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+
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Streszczenie

Summary

Wprowadzenie. Wyprysk atopowy (WA) jest przewlek³¹ dermatoz¹
zapaln¹, która czêsto wyprzedza objawy astmy lub alergicznego
nie¿ytu nosa. Wprawdzie w patogenezie WA uznaje siê kluczow¹
rolê cytokin o profilu Th2, to s¹ równie¿ dowody na udzia³ INF-γ
w przewlek³ych zmianach skórnych. Wiadomo, ¿e kolonizacja skóry
S.aureus pogarsza przebieg kliniczny i wywo³uje szereg zjawisk
immunologicznych.
Cel pracy. Ocena populacji limfocytów T CD3 + , CD4 +, CD8 + ,
CD3+CD25+, CD4+CD25+ oraz wewn¹trzkomórkowej ekspresji cytokin:
IL-2, IL-4, INF-γ, TNF-α w limfocytach T CD3+ krwi obwodowej u dzieci
z WA w zale¿noci od kolonizacji skóry S.aureus.

Introduction. Atopic eczema (AE) is a chronic inflammatory skin
disorder which often leads to asthma or allergic rhinitis. Although Th2
cytokines are recognised to play a key role in the pathogenesis of AE,
also INF-γ contributes to chronic skin lesions. It is known that the
extent of S.aureus skin colonisation correlates with AE disease activity
and contributes to changes in the immunological profile.

Materia³ i metody. Badanie przeprowadzono u 15 dzieci z WA,
w tym u 6 dzieci (rednia wieku: 11,2±1,7) z kolonizacj¹ skóry
S.aureus (S.aureus+) i u 9 dzieci (rednia wieku: 12,3±0,97) bez
obecnoci bakterii w wymazach ze skóry (S.aureus-). Grupê kontroln¹
stanowi³o 7 dzieci zdrowych (rednia wieku: 11,5±1,3). Populacje
limfocytów oraz wewn¹trzkomórkow¹ ekspresjê cytokin po stymulacji
PMA+ jonomycyn¹ oznaczano metod¹ cytometrii przep³ywowej.

Material and methods. The study involved 15 children, including 6
(average age 11,2±1,7.) with S.aureus skin colonization (S.aureus+),
and 9 (average age 12,3±0,97) without bacteria on skin (S.aureus-).
The control group consisted of 7 healthy children with the same age
average, i.e. 11,5±1,3. T cell subsets and intracellular cytokine
production after p-methoxyamphetamine (PMA)+ionomycin stimulation
were measured by flow cytometry.

Wyniki. Pomiêdzy dzieæmi z WA bez kolonizacji skóry gronkowcem
(S.aureus-) i zdrowymi nie stwierdzono ró¿nic w populacji limfocytów
i produkcji cytokin. Dzieci z WA i kolonizacj¹ skóry (S.aureus+) mia³y
istotnie ni¿szy odsetek limfocytów T CD4+ w krwi obwodowej (p<0,01)
oraz wy¿sz¹ ekspresjê TNF-α w limfocytach T CD3+ (p<0,03).
Stwierdzono ujemn¹ korelacjê pomiêdzy czasem trwania choroby
a liczb¹ limfocytów T CD3 + (R:-0,58; 0,02) oraz ekspresj¹ INF-γ
(R:-0,67; p<0,006) i IL-2 (R:-0,75; p<0,001) w limfocytach T CD3+.

Results. There was no difference in lymphocyte subsets and cytokine
expression between AE children without bacteria on the skin (S.aureus-)
and healthy controls. There was a significant decrease in the
percentage of CD4+ (p<0,01) and an increase in the percentage of CD3+
T cells producing TNF-α (p<0,03) upon in vitro stimulation with PMA and
ionomycin in children with skin colonization (S.aureus+). The duration of
AE was inversely correlated both with absolute number of CD3+ (R:-0,58,
p<0,02), and the percentage of CD3+ T cells producing INF-γ (R:-0,67;
p< 0,006) and IL-2 (R:-0,75; p<0,001).

