autorów jego czêstoæ
wynosi 1,4-4,5 przypadki na 100 000 osób
[10], podczas inni autorzy oceniaj¹ j¹ na 45 przypadków/100 000 osób [16]. APS2
wystêpuje wiêc znacznie czêciej ni¿ APS1.
Co wiêcej, najnowsze badania dowodz¹, ¿e
podawane powy¿ej wartoci s¹ prawdopodobnie nadal niedoszacowane, jeli
uwzglêdni siê przypadki przebiegaj¹ce w
sposób subkliniczny [44]. Nie wiadomo czy
zwiêkszona rozpoznawalnoæ wynika ze
wzrostu zachorowañ czy te¿ jest konsekwencj¹ poprawy wykrywalnoci [16]. Zespó³ wystêpuje co najmniej trzykrotnie czêciej u kobiet ni¿ mê¿czyzn [44]. Niekiedy
obserwuje siê jego wystêpowanie w kilku
pokoleniach tej samej rodziny [20].
Choæ APS2 ujawniaæ siê mo¿e w ró¿nych grupach wiekowych, jego pocz¹tek
przypada najczêciej na trzeci¹ lub czwart¹
dekadê ¿ycia, czym ró¿ni siê zasadniczo od
pojawiaj¹cego siê w dzieciñstwie APS1 [32].
Patogeneza
Podobnie jak APS1 równie¿ APS2 wykazuje tendencjê do wystêpowania rodzinnego, przy czym w przeciwieñstwie do typu
1 jest schorzeniem poligenowym [42]. Prawie po³owa osób z t¹ postaci¹ APS ma krewnych ze schorzeniami autoimmunologicznymi [24]. Tak jak w przypadku innych chorób
o podobnym mechanizmie, wykazano znamienne kojarzenie siê APS2 z wystêpowaniem niektórych antygenów zgodnoci tkankowej (human leukocyte antigens  HLA)
[42]. Z obecnoci¹ tego zespo³u kojarzy siê
wystêpowanie przede wszystkim antygenów
DR3 (DQB*0201) oraz DR4 (DQB1*0302)
[8,21]. Choroba Addisona rozwija siê czê396

ciej u osób z genotypem DR3/4 oraz DQ2/
DQ8 (jest on obecny u 30% osób z chorob¹
Addisona i 2,4% osób w populacji ogólnej)
[21]. Co ciekawe, taki zwi¹zek nie by³ obserwowany w przypadku choroby Addisona
wchodz¹cej w sk³ad zespo³u APS1 [8]. Zdaniem Marzottiego i Falorniego [26] zwiêkszone ryzyko autoimmunologicznej postaci
choroby Addisona (w tym skojarzonej z innymi sk³adowymi APS2) dotyczy równie¿
osób z obecnoci¹ haplotypów DR3/DR2 i
DR4/DQ8 [26].
Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ do
ujawnienia siê choroby mo¿e doprowadzaæ
z³o¿ona interakcja pomiêdzy genami nie
zwi¹zanymi z uk³adem HLA oraz czynnikami rodowiskowymi [24]. W czêci przypadków wykazano istnienie zwi¹zku pomiêdzy
wystêpowaniem APS2 i polimorfizmem genu
MICA (MHC class I chain-related A gene)
[42]. Allel MICA 5.1, który wystêpuje z czêstoci¹ 1/3 w zdrowej populacji, mo¿e byæ
wykryty nawet u 80% osób z niewydolnoci¹ nadnerczy o pod³o¿u autoimmunologicznym [26]. Innym postulowanym polimorfizmem, który doprowadzaæ mo¿e do APS2
jest polimorfizm genu CTLA-4, którego produkt bia³kowy jest wa¿nym negatywnym regulatorem aktywacji limfocytów T [8].
Objawy kliniczne
APS2 charakteryzuje siê nie tylko czêstszym wystêpowaniem, ale równie¿ bardziej
zmienn¹ manifestacj¹ kliniczn¹ w porównaniu z APS1 [15]. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ APS2,
choæ czêsto ma przebieg stosunkowo ³agodny, jednak jeli pozostaje nierozpoznany i
nieleczony mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla
¿ycia [7,32]. Objawy APS2 rozwijaj¹ siê najczêciej w pewnej kolejnoci: cukrzyca poprzedza zwykle niewydolnoæ nadnerczy,
za autoimmunologiczna choroba tarczycy
ujawnia siê przed, równolegle lub  co ma
miejsce najczêciej  po wyst¹pieniu choroby Addisona [8].
W prawie po³owie przypadków wyjciow¹ manifestacjê APS stanowi niewydolnoæ
nadnerczy [44]. W ostatnich latach autoimmunologiczna destrukcja kory nadnerczy
sta³a siê najczêstsz¹ przyczyn¹ pierwotnej
niewydolnoci tego narz¹du z czêstoci¹
ocenian¹ na 68-94% wszystkich przypadków choroby Addisona, przy czym u 50-60%
osób z niedoczynnoci¹ kory nadnerczy o
takim pod³o¿u, stwierdza siê subkliniczne lub
kliniczne cechy co najmniej jednej wspó³istniej¹cej choroby autoimmunologicznej gruczo³u wydzielania wewnêtrznego i w wiêkszoci takich przypadków skojarzenie to
odpowiada kryteriom rozpoznania APS2
[26]. W ³agodniejszych przypadkach jedynym objawem choroby mo¿e byæ niewielkie
os³abienie i zmêczenie, jednak nie zauwa¿one mo¿e doprowadzaæ do stanu uogólnionego os³abienia, braku ³aknienia, utraty
masy cia³a, dolegliwoci brzusznych (nudnoci, wymioty, biegunka) w istotny sposób
ograniczaj¹cych aktywnoæ ¿yciow¹ chorych [24,29]. Zwraca uwagê ciemne zabarwienie skóry, szczególnie zaznaczone w
miejscach fizjologicznych przebarwieñ oraz
w fa³dach skóry, jak równie¿ obecnoæ przebarwieñ w luzówce jamy ustnej [29]. Hipotonia, hipoglikemia oraz hiponatremia stanowi¹ najczêciej objawy póne [24,38].
