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Streszczenie

Summary

Wprowadzenie. Alergia na grzyby mo¿e byæ jednym z czynników
pogarszaj¹cych stan zdrowia chorych na astmê.

Introduction. Fungal allergy is a risk factor for the deterioration of
the condition in asthmatic people.

Cel pracy. Celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania zaka¿eñ
grzybiczych u chorych na astmê oskrzelow¹, mo¿liwoci rozpoznania
choroby oraz jej leczenia.

Aim of the study. Assess the prevalence of id reaction to fungal
allergens among asthmatic patients, possibilities of diagnosis and the
influence of antifungal treatment on the course of asthma.

Materia³ i metody. W badaniu wziê³o udzia³ 105 chorych na astmê
oskrzelow¹ oraz 30 osób bez objawów chorób alergicznych.
U ka¿dego chorego wykonywano badanie podmiotowe,
przedmiotowe, punktowe testy skórne, badanie stê¿enia swoistych
IgE, badanie spirometryczne. Chorych, u których w trakcie badania
przedmiotowego stwierdzono objawy zaka¿enia grzybiczego skóry
lub b³on luzowych, konsultowano dermatologicznie oraz
wykonywano badanie mykologiczne. Chorych, u których w badaniu
mykologicznym rozpoznano zaka¿enie grzybicze leczono terbinafin¹.

Material and methods. A group of 105 asthmatic patients and 30
non-allergic controls were enlisted in the study. Routine medical
examinations, SPT, sIgE measurement, spirometry were performed.
Patients suspected of fungal infection were consulted by dermatologist
and mycological examination was performed. Patients with diagnosed
fungal infection were treated with terbinafine.

Wyniki. Dodatnie odczyny PTS na co najmniej jeden alergen grzybów
stwierdzono u 104 (99%) badanych chorych na astmê oskrzelow¹
oraz u 20 chorych (66%) w grupie kontrolnej p=0,001. Najczêstszym
alergenem daj¹cym dodatnie wyniki PTS by³a Candida u 60 osób
(57%) w grupie chorych na astmê oraz u 8 chorych (27%) w grupie
kontrolnej p=0,0032. Dodatni wynik PTS z Trichophyton stwierdzono
u 24 (23%), a Epidermophyton u 18 (17%) osób. Czynne zaka¿enie
grzybicze rozpoznano u 4 chorych (trzech Candida albicans, jeden
Trichophyton rubrum), stanowili oni 4% grupy badanej. U chorych
tych w³¹czono leczenie przeciwgrzybicze uzyskuj¹c wyleczenie
zaka¿enia grzybiczego oraz zmniejszenie naslenia objawów astmy
oskrzelowej.

Results. Sensitisation to at least one allergen was found in 104
(99%) of the asthmatic patients and in 20 (66%) of the control group,
p=0.001. The most prevalent was sensitisation to Candida, found in
60 patients with asthma (57%) and in 8 (27%) of the control group
p=0.0032. Positive results of SPT with Trichophyton were found in 24
(23%) and with Epidermophyton in 18 (17%) of the asthmatic patients.
The id-type reaction was diagnosed in 4 subjects (3 Candida and 1
Trichophyton), accounting for 4% of the control group.
Pharmacotherapy of asthma and antifungal treatment relieved asthma
symptoms and severity of the disease.
Conclusions. Id reactions should be taken into consideration in
patients with asthma. Treatment of fungal infection in patient with idtype reaction may decrease asthma severity.
Key words: asthma, fungi, Candida, Trichophyton, Epidermophyton