Wnioski. Obni¿enie odsetka limfocytów T CD4+ w krwi obwodowej
oraz wzrost produkcji TNF-α przez limfocyty T CD3+ stwierdzony
u czêci dzieci z WA wynika ze wspó³istnienia WA i kolonizacji skóry
S.aureus.
S³owa kluczowe: WA, populacje limfocytów, cytokiny
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Aim of the study. Determine the percentage of peripheral blood
CD3+ , CD4+ , CD8 +, CD3 +CD25+ , CD4 +CD25+ T cells as well as
intracellular production of IL-2, IL-4, INF-γ and TNF-α by peripheral
blood CD3+ T cells from AE children with respect to the degree of
S.aureus skin colonisation.

Conclusions. A decrease in the percentage of CD4+ T cells and
increased intracellular production of TNF-α by peripheral blood CD3+ T
cells in a subgroup of children with AE may result from AE and the
coexisting Staphylococcus aureus skin infection.
Key words: AE, lymphocyte subsets, cytokines
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Wyprysk atopowy (WA) to przewlek³a choroba zapalna skóry z towarzysz¹cym wybitnym wi¹dem, typow¹
morfologi¹ i lokalizacj¹ zmian skórnych. Zwykle zaczyna
siê w okresie dzieciêcym i czêsto wyprzedza objawy astmy lub alergicznego nie¿ytu nosa [1]. O ile rozpoznanie
WA w oparciu o kryteria Hanifina i Rajki nie sprawia
zwykle trudnoci, to z³o¿ona patogeneza choroby budzi
wiele w¹tpliwoci [2,3]. U oko³o 80% pacjentów z WA
stwierdza siê obecnoæ swoistych IgE dla alergenów inhalacyjnych lub pokarmowych [3]. Chocia¿ wy³¹czne
znaczenie alergii/atopii w WA jest kontrowersyjne, to immunologiczne mechanizmy le¿¹ce u podstaw WA s¹ podobne jak w innych chorobach alergicznych [4,5]. Wród
wielu nieprawid³owoci immunologicznych stwierdzanych
u chorych z WA istotne znaczenie przypisuje siê wysokiemu stê¿eniu IgE i eozynofili, które odzwierciedlaj¹ wzmo¿on¹ ekspresjê cytokin o profilu Th2, tj. interleukiny (IL)-4,
IL-5, IL-13 uwalnianych przede wszystkim przez limfocyty T CD4+. Fenotyp WA, podobnie jak innych chorób atopowych,zale¿y od predyspozycji genetycznej, na któr¹ nak³adaj¹ siê wp³ywy wielu czynników rodowiskowych [6,7].
Wiadomo, ¿e pacjenci z WA s¹ podatni na wirusowe,
bakteryjne i grzybicze infekcje skóry. Wród nich szczególn¹ rolê przypisuje siê Stapylococcus aureus, który kolonizuje skórê od 64 do 90% pacjentów z WA [8,9,10].
Udowodniono, ¿e kolonizacja S.aureus zaostrza przebieg
WA, a liczba koloni koreluje ze stopniem ciê¿koci choroby [8]. Sk³onnoæ do zaka¿eñ gronkowcowych skóry chorych z WA wi¹¿e siê z zaburzeniami wrodzonej i nabytej
odpowiedzi immunologicznej. Nieprawid³owy sk³ad lipidów warstwy rogowej, alkaliczne pH skóry, niskie stê¿enia IgA w wydzielinie gruczo³ów potowych oraz niedobór
peptydów antybakteryjnych  katelicydyny i β-defensyny, stwierdzany u chorych z WA, sprzyjaj¹ kolonizacji skóry
przez S.aureus oraz znacznie utrudniaj¹ jego eliminacjê
[11,12,13]. Obecnie wiadomo, ¿e S.aureus jest ród³em
prozapalnych bia³ek, tj. alfa-toksyny, proteiny A oraz posiada receptory o du¿ym powinowactwie do bia³ek macierzy pozakomórkowej  kolagenu (Cna-collagen-binding protein), fibrynogenu (CLf-clumping factor) i fibronektyny (Fnbp-fibronectin-binding protein) [14].
Dodatkowo cytokiny, które w WA wystêpuj¹ w zwiêkszonej iloci, tj:IL-4 i IL-13, poprzez wzrost ekspresji fibronektyny i fibrynogenu wzmagaj¹ adhezjê gronkowców
do zmienionej zapalnie skóry. S.aureus jest równie¿ ród³em immunomoduluj¹cych toksyn, jak: SEB A B C (staphylococcal enterotoxin A, B, C) i TSST-1 (toxic shock
syndrome toxin) [15]. Toksyny te wykazuj¹ w³aciwoci
superantygenów, przez co aktywuj¹ wiele klonów komórkowych, w tym limfocyty i makrofagi oraz zwiêkszaj¹
uwalnianie szeregu cytokin [16], opóniaj¹ apoptozê eozynofilów [17], a tak¿e, jak wykaza³y niedawno opublikowane badania, wp³ywaj¹ na funkcje komórek T regulatorowych o fenotypie  CD4+CD25+ [18]. Warto nadmieniæ, ¿e S.aureus indukuje syntezê specyficznych IgE, któ-
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rych stê¿enie koreluje ze stopniem ciê¿koci WA. Z kolei
wysokie stê¿enie IgE, poprzez hamuj¹cy wp³yw na adhezjê neutrofilów i fagocytozê, sprzyja przewlek³ej kolonizacji S.aureus [19]. Wykazano równie¿, ¿e niedobór p/cia³
w klasie IgG2 przeciwko enterotoksynom gronkowcowym
pogarsza przebieg kliniczny choroby [20].
Celem pracy by³a ocena subpopulacji limfocytów T:
CD3+, CD4+, CD8+ oraz CD3+CD25+, CD4+ CD25+ oraz
wewn¹trzkomórkowej ekspresji cytokin: IL-2, IL-4, INF-γ,
TNF-α w limfocytach T CD3+ krwi obwodowej u dzieci
z WA, u których stwierdzono obfity wzrost kolonii Staphylococcus aureus w wymazie ze zmian skórnych.
MATERIA£ I METODY
Pacjenci