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Autoimmunologiczna choroba tarczycy
jest stwierdzana u oko³o 80-90% kobiet z
APS2 [44]. Powy¿sze pojêcie obejmuje chorobê Hashimoto (zarówno postaæ z wolem
jak i postaæ zanikow¹) oraz chorobê Gravesa [41,44]. Nale¿y podkreliæ, i¿ wzrost stê¿enia TSH nie zawsze dowodzi niedoczynnoci tarczycy. U niektórych pacjentów z
APS2 (oraz bardzo rzadko w APS1) odwracalny wzrost stê¿enia TSH, nie zwi¹zany z
obecnoci¹ przeciwcia³ przeciwtarczycowych, wynika bowiem z utraty hamuj¹cego
wp³ywu glukokortykoidów na wydzielanie
tego hormonu [7,10].
Tzw. mniejsze choroby autoimmunologiczne (minor autoimmune diseases) wystêpuj¹ rzadziej ni¿ w typie 1 [10]. Przedwczesna niedomoga jajników jest opisywana u oko³o 10% kobiet z tym zespo³em w
wieku do 40 lat; st¹d wyst¹pienie u m³odej
kobiety braku miesi¹czkowania bez uchwytnej przyczyny mo¿e wskazywaæ na APS2
jako przyczynê tych zaburzeñ [16]. W kazuistycznych przypadkach w sk³ad zespo³u
APS2 wchodzi³a niedoczynnoæ przytarczyc, u podstawy której le¿a³a obecnoæ
przeciwcia³ hamuj¹cych funkcjê tego gruczo³u, nie za autodestrukcja tego gruczo³u
[4]. Jeli u chorych z APS2 stwierdza siê hipokalcemiê to wynika ona raczej z choroby
trzewnej ni¿ niedoczynnoci przytarczyc [4].
Niekiedy stwierdza siê istnienie objawów
bielactwa nabytego [24]. Pomimo, i¿ odsetek pacjentów z tym schorzeniem jest wiêkszy w APS1, jednak bior¹c pod uwagê
znacznie wiêksz¹ czêstoæ wystêpowania
APS2, przewa¿aj¹ca wiêkszoæ pacjentów
z bielactwem nabytym i zmianami w gruczo³ach wydzielania wewnêtrznego na tle autoimmunologicznym choruje na APS2 [44].
W przeciwieñstwie APS1 w APS2 ani bielactwo nabyte ani ³ysienie plackowate nie
s¹ zwi¹zane z obecnoci¹ specyficznych
autoprzeciwcia³ [10]. Zespó³ APS2 mo¿e
kojarzyæ siê równie¿ z innymi schorzeniami
nieendokrynologicznymi, takimi jak: choroba trzewna, wrzodziej¹ce zapalenie jelita
grubego, pierwotna marskoæ ¿ó³ciowa, sarkoidoza, achalazja prze³yku, zapalenie miêniowe (myositis) i neuropatia [41,44].
W ostatnich latach istnieje coraz wiêksza tendencja do rozpoznawania niekompletnej postaci APS2, jako wczesnego stadium tego zespo³u. Warunkiem rozpoznania tej postaci jest wystêpowanie klinicznie
jawnej dysfunkcji jednego gruczo³u wydzielania wewnêtrznego (niedoczynnoæ nadnerczy, cukrzyca typu 1, autoimmunologiczna choroba tarczycy) wraz z wystêpowaniem
przeciwcia³ w stosunku do co najmniej jednego z pozosta³ych narz¹dów. Przyk³adem
tego jest wspó³istnienie choroby Addisona
z przeciwcia³ami przeciw antygenom wysp
trzustkowych i/lub przeciw peroksydazie lub
wspó³istnienie cukrzycy typu 1 i/lub autoimmunologicznej choroby tarczycy z przeciwcia³ami przeciw 21-hydroksylazie lub przeciwko korze nadnerczy [9]. Wydaje siê, i¿
niekompletna postaæ APS2 wystêpuje wielokrotnie czêciej od postaci kompletnej 
w zestawieniu Betterle i wsp. [10] jest ona
oceniana nawet na 150 przypadków na
100 000 osób. Powy¿si autorzy dziel¹ niekompletn¹ postaæ APS2 dodatkowo na: postaæ potencjaln¹ (potential APS2) (dodatnie
R. Krysiak i wsp.

przeciwcia³a + ujemny wynik prób czynnociowych) oraz postaæ subkliniczn¹ (subclinical APS2) (dodatnie przeciwcia³a + cechy
subklinicznej niedoczynnoci hormonalnej,
przy braku objawów klinicznych) z uwagi na
ró¿ne w ka¿dym z tych przypadków ryzyko
wyst¹pienia kompletnej postaci APS2 [9].
