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Celem pracy by³o sprawdzenie obecnoci komórek wi¹¿¹cych IgE w b³onie luzowej ¿o³¹dka wraz z ocen¹ kolonizacji
bakteryjnej (Helicobacter pylori), a tak¿e okrelenie stê¿enia IL-4 w surowicy krwi u chorych z alergi¹ pokarmow¹ i obecnoci¹
przewlek³ych zmian nie¿ytowych ¿o³¹dka.
Badaniami objêto grupê 34 chorych (w wieku od 18 do 56 lat redni wiek 41) z alergi¹ pokarmow¹ i dolegliwociami ze
strony przewodu pokarmowego. Wszyscy chorzy mieli wykonan¹ gastrofiberoskopiê górnego odcinka przewodu pokarmowego
z pobraniem bioptatów b³ony luzowej ¿o³¹dka z okolicy antrum i trzonu celem oceny immunotogicznej i histopatologicznej
nacieku komókowego. Badanie histopatologiczne przeprowadzono przy u¿yciu barwienia eozyn¹ i hematoksylin¹ z modyfikacj¹
Giemsy. Ocenê procesu zapalnego oparto na kryteriach z Sydney. Helicobacter pylori klasyfikowano jako obecne lub nieobecne.
Liczbê komórek wi¹¿¹cych IgE oceniono przy u¿yciu metody immunofluorescencji preparatem DACO. Ilociow¹ ocenê stê¿enia IL-4
w surowicy krwi przeprowadzono technik¹ immunoenzymatyczn¹ ELISA.
W badaniu histopatotogicznym stwierdzono przewlek³y proces zapalny ¿o³¹dka w 32 na 34 przypadkach. Obecnoæ
Helicobacter pylori stwierdzono u 18 chorych. Nacieki z komórek wi¹¿¹cych IgE w b³onie luzowej ¿o³¹dka wystêpowa³y
u 21 na 32 chorych z przewlek³ym zapaleniem b³ony luzowej ¿o³¹dka. W grupie chorych z przewlek³ym zapaleniem ¿o³¹dka
i obecnoci¹ Helicobacter pylori nacieki z komórek wi¹¿¹cych IgE wystêpowa³y u 14 na 18 (78%) za u chorych bez obecnoci
H. pylori u 7 na 14 (50%). Stwierdzono tak¿e znamienny wzrost stê¿enia IL-4 w grupie chorych z alergi¹ pokarmow¹
w porównaniu do grupy kontrolnej.
W grupie chorych na przewlek³e zapalenie ¿o³¹dka z alergi¹ pokarmow¹ i kolonizacj¹ Helicobacter pylori liczba komórek
wi¹¿¹cych IgE by³a statystycznie wiêksza ni¿ w grupie chorych bez kolonizacji bakteryjnej. Mo¿e to sugerowaæ udzia³ reakcji
o typie nadwra¿liwoci typu I na obecnoæ Helicobacter pylori w rozwoju przewlek³ych procesów zapalnych ¿o³¹dka.

Przewlek³e zapalenie b³ony luzowej ¿o³¹dka jest
czêsto wystêpuj¹cym schorzeniem, którego wieloczynnikowa etiologia nie jest do koñca poznana. Zaka¿enie
Helicobacter pylori (H. pylori) zajmuje znacz¹ce miejsce
na licie czynników wywo³uj¹cych przewlek³e zapalenie
¿o³¹dka. Jednak mechanizm wywo³ywania zmian
zapalnych nie jest do tej pory w pe³ni jasny [1]. Zgodnie
z hipotez¹ Tytgata kolonizacja H. pylori prowadzi do
rozwoju miejscowej i ogólnej odpowiedzi immunologicznej,
a w konsekwencji do rozwoju zapalenia ¿o³¹dka [2].
Historia naturalna zapalenia na tle H. pylori jest jednak
d³uga, wysoce z³o¿ona i niemo¿liwa do przewidzenia.
U czêci osób kolonizacjaH. pylori przebiega bezobjawowo
nie wywo³uj¹c histologicznych cech zapalenia, u innych
wywo³uje zmiany nie¿ytowe, prowadz¹c do powik³añ,
takich jak wrzody czy zmiany dysplastyczne luzówki
¿o³¹dka [3]. Dok³adnie nie wiadomo jakie czynniki
odpowiedzialne s¹ za tak ró¿ny przebieg zaka¿eñ.