Do badania w³¹czono 15 dzieci, które spe³nia³y kryteria WA wg Hanifina i Rajki [21]. Czas trwania choroby
waha³ siê 2,7-16,5 lat (rednia 12,08±1,5). Stopieñ ciê¿koci choroby oceniany wg skali SCORAD [22].
U wszystkich dzieci pobierano wymazy ze skóry
z 3 okolic cia³a. Grupê I stanowi³o 6 dzieci (redni wiek
w latach: 11,2±1,7, SCORAD  54,5) z rozleg³ymi zmianami wysiêkowymi, licznymi nad¿erkami i wie¿ymi zadrapaniami oraz obfitym wzrostem kolonii Staphylococcus aureus (S.aureus+) w posiewie ze zmian skórnych.
Grupê II stanowi³o 9 dzieci (redni wiek w latach:
12,3±0,97, SCORAD  46,6) bez kolonizacji skóry S.aureus (S.aureus-), u których dominowa³y zmiany grudkowo-wypryskowe z tendencj¹ do lichenizacji skóry oraz
lady po starych zadrapaniach. U ¿adnego z badanych
dzieci nie stosowano kortykosteroidoterapii systemowej
ani te¿ miejscowo kortykosteroidów o silnym dzia³aniu co
najmniej przez 4 tygodnie. Grupê kontroln¹ stanowi³o
7 dzieci zdrowych z ujemnym wywiadem w kierunku chorób atopowych oraz ujemnymi punktowymi testami skórnymi z alergenami roztoczy, py³ków i pleni (redni wiek
w latach: 11,5±1,3). Wszystkie badane dzieci z grupy A
i B stosowa³y miejscowo obojêtne emolienty oraz kortykosteroidy o s³abym dzia³aniu (0,5-1% hydrokortison). Na
przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji Bioetycznej l¹skiej Akademii Medycznej
Subpopulacje limfocytów T