Rozpoznanie
W celu unikniêcia potencjalnej chorobowoci i miertelnoci zwi¹zanej z APS2,
wszystkie osoby z podejrzeniem wystêpowania powy¿szego zespo³u powinny byæ
poddane diagnostyce w kierunku jego obecnoci [5]. Rozpoznanie APS2 opiera siê na
ocenie klinicznej oraz odchyleniach stwierdzanych w badaniach labolatoryjnych [32,
41]. Warunkiem rozpoznania jest stwierdzenie cech adrenalitis (choroba Addisona lub
obecnoæ przeciwcia³ przeciwko korze nadnerczy) oraz insulitis (klinicznie jawna cukrzyca typu 1 lub obecnoæ markerów autommunologicznego uszkodzenia aparatu
wyspowego) i/lub autoimmunologicznej choroby tarczycy (klinicznie jawna choroba tarczycy lub obecnoæ przeciwcia³ przeciwtarczycowych i/lub przeciwko receptorowi dla
TSH) [44].
Immunologiczna ocena pacjenta w kierunku APS2 obejmowaæ powinna diagnostykê w kierunku obecnoci procesu autoimmunologicznego w: nadnerczach, tarczycy,
wyspach trzustkowych oraz w miarê mo¿liwoci w kierunku autoimmunologicznej dysfunkcji gonad oraz celiakii [10,32].
Zakres badañ hormonalnych w kierunku niedoczynnoci nadnerczy jest podobny
jak w APS1. W ocenie funkcji nadnerczy
istotne znaczenie przypada zbadaniu przeciwcia³ przeciwko korze nadnerczy (ACA)
lub przeciwcia³ przeciwko 21-hydroksylazie,
przy czym obecnoæ tych drugich przeciwcia³ wykazuje wiêksz¹ czu³oæ. Przeciwcia³a ACA s¹ skierowane przeciwko wszystkim
trzem warstwom kory nadnerczy i reaguj¹ z
jednym lub wiêcej antygenami cytoplazmatycznymi [16,32]. Ich obecnoæ oznacza siê
technik¹ immunofluorescencyjn¹, której
wad¹ jest: du¿a subiektywnoæ, zale¿noæ
od dowiadczenia badaj¹cego oraz powtarzalnoæ zale¿na od jakoci odczynników
[16,32]. Wad tych pozbawiona jest ocena
g³ównego antygenu nadnerczowego, 21-hydroksylazy, wykrywanego przewa¿nie metod¹ radioimmunologiczn¹ [20]. Obecnoæ
przeciwcia³ przeciwko 21-hydroksylazie nie
tylko umo¿liwia wykrycie subklinicznych postaci choroby Addisona, ale równie¿ ma
wa¿n¹ rolê predykcyjn¹  wysokie miano
tych przeciwcia³ przemawia za du¿ym ryzykiem wyst¹pienia objawowej postaci choroby Addisona [38,39]. U osób z swoistymi narz¹dowo chorobami autoimmunologicznymi,
takimi jak: choroba Hashimoto, choroba
Gravesa, cukrzyca typu 1 i przedwczesne
wygasanie czynnoci jajników czêstoæ wystêpowania ACA ocenia siê na 0,2-13% za
przeciwcia³ przeciwko 21-hydroksylazie na
0,5-5% przypadków [26]. Choæ wystêpowanie tych ostatnich przeciwcia³ jest uwa¿ane
za czu³y wyk³adnik objêcia procesem autoimmunologicznym nadnerczy, jednak nale¿y pamiêtaæ, i¿ mog¹ byæ one obecne u 0,50,6% zdrowych osób [16]. Miano przeciwcia³ przeciw nadnerczom spada z czasem
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jako wynik stopniowego znikania antygenów
nadnerczowych, spowodowanego autodestrukcj¹ nadnerczy [26]. Powoduje to, i¿ wykrywalnoæ autoimmunologicznej postaci
choroby Addisona jest mniejsza u osób z
d³u¿ej trwaj¹c¹ chorob¹ [16]. Spadek ten jest
bardzie wyra¿ony w przypadku ACA ni¿ przeciwcia³ przeciwko 21-hydroksylazie [16]. ACA
s¹ stwierdzane w ponad 90% przypadków
wie¿o rozpoznanej choroby Addisona, w
poni¿ej 80% po dwóch latach i w nieca³ych
10% po 15 latach od rozpoznania choroby
[26]. Przeciwcia³a przeciwko 21-hydroksylazie wystêpuj¹ u praktycznie wszystkich
chorych z chorob¹ Addisona trwaj¹c¹ poni¿ej 15 lat, za w przypadku d³u¿szego
utrzymywania siê choroby odsetek ten spada do 60% [26].
W przeciwieñstwie do przeciwcia³ przeciw 21-hydroksylazie, obecnoæ przeciwcia³
przeciwko 17-hydroksylazie lub przeciwko
enzymowi skracaj¹cemu ³añcuch boczny
(P450scc) przemawiaæ mo¿e za obecnoci¹
procesu zapalnego równie¿ w gonadach [47].
Wystêpowanie u osoby z APS2 obu tych
przeciwcia³ oraz stwierdzanych w immunofluorescencji poredniej przeciwcia³ przeciwko komórkom steroidowym (steroid cell-antibodies: StCA) wykazuje du¿ego stopnia
korelacjê z pierwotn¹ niedomog¹ gonad, której konsekwencj¹ jest przedwczesne wygasanie czynnoci jajników [23, 47].
Diagnostyka dysfunkcji tarczycy powinna obejmowaæ ocenê przeciwcia³ przeciwko
peroksydazie tarczycowej (ewentualnie przeciwmikrosomalnych), przeciwko tyreoglobulinie i przeciwko receptorowi dla TSH oraz
ocenê funkcji hormonalnej tego gruczo³u
(stê¿enie TSH, fT4 i fT3) [32,48].