W poprzednich publikacjach przedstawilimy
symptomatologiê alergii na pokarmy u chorych atopików,
ze szczególnym uwzglêdnieniem problematyki etiopatogenezy wystêpuj¹cych u nich przewlek³ych nie¿ytów
¿o³¹dka. Omówilimy obraz histopatologiczny nie¿ytów
i szczególnie wa¿n¹ rolê komórek kwasoch³onnych
w tworzeniu nacieków zapalnych w b³onie luzowej
i podtrzymywaniu alergicznego procesu zapalnego.
Podnielimy tak¿e koniecznoæ rozwa¿ania dodatkowego, prozapalnego, wzglêdnie alergizuj¹cego dzia³ania
H. pylori, znajdowanego w tkankach ¿o³¹dka u ponad
po³owy badanych chorych z alergi¹ pokarmow¹ [4, 5].
Porednimi dowodami IgE-zale¿nego procesu
zapalnego s¹ m.in. wzmo¿ona aktywnoæ interleukiny-4
moduluj¹cej wzrost i ró¿nicowanie mastocytów, a tak¿e
reguluj¹cej syntezê IgE, obecnoæ licznych komórek
eozynofilowych w b³onie luzowej objêtej procesem
zapalnym skojarzonych z podwy¿szonym stê¿eniem
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interleukiny-5 w surowicy chorych z cechami atopii [6].
Bezporednim dowodem odpowiedzi IgE-zale¿nej jest
obecnoæ licznych komórek wi¹¿¹cych IgE w tkankach
objêtych tym procesem [7,8]. Pragnêlimy przeto przeledziæ
zachowanie siê stê¿enia Il-4 w surowicy pacjentów
uczulonych na pokarmy i cierpi¹cych z powodu nie¿ytów
¿o³¹dka, a tak¿e ustaliæ czy i w jakiej liczbie komórki wi¹¿¹ce
IgE s¹ obecne w b³onie luzowej ich ¿o³¹dka. Staralimy
siê ponadto sprawdziæ czy liczba komórek wi¹¿¹cych IgE
jest podobna czy te¿ odmienna w przypadkach z kolonizacj¹
i bez kolonizacji H. pylori.
MATERIA£ I METODY
Pacjenci
Badaniami objêto grupê 34 chorych (20 kobiet
i 14 mê¿czyzn) w wieku od 18 do 56 lat (redni wiek
41 lat) z dobrze udokumentowan¹ alergi¹ pokarmow¹,
bêd¹cych pod kontrol¹ naszej Przyklinicznej Poradni
Alergii Pokarmowej. Podstawê rozpoznania alergii
pokarmowej stanowi³y: wywiad wskazuj¹cy na zwi¹zek
przyjmowanych pokarmów z wystêpuj¹cymi dolegliwociami, dodatnie odczyny skórne na alergeny

pokarmowe, a tak¿e obecnoæ swoistych IgE przeciwko
tym alergenom w surowicy krwi, diety eliminacyjne,
w przypadkach za w¹tpliwych podwójnie lepa próba
kontrolowana placebo lub test prowokacji endoskopowej
alergenem. Warunkiem zakwalifikowania do badañ by³a
obecnoæ dolegliwoci bólowych w nadbrzuszu i objawów
dyspeptycznych. U wszystkich chorych po kilku lub
kilkudziesiêciu minutach 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. (tab. I). Z badañ wykluczono pacjentów
przyjmuj¹cych w ostatnich 2 miesi¹cach leki antykoagulacyjne, antybakteryjne, leki steroidowe czy
antyhistaminowe, a tak¿e chorych stosuj¹cych wczeniej
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.

Tabela I. Charakterystyka grupy chorych z alergi¹ pokarmow¹
No. P³eæ Wiek Wywiad G³ówne alergeny uczulaj¹ce
alergiczny
w latach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

K
K
M
K
K
M
M
K
K
M
K
K

50
38
43
42
56
44
39
42
43
28
51
45

24
14
9
13
19
16
24
7
9
11
20
20

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

M
K
M
K
K
M
M
K
K
K
M
M
K
K
K
M
K
M
K
M
K
M

51
22
42
37
18
42
48
39
50
28
30
51
36
45
46
22
46
56
34
43
30
52

30
6
6
11
8
4
20
3
21
9
21
25
11
14
28
14
28
38
12
5
11
23

pomarañcza, truskawka, ziemniak
kakao, fasola, groch, jab³ko
mleko, m¹ka pszenna, kura, ry¿
mleko, bia³ko jaja, pomidor, cebula
pomidor, ziemniak
¿ó³tko jaja, orzechy
ryba
fasola, groch
seler, fasola, kura, pomarañcza
miêso wieprzowe, kakao
fasola, marchew, orzechy, kakao
mleko, miêso cielêce, truskawka

