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Ocena korelacji miêdzy liczb¹ komórek kwasoch³onnych
w nacieku zapalnym b³ony luzowej ¿o³¹dka a stê¿eniem
interleukiny 5 w surowicy krwi chorych z alergi¹
pokarmow¹
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Celem pracy by³o okrelenie poziomu IL 5 u chorych z alergi¹ pokarmow¹ i przewlek³ymi zapaleniami ¿o³¹dka oraz
porównanie jej poziomu w zale¿noci od rodzaju nacieku komórkowego b³ony luzowej ¿o³¹dka oraz braku lub obecnoci
Helicobacter pylori.
Badaniami objêto grupê 34 chorych z alergi¹ pokarmow¹ zg³aszaj¹cych dolegliwoci dyspeptyczne. U wszystkich chorych
wykonano badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, weryfikacjê histopatologiczn¹ pobranych
wycinków b³ony luzowej ¿o³¹dka i ocenê obecnoci Helicobacter pylori. Ilociow¹ ocenê stê¿enia IL-5 w surowicy krwi
przeprowadzono technik¹ immunoenzymatyczn¹ ELISA .
U 32 pacjentów w badaniu endoskopowym i histopatologicznym stwierdzono przewlek³y nie¿yt b³ony luzowej ¿o³¹dka.
Naciek komórkowy z³o¿ony z komórek wielo- i jednoj¹drzastych wiadcz¹cy o aktywnym procesie zapalnym stwierdzono
w 9 przypadkach. W 18 z 32 próbek stwierdzono obecnoæ Helicobacter pylori. W nacieku komórkowym stwierdzono we
wszystkich bioptatach obecnoæ komórek kwasoch³onnych, w tym u 24 na 32 - w postaci nacieków. Ca³kowity poziom IL 5
by³ podwy¿szony u 24 pacjentów. W grupie chorych z naciekami z komórek kwasoch³onnych poziom IL 5 by³ podwy¿szony
u 23 chorych, natomiast u chorych bez nacieku eozynofilowego w 1 na 8 przypadków.
Przeprowadzone badania wskazuj¹ na znaczenie wydzielania IL 5 w rozwoju nacieku zapalnego u chorych z przewlek³ymi
zapaleniami ¿o³¹dka i alergi¹ pokarmow¹. W badanej grupie chorych wysoki poziom IL-5 dobrze korelowa³ z obecnoci¹
komórek kwasoch³onnych w nacieku zapalnym.

Od bardzo dawna wiadomo, ¿e komórki
kwasoch³onne s¹ silnie powi¹zane z procesami
alergicznymi i stanowi¹ wysoce charakterystyczny symbol
tych procesów [1]. U chorych wykazuj¹cych cechy atopii,
nadwra¿liwych na alergeny zewn¹trzpochodne, wzrostowi
stê¿enia IgE w surowicy towarzyszy zazwyczaj wzrost
liczby eozynofilów w krwi kr¹¿¹cej a z regu³y mo¿na
u nich spostrzegaæ akumulacjê tych komórek
w tkankowych ogniskach zapalenia alergicznego na
terenie dróg oddechowych i skóry [2,3,4]. Wspomniana
akumulacja jest powodowana ca³¹ seri¹ wydarzeñ,
w których uczestnicz¹ komórki T i cytokiny [5].
Migracja eozynofilów do narz¹dów docelowych,
w których reakcja alergenów ze swoistym IgE
zapocz¹tkowa³a proces alergicznego zapalenia przebiega
w kolejnych fazach: 1) ³¹czenia i przylegania komórek
do ródb³onka naczyniowego, 2) ródb³onkowej migracji
i diapedezy, 3) chemotaksji. Proces ten jest sterowany
przez interleukinê 5 (IL5) [6]. IL-5 jest wytwarzana
g³ównie przez komórki T nale¿¹ce do podtypu TH2
i w mniejszym stopniu przez mastocyty i eozynofile [6,7].
IL-5 powoduje dojrzewanie eozynofilów w szpiku,