Rozpoznanie pe³noobjawowej cukrzycy
typu 1 nie sprawia problemów. Niekiedy objawem poprzedzaj¹cym pocz¹tek jawnej cukrzycy jest utrata pierwszej fazy wydzielania insuliny w do¿ylnym tecie tolerancji glukozy [15]. Zmniejszaj¹ca siê zdolnoæ wydzielania peptydu C odzwierciedla postêpuj¹c¹ destrukcjê komórek b [15]. Najwczeniejszym dowodem destrukcji wysp trzustkowych jest obecnoæ przeciwcia³: przeciwko bia³kowej fosfatazie tyrozyny (IA-2), przeciw endogennej insulinie (IAA), przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD)
oraz cytoplazmatycznych przeciwcia³ przeciwwyspowych (ICA) [10,32].
Obecnoæ niedoczynnoci nadnerczy o
pod³o¿u autoimmunologicznym wykazuje
zwi¹zek ze zwiêkszonym ryzykiem równoczesnego wystêpowania lub póniejszego
rozwoju innych schorzeñ o podobnym tle
[14]. Poniewa¿ u osoby wykazuj¹cej cechy
choroby Addisona, prawdopodobieñstwo
wystêpowania autoimmunologicznej choroby tarczycy wynosi 2/3, za cukrzycy typu 1
oko³o 20%, dlatego wszyscy pacjenci z rozpoznan¹ niewydolnoci¹ nadnerczy (po wykluczeniu innego t³a ni¿ autoimmunologiczne) powinny byæ poddane diagnostyce w kierunku wystêpowania obu tych schorzeñ [44].
W przypadku du¿o powszechniejszej
jednostki klinicznej, jak¹ s¹ autoimmunologiczne choroby tarczycy, prawdopodobieñstwo rozwoju chorób innych narz¹dów o podobnym tle jest wielokrotnie mniejsze [15].
W du¿ym badaniu obejmuj¹cym grupê 4353
osób z autoimmunologiczn¹ chorob¹ tarczy-

cy (bez podzia³u na chorobê Hashimoto i
chorobê Gravesa) obecnoæ przeciwcia³
przeciwko korze nadnerczy oraz przeciwko komórkom steroidowym stwierdzono odpowiednio u 1,0% oraz u 0,1% osób [48].
Rzadkoæ wystêpowania tych przeciwcia³
jak równie¿ fakt, i¿ w wiêkszoci przypadków inne choroby autoimunologiczne ujawniaj¹ siê wczeniej ni¿ choroba Hashimoto
przemawiaj¹ przeciwko rutynowej ocenie w
kierunku APS2 pacjentów z autoimunologicznym zapaleniem tarczycy, chyba i¿ obraz kliniczny pacjenta uzasadnia takie postêpowanie [44].
Schorzenia o poredniej czêstoci wystêpowania, takie jak cukrzyca typu 1 i celiakia s¹ stosunkowo czêsto zwi¹zane z innymi chorobami o pod³o¿u autoimmunologicznym [15]. Ocenia siê, i¿ 1,6-2,3% pacjentów z cukrzyc¹ typu 1 ma przeciwcia³a
przeciwko 21-hydroksylazie nadnerczowej
[21]. Osoby te nale¿¹ do grupy zwiêkszonego ryzyka choroby Addisona, która rozwija siê w oko³o 0,5-1% tych osób (rednio
u co trzeciej osoby z obecnymi przeciwcia³ami) [21]. Wyst¹pienie tego schorzenia
mo¿e u osoby z cukrzyc¹ dotychczas leczon¹ insulin¹ ujawniaæ siê zmniejszeniem
zapotrzebowania na ten hormon [10]. Dlatego w przypadku nie znajduj¹cego uzasadnienia obni¿enia glikemii u chorego na cukrzycê typu 1 przed redukcj¹ dawki insuliny wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki w kierunki niewydolnoci nadnerczy
[5,10].
Eisenbarth i wsp. [15] uwa¿aj¹, ¿e u
wszystkich osób z chorob¹ Addisona lub
izolowan¹ cukrzyc¹ typu 1 oraz u pacjentów z APS2 wskazana jest regularna ocena w kierunku rozwoju niedoczynnoci tarczycy. Obecnoæ przeciwcia³ przeciwko peroksydazie tarczycowej zwykle poprzedza
klinicznie jawn¹ niedoczynnoæ tego gruczo³u [14, 15]. U pacjentów z wyjciowo prawid³owym poziomem TSH i nieobecnoci¹
przeciwcia³ przeciwko peroksydazie tarczycowej ocena funkcji tarczycy jest zalecana
w odstêpach 5-letnich, natomiast w przypadku wystêpowania tych przeciwcia³ powinna byæ dokonywana raz do roku [15].
W diagnostyce zespo³u APS2 pewne
znaczenie przypada badaniom obrazowym.
W tomografii komputerowej lub rezonansie
magnetycznym nadnerczy wielkoæ tych
gruczo³ów jest prawid³owa lub s¹ one ma³e
wskutek postêpuj¹cego zaniku, przy czym
obraz nadnerczy nie wykazuje ró¿nic w zale¿noci od tego czy choroba Addisona ma
charakter izolowany czy te¿ wchodzi w sk³ad
APS [8]. Badanie USG tarczycy wykazuje,
zarówno w chorobie Gravesa jak i chorobie Hashimoto, obecnoæ rozlanych lub wieloogniskowych zmian, najczêciej o obni¿onej echogenicznoci [10]. Natomiast badania obrazowe trzustki nie znajduj¹ wykorzystania z uwagi na brak mo¿liwoci oceny obecnoci oraz ewentualnego nasilenia
procesu autoimmunologicznego w tym narz¹dzie [10].