Objawy po ekspozycji na alergen uczulaj¹cy

wymioty, biegunka wzdêcia
bóle w nadbrzuszu, wzdêcia, bóle g³owy
bóle brzucha, dusznoci o charakterze astmatycznym, wysypki
nudnoci, wzdêcia, wysypki o charakterze pokrzywkowym
nudnoci, wymioty, bóle brzucha
odbijania, wzdêcia, zaparcia, biegunka
dusznoæ astmatyczna, bóle brzucha, biegunka, obrzêk Quinckego
bóle brzucha, bóle g³owy
bóle brzucha, biegunka, wysypka
nudnoci, bóle brzucha
wymioty, biegunka, dusznoci o charakterze astmatycznym
bóle brzucha, wysypki skórne o charakterze pokrzywki,
wi¹d skóry
pomarañcza, orzechy, truskawka, groch
obrzêk Qunckego, bóle brzucha,
seler, cebula, orzechy
biegunki, wysypki skórne o charakterze pokrzywki
miêso cielêce, fasola, orzechy
silne bóle brzucha, nudnoci, bóle g³owy
truskawka, kura, pomidor
odbijania, wzdêcia, swêdz¹ce wysypki skórne
marchew, seler, fasola, pomarañcza, pomidor dusznoci o charakterze astmatycznym, bóle brzucha
fasola, pomidor, ziemniak, cebula, seler
dusznoci o charakterze astmatycznym, wysypki, biegunki
seler, groch, fasola
biegunki, bóle brzucha
jab³ko, orzechy
biegunki, wymioty
mleko, cebula, kakao
bóle brzucha, zgaga, uczucie ssania, okresowe bóle g³owy
ry¿, groch, ryba
biegunki, bóle brzucha
orzechy, ziemniak, miêso wieprzowe, seler
odbijania, wzdêcia, bóle brzucha, nudnoci
m¹ka pszenna, ziemniak
biegunki, wysypki skórne, dusznoci
groch, kura, marchew
bóle brzucha, swêdz¹ce wysypki skórne
pomidor, miêso wo³owe, kakao
bóle brzucha, odbijania, wzdêcia
pomarañcza, orzechy, kakao
bóle brzucha, zgaga, uczucie ssania, okresowo bóle g³owy
fasola, groch, ry¿, pomidor
wi¹d ga³ek ocznych, ³zawienie, bóle brzucha
pomidor, ziemniak, truskawka, marchew
odbijania, biegunki, bóle brzucha, wysypki skórne
kakao, groch
bóle brzucha, bóle g³owy
marchew, pomidor, kakao
odbijania, biegunki, bóle brzucha
pomarañcza, bia³ko jaja, ¿ó³tko jaja
nudnoci, wymioty, bóle g³owy, obrzêk twarzy
fasola, truskawka, kakao, pomidor
odbijania, wzdêcia, dusznoci
pomidor, kakao, seler, miêso kury, ry¿
wodnisty wyciek z nosa, odbijania, wzdêcia

wyt³uszczono alergen najsilniej uczulaj¹cy
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Grupê kontroln¹ stanowi³o 10 chorych, w wieku od
21 do 36 lat, bez cech atopii (ujemny wywiad osobniczy i
rodzinny w kierunku chorób atopowych, ujemne wyniki
testów skórnych), u których we wstêpnym badaniu
endoskopowym stwierdzono cechy przewlek³ego zapalenia
b³ony luzowej ¿o³¹dka. Poddani oni zostali identycznej
procedurze badawczej jak grupa chorych z cechami atopii.
Wszyscy chorzy zostali szczegó³owo poinformowani o celu i sposobie przeprowadzenia badañ, na które
wyrazili pisemn¹ zgodê.
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badanych komórek w 10 polach przy powiêkszeniu 250x,
a nastêpnie dziel¹c uzyskany wynik przez 10. Obecnoæ
w b³onie luzowej ¿o³¹dka 5-10 komórek wi¹¿¹cych IgE
okrelano jako +, 11-20 jako ++, 21-30 +++ i powy¿ej 30
komórek jako nacieki ++++. Helicobacter pylori
stwierdzano przy u¿yciu metody histopatologicznej,
wybarwiania (eozyn¹ i hematoksylin¹ oraz barwnikiem
Giemsy), oznaczaj¹c jego obecnoæ jako (+) a nieobecnoæ
jako (-).
Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej przy
u¿yciu dok³adnego testu Fischera dla tablicy czteropolowej.

Diagnostyka alergologiczna
U wszystkich chorych pobrano krew celem
okrelenia ca³kowitego stê¿enia IgE. Badanie przeprowadzono technik¹ immunoenzymatyczn¹ ELISA przy
u¿yciu zestawu diagnostycznego firmy GENZYME.
Odczyny skórne na alergeny pokarmowe przeprowadzono
w sposób typowy metod¹ PRICK przy u¿yciu
25 standardowych alergenów pokarmowych firmy
BIOMED. Za wynik dodatni testu przyjêto odczyn
b¹blowy danego alergenu równy lub wiêkszy od odczynu
b¹blowego na histaminê.
Stê¿enie interleukiny 4 oznaczono w surowicy krwi
metod¹ immunoenzymatyczn¹ ELISA przy u¿yciu
zestawu diagnostycznego firmy GENZYME (czu³oæ
metody 6 pg/ml).