oddzia³ywuje na ich nap³yw do miejsca reakcji,
chemotaksje i czas prze¿ycia, a ogólnie wywiera silne
dzia³anie prozapalne. Przypuszcza siê przeto, ¿e ta w³anie
interleukina odgrywa centralna rolê w przypisywanych
eozynofilom zapalnych uszkodzeniach tkanek. Dziêki
badaniom przeprowadzonych w ostatnich latach wykazano
wzrost IL-5 w surowicy krwi u chorych na astmê
oskrzelow¹ [8,9,10 ), alergiczny nie¿yt nosa [11], atopowe
zapalenie skóry [12] i obrzêk angioneurotyczny
z eozynofili¹ [13].
W pimiennictwie brak danych o zachowaniu
siê IL-5 u chorych ze skaz¹ atopow¹ i nie¿ytem ¿o³¹dka
cechuj¹cym siê obecnoci¹ w b³onie luzowej nacieków
komórek zapalnych sk³adaj¹cym siê w przewa¿aj¹cej
liczbie z eozynofilów. Nacieki takie stwierdzamy bardzo
czêsto u chorych wykazuj¹cych cechy atopii uczulonych
na pokarmy [14].
Celem naszych obecnych badañ by³a próba
przeledzenia ewentualnej korelacji miêdzy liczb¹
komórek kwasoch³onnych w nacieku zapalnym b³ony
luzowej ¿o³¹dka a stê¿eniem interleukiny 5 w surowicy
pacjentów uczulonych na pokarmy.
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MATERIA£
Badaniami objêto grupê 34 chorych (20 kobiet
i 14 mê¿czyzn) w wieku od 18 do 56 lat (redni wiek 41 lat)
z udokumentowan¹ alergi¹ pokarmow¹, bêd¹cych pod
kontrol¹ Naszej Poradni Alergologicznej. Wywiad
wskazuj¹cy na zwi¹zek miedzy uczulaj¹cym alergenem
a wystêpowaniem objawów klinicznych, silnie dodatnie
reakcje skórne na alergeny pokarmowe (PRICK test),
badania immunologiczne (IgE ca³kowite i swoiste)
pozwala³y u nich rozpoznaæ alergiê pokarmow¹.
Warunkiem zakwalifikowania do badañ by³a obecnoæ
dolegliwoci bólowych w nadbrzuszu i objawów
dyspeptycznych. U wszystkich chorych od kilku do
kilkudziesiêciu minut od spo¿ycia uczulaj¹cego alergenu
pokarmowego wystêpowa³y silne dolegliwoci ze strony
przewodu pokarmowego w postaci bólów kurczowych
brzucha, wymiotów, biegunek, wzdêæ a tak¿e
wystêpowa³y u nich objawy wielonarz¹dowe - wysypki
o charakterze pokrzywkowym, obrzêk Quinckego,
dusznoæ o charakterze astmatycznym czy wodnisty
wyciek z nosa. Z badañ wykluczono chorych przyjmuj¹cych
w ostatnich 2 miesi¹cach leki antykoagulacyjne,
antybakteryjne, leki steroidowe czy antyhistaminowe,
a tak¿e chorych stosuj¹cych immunoterapiê. Przeciwwskazaniem do zakwalifikowania do badañ by³a obecnoæ
chorób serca, p³uc, w¹troby, resekcji ¿o³¹dka a tak¿e
stwierdzane w badaniu endoskopowym kandydioza
prze³yku lub/i ¿o³¹dka. Wszyscy chorzy zostali szczegó³owo
poinformowani o celu i sposobie przeprowadzenia badañ,
na któr¹ wyrazili pisemn¹ zgodê.
METODYKA
U wszystkich chorych wykonano badanie
endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
przy u¿yciu aparatu fiberoskopowego GIF-E OLYMPUS.
W trakcie badania poddano ocenie makroskopowej
wygl¹d b³ony luzowej, jej czynnoci ruchowej
i sekrecyjnej a tak¿e pobrano bioptaty luzówki do
weryfikacji histopatologicznej i na obecnoæ Helicobacter
pylori. Przeprowadzono archiwizacjê uzyskanych
obrazów metod¹ video. Wycinki pobierano z normalnej
lub zapalnie zmienionej b³ony luzowej ¿o³¹dka (ale nie
z nad¿erek lub wrzodów) - z okolicy antralnej (2-krotnie)
i trzonu (2-krotnie)- jego przedniej i tylnej ciany. Ocena
histopatologiczna zosta³a przeprowadzona w Katedrze
i Zak³adzie Patomorfologii Akademii Medycznej
w Bydgoszczy. Przekazywane do oceny histopatologicznej
bioptaty nie zawiera³y informacji o dolegliwociach
chorego, wynikach badania endoskopowego i stê¿eniach
stwierdzanych cytokin (IL5). Pobrane wycinki poddano
barwieniu eozyn¹ i hematoxylin¹ z modyfikacj¹ Giemsy.
Ocena obecnoci przewlek³ego stanu zapalnego b³ony
luzowej ¿o³¹dka, aktywnoci i stopnia jego zaawansowania
oparta by³a na kryteriach z Sydney [15]. W ocenie
histopatologicznej zwrócono szczególn¹ uwagê na
okrelenie morfologiczne rodzaju nacieku komórkowego.
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Obecnoæ w nacieku komórkowym b³ony luzowej
¿o³¹dka 5-10 komórek kwasoch³onnych (powiêkszenie
250 x) w polu widzenia kwalifikowano jako +, 10-20
eozynofilów - ++, 21-30 +++ i powy¿ej 30 ++++
traktuj¹c w tym przypadku zmiany jako nacieki
eozynofilowe. Obecnoæ Helicobacter pylori stwierdzano
przy u¿yciu metody histopatologicznej, tj. wybarwiania
pobranych wycinków b³ony luzowej ¿o³¹dka eozyn¹
i hematoksylin¹ z modyfikacj¹ Giemsy.
U wszystkich chorych pobrano krew celem
okrelenia stê¿enia interleukiny 5. Badanie przeprowadzono technik¹ immunoenzymatyczn¹ na zestawach
firmy ENDOGEN stosuj¹c czytnik Matertech 960
(czu³oæ metody 1,0 pg/ml).
Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej
przy u¿yciu dok³adnego testu Fischera dla tablicy
czteropolowej.
WYNIKI
U 34 chorych poddanych badaniu
endoskopowemu w 32 przypadkach stwierdzono metod¹
histopatologiczn¹ cechy przewlek³ego stanu zapalnego
b³ony luzowej ¿o³¹dka. U 18 stwierdzono kolonizacjê
Helicobacter pylori (ryc.1)
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Ryc. 1. Ocena kolonizacji Helicobacter pylori w grupie chorych
z alergi¹ pokarmow¹ i przewlek³ymi nie¿ytami ¿o³¹dka