Leczenie
Leczenie zespo³u APS2 polega na terapii wszystkich sk³adowych tego zespo³u.
W niewydolnoci nadnerczy zastosowanie
znajduje hydrokortyzon podawany doustnie
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w dawce dobowej najczêciej 15-20 mg [7].
W celu zminimalizowania ryzyka osteoporozy i nadmiernego przyrostu masy cia³a
nale¿y d¹¿yæ do stosowania jak najmniejszych dawek tego leku [5,29]. Zwykle wymagane jest równie¿ zastosowanie fluorohydrokortyzonu (Cortineff) w dawce 0,1 mg
[24]. U niektórych chorych steroidoterapia
mo¿e obni¿aæ a nawet normalizowaæ stê¿enie TSH  dotyczy to osób, u których wyjciowy wzrost TSH wynika ze wspó³istniej¹cej niewydolnoci nadnerczy [15].
W przypadku wyst¹pienia prze³omu
nadnerczowego nale¿y d¹¿yæ do normalizacji cinienia têtniczego oraz zaburzeñ
gospodarki elektrolitowej [22]. W tym celu
podaje siê zwykle p³yny (sól fizjologiczna z
5% glukoz¹) oraz hydrokortyzon do¿ylnie
najczêciej w dawce 100 mg, któr¹ powtarza siê przewa¿nie w odstêpach szeciogodzinnych [24]. W kolejnych dniach redukuje
siê stopniowo dawki tego leku i przechodzi
na podawanie doustne [22].
Wskazaniem do leczenia tyroksyn¹ s¹:
klinicznie jawna niedoczynnoæ tarczycy,
wystêpowanie objawów klinicznych charakterystycznych dla niedoczynnoci tarczycy
(nawet w przypadku labolatoryjnych wyk³adników eutyreozy), subkliniczna niedoczynnoæ tarczycy z poziomem TSH powy¿ej 5
mIU/l oraz zwiêkszone ryzyko rozwoju niedoczynnoci tarczycy (wysokie miano przeciwcia³ przeciwtarczycowych, wiek powy¿ej
45 r.¿. oraz p³eæ mêska) [7,32]. Zastosowanie hormonów tarczycy u osoby ze wspó³istniej¹c¹ lecz nierozpoznan¹ niewydolnoci¹ nadnerczy mo¿e j¹ nasiliæ, a nawet
doprowadziæ do wyst¹pienia prze³omu nadnerczowego, gdy¿ tyroksyna zwiêksza metabolizm glukokortykoidów w w¹trobie [8,
32]. Dlatego przed rozpoczêciem terapii tyroksyn¹ uzasadnione wydaje siê zbadanie
pacjenta w kierunku obecnoci niewydolnoci nadnerczy [10]. W przypadku jej wystêpowania terapiê nale¿y zacz¹æ od glukokortykoidów i dopiero póniej w³¹czyæ tyroksynê [14].
Leczenie cukrzycy polega na stosowaniu insulinoterapii w dawkach zapewniaj¹cych wyrównanie metaboliczne [32].
Autoimmunologiczny zespó³
wielogruczo³owy typu 3
W typie 3 autoimmunologicznego zespo³u wielogruczo³owego (APS3) autoimmunologiczna choroba tarczycy wspó³istnieje z
innym schorzeniem o podobnym pod³o¿u,
najczêciej cukrzyc¹ typu 1, przedwczesnym wygasaniem czynnoci jajników, przewlek³ym zanikowym zapaleniem ¿o³¹dka,
bielactwem nabytym, ³ysieniem czy nu¿liwoci¹ miêni [1,8].
Betterle i wsp. [9] proponuj¹ podzia³
APS3 na cztery podgrupy. Do podtypu 3A
zaliczaj¹ oni przypadki, w których autoimmunologiczna choroba tarczycy wspó³istnieje z innymi schorzeniami gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego, takimi jak cukrzyca
typu 1, przedwczesna niedomoga jajników,
lub stwierdzane bardzo rzadko: limfocytarne zapalenie przysadki mózgowe albo hipoglikemia o pod³o¿u autoimmunologicznym. W typie 3B poza autoimmunologiczn¹
chorob¹ tarczycy wystêpuj¹ schorzenia au398

toimmunologiczne przewodu pokarmowego,
w typie 3C  schorzenia skóry, uk³adu krwiotwórczego lub nerwowego, za w typie 3D
 choroby uk³adowe tkanki ³¹cznej [9].
Choroby gruczo³u tarczowego, najczêciej autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, stwierdza siê u oko³o 10-15% osób z
cukrzyc¹ [46]. Ryzyko wspó³istniej¹cej choroby tarczycy jest wiêksze u kobiet ni¿ mê¿czyzn i u osób z d³ugim czasem trwania
cukrzycy [3]. Obecnoæ autoimmunologicznej choroby tarczycy u osób z cukrzyc¹ typu
1 mo¿e wp³ywaæ na szybkoæ wzrostu, stopieñ wyrównania metabolicznego cukrzycy
oraz ogólne samopoczucie chorych [3]. Czêstoæ wystêpowanie przeciwcia³ przeciwko
peroksydazie tarczycowej wzrasta wraz z
wiekiem ujawnienia siê cukrzycy i wynosi
3,7% u dzieci w wieku przedszkolnym, 729% u m³odzie¿y oraz 21-29% u osób w
wieku doros³ym [27,46]. W zestawieniach
innych autorów podaj¹cych sumarycznie
dane dla chorych z cukrzyc¹ typu 1 w ró¿nym wieku, podaje siê nawet jeszcze wy¿sze wartoci, siêgaj¹ce 25-50 % dla przeciwcia³ przeciwko peroksydazie i 20-30% dla
przeciwcia³ przeciwko tyreoglobulinie [21].