% badanej grupy

WYNIKI
W badanej grupie chorych sk³adaj¹cej siê z 20
kobiet i 14 mê¿czyzn w wywiadzie stwierdzono alergiê
na pokarmy trwaj¹c¹ czêsto od wczesnego dzieciñstwa redni czas trwania dolegliwoci z tym zwi¹zanych
wynosi³ 16 lat (tab. I). rednie ca³kowite stê¿enie IgE
w surowicy krwi wynosi³o 138 IU /l.
U 34 chorych poddanych badaniu endoskopowemu
w 32 przypadkach stwierdzono metod¹ histopatologiczn¹
cechy przewlek³ego stanu zapalnego b³ony luzowej
¿o³¹dka. U 18 z nich stwierdzono kolonizacjê H. pylori
(ryc.1, tab. II). Porównanie charakterystyki klinicznej
i alergologicznej chorych z alergi¹ pokarmow¹ z i bez
kontaminacji Helicobacter pylori nie wykaza³o istotnych
ró¿nic zarówno w rednim czasie trwania choroby, stopniu
nasilenia choroby atopowej czy spektrum i liczbie
Ocena histopatologiczna
uczuleñ.
U wszystkich chorych wykonano badanie
W grupie 18 chorych z obecnoci¹ kolonizacji
endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
bakteryjnej H. pylori naciek zapalny z dominacj¹ komórek
przy u¿yciu aparatu fiberoskopowego GIF-E OLYMPUS.
W trakcie badania poddano ocenie makroskopowej kwasoch³onnych stwierdzano w 14 (78%) przypadkach,
wygl¹d b³ony luzowej ¿o³¹dka, jego czynnoæ ruchow¹ za w grupie bez kolonizacji bakteryjnej u 10/14 (72%)
chorych.
i sekrecyjn¹, a tak¿e pobrano bioptaty luzówki do
weryfikacji histopatologicznej i na obecnoæ H. pylori.
Przeprowadzono archiwizacjê uzyskanych obrazów
metod¹ video. Wycinki pobierano z normalnej lub zapalnie
60
zmienionej b³ony luzowej ¿o³¹dka (ale nie z nad¿erek lub
wrzodów) - z okolicy antralnej (2-krotnie) i trzonu
50
(2-krotnie) - jego przedniej i tylnej ciany. Ocena
histopatologiczna zosta³a przeprowadzona w Katedrze
40
i Zak³adzie Patomorfologii Akademii Medycznej
w Bydgoszczy. Przy przekazywaniu do oceny histo30
patologicznej bioptatów nie podawano informacji
o dolegliwociach chorego, wynikach badania endosko20
powego i poziomach stwierdzanych cytokin (IL-4, -5).
Pobrane wycinki poddano barwieniu eozyn¹ i hema10
toksylin¹ oraz barwnikiem Giemsy. Ocena obecnoci
przewlek³ego stanu zapalnego b³ony luzowej ¿o³¹dka,
0
H.pylori (+)
H.pylori (-)
aktywnoci i stopnia jego zaawansowania oparta by³a na
kryteriach z Sydney [9]. Liczbê komórek wi¹¿¹cych IgE Ryc. 1. Ocena kolonizacji bakteryjnej Helicobacter pylori
oceniano przy u¿yciu metody immunofluorescencji w grupie 32 chorych z alergi¹ pokarmow¹ i przewlek³ymi
bezporedniej preparatem firmy DAKO. Ocenê nie¿ytami ¿o³¹dka
przeprowadzono metod¹ 10 HPFx250, tzn. dodaj¹c liczbê

Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), 183-189

186

Tabela II. Ocena zmian zapalnych b³ony luzowej ¿o³¹dka wg skali z Sydney oraz obecnoci komórek wi¹¿¹cych IgE
w b³onie luzowej ¿o³¹dka w grupie atopików
No. P³eæ

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
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

K
K
M
K
K
M
M
K
K
M
K
K
M
K
M
K
K
M
M
K
K
K
M
M
K
K
K
M
K
M
K
M
K
M

Wiek

50
38
43
42
56
44
39
42
43
28
51
45
51
22
42
37
18
42
48
39
50
28
30
51
36
45
46
22
46
56
34
43
30
52

Obecnoæ Ocena hist.-patologiczna
H.p.
wg kryteriów z Sydney
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Obecnoæ komórek
wi¹¿¹cych IgE
w nacieku zapalnym