Do oceny subpopulacji limfocytów T zastosowano
standardowe techniki dla immunofluorescencyjnego znakowania komórek zgodnie z wymogami podanymi przez
producenta. Pe³n¹ krew ¿yln¹ inkubowano przez 30 minut z odpowiednimi przeciwcia³ami monoklonalnymi, a nastêpnie przez 10 minut z p³ynem lizuj¹cym FACSLysis (Becton Dickinson) w celu usuniêcia erytrocytów. Po dwukrotnym przep³ukaniu w buforze PBS, znakowane komórki wprowadzono do cytofluorometru przep³ywowego
(Becton Dickinson), rejestruj¹c 10000 komórek w ka¿dej
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próbce. Próbkê kontroln¹ stanowi³a zawiesina Ig1+Ig2
mysich immunoglobulin odpowiednio wyznakowanych.
Analizê uzyskanych parametrów morfologicznych i fluorescencji przeprowadzono z u¿yciem programu CellQuest.

-Whitneya. Wyniki przedstawiono jako wartoæ redni¹
i b³¹d standardowy (SE), przyjmuj¹c wartoæ p<0,05 za istotn¹
statystycznie. Korelacjê wybranych parametrów przeprowadzono za pomoc¹ testu korelacji rang Spearmana.

Wewn¹trzkomórkowa ekspresja cytokin

WYNIKI

Ekspresjê cytokin w limfocytach CD3+przed i po stymulacji octanem myrystanianu forbolu (PMA) i jonomycyn¹ przeprowadzono metod¹ cytometrii przep³ywowej
zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ [23]. Krew obwodow¹ pobierano w iloci 2ml na heparynê i rozcieñczano w stosunku 1:1 p³ynem hodowlanym RPMI1640. Rozcieñczon¹
krew rozdzielano do dwóch probówek, do pierwszej (kontroli) dodawano 10 ul monensyny (2,5µM; Sigma), do drugiej  10 ul monensyny, 20 ul jonomycyny (1µl/ml) oraz
20µl PMA (25ng/ml; Sigma). Krew inkubowano w temperaturze 37°C przez 4 h. Po inkubacji krew rozdzielano
do próbówek zawieraj¹cych przeciwcia³a monoklonalne
CD3 FITC PerCP (Becton Dickinson) i ponownie inkubowano w temperaturze pokojowej przez 20 minut. W celu
permeabilizacji b³ony komórkowej po inkubacji do wszystkich komórek dodano 100 µl Reagentu A (Intra Prep
DAKO) i inkubowano przez 15 minut w temperaturze
pokojowej. Po inkubacji dwukrotnie przep³ukiwano PBS
i dodawano przeciwcia³a anty-CD69, IL-2, IL-4, INF-γ
i TNF-α (PE-Becton Dickinson) oraz 100µl Reagentu B
i ponownie inkubowano przez 20 minut w temperaturze
pokojowej. Po inkubacji przep³ukiwano dwukrotnie w PBS
i zawieszono w 0,5 ml Cell Wash. Znakowane komórki
wprowadzono nastêpnie do cytometru przep³ywowego
FACS Scan (Becton Dickinson), rejestruj¹c 10 000 przep³ywaj¹cych komórek. Analizê parametrów morfologicznych i fluorescencji badanych komórek przeprowadzono
przy u¿yciu programu komputerowego Cell Quest (Becton Dickinson)
Analiza statystyczna

Porównanie wartoci rednich w badanych grupach dokonano za pomoc¹ nieparametrycznego testu U Manna-



50

p<0,01
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Ca³kowite stê¿enie IgE a eozynofilia