Naciek komórkowy z³o¿ony z komórek wieloi jednoj¹drzastych wiadcz¹cy o aktywnym procesie
zapalnym by³ stwierdzany w 9 przypadkach.
Szczegó³owa ocena morfologiczna sk³adu nacieku
komórkowego pozwoli³a wykazaæ obecnoæ we
wszystkich zmienionych zapalnie bioptatach komórki
kwasoch³onne - w tym u 24 w postaci nacieków (zgodnie
z przyjêtymi kryteriami ++++) - ryc.2.
8
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24
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Ryc. 2. Obecnoæ komórek kwasoch³onnych w nacieku
zapalnym b³ony luzowej ¿o³¹dka w grupie 32 chorych
z alergi¹ pokarmow¹
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W grupie 18 chorych z obecnoci¹ kolonizacji
bakteryjnej Helicobacter pylori naciek zapalny
z dominacj¹ komórek kwasoch³onnych stwierdzano
w 14 przypadkach za bez kolonizacji bakteryjnej
u 10 chorych (ryc.3). Analiza statystyczna uzyskanych
wyników (test Fischera, przy przyjêciu jako istotny
poziom istotnoci p<0,05) pozwoli³a stwierdziæ, ¿e nie
ma statystycznie istotnych ró¿nic w czêstoci
wystêpowania nacieków eozynofilowych w grupie
chorych z alergia pokarmow¹ z kolonizacj¹ i bez
kolonizacji bakteryjnej Helicobacter pylori.

U chorych, u których w badaniu histo-patologicznym
nie stwierdzano dominacji w nacieku zapalnym b³ony
luzowej ¿o³¹dka komórek kwasoch³onnych w 1 na
8 przypadków stwierdzono podwy¿szone stê¿enie IL 5,
tj. 4,6 pg/ml (ryc 5b).
1

podwy¿ sz ony poz iom IL-5
norma IL-5
8

Ryc. 5b. Stê¿enie interleukiny 5 w grupie 8 chorych bez
dominacji w nacieku zapalnym komórek kwasoch³onnych
14

Przy ocenie statystycznej uzyskanych wyników
z zastosowaniem testu Fischera (p>0,01), stwierdzono
wystêpowanie zale¿noci miêdzy obecnoci¹ komórek
kwasoch³onnych w nacieku zapalnym a podwy¿szonym
stê¿eniem IL-5.
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Ryc. 3. Obecnoæ komórek kwasoch³onnych w nacieku
zapalnym b³ony luzowej ¿o³¹dka w zale¿noci od braku lub
obecnoci Helicobacter pylori