Gastritis chr. atrophica
Gastritis chr. antralis activa
Gastritis chr. corporis gradu mediocri
Gastritis chr. antralis gr. magno
Gastritis chr. antralis gr. levioris
Gastritis chr. atrophica
Gastritis chr. antralis activa
Gastritis chr. corporis gr. magno
Gastritis chr. antralis gradu magno. Lymphoa.
Mucosa ventriculi normalis
Gastritis ch corporis gradu mediocri.Lymphoa
Gastritis chr. antralis gr. mediocri. Intestin.Io.
Gastritis chr. antralis gr. magno activa.
Gastritis chr. antralis gr. mediocri. Intestin.Io.
Gastritis chr. antralis activa
Mucosa ventriculi normalis
Gastritis chr. antralis gr. magno activa.
Gastritis chr. antralis gradu magno Lymphoa.
Gastritis chr. antralis activa
Gastritis chr. antralis gr. magno
Gastritis chr. antralis gr. mediocri. Intestin.Io.
Gastritis chr. antralis gr. magno
Gastritis chr. antralis gradu magno Lymphoa.
Gastritis chr. atrophica
Gastritis chr. antralis gr. magno
Gastritis chr. antralis gr. mediocri. Intestin.Io.
Gastritis chr. antralis gr. magno activa
Gastritis chr. antralis gradu magno. Lymphoa.
Gastritis chr. antralis gr. mediocri.Intestin Io.
Gastritis chr. antralis gr. mediocri. Intestin Io.
Gastritis chr. antralis gr. magno activa
Gastritis chr. antralis gr. mediocri activa
Gastritis chr. antralis gr. magno
Gastritis chr. antralis gr. magno activa

++++
++++
+
++
++++
+
++++
++++
++
O
++++
+
++++
++++
++++
O
++++
++++
+
++++
++++
++++
++
+
++++
+
++++
++++
+
++++
++++
+
++++
++++

Stê¿enie
IL-4
w pg/ml
17,4
p.p.d.
12,0
42,8
33,7
21,3
10.8
6,6
32,0
p.p.d.
15,4
14,7
21,0
6,6
10,8
p.p.d.
8,5
19,1
11,4
12,3
58,8
25,5
24,8
p.p.d.
48,3
p.p.d.
10,3
26,9
8,8
7,0
19,1
58,8
11,4
11,4

chr.- chronica; gr- gradu, intestin.- intestinalisatio, limphoa.- limphoadenoplasia.
Liczba komórek wi¹¿¹cych IgE:
+ pojedyñcze, ++ - do 15 wpw, +++ do 30 wpw, ++++ powy¿ej 30 (nacieki ), p.p.d .- poni¿ej poziomu detekcji

Nacieki z komórek wi¹¿¹cych IgE w b³onie
luzowej ¿o³¹dka okolicy antralnej i trzonu wystêpowa³y
u 21 na 32 chorych z przewlek³ymi zapaleniami b³ony
luzowej ¿o³¹dka. W grupie chorych z przewlek³ymi
zapaleniami b³ony luzowej ¿o³¹dka i obecnoci¹ H. pylori
nacieki z komórek wi¹¿¹cych IgE wystêpowa³y u 14 na
18 (78%), za u chorych bez obecnoci H.pylori u 7 na
14 (50%) (ryc.2, 3, 4, tab. II). Stwierdzana liczba komórek
wi¹¿¹cych IgE nie mia³a zwi¹zku ze stopniem
i aktywnoci¹ zapalenia b³ony luzowej ¿o³¹dka.
W grupie kontrolnej z 10 chorych bez cech atopii
stwierdzono we wszystkich przypadkach przewlek³y
proces zapalny b³ony luzowej ¿o³¹dka, co by³o warunkiem
kwalifikacji do badañ. U 9 z nich stwierdzono obecnoæ
Helicobacter pylori w obrêbie krypt gruczo³ów
¿o³¹dkowych - w tej grupie u 6 stwierdzono obecnoæ
komórek wi¹¿¹cych IgE, a wród nich u 2 w postaci
nacieków (tabl. III).
Analiza statystyczna uzyskanych wyników
wykonana testem Fischera przy pomocy tablicy

nieliczne komórki
IgE
wi¹¿¹ce IgE
34%

naciek

nacieki z komórek
wi¹¿¹cych IgE
66%

Ryc. 2. Obecnoæ w b³onie luzowej ¿o³¹dka komórek
wi¹¿¹cych IgE w grupie 32 chorych z alergi¹ pokarmow¹