U dzieci z WA i kolonizacj¹ skóry S.aureus (WA S.aureus+) stê¿enie IgE by³o istotnie wy¿sze ni¿ u dzieci zdrowych; p<0,007 (WA S.aureus+: 2000±987 UI/ml, dzieci
zdrowe: 68,7±138 UI/ml). Równie¿ u dzieci z WA, u których nie stwierdzono obecnoci bakterii w wymazach ze
skóry (WA S.aureus-), stê¿enie IgE (722,1±369 UI/ml)
by³o wy¿sze w porównaniu do wartoci stwierdzanych
u dzieci zdrowych; p<0,03. Odsetek eozynofilów u dzieci
z WA S.aureus+ by³ istotnie wy¿szy ni¿ u dzieci zdrowych;
p<0,009 (WA S.aureus +: 11,8±4,1%, dzieci zdrowe:
2,1±0,9%). Tak¿e w grupie dzieci z WA S.aureus- odsetek eozynofilów (8,7±2,2%) by³ wy¿szy ni¿ w grupie kontrolnej; p<0,006. Eozynofilia bezwzglêdna u dzieci z WA
S.aureus+ by³a istotnie wy¿sza ni¿ u zdrowych; p<0,008
(WA S.aureus+: 394,6±74,4 µl, dzieci zdrowe: 120±15,8 µl).
U dzieci z WA S.aureus- eozynofilia (357±27,7 µl) tak¿e
by³a wy¿sza ni¿ w grupie kontrolnej; p<0,001.
Subpopulacje limfocytów T

U dzieci z WA S.aureus+ odsetek limfocytów T CD4 +
by³ istotnie ni¿szy ni¿ u dzieci z grupy kontrolnej; p<0,01
(WA S.aureus: 32,8±1,8%, dzieci zdrowe: 42,1±3,0%).
Liczba bezwzglêdna CD4+ w tej grupie dzieci nie ró¿ni³a
siê od wartoci stwierdzonej u zdrowych dzieci
(1419,5±38,3 v/s 998,73±130). Stosunek CD4/CD8 u dzieci
z WA S.aureus + by³ ni¿szy ni¿ u zdrowych; p<0,03 (WA
S.aureus+: 1,2±0,1, dzieci zdrowe: 1,9±0,31) (ryc. 1).
U dzieci z WA S.aureus+ odsetki i bezwzglêdne liczby pozosta³ych subpopulacji limfocytów nie ró¿ni³y siê istotnie
od wartoci uzyskanych u dzieci zdrowych (WA S.aureus+: CD3+: 62,8±1,7% (2873,6±839), CD8+: 26,1±1,61%
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Ryc. 1. Porównanie odsetka komórek CD4+ i wskanika CD4+/CD8+ w krwi obwodowej w badanych grupach. Test U Manna-Whitneya
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(1251,2±479), CD3 +CD25 +: 4,6±0,8% (116 ±26,2),
CD4+ CD25 +: 4,5±0,8% (58,7±12,7), dzieci zdrowe:
CD3 + :65,5±2,9% (1568,2±203,1), CD8 + 22±2%
(568,8±87,3),CD3 + CD25 + :7,1±0,76% (109±13,8),
CD4+ CD25+: 6,7±9,9% (65±28), CD4/CD8:1,9±0,31).
U dzieci z grupy II  WA S.aureus- uzyskano nastêpuj¹ce wartoci odsetkowe (liczby bezwzglêdne) subpopulacji limfocytów: CD3 +: 63±3,2% (1392,3±127), CD4+:
39±1,8% (865±78,1), CD8+ : 25,3±1,6% (562±52,3),
CD3 +CD25 + : 6,0±0,52% (83,8±11,3), CD4 + CD25+ :
5,4±0,55% (47,2±6,9), CD4/CD8: 1,5±0,17. Wartoci te nie
ró¿ni³y siê od wartoci obserwowanych u dzieci zdrowych.
Pomiêdzy grupami: I  dzieci WA S.aureus+ i II  dzieci
WA S.aureus- nie wykazano ró¿nic statystycznych odnonie odsetka i liczby limfocytów badanych subpopulacji.
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Wp³yw czasu trwania choroby i SCORAD na analizowane parametry