W cukrzycy typu 1 czêciej ni¿ w cukrzycy
typu 2 stwierdzana jest niedoczynnoæ tarczycy, gdy¿ dotyczy ona 4-15% dzieci oraz
u 7-24% osób doros³ych [46]. W jednym z
opracowañ stwierdzono, i¿ w przypadku
wspó³istnienia cukrzycy typu 1 i przeciwcia³
przeciw peroksydazie, prawdopodobieñstwo
rozwoju w ci¹gu 20 lat jawnej klinicznie niedoczynnoci tarczycy wynosi oko³o 80% [3].
Wspó³istnienie cukrzycy typu 1 i autoimmunologicznego zapalenia tarczycy jest szczególnie czêste u osób z wrodzon¹ ró¿yczk¹
oraz w trisomii chromosomu 21 [4]. W przypadku dodatkowej obecnoci autoimmunologicznej choroby tarczycy, czêstoæ wystêpowania przeciwcia³ przeciwko pozosta³ym
gruczo³om wydzielania wewnêtrznego oraz
przeciwko innym narz¹dom jest wiêksza ni¿
w przypadku izolowanej cukrzycy [27,46].
Co ciekawe w przypadku cukrzycy o pod³o¿u autoimmunologicznym wspó³istniej¹cej z
przewlek³ym zapaleniem tarczycy miano
przeciwcia³ przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego oraz innym antygenom
wysp Langerhansa nie spada tak jak dzieje
siê to w izolowanej cukrzycy, ale utrzymuje
siê na wysokim poziomie nawet u chorych
z du¿ego stopnia posuniêt¹ destrukcj¹ wysp
trzustkowych [46]. Poniewa¿ obecnoæ przeciwcia³ przeciwko peroksydzie tarczycowej
zwiêksza ryzyko niedoczynnoci tarczycy
niektórzy autorzy zalecaj¹, by w grupie osób
z cukrzyc¹ typu 1 zbadaæ obecnoæ przeciwcia³ przeciwko peroksydazie tarczycowej
oraz oceniaæ poziom TSH i fT4 w warunkach wyjciowych, a nastêpnie co rok-dwa
lata, za w przypadku pojawienia siê tych
przeciwcia³ tak¹ ocenê przeprowadzaæ co
6-12 miesiêcy [2,3]. Wynika to z faktu, i¿
pojawienie siê przeciwcia³ jest wczeniejszym dowodem na istnienie przewlek³ego
zapalenia tarczycy od zaburzeñ hormonalnych [27,44]. Czynnikiem wyzwalaj¹cym
ujawnienie siê APS3 stosunkowo czêsto jest
ci¹¿a i poród; wykazano bowiem, i¿ poporodowe zapalenie tarczycy rozwija siê rednio u co trzeciej pacjentki z cukrzyc¹ typu 1
[15]. Dlatego kobiety z tym typem cukrzycy,
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które planuj¹ zajcie w ci¹¿ê, powinny byæ
zbadane pod k¹tem obecnoci przeciwcia³
przeciwtarczycowych i monitorowane w kierunku niedoczynnoci tarczycy [15].
Choroby tarczycy s¹ najczêstszymi chorobami autoimmunologicznymi wystêpuj¹cymi u kobiet z przedwczesnym wygasaniem
czynnoci jajników, gdy¿ czêstoæ ich wystêpowania jest oceniana na 12-33% [17].
Tak du¿a czêstoæ uzasadnia rutynow¹ ocenê czynnoci tarczycy (wywiad, wywiad rodzinny, ocena przeciwcia³ i stê¿enia hormonów) u wszystkich kobiet z przedwczesnym
wygasaniem czynnoci jajników [17].
W rzadkich przypadkach opisywano w
Japonii skojarzenie choroby Gravesa z hipoglikemi¹ o pod³o¿u autoimmunologicznym, okrelane nazw¹ zespo³u Hiraty (insulin autoimmune syndrome) [19]. W zespole tym objawom klinicznym nadczynnoci
tarczycy i hipoglikemii towarzyszy hiperinsulinizm oraz obecnoæ przeciwcia³ przeciwko endogennej insulinie. Wykazano istnienie rodzinnego uwarunkowania tego schorzenia, na które choruj¹ praktycznie wy³¹cznie osoby z genotypem: HLA-Bw62/C4/DR4,
DRB1*406 i DQA1 [19].
Innym, stosunkowo czêsto stwierdzanym, przyk³adem APS3 jest skojarzenie
autoimmunologicznej choroby tarczycy ze
schorzeniami przewodu pokarmowego: zanikowym zapaleniem ¿o³¹dka i chorob¹
trzewn¹ [20]. Pierwsze z tych skojarzeñ
okrelane jest niekiedy nazw¹ zespo³u tarczycowo-¿o³¹dkowego [44]. Ocenia siê, ¿e
niedokrwistoæ z³oliwa wystêpuje u oko³o
10% chorych z niedoczynnoci¹ oraz u 12% osób z chorob¹ Gravesa [20]. Natomiast
w grupie osób z niedokrwistoci¹ Addisona-Biermera a¿ 50% pacjentów ma dodatnie przeciwcia³a przeciwko peroksydazie,
za oko³o 14% obecne przeciwcia³a przeciwko tyreoglobulinie, co jest wartoci¹ 2-3
razy wiêksz¹ ni¿ w populacji ogólnej [48].