czteropolowej (poziom istotnoci p<0,01) pozwoli³a
stwierdziæ, ¿e s¹ statystycznie istotne ró¿nice miedzy liczb¹
komórek IgE b³ony luzowej ¿o³¹dka w grupie kontrolnej
i grupie badanej, podobnie jak miêdzy grup¹ chorych na
alergiê pokarmow¹ z dodatnim a ujemnym H. pylori.
Stê¿enie interlekuny 4 by³o podwy¿szone
znamiennie w grupie chorych z alergi¹ pokarmow¹
w porównaniu do grupy kontrolnej. Wynosi³o ono
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Ryc. 3. Obecnoæ nacieków z komórek wi¹¿¹cych IgE w b³onie
luzowej ¿o³¹dka u chorych z kolonizacj¹ Helicobacter pylori

u poszczególnych chorych: od stê¿eñ nieoznaczalnych do
58,8 pg/ml  rednie stê¿enie 19,93 pg/ml, podczas gdy
w grupie kontrolnej - od stê¿eñ poni¿ej poziomu detekcji
do 11,1 pg/ml  rednie stê¿enie wynosi³o 4,3 pg/ml.
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Ryc. 4. Obecnoæ nacieków z komórek wi¹¿¹cych IgE w b³onie
luzowej ¿o³¹dka u chorych bez kolonizacji Helicobacter pylori

Tabela III. Ocena zmian zapalnych b³ony luzowej ¿o³¹dka wg skali z Sydney, obecnoci komórek wi¹¿¹cych IgE w nacieku
zapalnym oraz stê¿enie IL-4 w grupie kontrolnej
No. P³eæ Wiek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M
K
M
K
K
M
M
K
M
K

27
25
21
31
29
23
36
26
23
34

Obecnoæ Ocena hist.-patologiczna
H.p.
wg kryteriów z Sydney
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Obecnoæ komórek
wi¹¿¹cych IgE
w nacieku zapalnym

Gastritis chr. antralis activa.
Gastritis chr. antralis gr. levioris
Gastritis chr. antralis activa.
Gastritis chr. multifocalis gr. magno
Gastritis chr. antralis gr.magno. Lymphoadenoplasia
Gastritis chr. antralis gr. mediocri. Intestinalisatio .Io.
Gastritis chr. antralis activa.
Gastritis chr. multifocalis gr. leviori.
Gastritis chr. antralis activa
Gastritis chr. antralis gr. mediocri. Intestinalisatio Io.

+++
+++
++++
++
+
++++
-

Stê¿enie
IL-4
w pg/ml
p.p.d.
p.p.d.
7,2
11,1
p.p.d.
8,2
5,9
p.p.d.
p.p.d.
p.p.d.

chr.- chronica; gr- gradu,;
Liczba komórek w nacieku zapalnym:
+ pojedyñcze, ++ do 15 wpw, +++ do 30 wpw, ++++ powy¿ej 30 wpw (nacieki) IL-4 - interleukina 4;
p.p.d.- poni¿ej poziomu detekcji

DYSKUSJA
Dziêki badaniom histopatologicznym wiadomo, ¿e
liczba mastocytów w b³onie luzowej ¿o³¹dka
i dwunastnicy jest wy¿sza u osób z cechami atopii ni¿
u nie atopików [10], a tak¿e ¿e u tych pierwszych mo¿e
wystêpowaæ w b³onie luzowej wymienionych narz¹dów
zwiêkszona liczba komórek wi¹¿¹cych IgE [11]. Bagnato
i wsp. stwierdzili ponadto, ¿e mastocyty b³ony luzowej
¿o³¹dka u atopików wykazuj¹ zmiany ultrastrukturalne
charakterystyczne dla czêciowej degranulacji [12].
Mastocyty op³aszczone przez IgE reaguj¹ na
stymulacjê alergenow¹ degranulacj¹ i gwa³townym
uwalnianiem histaminy. Mo¿na siê o tym przekonaæ
w dowiadczeniach in vivo stosuj¹c u uczulonych
pacjentów prowokacjê bezporedni¹ b³ony luzowej
¿o³¹dka alergenami pokarmowymi lub wziewnymi
[13, 14] a tak¿e in vitro ledz¹c uwalnianie histaminy
z izolowanych mastocytów b³ony luzowej ¿o³¹dka
i dwunastnicy. Wykazalimy, ¿e mastocyty te uwalniaj¹