Czas trwania WA by³ odwrotnie skorelowany z wewn¹trzkomórkow¹ ekspresj¹ INF-γ (R:-0,67; p<0,006)
(ryc. 3), IL-2 (R:-0,75; p<0,001) w limfocytach T CD3+,
bezwzglêdn¹ liczb¹ limfocytów (R:-5,4; p<0,03) oraz limfocytów T CD3+ (R:-0,58; p<0,02). Ponadto stwierdzono
dodatni¹ korelacjê pomiêdzy czasem trwania choroby
a odsetkiem limfocytów CD3+ CD25+ (R:0,75; p<0,001),
CD4+CD25+ (R:0,74; p<0,001). Z kolei wartoæ SCORAD by³a dodatnio skorelowana z ca³kowitym stê¿eniem
IgE (R:0,67; p<0,005), a odwrotnie z wartoci¹ odsetkow¹
limfocytów CD3+ (R:-0,53, p<0,03).
36

Wewn¹trzkomórkowa ekspresja cytokin
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Odsetek limfocytów CD3+IL-2+ by³ wy¿szy u dzieci
grupie I, tzn. WA S.aureus+ (15,1±2,5%), ale ró¿nica nie
24
by³a istotna statystycznie w stosunku do dzieci WA S.aureus-(9,8±1,6%) i dzieci zdrowych (11,4±2,5%). Odsetek
18
CD3+IL-4+ u dzieci z WA S.aureus+ (8±2,0%) tak¿e by³
nieco wy¿szy ni¿ u dzieci z WA S.aureus-(6,8±0,88%) oraz
12
u dzieci zdrowych (6,5±0,3%), ale ró¿nice by³y nieistotne.
Ekspresja INF-γ w limfocytach CD3+ by³a równie¿ wy6
¿sza u dzieci z WA S.aureus+ (17,0±4,61%) ni¿ u dzieci
z WA S.aureus -(10,0±2,1%) i grupie kontrolnej
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S.aureus+ (17,3±3,0%) by³ istotnie wy¿szy zarówno w po- Ryc. 3. Wykres zale¿noci odsetka limfocytów CD3 INF-γ od
równaniu do dzieci zdrowych (12±1,85%); p<0,03, jak i po- czasu trwania WA. Korelacja rang Spearmama (R=-0,67; p<0,006)
równaniu do dzieci z WA S.aureus- (12,6±0,55%); p<0,04
(ryc. 2). Produkcja cytokin u dzieci z grupy II (WA S.aureus-) nie ró¿ni³a siê znacz¹co od produkcji cytokin u dzieci DYSKUSJA
zdrowych.
Wiele badañ potwierdza szczególn¹ rolê aktywnych
limfocytów T CD4+ w patogenezie WA. Udowodniono,
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limfocytów CD8+ by³y wy¿sze w porównaniu do wartoci u zdrowych dzieci, ale ró¿nice nie by³y istotne statystycznie. Obserwowana tendencja do wy¿szych wartoci limfocytów T CD8+ u dzieci z WA, zw³aszcza w przypadku kolonizacji skóry S.aureus, mo¿e wiadczyæ o ich
udziale w patogenezie choroby. Badania ostatnich lat
wykaza³y, ¿e rola limfocytów T CD8+ w alergii nie ogranicza siê do funkcji supresorowych, jak pocz¹tkowo s¹dzono. Wiadomo, ¿e wród limfocytów T CD8+ mo¿na
wyró¿niæ limfocyty Tc1 i Tc2, które uwalniaj¹ cytokiny
o profilu podobnym do Th1 i Th2 [26]. Wykazano, ¿e spontaniczne uwalnianie IL-4 i IL-13 oraz w wyniku aktywacji poliklonalnej i alergenowej z limfocytów T CD8+ u chorych z WA jest porównywalne, a nawet wiêksze ni¿ z limfocytów T CD4+[27]. Warto równie¿ dodaæ, ¿e w czêci
badañ przeprowadzonych u doros³ych z WA wykazano
istotne obni¿enie odsetka limfocytów CD4+ [28] oraz subpopulacji CD4+ CD45RO+ [29]. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e obni¿enie limfocytów CD4+, które stwierdzilimy
w grupie dzieci z obecnoci¹ S.aureus w skórze, mo¿e
byæ spowodowane migracj¹ komórek z krwi obwodowej