Dlatego niektórzy autorzy zalecaj¹ rutynowe badania przesiewowe w kierunku autoimmunologicznego schorzenia tarczycy u
wszystkich osób z niedokrwistoci¹ z³oliw¹ [2]. Ryzyko autoimmunologicznej choroby tarczycy jest zwiêkszone ponadto w
chorobie trzewnej, gdy¿ czêstoæ jej wystêpowania jest oceniana siê na 20% [2,48].
Wzrastaj¹ce lub wykazuj¹ce du¿e wahania
zapotrzebowanie na tyroksynê w niedoczynnoci tarczycy mo¿e wskazywaæ na wspó³istniej¹c¹ chorobê trzewn¹ [48].
Za mo¿liwym wystêpowaniem autoimmunologicznego zapalenie tarczycy mo¿e
przemawiaæ obecnoæ ³ysienia plackowatego lub uogólnionego, w którym to schorzeniu ryzyko choroby tarczycy wynosi nawet
15% [24].
Leczenie APS3 polega jak w przypadku innych postaci tego zespo³u na substytucji brakuj¹cych hormonów, stosowaniu diety bezglutenowej oraz podawaniu witaminy
B12 [9,32].
Autoimmunologiczny zespó³
wielogruczo³owy typu 4
Do typu 4 autoimmunologicznego zespo³u wielogruczo³owego (APS4) zalicza siê
przypadki, które z uwagi na obraz kliniczny
nie mog¹ byæ zakwalifikowane do ¿adnego
R. Krysiak i wsp.

z poprzednio opisanych typów [7]. Przyk³adem tego zespo³u jest skojarzenie choroby
Addisona lub cukrzycy typu 1 z hipogonadyzmem, zapaleniem przysadki, chorob¹
trzewn¹, bielactwem nabytym, ³ysieniem
plackowatym lub niedokrwistoci¹ z³oliw¹
[7,9].
W przypadku wspó³istnienia cukrzycy z
hipogonadyzmem hipergonadotropowym
nale¿y zawsze uzwglêdniaæ mo¿liwoæ wystêpowania zespo³u POEMS, w którym oba
te schorzenia wystêpuj¹ z czêstoci¹ odpowiednio 50 i 70% [12]. Za obecnoci¹ zespo³u POEMS przemawia wystêpowanie
polineuropatii czuciowo-ruchowej, organomegalii, bia³ka monoklonalnego, typowych
zmian kostnych i skórnych [12]. Cukrzyca
typu 1 doæ czêsto kojarzy siê z chorob¹
trzewn¹  potwierdzona biopsyjnie choroba
trzewna jest obecna u 1-7% osób z cukrzyc¹ typu 1 [3, 40]. Natomiast odsetek osób z
cukrzyca insulinozale¿n¹ wród chorych na
chorobê trzewn¹ wynosi 5-10% [40]. W ponad 90% przypadków jako pierwsza jest rozpoznawana cukrzyca, najprawdopodobniej
z uwagi na wyraniej zaznaczone objawy
podmiotowe [7]. Chocia¿ wiêkszoæ pacjentów, którzy wykazuj¹ obecnoæ przeciwcia³
przeciwko transglutaminazie, nie odczuwa
¿adnych objawów, jednak obecnoæ samej
choroby mo¿e byæ zwi¹zana ze zwiêkszonym ryzykiem osteoporozy, zwolnieniem
wzrostu, zaburzeniami od¿ywienia czy niedokrwistoci¹ [15]. Z powy¿szych wzglêdów
niektórzy autorzy zalecaj¹ rutynowe badania immunologiczne w kierunku choroby
trzewnej u wszystkich osób z cukrzyc¹ typu
1 [40]. W rednio 5% cukrzyca typu 1 kojarzyæ siê mo¿e z niedokrwistoci¹ z³oliw¹ i
dlatego w przypadku niedokrwistoci u chorego z cukrzyc¹ nale¿y braæ pod uwagê jej
autoimmunologiczne pod³o¿e [7,20].
Przedwczesne wygasanie czynnoci jajników niekiedy kojarzy siê z chorob¹ Addisona, przy czym w wiêkszoci przypadków
poprzedza jej wyst¹pienie [17]. Przemawia
to za potrzeb¹ oceny funkcji nadnerczy w
celu wczesnego wykrycia tego potencjalnie
zagra¿aj¹cego ¿yciu schorzenia [7]. Opisywano równie¿ przypadki zwi¹zku przedwczesnego wygasania czynnoci jajników z
niedokrwistoci¹ z³oliw¹, chorob¹ trzewn¹,
bielactwem nabytym oraz nu¿liwoci¹ miêni [7,17]. W chwili obecnej nie zaleca siê
jednak wykonywania rutynowych badañ
chorych z przedwczesnym wygasaniem
czynnoci jajników w kierunku wystêpowania tych chorób z uwagi na niewielk¹ czêstoæ ich koincydentacji [17].