Wnioski. Chorych na astmê oskrzelow¹ powinno siê badaæ w
kierunku reakcji idowych. Zastosowanie leczenia przeciwgrzybiczego
w przypadku wyst¹pienia reakcji typu id mo¿e doprowadziæ do
zmniejszenie stopnia ciê¿koci astmy oskrzelowej.
S³owa kluczowe: astma, alergia, grzyby, Candida, Trichophyton,
Epidermophyton
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W wiêkszoci przypadków astma oskrzelowa ma
pod³o¿e alergiczne [1], a uczulenie na alergeny grzybów
stwierdza siê u 2 do 28% chorych [2,4]. W badaniu European Community Respiratory Health Survey wykazano, ¿e uczulenie na grzyby jest silnym czynnikiem ryzyka wystêpowania ciê¿kiej postaci astmy u doros³ych [4].
W analizie tej czêstoæ wystêpowania uczulenia na Alternaria wynosi³a 8,9% u chorych na astmê przewlek³¹
lekk¹, 13,8%  u chorych na astmê przewlek³¹ umiarkowan¹ oraz 16,6%  u chorych na astmê przewlek³¹ ciê¿k¹.
Wzglêdne ryzyko (OR) wystêpowania astmy umiarkowanej w porównaniu z ³agodn¹ wynosi³o 1,64, natomiast
astmy ciê¿kiej w porównaniu z ³agodn¹  2,05. Ryzyko
wyst¹pienia ciê¿kiej astmy w przypadku wspó³istnienia zaka¿enia Cladosporium by³o jeszcze wy¿sze i wynosi³o 3,0.
Brown [6] wymienia cztery ród³a alergenów grzybów, które mog¹ prowadziæ do reakcji alergicznych: (1)
aeroalergeny, (2) pokarmy, (3) antybiotyki, (4) ogniska
zaka¿enia grzybami w organizmie [5]. Zaka¿enie grzybicze mo¿e wywo³ywaæ odleg³e odczyny alergiczne ze strony
b³on luzowych, takie jak alergiczny nie¿yt nosa [8] lub
astma oskrzelowa [9,10,11].
W ostatnich latach stwierdza siê wzrost liczby chorych na grzybicê stóp i paznokci. Szacuje siê, ¿e grzybica
paznokci wystêpuje u 10% populacji [7]. Czynnikiem ryzyka zaka¿enia grzybiczego jest miêdzy innymi przewlek³a
steroidoterapia. U chorych na astmê ze wspó³istniej¹cym
zaka¿eniem grzybiczym mo¿liwy jest efekt b³êdnego ko³a.
Nasilenie objawów astmy wymaga zwiêkszenia dawki glikokortykosteroidów, które obni¿aj¹ odpornoæ komórkow¹
i tym samym sprzyjaj¹ rozwojowi zaka¿enia grzybiczego.
G³ównymi gatunkami wywo³uj¹cymi zaka¿enia grzybicze s¹ Trichophyton, Epidermophyton i Candida
[8,9,10,11]. Do rodzaju Trichophyton nale¿y kilkanacie
gatunków grzybów potencjalnie patogennych dla cz³owieka. W Polsce najczêstsze s¹ zaka¿enia Trichophyton
rubrum oraz Trichophyton mantagrophytes. Trichophyton rubrum jest czynnikiem etiologicznym grzybicy miêdzypalcowej i mokasynowej stóp, ziarniniakowatych odczynów mieszków w³osowych, grzybicy pachwin, g³owy,
skóry g³adkiej, brody i paznokci. Mo¿e te¿ wywo³ywaæ
zaka¿enia przewlek³e [12,13]. W kilku dotychczasowych
analizach wykazano, ¿e alergeny Trichophyton rubrum
mog¹ powodowaæ lub nasilaæ objawy astmy oskrzelowej,
pokrzywki, alergicznego nie¿ytu nosa [9,10,11,14,15]. Podobnie zarodniki Epidermophyton floccosum, wywo³uj¹cego grzybicê stóp, pachwin, skóry tu³owia oraz grzybicê paznokci [12,13], mog¹ odgrywaæ rolê w patogenezie
alergicznego nie¿ytu nosa i astmy [15].
Gatunki nale¿¹ce do dro¿d¿opodobnych grzybów rodzaju Candida wywo³uj¹ zaka¿enia jamy ustnej i gard³a,
pochwy, ¿o³êdzi, wyprzenia, pieluszkowe zapalenie skóry,
zanokcicê, dysplazjê paznokci, wrodzon¹ kandydiazê noworodków. Ciê¿szymi postaciami zaka¿enia s¹ zespo³y
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przewlek³ej kandydozy luzówkowo-skórnej. Uk³adowa
i rozsiana kandydoza stanowi zagro¿enie ¿ycia [12,13].
Wykazano rolê alergenów Candida albicans w astmie
oskrzelowej, alergicznym nie¿ycie nosa, przewlek³ej pokrzywce i zespole atopowego wyprysku/zapalenia skóry
[15,16].
Celem niniejszej pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania zaka¿enia grzybiczego i alergii na grzyby u chorych na astmê oskrzelow¹, mo¿liwoci ich rozpoznania
oraz leczenia.
MATERIA£ I METODY
Pacjenci