histaminê tak¿e pod dzia³aniem przeciwcia³ anty-IgE (co
wskazuje, ¿e s¹ op³aszczane tymi przeciwcia³ami)
i swoistych alergenów w iloci zale¿nej od ich dawki
a niezale¿nej od ca³kowitego stê¿enia IgE w surowicy [15].
Nasze obecne badania wykaza³y, ¿e u atopików
z alergi¹ na pokarmy, cierpi¹cych z powodu przewlek³ych
nie¿ytów ¿o³¹dka spostrzega siê wyrany wzrost poziomu
IL-4 w surowicy, co mo¿e przemawiaæ za istniej¹c¹ w
ich organizmie wzmo¿on¹ sk³onnoci¹ do wytwarzania IgE.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje okolicznoæ, ¿e we
wszystkich 32 przypadkach z histopatologicznymi
cechami nie¿ytu ¿o³¹dka, znajdowano komórki wi¹¿¹ce
IgE w b³onie luzowej, w tym w 21 przypadkach w postaci
nacieków (++++). Tak wiêc alergiczny, IgE-zale¿ny
patomechanizm nie¿ytu nie podlega, jak siê wydaje,
w¹tpliwoci, podobnie jak podstawowa rola przyczynowa
alergenów pokarmowych uczulaj¹cych u wszystkich
pacjentów i wywo³uj¹cych we wszystkich przypadkach
po ich spo¿yciu dolegliwoci ze strony przewodu
pokarmowego.
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Do wyjanienia pozostaje problem roli patogennej
H. pylori u chorych z nie¿ytami ¿o³¹dka uczulonych na
pokarmy. U naszych pacjentów z obecnoci¹ tej bakterii
w kryptach gruczo³ów ¿o³¹dkowych nacieki z komórek IgE
wystêpowa³y w 14 na 18 przypadków (78%), u chorych
nie zaka¿onych natomiast w 7 na 14 przypadków (50%).
Istnieje przeto mo¿liwoæ, ¿e u pacjentów zaka¿onych, IgE
zwi¹zane z powierzchni¹ mastocytów b³ony luzowej
reagowa³y nie tylko z alergenami pokarmowymi, lecz tak¿e
z alergenami bakteryjnymi. Na korzyæ takiej mo¿liwoci
mog³yby wiadczyæ ostatnio publikowane badania licznych
autorów na temat uwalniania histaminy z mastocytów
i bazofilów pod wp³ywem H. pylori [16, 17, 18]. Mo¿na
by³oby przypuszczaæ, ¿e u chorych z cechami atopii
H. pylori staje siê rzeczywicie jednym z wielu
uczulaj¹cych alergenów. Wyniki naszych badañ pozostaj¹
w pe³ni zgodne ze spostrze¿eniami Acetiego i wsp., którzy
badali odpowied IgE na Helicobacter pylori u pacjentów
z przewlek³ym nie¿ytem ¿o³¹dka [19]. Badacze ci wykazali
obecnoæ swoistych dla Helicobacter pylori IgE na
powierzchni bazofilów u 84% badanych chorych i swoiste
dla bakterii przeciwcia³a IgE w surowicy krwi u 69%- co
potwierdza IgE-zale¿n¹ odpowied ich organizmu na
zaka¿enie - pacjenci ci nie byli jednak atopikami.
Z powy¿szych ustaleñ wy³ania siê jednak nowy
problem, a mianowicie jak interpretowaæ IgE-zale¿n¹
odpowied immunologiczn¹ na H. pylori u nie atopików ?.
Potwierdzeniem istnienia tego problemu jest okolicznoæ,
¿e tak¿e w grupie kontrolnej naszych pacjentów - nie
atopików z nie¿ytami ¿o³¹dka - stwierdzono obecnoæ H.
pylori w obrêbie krypt gruczo³ów ¿o³¹dkowych
w 9 przypadkach, a obecnoæ komórek wi¹¿¹cych IgE
w 6 przypadkach, w tym u 2 w postaci nacieków. Mamy
wiêc do czynienia z pacjentami podobnymi do tych, jakich
badali Aceti i wsp. Czy¿by chodzi³o tutaj o reakcjê obronn¹
organizmu z udzia³em IgE na inwazjê bakteryjn¹
analogiczn¹ do tej jaka zachodzi wielokrotnie w ustroju
w zaka¿eniach paso¿ytami np. Ascaris lumbricoides lub
Entamoeba hystolitica [20] ?
Od 1982 roku, tj. pierwszej hodowli H. pylori przez
Marschala i Warrena i pierwszej publikacji w 1983 roku
bakteria ta sta³a siê obiektem szczególnego zainteresowania
i tysiêcy publikacji [21]. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e w 1896
roku polski lekarz Walery Jaworski opisa³ jako pierwszy
obecnoæ spiralnej bakterii uzyskanej z treci ¿o³¹dka
chorego i nazwa³ j¹ Vibrio rugula oraz sugerowa³,