do zmienionej zapalnie skóry. Jak wiadomo, enterotoksyny gronkowcowe zwiêkszaj¹ na limfocytach ekspresj¹ cz¹steczki CLA pe³ni¹cej rolê receptora zasiedlaj¹cego skórê [15].
Odsetek i bezwzglêdna liczba limfocytów T CD3+
i CD4+ wykazuj¹cych ekspresjê cz¹steczki CD25, odpowiadaj¹c¹ podjednostce α ³añcucha receptora dla IL-2,
by³y podobne w badanych grupach. Obecnie wiadomo,
¿e czêæ limfocytów o fenotypie CD4+CD25+ wykazuje
w³aciwoci supresyjne i obok limfocytów Th3 i Thr1 zaliczana jest do tzw. limfocytów T regulatorowych (Treg)
[30]. Komórki CD4+CD25+ zosta³y po raz pierwszy opisane przez Sakaguchi i wsp jako niewielka (oko³o 10%)
frakcja limfocytów CD4+, która odgrywa istotn¹ rolê w hamowaniu autoreaktywnych limfocytów T i zapobieganiu
autoagresji oraz ma istotne znaczenie w podtrzymywaniu
tolerancji w³asnych antygenów na obwodzie [31]. Znaczenia komórek regulatorowych CD4+CD25+ w alergii
jest obecnie przedmiotem szeregu badañ. Mechanizm
dzia³ania komórek regulatorowych CD4+ CD25+ w chorobach alergicznych nie do koñca jest jasny, ale rozwa¿a siê
wp³yw bezporedniego kontaktu komórkowego z udzia³em
cz¹steczek kostymuluj¹cych (CTLA-4, PD-1) oraz IL-10
i TGF-β (cytokiny wydzielane przez tzw. indukowane limfocyty CD4+CD25+) na wygaszanie odpowiedzi immunologicznej. Wykazano, ¿e funkcja i liczba limfocytów
CD4+CD25+ w krwi obwodowej u wiêkszoci chorych
z astm¹ jest porównywalna do wartoci stwierdzanych
u zdrowych, ale u chorych z alergicznym nie¿ytem nosa
w sezonie pylenia obserwowano wzrost ich liczby, któremu towarzyszy³o obni¿enie funkcji supresyjnych [32]. Z kolei
we krwi obwodowej doros³ych z WA stwierdzono, ¿e limfocyty CD4+CD25+ wystêpuj¹ w zwiêkszonej proporcji, ale
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w obecnoci superantygenów gronkowcowych dochodzi
do utraty ich w³aciwoci immunosupresyjnych [17].
Dziêki badaniom bioptatów skóry u ludzi oraz w modelu zwierzêcym wiadomo, ¿e w rozwoju zmian zapalnych skóry w WA uczestnicz¹ cytokiny o profilu Th1 i Th2.
I tak w fazie ostrej WA obecne s¹ nacieki z limfocytów T
oraz wzmo¿ona jest ekspresja cytokin o profilu Th2 tj.
IL-4, IL-5, IL-13, podczas gdy w fazie przewlek³ej dominuje ekspresja INF-γ oraz pojawiaj¹ siê nacieki z eozynofilów i makrofagów [33,34,35]. W pracy stwierdzilimy,
¿e dzieci ze zmianami ostrymi i obecnoci¹ gronkowca
w skórze mia³y znamiennie wy¿sz¹ ekspresjê TNF-α
w limfocytach T CD3+ ni¿ dzieci zdrowe. Równie¿ ekspresja IL-2, IL-4 i INF-γ by³y wy¿sza w tej grupie dzieci
ni¿ u zdrowych, ale nieistotnie statystycznie. W wiêkszoci badañ wykazano, ¿e w fazie ostrej w przebiegu WA
komórki mononuklearne krwi obwodowej (PMBC) uwalniaj¹ wiêksze iloci IL-4 i IL-13 w wyniku stymulacji alergenowej i poliklonalnej ni¿ u dzieci z faz¹ przewlek³¹ WA
o zdrowych [36,37,38,39]. Istotny wzrost produkcji TNFα w limfocytach T CD4+ u doros³ych ze zmianami ostrymi w przebiegu WA wykazali równie¿ Antúnez C i wsp.