W badaniu wziê³o udzia³ 105 chorych na astmê oskrzelow¹, w tym 72 kobiety (69%) i 33 mê¿czyzn (31%), redni
wiek badanych 39 lat (zakres: od 18 do 77 lat). Warunkiem w³¹czenia do badanej grupy by³o rozpoznanie astmy
oskrzelowej. Kryteria wy³¹czenia z badania obejmowa³y
choroby nowotworowe, czynn¹ grulicê, niewydolnoæ
kr¹¿enia, w¹troby i nerek oraz ci¹¿ê. U ka¿dego chorego
wykonywano badanie podmiotowe i przedmiotowe, punktowe testy skórne (PTS), badanie stê¿enia swoistych IgE
i badanie spirometryczne.
Grupa kontrolna sk³ada³a siê z 30 osób, w tym 18 kobiet (60%) i 12 mê¿czyzn (40%), redni wiek badanych
41 lat (zakres od 18 do 69 lat). Kryterium w³¹czenia do
grupy kontrolnej by³ brak objawów choroby alergicznej
w wywiadzie, natomiast kryteria wy³¹czenia by³y takie
same jak dla grupy badanej.
Testy skórne z alergenami

U wszystkich chorych wykonano PTS z wystandaryzowanymi wyci¹gami alergenowymi (preparaty firmy Stallergenes): traw (kupkówka, wiechlina ³¹kowa, ¿ycica trwa³a, tymotka wonna, tymotka ³¹kowa), drzew (Betulaceae: olcha, brzoza, leszczyna, grab; Fagaceae: buk, kasztan, d¹b), zbó¿ (jêczmieñ, kukurydza, owies, pszenica),
roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides farinae,
Dermatophagoides pteronyssinus), mieszank¹ piór
(kaczka, gê, kura), sierci psa, kota oraz wyci¹gami alergenów grzybów: Alternaria (alternata, longipes), Cladosporium (cladosporides, herbarum), Aspergillus (fumigatus, nidulans, niger), Penicillium (digitatum,
expansum, notatum), Candida albicans, Epidermophyton sp., Trichophyton sp., Trichothecium roseum (Cephalothecium), Chaetomium globosum, Epicoccum sp.,
Epidermophyton sp., Helmintosporium sp., Pullularia
lacrymans, Rhizophus nigricans, Fusarium sp., Mucor sp., Merulius lacrymans, mieszaniny dro¿d¿y
Badanie uzyska³o zgodê Niezale¿nej Komisji Bioetycznej
Akademii Medycznej w Gdañsku z dnia 22.11.2001
(NKEBM/604/2001).
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(Saccharomyces cerevisae, minor), mieszaniny niedzi
zbo¿owej  Ustilago avenae (owies), tritici (pszenica),
holci (kupkówka), zeae (kukurydza). Reaktywnoæ preparatów wynosi³a 100 IR/ml. Kontrolê ujemn¹ stanowi³
glicerol fenylowany-chlorek sodu, a kontrolê dodatni¹
chlorowodorek histaminy w stê¿eniu 10 mg/ml. Powierzchniê skóry nak³uwano lancetami firmy Allergopharma.
Ka¿dy alergen wprowadzano za pomoc¹ osobnego lancetu. Oceny wyniku testu z alergenami dokonano po oko³o 15-20 minutach. Za wynik dodatni przyjêto redni¹ rednic b¹bla, skorygowan¹ o wielkoæ kontroli ujemnej, przekraczaj¹c¹ 3 mm, co odpowiada³o powierzchni 7 mm2 .
Badanie swoistych IgE w surowicy

U wszystkich chorych wykonano oznaczenie swoistych przeciwcia³ klasy IgE. Badanie wykonano metod¹
immunoenzymatyczn¹ zestawem IgE ELISA RV 5 firmy
Allergopharma. Badano stê¿enie swoistych IgE przeciwko alergenom: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Trichophyton rubrum. Chorych, u których w trakcie badania przedmiotowego stwierdzono objawy zaka¿enia grzybiczego skóry lub b³on luzowych,
konsultowano dermatologicznie w Klinice Dermatologii
i Alergologii Akademii Medycznej w Gdañsku.