Zespó³ IPEX
W wieku dzieciêcym przyczyn¹ zaburzeñ dotycz¹cych wiêcej ni¿ jednego gruczo³u wydzielania wewnêtrznego jest zespó³
IPEX (immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, X-linked syndrome),
okrelany niekiedy nazw¹ zespo³u XLAAD
(X-linked autoimmunity-allergic dysregulation syndrome) lub zespo³u XPID (X-linked
polyendocrinopathy immune dysfunction
diarrhea) [13]. To zagra¿aj¹ce ¿yciu schorzenie dziedziczy siê w sposób recesywny
sprzê¿ony z chromosomem p³ciowym, a
wiêc dotyczy wy³¹cznie ch³opców [30]. U
pod³o¿a choroby le¿y istnienie mutacji genu
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FOXP3, który koduje bia³ko wi¹¿¹ce DNA
wymagane do tworzenia regulacyjnych limfocytów T [30]. W swojej najciê¿szej postaci zespó³ IPEX wystêpuje w bardzo wczesnym okresie ¿ycia i sk³ada siê z wielu schorzeñ autoimmunologicznych, najczêciej:
cukrzycy typu 1, niedoczynnoci tarczycy,
ciê¿kiej enteropatii oraz autoimmunologicznych zmian skórnych przypominaj¹cych
wysypkê, ³uszczycê czy atopowe zapalenie
skóry [49]. Zwraca uwagê szerokie spektrum
zajêtych narz¹dów u poszczególnych chorych. Poza wymienionymi powy¿ej schorzeniami stwierdziæ mo¿na ponadto obecnoæ:
cytopenii o pod³o¿u autoimmunologicznym,
zmian o charakterze pneumonitis, nephritis,
hepatitis, arthritis, myositis, ³ysienia jak równie¿ niedokrwistoci hemolitycznej, limfadenopatii, splenomegalii, zahamowanie wzrostu i zwiêkszon¹ tendencjê do infekcji
[30,49]. Objawy kliniczne pojawiaj¹ siê zwykle stopniowo, natomiast bardzo rzadko
stwierdza siê ich ujawnienie w tym samym
okresie czasu [49]. Do najwczeniejszych
objawów klinicznych tego schorzenia nale¿¹ najczêciej: cechy niedomogi hormonalnej, objawy alergii (wyprysk, podwy¿szony
poziom IgE, eozynofilia) oraz biegunka sekrecyjna [13,30]. U niektórych dzieci stwierdza siê zwiêkszon¹ wra¿liwoæ na zaka¿enia gronkowcowe [13]. Oporna na leczenie
biegunka oraz cechy nak³adaj¹cej siê infekcji
stanowi¹ najczêstsze przyczyny zgonu w tej
chorobie [13].
Schorzenie wykazuje czêsto opornoæ
na podawanie glukokortykoidów [49]. Niekiedy skutek przynosi stosowanie wysokich
dawek cyklosporyny A lub takrolimusa, choæ
czêæ chorych pozostaje opornych na t¹
formê terapii [49]. Postawienie poprawnego rozpoznania odgrywa bardzo wa¿ne znaczenie poniewa¿ przeszczepienie szpiku
kostnego z nastêpczym rozwojem mieszanego chimeryzmu u biorcy jest jedyn¹ metod¹, która u niektórych chorych mo¿e doprowadziæ do ust¹pienia cech zespo³u IPEX [15].
Podsumowanie i zalecenia
U ka¿dej osoby choruj¹cej na schorzenie autoimmunologiczne, szczególnie dotycz¹ce gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego, wymagane jest uwzglêdnienie w diagnostyce ró¿nicowej mo¿liwoci wystêpowania
APS i w zale¿noci od charakteru choroby
wyjciowej rozwa¿enie ewentualnej diagnostyki w kierunku innych schorzeñ autoimmunologicznych. W przypadku do³¹czenia
siê drugiego schorzenia o podobnym pod³o¿u zalecane jest przeprowadzenie badañ
przesiewowych pod k¹tem ewentualnego
wspó³istnienia pozosta³ych chorób, które
powinny obejmowaæ badania w kierunku:
cukrzycy typu 1 (przeciwcia³a IA-2, IAA, ICA,
GAD), dysfunkcji tarczycy (przeciwcia³a
przeciwko peroksydazie tarczycowej i tyreoglobulinie), choroby Addisona (przeciwcia³a ACA lub przeciwko 21-hydroksylazie),
choroby trzewnej (przeciwcia³a przeciwko
transglutaminazie) i autoimmunologicznych
zapaleñ w¹troby (przeciwcia³a przeciwj¹drowe (ANA), przeciwko miêniom g³adkim
(SMA), przeciwko antygenom LKM-1 i SLA)
[4]. Istnieje wyrany zwi¹zek pomiêdzy wystêpowaniem przeciwcia³ przeciwko okrelonym gruczo³om wydzielania wewnêtrzne-

go oraz obecnoci¹ wczesnych, klinicznie
bezobjawowych, stadiów zajêcia tych narz¹dów a tak¿e mo¿liwoci¹ dalszej destrukcji
danego gruczo³u, która w pewnym momencie czasowym doprowadza do pe³noobjawowego obrazu choroby [44]. Z uwagi na fakt,
i¿ liczba schorzeñ wspó³istniej¹cych, które
mog¹ wyst¹piæ jak i wiek ich pojawienia siê
s¹ trudne do przewidzenia, dlatego obserwacja pacjentów, niezale¿nie od obecnoci
czy braku powy¿szych przeciwcia³, powinna byæ wieloletnia [10]. W przypadku obecnoci w osoczu swoistych dla danego narz¹du przeciwcia³ powinno siê dokonaæ dok³adnej oceny czynnoci hormonalnej danego gruczo³u. Podobne postêpowanie jest
równie¿ wymagane u chorych, u których
pomimo nieobecnoci przeciwcia³ istnieje
niebezpieczeñstwo lub dane kliniczne przemawiaj¹ce za dysfunkcj¹ ocenianego gruczo³u [44].
Terapia APS polega na leczeniu objawowym sk³adowych tego zespo³u  w przypadku niedoczynnoci gruczo³owych polega ono na substytucji brakuj¹cych hormonów. Z uwagi na dobre wyniki takiego postêpowania zastosowanie leczenia immunosupresyjnego (za wyj¹tkiem glukokortykoidów w chorobie Addisona) nie znajduje uzasadnienia.
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