¿e bakteria ta odgrywa rolê w patogenezie chorób ¿o³¹dka.
Obecnie bakteria ta bywa obarczana odpowiedzialnoci¹
nie tylko za szereg chorób górnego odcinka przewodu
pokarmowego, ale te¿ sugeruje siê jej udzia³ w patogenezie
choroby niedokrwiennej serca [22]. Infekcja H. pylori jest
najbardziej rozpowszechnion¹ w populacji ludzkiej [23].
Nosicielem bakterii jest cz³owiek, u którego zaka¿enie
nastêpuje na drodze oralno-oralnej i fekalno-oralnej [24].
O jej rozpowszechnieniu decyduj¹ tak¿e takie jej cechy jak
zdolnoæ do poruszania siê i przylegania do komórek
gospodarza, produkcja ureazy, a tak¿e modyfikacja
wydzielania ¿o³¹dkowego. H. pylori jest bez w¹tpienia
drobnoustrojem dobrze zaadoptowanym do rodowiska,
w którym bytuje. Nie bez znaczenia w tym wzglêdzie s¹
wyj¹tkowe cechy tej bakterii umo¿liwiaj¹ce jej przetrwanie,
takie jak opornoæ na fagocytozê i opornoæ w stosunku do
mechanizmów obrony humoralnej gospodarza [25, 26]. Nie
ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e bardzo wiele osób toleruje ca³ymi
latami jej obecnoæ w swoim organizmie. Zdolnoæ
niektórych szczepów do produkcji cytotoksyny (bia³ka
o masie 95 kDa, kodowane przez gen vacA), fosfolipazy
A2 i C czy hemolizyny w dalszym ci¹gu w sposób przekonywuj¹cy nie wyjania jej roli patogennej tylko u niektórych
osób objêtych zaka¿eniem. Byæ mo¿e istotne znaczenie ma
udzia³ czynników rodowiskowych, w tym równie¿ atopii,
u³atwiaj¹cych proliferacjê drobnoustrojów w przewodzie
pokarmowym lub stwarzaj¹cych warunki do ich wzmo¿onej
¿ywotnoci. Wyniki naszych badañ mog¹ przemawiaæ za
s³usznoci¹ pogl¹du niektórych autorów, którzy s¹dz¹, ¿e
H. pylori mo¿e oddzia³ywaæ alergizuj¹co na b³onê luzow¹
¿o³¹dka zarówno u atopików, jak u osób bez cech atopii
i przypuszczalnie inicjowaæ IgE-zale¿n¹ reakcjê zapaln¹ [27,
28]. Praca nie dostarcza bezporednich dowodów, ¿e
zwi¹zane IgE maj¹ swoistoæ skierowan¹ przeciw
antygenom H.pylori  mo¿e to byæ swoistoæ przeciw
alergenom atopowym, a tylko nasilona np. pod wp³ywem
reakcji zapalnej wywo³anej infekcj¹. Nale¿a³oby oceniæ
obecnoæ swoistych IgE skierowanych przeciwko H.pylori,
a tak¿e wykonaæ w przysz³oci badania cytotoksycznoci
szczepów tych bakterii znajdowanych w b³onie luzowej
u atopików i nie atopików Ostatnio odkryta pe³na sekwencja
genomu H. pylori [29] wydaje siê stwarzaæ obiecuj¹c¹
mo¿liwoæ wyjanienia patogenezy zaka¿eñ i inicjowania
nowych kierunków terapeutycznych [30].
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IgE-dependent immunological response in Helicobacter pylori positive
patients with gastritis and food allergy
ZBIGNIEW BARTUZI, BOGDAN ROMAÑSKI, J ADWIGA KORENKIEWICZ,
MAGDALENA ¯ BIKOWSKA-GOTZ , JACEK GOCKI
Summary
Immunoglobulin E is the main antibody responsible for immediate type reactions. It can bind with FcεRI
receptors on mast cells and basophils including these in the alimentary tract.
The aim of the study was to determine the presence of IgE binding cells in the gastric mucous and qualification
concentrations W 4 in blood serum in patients with food allergy and H.pylori positive and negative chronic
gastritis. 34 patients with food allergy and chronic gastrointestinal manifestations were studied. All patients
underwent gastroscopy and had samples of the mucous membrane (from the antral region or body of the
stomach) taken for histopathological evaluation for the levels of cellular infiltration and immunological
assessment. Histopathology was carried out by the modified Giems method using hematoxilin and eosin
stains. Immunological assessment was made by immunofluorescence technique using DACO preparations.
The level of IL-4 in plasma was determined using ELISA. Histology confirmed gastritis in 32 cases. H. pylori
was shown positive in 18 of the 32 samples. Infiltration of the gastric mucous by IgE-binding cells was found
in 14 of the 18 H.pylori positive patients (78%) and in 7 of the 14 H.pylori negative patients (50%). There was
a statistically significant difference between the levels of IgE binding cells in the gastric mucous from patients
with food allergy and from patients with H.pylori positive gastritis and H.pylori negative gastritis. This may
suggest the involvement of a type I hypersensitivity reaction in the development of chronic inflammatory
disease of the stomach.