Stê¿enie interleukiny 5 by³o podwy¿szone powy¿ej
2,4pg/ml (wartoci wykazane w grupie osób zdrowych
0,0-2,4 pg/ml) u 24, tj. 75% badanych chorych
z przewlek³ymi zapaleniami ¿o³¹dka (ryc.4).
8
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Ryc. 4. Ocena stê¿enia interleukiny 5 w surowicy krwi
w grupie 32 chorych z przewlek³ymi nie¿ytami ¿o³¹dka
i alergia pokarmow¹

W grupie chorych z dominacj¹ w nacieku zapalnym
komórek kwasoch³onnych (24 przypadki) stê¿enie IL 5
by³o podwy¿szone znamiennie u 23 osób (wartoci
wykazane w grupie osób zdrowych 0-2,4 pg/ml). rednia
uzyskana wartoæ wynosi³a 11,9 pg/ml (ryc. 5a).
1
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Ryc. 5a. Stê¿enie interlekiny 5 w grupie 24 chorych
z dominacj¹ w nacieku zapalnym komórek kwasoch³onnych

DYSKUSJA
Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹,
¿e dolegliwoci dyspeptyczne i bólowe spostrzegane
u naszych pacjentów by³y powodowane przez ujawnione
w badaniu endoskopowym i potwierdzone w badaniu
histopatologicznym przewlek³e zmiany zapalne b³ony
luzowej ¿o³¹dka. Powstaje pytanie o patomechanizm
tych zmian i czynnik wzglêdnie czynniki inicjuj¹ce
powstanie procesu zapalnego.
Dane z wywiadu informuj¹ce o zwi¹zku
dolegliwoci ze spo¿yciem okrelonych pokarmów
w po³¹czeniu z dodatnimi odczynami skóry na ich
wyci¹gi pozwala³y wstêpnie podejrzewaæ przyczynow¹
rolê alergenów pokarmowych. Obecnoæ nacieków
eozynofilowych w 24 bioptatach i podwy¿szenie stê¿enia
IL-5 w surowicy z kolei silnie sugerowa³y alergiczne
pod³o¿e zapalenia ¿o³¹dka i bezporedni¹
odpowiedzialnoæ eozynofilów za uszkodzenie tkanek
i podtrzymanie procesu zapalnego w sposób w jaki te
komórki oddzia³uj¹ na tkanki dróg oddechowych i skórê
u atopików z alergicznym nie¿ytem nosa, astm¹
i wypryskiem. Eozynofile migruj¹ z krwi obwodowej jak to wykazalimy we wczeniejszych badaniach - do
tkanek ju¿ po 60 minutach od chwili prowokacji b³ony
luzowej ¿o³¹dka alergenami pokarmowymi [16,17].
Tak wiêc alergiczna etiopatogeneza nie¿ytów
u 14 pacjentów, u których nie stwierdzono obecnoci
Helicobacter pylori w kryptach b³ony luzowej ¿o³¹dka
ze wskazaniem pokarmów jako pierwotnych czynników
przyczynowych procesu chorobowego wydaje siê
prawdopodobna.
U pozosta³ych 18 pacjentów wykrylimy
w ¿o³¹dku obecnoæ Helicobacter pylori, uwa¿anego od
lat osiemdziesi¹tych bie¿¹cego stulecia za jeden
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z g³ównych czynników przyczynowych przewlek³ych
stanów zapalnych ¿o³¹dka i dwunastnicy oraz choroby
wrzodowej [18,19]. Nie mo¿na przeto pomin¹æ roli tego
bardzo rozpowszechnionego drobnoustroju i zapytaæ czy
nie by³ on w tych przypadkach dodatkowo lub wy³¹cznie
odpowiedzialny za utrzymywanie siê procesu zapalnego.
Jedna z tych mo¿liwoci wydaje siê bardzo
prawdopodobna. Zwraca jednak uwagê okolicznoæ, ¿e
w grupie naszych pacjentów nie stwierdzilimy
statystycznie istotnych ró¿nic w czêstoci wystêpowania
nacieków eozynofilowych w grupie z kolonizacj¹ i bez
kolonizacji bakteryjnej. Wszystko wydaje siê wskazywaæ,
¿e obecnoæ Helicobacter pylori w b³onie luzowej
¿o³¹dka, podobnie jak alergeny pokarmowe wnikaj¹ce do
¿o³¹dka z zewn¹trz mo¿e stanowiæ bodziec wywo³uj¹cy
migracjê eozynofilów do tkanek. Uwzglêdniaj¹c
szczególn¹ predyspozycjê naszych chorych do reagowania
alergicznego na spo¿yty pokarm, podejrzewamy, ¿e
u atopików Helicobacter pylori, mo¿e podobnie jak inne