Po zakoñczeniu leczenia ponownie wykonywano badanie podmiotowe i przedmiotowe, badanie spirometryczne
i ocenê mykologiczn¹.
WYNIKI
U 44 osób (42%) stwierdzono wystêpowanie astmy
przewlek³ej ciê¿kiej, u takiej samej liczby chorych rozpoznano astmê przewlek³¹ umiarkowan¹, na astmê przewlek³¹ lekk¹ chorowa³o 17 osób (17%). Na podstawie
badania podmiotowego stwierdzono, ¿e najczêciej wspó³wystêpuj¹cymi chorobami alergicznymi by³y: alergiczny
nie¿yt nosa (82 osoby  78%), nastêpnie alergiczne zapalenie spojówek (70 osób  67%). Nadwra¿liwoæ na leki
zg³asza³o (35 pacjentów  33%). Nadwra¿liwoæ na pokarm zg³asza³o 32 chorych (30%). W grupie kontrolnej
nie by³o klinicznych objawów alergii. Dodatnie odczyny
PTS na co najmniej jeden alergen grzybów stwierdzono
u 104 (99%) chorych na astmê oskrzelow¹ i 20 (66%)
Tabela 1. Wyniki punktowych testów skórnych w grupie chorych na astmê oskrzelow¹
Nazwa alergenu

Wyniki w grupie Wyniki
chorych na astmê w grupie
oskrzelow¹
kontrolnej
N=105
N=30
rednica
b¹bla mm

Liczba

%

Badanie spirometryczne wykonywano spirometrem
Lungtest 500. Oceniano parametry: FEV1 (l), FVCEX
(l), PEF (l/s), MEF 50 (l/s), MEF 25 (l/s), MEF 25/75
(l/s), FEV1%FVCEX (%), FEV1%VC (%), VC (l).
W przypadku stwierdzenia zaburzeñ wentylacji o typie obturacji wykonywano próbê rozkurczow¹ Salbutamolem
(0,1 mg na dawkê) Oceniano odwracalnoæ obturacji 20
minut po inhalacji leku. Przyjêto kryterium odwracalnoci
obturacji oskrzeli wg GINA, to jest wzrost FEV1 o min
12% wartoci wyjciowej.
Klasyfikacjê ciê¿koci astmy oskrzelowej przeprowadzono zgodnie z zaleceniami GINA, bior¹c pod uwagê
objawy zg³aszane przez chorych, wyniki badania spirometrycznego oraz stosowane leczenie.

Candida albicans
D.farinae
D.pteronyssinus
Zbo¿a
Trawy
Kot
Drzewa Betulaceae
Fusarium
Pies
Pullularia
Mucor
Drzewa Fagaceae
Mieszanina niedzi
Mieszanina dro¿d¿y
Trichothecium
Helminthosporium
Alternaria
Merulius
Trichophyton
Pierze
Chaetomium
Rhizpophus
Aspergillus
Epicoccum
Epidermophyton
Cladosporium
Penicillium

%

Badanie spirometryczne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Liczba

Badanie mykologiczne

W przypadku potwierdzenia klinicznego podejrzenia
zaka¿enia grzybiczego wykonywano badanie mykologiczne. Sk³ada³o siê ono z posiewu badanego materia³u na
pod³o¿u Sabourauda w temperaturze 25-30°C oraz identyfikacji poszczególnych gatunków grzybów na podstawie ich makro- i mikroskopowych cech morfologicznych
oraz zabarwienia. Badania wykonywano w Klinice Dermatologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdañsku.
Chorych, u których w badaniu mykologicznym rozpoznano zaka¿enie grzybicze, leczono terbinafin¹ zgodnie
z zaleceniem dermatologa.
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60
52
50
44
42
40
38
34
28
28
28
26
26
26
25
25
25
25
24
23
22
21
21
18
18
15
14

57%
50%
48%
42%
40%
38%
36%
33%
27%
27%
27%
25%
25%
25%
24%
24%
24%
24%
23%
22%
21%
20%
20%
17%
17%
14%
13%

4,6
6,6
6,8
6,5
6,9
5,1
4,1
3,6
4,3
4,1
3,4
4
3,6
3,7
4,3
3,4
3,8
3,7
3,8
3,6
3,5
3,7
3,6
3,8
4,4
3,5
4,3

8
3
6
4
3
4
3
2
1
0
3
0
1
4
2
4
4
3
4
3
2
3
1
0
2
2
3

27%
10%
20%
13%
10%
13%
10%
7%
3%
0%
10%
0%
3%
13%
7%
13%
13%
10%
13%
10%
7%
10%
3%
0%
7%
7%
10%