[40]. Równie¿ u dzieci z WA i alergi¹ na mleko uwalnianie TNF-α z PMBC pod wp³ywem kazeiny by³o wy¿sze
ni¿ u dzieci bez alergii na mleko krowie [41]. Ró¿nice
w uwalniania TNF-α z limfocytów T CD3+ pomiêdzy
dzieæmi z WA i kolonizacj¹ skóry S.aureus a dzieæmi zdrowymi i dzieæmi WA bez obecnoci bakterii, które stwierdzilimy w naszym badaniu, mog¹ wiadczyæ o udziale tej
cytokiny w patogenezie WA. TNF-α jest niespecyficzn¹
prozapaln¹ cytokin¹ uwalnian¹ przede wszystkim przez
makrofagi, keratynocyty, mastocyty oraz limfocyty.
W przeciwieñstwie do TNF-β, który jest uwalniany przez
limfocyty Th1, TNF-α produkowany jest zarówno przez
limfocyty Th1 i Th2.
TNF-α uwalniany jest w pocz¹tkowej fazie odpowiedzi immunologicznej i indukuje uwalnianie innych cytokin
[5]. Poprzez zwiêkszenie ekspresji cz¹steczek adhezyjnych, m.in. selektyny E, bêd¹cej ligandem dla CLA, na
ródb³onku postkapilarnych ¿y³ek zwiêksza nap³yw aktywnych limfocytów T do zmienionej zapalnie skóry, przez co
wp³ywa na rozwój zmian zapalnych w skórze [42].
W pracy analizowalimy równie¿ zale¿noæ czasu
trwania choroby oraz stopnia ciê¿koci choroby ocenianego punktowo wg SCORAD od analizowanych parametrów. Stwierdzilimy, ¿e im d³u¿szy czas trwania choroby, tym ni¿sza liczba limfocytów T CD3+ i wewn¹trzkomórkowa ekspresja INF-γ. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
spadek wraz z wiekiem limfocytów CD3+ i INF-γ mo¿e
zwiêkszaæ wra¿liwoæ chorych z WA na infekcje wirusowe i sprzyjaæ kolonizacji skóry przez bakterie. Wprawdzie dzieci z WA mia³y nieco ni¿sze wartoci limfocytów
T CD4+ CD25+ ni¿ dzieci zdrowe, co jest sprzeczne z obserwacjami u doros³ych z WA, ale wraz z czasem trwa-
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nia choroby obserwowano wzrost wartoci odsetkowej
tych komórek.
W interpretacji tych wyników trzeba uwzglêdniæ fakt,
¿e subpopulacja limfocytów T CD4+CD25+obejmuje nie
tylko limfocyty pe³ni¹ce funkcje regulatorowe, ale równie¿ pulê aktywnych limfocytów CD4+ wykazuj¹cych
ekspresjê receptora dla IL-2 (dla supresorowych limfocytów T CD4+CD25+ bardziej swoistym markerem jest
czynnik transkrypcyjny foxp 3, który nie ulega ekspresji
w aktywnych limfocytach). Badania wykaza³y równie¿,
¿e odsetek komórek CD4+CD25+ u zdrowych doros³ych
wzrasta wraz z wiekiem [43].
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Stwierdzilimy równie¿, ¿e stopieñ ciê¿koci choroby
by³ skorelowany surowiczym stê¿eniem IgE (im wy¿szy
SCORAD, tym wy¿sze stê¿enie ca³kowitej IgE). Poniewa¿ w niniejszej pracy nie oceniono iloci kolonii S.aureus, nie by³o mo¿liwe przeprowadzenie oceny wp³ywu
stopnia kolonizacji skóry przez S.aureus na przebieg kliniczny choroby.
Wyniki naszych badañ wskazuj¹, ¿e wspó³istnienie WA
i kolonizacji skóry przez S.aureus ma wp³yw na populacje
limfocytów i wewn¹trzkomórkow¹ ekspresjê cytokin
w limfocytach T CD3 + krwi obwodowej oraz mo¿liwy
udzia³ TNF-α patogenezie WA.
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