alergeny, inicjowaæ reakcjê IgE - zale¿n¹ w b³onie
luzowej ¿o³¹dka. Taka mo¿liwoæ wydaje siê nam
wysoce prawdopodobna albowiem w badaniach bie¿¹co
wykonywanych znajdujemy u atopików z alergi¹ na
pokarmy i nie¿ytach ¿o³¹dka, z obecnoci¹ i bez
Helicobacter pylori liczne komórki wi¹¿¹ce IgE. Nasze
obserwacje potwierdzaj¹ pojawiaj¹ce siê ostatnio
w pimiennictwie doniesienia o obecnoci w nie¿ytach
¿o³¹dka komórek zawieraj¹cych na swej powierzchni
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IgE. Lutton i Bamford wykazali a¿ u 84% chorych
z przewlek³ymi nie¿ytami ¿o³¹dka i kolonizacj¹
Helicobacter pylori obecnoæ na powierzchni bazofilów
swoistych IgE [20,21].
Wyniki naszych badañ sugeruj¹, ¿e ¿o³¹dek
mo¿e byæ jednym z narz¹dów docelowych procesów
alergicznych IgE-zale¿nych inicjowanych u atopików
przez alergeny zewn¹trzpochodne i byæ mo¿e tak¿e przez
infekcjê bakteryjn¹. W patomechanimie przewlek³ego
zapalenia tego narz¹du - podobnie jak to ma miejsce
w drogach oddechowych i skórze - odgrywaj¹ szczególn¹
rolê interleukina 5 i aktywowane komórki kwasoch³onne.
Powy¿sze stwierdzenie ma bez w¹tpienia nie tylko
wa¿ne znaczenie poznawcze lecz tak¿e praktyczne
albowiem nie tylko eradykacja Helicobacter pylori lecz
tak¿e eliminacja uczulaj¹cych pokarmów z diety
pacjentów mo¿e wielokrotnie pozwoliæ na uzyskanie
ust¹pienia ich dolegliwoci.
Znajomoæ wa¿nego znaczenia interleukiny 5
w patomechanimie procesów alergicznych IgEzale¿nych otwiera nowe, potencjalne mo¿liwoci
terapeutyczne. W chwili obecnej przeprowadza siê liczne
badania nad mechanizmami wytwarzania IL-5
i mo¿liwoci¹ zablokowania tej cytokiny przy pomocy
przeciwcia³ monoklonalnych. Zdaniem niektórych
badaczy istnieje nadzieja, ¿e leczenie anty- IL5 stanie siê
w przysz³oci now¹, skuteczna i bezpieczn¹ metod¹
leczenia astmy i innych zaburzeñ alergicznych
z eozynofili¹ [22,23].
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An evaluation of the correlation between the number of eosinophil cells
in gastric mucosa and levels of interleukin 5 in plasma in patients with
food allergy and Helicobacter pylori positive and negative gastritis
ZBIGNIEW BARTUZI, BOGDAN ROMAÑSKI, MAGDALENA ¯BIKOWSKA-GÖTZ
Summary
The aim of the present work was to determine the level of secretion of IL 5 in patients with food allergy
and chronic gastritis ( both Helicobacter pylori positive and negative), together with an assessment of
the degree of the eosinophil mucosal infiltration.
The group of 34 patients with diagnosed food allergy was studied. All patients underwent gastroscopy,
and had taken of the gastric mucosa (from the antral and duodenal regions taken). The presence of
Helicobacter pylori was taken as either positive or negative. The levels of IL 5 in plasma were determined
using ELISA.
Gastritis was confirmed in 32 of 34 studied samples. Helicobacter pylori was present in 18 of 32 studied
samples. Eosinophil infiltration of the gastric mucosa was found in 24 of the 32 studied subjects. Raised
levels of IL 5 were found in 23 of the 24 cases with eosinophil infiltrations and only 1 of the 8 with no
infiltration.
It appears therefore that IL 5 influences the development of eosinophil infiltration caused by hypersensitive
reaction of the mucosa to food and / or bacterial allergens in patients with Helicobacter pylori positive
and negative gastritis.