* wartoci istotne statystycznie

P
Test χ2

0,0032*
0,002*
0,01*
0,007 *
0,008 *
0,01*
0,008 *
0,01*
0,01*
0,003*
0,09
0,005*
0,01*
0,28
0,07
0,21
0,32
0,16
0,37
0,23
0,12
0,32
0,057
0,03*
0,25
0,42
0,86
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w grupie kontrolnej p=0,001. Dodatnie odczyny skórne na
pozosta³e aeroalergeny (poza alergenami grzybów) stwierdzono u 88 (83%) chorych. Sporód 17 chorych, u których
stwierdzono wystêpowanie dodatnich PTS wy³¹cznie na
alergeny grzybów, dziesiêciu (58%) mia³o dodatnie PTS
z alergenem Candida albicans. rednia rednic b¹bla
w przypadku alergenów grzybów wynosi³a od 3 do 5 mm.
Najczêstszym alergenem grzybów powoduj¹cym dodatnie wyniki PTS by³a Candida albicans  60 przypadków (57%). U 52 (50%) chorych stwierdzono uczulenie
na D. farinae, u 48(50%)  na D. pteronyssinus, u 42
(40%)  na trawy, u 40 (38%)  na sieræ kota, u 38
(36%)  na py³ek drzew Betulacea, u 34 (33%)  na
Fusarium, u 28 (27%)  na Pullularia i u 28 (27%)  na
Mucor. Dodatni wynik PTS z Trichophyton stwierdzono
u 24 (23%), a Epidermophyton  u 18 (17%) osób. Wyniki PTS przedstawiono w tabeli 1.
Stwierdzono czêstsze wystêpowania uczulenia na
wszystkie badane alergeny w grupie chorych na astmê
oskrzelow¹. Istotne ró¿nice wykazano w przypadku alergenów: traw, zbó¿, kurzu domowego, drzew, sierci psa,
kota, oraz alergenów grzybów: Candida, Epicoccum,
Pullularia, Fusarium, niedzi zbo¿owej, Pleurotus (tabela 1).
Swoiste IgE stwierdzono u 50 badanych (48%).
U wiêkszoci chorych stwierdzono wystêpowanie przeciwcia³ sIgE w 1. klasie, u 9 w klasie 3., natomiast u ¿adnego z chorych miano przeciwcia³ nie osi¹gnê³o wartoci
odpowiadaj¹cych 4. klasie.

W surowicy 24 osób (80%) z grupy kontrolnej równie¿ stwierdzono obecnoæ przeciwcia³, jednak u ¿adnej
z osób miano przeciwcia³ nie osi¹gnê³o wartoci odpowiadaj¹cych 3. klasie. Wyniki oznaczenia stê¿enia sIgE przedstawiono w tabelach 2 i 3.
£¹cznie uczulenie na Candida albicans wystêpowa³o u 68 chorych na astmê (63%); u wiêkszoci z nich  60
(57%)  uczulenie rozpoznano na podstawie dodatnich
PTS, u 17 osób (16%)  na podstawie badania sIgE,
u szeciu pacjentów (6%) oba badania da³y zgodny wynik.
W grupie kontrolnej dodatnie wyniki PTS z alergenem Candida stwierdzono u 8 (27%) chorych, obecnoæ
przeciwcia³ stwierdzono u 10 osób (33%). Oba badania
da³y wynik dodatni u 2 osób (6%).
Uczulenie na Trichophyton stwierdzono u 42 pacjentów (40%), w tym u 25 chorych wystêpowa³y dodatnie
wyniki PTS, a u 21 (20%)  sIgE, oba badania potwierdzi³y
rozpoznanie uczulenia u 5 chorych (5%) badanej grupy.
W grupie kontrolnej dodatnie wyniki PTS z alergenem
Trichophyton stwierdzono u 8 (27%) chorych, obecnoæ
przeciwcia³ stwierdzono u 14 osób (47%). Ró¿nice nie by³y
istotne statystycznie, natomiast u ¿adnego chorego nie
stwierdzono dodatniego wyniku obu badañ. Zaka¿enie
grzybicze paznokci podejrzewano u 12 chorych na astmê,
natomiast w grupie kontrolnej nie stwierdzono ¿adnych
zmian tego typu. W bezporednim preparacie mikroskopowym materia³u pobranego z paznokci chorych obecnoæ grzybów chorobotwórczych stwierdzono u szeciu

Tabela 2. Wyniki badania mykologicznego, punktowych testów skórnych oraz oznaczenia sIgE u chorych z objawami zaka¿enia grzybiczego
Lp.

Preparat bezporedni

Wynik hodowli

1

ujemny

Ujemny

2

ujemny

Ujemny

3

ujemny

Ujemny

4

(+)

Candida

5

(+)

Candida

6

(+)

Candida

7

(+)

8

(+)

Trichophyton
mentagrophytes
Trichophyton rubrum

9

ujemny

Ujemna

10

ujemny

Ujemna

11

ujemny

Ujemna

12

ujemny

Ujemna

PTS
Candida (-)
Trichophyton (-)
Candida (-)
Trichophyton (-)
Candida (-)
Trichophyton (-)
Candida (+)
Trichophyton (-)
Candida (+)
Trichophyton (-)
Candida (+)
Trichophyton (-)
Candida (-)
Trichophyton (-)
Candida (+)
Trichophyton (+)
Candida (-)
Trichophyton (+)
Candida (+)
Trichophyton (-)
Candida (+)
Trichophyton (+)
Candida (-)
Trichophyton (+)

sIgE IU/ml
Candida 1,68
Trichophyton 0,76
Candida 0
Trichophyton 0
Candida (-)
Trichophyton (-)
Candida 0
Trichophyton 0
Candida 0
Trichophyton 0
Candida 0
Trichophyton 0
Candida 0
Trichophyton 0
Candida 0
Trichophyton 0
Candida 0
Trichophyton 0
Candida 0
Trichophyton 0
Candida 0
Trichophyton 0
Candida 0
Trichophyton 0

Reakcja idowa
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
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Tabela 3. Wyniki oznaczenia stê¿enia swoistych IgE z alergenami grzybów u chorych na astmê oskrzelow¹
Alergen

1 klasa

2 klasa

3 klasa

4 klasa

Alternaria
Cladosporium
Aspergillus
Penicillium
Candida
Trichophyton

14
12
7
15
8
15

8
12
7
7
6
6

2
1
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0

chorych, jednak wynik hodowli potwierdzi³ rozpoznanie
zaka¿enia jedynie u piêciu z nich.
U trzech chorych z zaka¿eniem rozpoznanym patogenem by³a Candida albicans, u jednej osoby  Trichophyton rubrum i u kolejnej  Trichophyton mentagrophytes. U wszystkich tych chorych w³¹czono leczenie
terbinafin¹.
Wyniki PTS wykaza³y cechy uczulenia u trzech chorych zaka¿onych Candida albicans oraz u chorego zaka¿onego Trichophyton rubrum. U tych chorych rozpoznano reakcjê alergiczn¹. Stanowili oni 4% badanej grupy (3%
 Candida albicans, 1%  Trichophyton) (tabela 4).
Tabela 4. Wyniki oznaczenia stê¿enia swoistych IgE z alergenami grzybów w grupie kontrolnej
Alergen

1 klasa

2 klasa

3 klasa

4 klasa

Alternaria
Cladosporium
Aspergillus
Penicillium
Candida
Trichophyton

10
9
6
7
9
5

4
1
4
5
1
9

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Przeciwgrzybicze leczenie zgodne z uzyskanym antybiogramem doprowadzi³o do wyleczenia zaka¿enia grzybiczego oraz do zmniejszenia stopnia ciê¿koci astmy
oskrzelowej oraz poprawê wartoci spirometrycznych.
rednia wartoæ FEV1 przed leczeniem u chorych, u których stwierdzono reakcjê alergiczn¹ na Candida i Trichophyton, wynosi³a 74% wartoci prawid³owej (SD 40),
po leczeniu  86% (SD 33). Poprawa nie jest znamienna
statystycznie p=0,06 (test kolejnoci par Wilcoxona), co
prawdopodobnie spowodowane jest zbyt ma³¹ liczebnoci¹ grupy badanej. Przed w³¹czeniem leczenia przeciwgrzybiczego u trzech chorych stwierdzano objawy astmy
przewlek³ej ciê¿kiej, u jednego astmy przewlek³ej umiarkowanej, po zakoñczeniu leczenia przeciwgrzybiczego i optymalnej farmakoterapii astmy objawy astmy przewlek³ej
umiarkowanej wystêpowa³y u jednego chorego, a astmy
przewlek³ej lekkiej u trzech.
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U jednego chorego stwierdzono zaka¿enie grzybicze
paznokci grzybem Trichophyton mentagrophytes, natomiast wyniki SPT i sIgE by³y ujemne, co nie da³o podstaw
do ropoznania reakcji alergicznej. W³¹czono leczenie przeciwgrzybicze, uzyskuj¹c wyleczenie zaka¿enia grzybiczego, nie stwierdzono natomiast zmian w stopniu ciê¿koci
astmy oskrzelowej.
DYSKUSJA
W niniejszym badaniu wykazano wysoki odsetek
(99%) dodatnich PTS z alergenami grzybów, choæ rednia rednic b¹bla w PTS z alergenem grzybów by³a mniejsza w porównaniu z reakcj¹ wywo³an¹ alergenem roztoczy kurzu domowego czy py³ku rolin, a porównywalna
z reakcj¹ wywo³an¹ alergenem pierza i sierci zwierz¹t.
We wczeniejszych badaniach udzia³ dodatnich wyników
by³ z regu³y nieco ni¿szy. Na przyk³ad w badaniu
SAPALDIA, obejmuj¹cym 8357 mieszkañców Szwajcarii, astmê alergiczn¹ rozpoznano u 67% chorych. Jednak
w tej analizie brano pod uwagê mniejsz¹ liczbê aeroalergenów (py³ki traw, kurz, brzoza, sieræ kota) i nie stosowano w ogóle alergenów grzybów [1]. W badaniu European Community Respiratory Health Survey (ECRHS
 badanie stanu zdrowia uk³adu oddechowego Wspólnoty Europejskiej) analizowano 1132 chorych na astmê
oskrzelow¹ mieszkaj¹cych w Europie, Australii oraz Portland (USA) [17]. Wród nich 73% by³o uczulonych na
przynajmniej jeden alergen. W badaniu, w przeciwieñstwie
do poprzedniego, badano uczulenie na alergeny grzybicze
Alternaria i Cladosporium, co prawdopodobnie wp³ynê³o na rozpoznanie astmy alergicznej u wiêkszej czêci
chorych. Byæ mo¿e wysoki odsetek chorych na astmê
alergiczn¹ w obecnym badaniu wynika z w³¹czenia do
analizy alergenów grzybów, które czêsto s¹ pomijane
w rutynowej diagnostyce alergologicznej, takich jak: Pullularia, Mucor, Fusarium, Helminthoporium i Candida. £¹cznie uczulenie na wymienione alergeny wykazano u 16 chorych.
Wa¿nym zagadnieniem jest kliniczne znaczenie rozpoznanego uczulenia na grzyby, zw³aszcza w wietle wyników PTS u osób bez objawów chorób alergicznych w wywiadzie. W badaniu epidemiologicznym przeprowadzonym
w Izraelu wziê³o udzia³ 395 mieszkañców wiejskiego rejonu Netzer Tzireni [18]. U badanych wykonano PTS
z alergenami kurzu domowego, traw, drzew i grzybów (Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus).
Dodatni wynik PTS na co najmniej jeden badany alergen
stwierdzono u 46% badanych. Sporód 11% chorych,
u których wykazano dodatnie testy skórne na alergeny
grzybów, tylko po³owa podawa³a wystêpowanie objawów
alergicznych. Za w grupie chorych, u których rozpoznano monowalentne uczulenie na grzyby, objawy zg³asza³o
jedynie 15%. Wydaje siê, ¿e dla potwierdzenia klinicznego
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znaczenia uczulenia na wymienione alergeny nale¿a³oby
przeprowadziæ próbê prowokacji alergenowej [11]. Niewiele jest danych w literaturze odnosz¹cych siê do tego
problemu. Nasuwa siê kilka hipotez mog¹cych t³umaczyæ
stwierdzone zale¿noci. Byæ mo¿e uczulenie na alergeny
grzybów jest wiadectwem przebytego zaka¿enia grzybiczego? Podobieñstwo alergenowe grzybów i obecnoæ
wspólnych epitopów, takich jak enolaza grzybicza, mo¿e
powodowaæ wystêpowanie dodatnich wyników testów z
alergenami nie bêd¹cymi czynnikami infekcyjnymi. Byæ
mo¿e obecnoæ grzybów w rodowisku wewn¹trzdomowym jest zjawiskiem powszechnym w badanej populacji,
st¹d obecnoæ przeciwcia³ w klasie IgE. Odpowied na
te pytania bêdzie mo¿liwa po dalszych wnikliwych badaniach.
Badanie stê¿enia IgE w grupie kontrolnej nie wykaza³o obecnoci przeciwcia³ w klasie 3., które stwierdzano
u chorych na astmê. Byæ mo¿e wartoci przeciwcia³
w 3. klasie mo¿na przyj¹æ za pewny wskanik uczulenia
na grzyby, natomiast wartoci ni¿sze za wynik w¹tpliwy.
Wa¿n¹ wskazówk¹ dla ustalenia rozpoznania mo¿e byæ
zgodnoæ wyników PTS i IgE.
W obecnym badaniu u 12 chorych podejrzewano zaka¿enie grzybicze na podstawie badania przedmiotowego. Ostateczne rozpoznanie potwierdzono u piêciu chorych. Reakcjê alergiczn¹ na grzyby rozpoznano u czterech chorych, w tym u trzech alergenem by³a Candida
albicans, a u jednego Trichophyton rubrum. Mungan
[9] bada³ wystêpowanie alergii na Trichophyton wród:
(1) chorych na astmê oskrzelow¹ i grzybicê paznokci, (2)
astmê oskrzelow¹ bez grzybicy paznokci, (3) grzybicê
paznokci bez astmy oskrzelowej oraz (4) w grupie kontrolnej u zdrowych osób. Obecnoæ grzybicy paznokci by³a
silnym czynnikiem wystêpowania uczulenia na alergeny
grzybów niezale¿nie od tego, czy chory cierpia³ z powodu
astmy oskrzelowej, czy nie. Dodatnie wyniki PTS z alergenem Trichophyton wystêpowa³o u 63% chorych na
astmê niealergiczn¹ i grzybicê paznokci, u 46% chorych
na astmê alergiczn¹ i grzybicê oraz u 47% chorych z zaka¿eniem grzybiczym bez astmy oskrzelowej.
Istotnym elementem obecnego badania wydaje siê byæ
wykazanie poprawy klinicznego stanu chorych oraz zmniejszenie stopnia ciê¿koci astmy oskrzelowej w badanej
grupie chorych na astmê oskrzelow¹ ze wspó³istniej¹cym
zaka¿eniem grzybiczym paznokci. Podobne wyniki uzyska³ wczeniej Ward [10]. W analizie tej 11 chorych na
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astmê oskrzelow¹ randomizowano do leczenia flukonazolem lub placebo przez 5 miesiêcy, przez nastêpnie 5 miesiêcy wszyscy chorzy otrzymywali flukonazol [10]. Wykazano istotne zmniejszenie nadreaktywnoci oskrzeli po
5 miesi¹cach aktywnego leczenia oraz zmniejszenie zu¿ycia doustnych steroidów. Po kolejnych 5 miesi¹cach
badania wykazano poprawê wartoci PEF. Korzystny
efekt leczenia utrzymywa³ siê do 36 miesiêcy po zakoñczeniu leczenia. Warto podkreliæ, ze czêstoæ wystêpowania astmy z alergi¹ na Trichophyton w obecnym badaniu jest znacz¹co ni¿sza (1%) ni¿ podawana przez
Warda (44%) [10,11]. Wspomniane ró¿nice wydaj¹ siê
trudne do wyjanienia.
Dodatni wynik PTS z alergenem Candida albicans
i Tichophyton stwierdzono u 57 chorych bez zaka¿enia
Candida albicans i 23 bez zaka¿enia Trichophyton.
Chorzy ci nie mieli aktualnie zaka¿enia grzybiczego, ale
nie mo¿na wykluczyæ, ¿e nie przechodzili go wczeniej.
W badaniu Moraesa [8] porównano wystêpowanie dodatnich wyników PTS z alergenem Candida i objawów
alergicznego nie¿ytu b³ony luzowej nosa w grupie kobiet
cierpi¹cych z powodu nawracaj¹cego zaka¿enia b³ony luzowej pochwy wywo³anego przez ten gatunek grzyba oraz
grupie kontrolnej. Wród kobiet z nawracaj¹cym zaka¿eniem Candida 71% cierpia³o z powodu alergicznego nie¿ytu nosa, a u 55% wynik PTS z alergenem Candida by³
dodatni. W grupie kontrolnej odpowiednio objawy alergicznego nie¿ytu nosa stwierdzono u 42% a dodatni wynik PTS u 10% badanych. Escalante [14] bada³a 4 grupy
chorych; (1) chorych atopowych ze wspó³istniej¹cym zaka¿eniem grzybiczym, (2) atopików bez zaka¿enia, (3)
chorych z rozpoznanym zaka¿eniem grzybiczym oraz (4)
chorych bez atopii i zaka¿enia grzybiczego. U wiêkszoci
chorych z zaka¿eniem Trichophyton stwierdzono wystêpowanie przeciwcia³ IgE na ten patogen. Nie znaleziono
dowodów na predyspozycjê do wystêpowania atopii u chorych z zaka¿eniem Trichophyton ani na czêstsze wystêpowanie zaka¿enia grzybiczego u atopików.
PODSUMOWANIE
Chorych na astmê oskrzelow¹ powinno siê badaæ
w kierunku zaka¿enia grzybiczego. W³¹czenie leczenia
przeciwgrzybiczego w przypadku wyst¹pienia alergii na
Trichophyton i Candida mo¿e doprowadziæ do zmniejszenia stopnia ciê¿koci astmy oskrzelowej.
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