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Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest schorzeniem o nie do koñca
poznanej etiologii. Kolonizacja skóry przez Staphylococcus aureus
(S. aureus) mo¿e odgrywaæ istotn¹ rolê w patogenezie AZS poprzez
w³aciwoci alergenowe oraz superantygenowe S. aureus.
Celem pracy by³a analiza wp³ywu leczenia atopowego zapalenia
skóry doustnymi preparatami antyhistaminowymi oraz miejscowymi
kortykosteroidami na obecnoæ i iloæ S. aureus. w odniesieniu do
poprawy stanu klinicznego. Badaniami objêto 34 chorych z wieloletnim
AZS w okresie zaostrzenia oraz po 4 i 12 tyg. leczenia. Oprócz badañ
bakteriologicznych i klinicznych u chorych analizowano poziomy
immunoglobulin (w tym IgE).
Kolonizacjê zmian skórnych przez S. aureus stwierdzono u 100%
badanych w okresie zaostrzenia, a gêstoæ bakterii na powierzchni
zmian skórnych korelowa³a z zaawansowaniem klinicznym
i poziomem IgE. U 70% chorych w toku leczenia nast¹pi³a eliminacja
S. aureus ze skóry, za u pozosta³ych 30% kolonizacja bakteryjna
przetrwa³a. Grupê chorych o przetrwa³ej kolonizacji S. aureus
charakteryzowa³a niepe³na remisja zmian oraz wysokie poziomy IgE.
Dodatkowo, wspó³istnienie nadwra¿liwoci na alergeny wziewne
stanowi³o niezale¿ny czynnik sprzyjaj¹cy przetrwa³ej kolonizacji
bakteryjnej.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e kolonizacja przez S. aureus mo¿e
odgrywaæ istotn¹ rolê w rozwoju i utrzymywaniu siê zmian skórnych
w AZS, a chorzy, którzy nie eliminuj¹ S. aureus ze skóry w toku
leczenia, charakteryzuj¹ siê odmiennym przebiegiem klinicznym oraz
wy¿szymi poziomami IgE w surowicy. Mog¹ oni wymagaæ
dodatkowego leczenia antybiotykami.
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Atopic dermatitis (AD) is a complex inflammatory skin disorder
of unclear pathogenesis. Skin colonization with Staphylococcus aureus
(S. aureus) may play an important role in the pathogenesis of AD due
to its allergenic, as well as superantigenic properties. The aim of the
present study was to analyze the effects of oral antihistamine and
topical corticosteroids treatment on the presence and intensity of skin
colonization with S. aureus in relation to the skin lesion intensity
in AD.
The study included 34 patients with long-duration atopic
dermatitis during exacerbation of the disease and after 4 and 12 weeks
of the treatment. At these timepoints bacteriological and clinical studies
were conducted and total serum IgE levels were measured.
S. aureus skin colonization was found in all (100%) subjects during
exacerbation of the disease, and its intensity was significantly correlated
with the clinical severity of skin lesions and with IgE levels. In 70% of
patients the treatment caused elimination of S. aureus from the skin of
patients. In the remaining group (30%) the S. aureus colonization
persisted during the treatment. This group was characterized by
incomplete remission and significantly higher IgE levels than the
remaining subjects eliminated S. aureus colonization. Additionally,
the persistence of S. aureus colonization was associated with coexistence of inhalant allergen hypersensitivity.
In conclusion, skin colonization with S. aureus plays important
role in the development and persistence of skin lesions in AD patients.
Patients who do not eliminate S. aureus during classical treatment
with antihistamines and topical steroids may require additional
antibiotic treatment.
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Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest alergicznym
schorzeniem zapalnym o wieloczynnikowej i nie do koñca
wyjanionej etiopatogenezie. Liczne kontrowersje dotycz¹ miêdzy innymi obserwowanej w tej jednostce chorobowej kolonizacji bakteryjnej zmian skórnych przez Staphylococcus aureus i jej znaczenia dla rozwoju choroby
[1-3]. Gronkowce rzadko izoluje siê ze skóry zdrowych
osób, natomiast u chorych z AZS wystêpuj¹ u 75-100%
[4] w obrêbie zmian skórnych, a u 30-50% w obrêbie
niezmienionej skóry [2]. Wykazano tak¿e, ¿e u dzieci
z AZS, intensywnoæ kolonizacji koreluje ze stanem klinicznym [5]. Nasilonej kolonizacji bakteryjnej skóry
w AZS mog¹ sprzyjaæ zaburzenia zarówno odpornoci humoralnej, jak i komórkowej [6-7]. U chorych z AZS obserwuje siê bowiem ogólnie zwiêkszon¹ podatnoæ na
zaka¿enia wirusowe, bakteryjne i grzybicze [8]. Zmniejszona odpornoæ na infekcje dotyczy przede wszystkim,
choæ nie wy³¹cznie, zaka¿eñ skóry. U podstaw obserwowanych zaburzeñ odpornoci komórkowej w AZS mo¿e
le¿eæ, charakterystyczny dla stanów alergicznych, niedobór limfocytów subpopulacji Th1 i produkcji IFN-γ. Zwraca równie¿ uwagê rola samej IgE w zwiêkszonej podatnoci na infekcje, poniewa¿ stwierdzono, ¿e IgE mo¿e
bezporednio prowadziæ do upoledzenia funkcji granulocytów [9-11].
Kolonizacja skóry przez S. aureus nie jest tylko biernym przejawem obni¿onej odpornoci bariery skórnej, ale
odgrywa te¿ znacz¹c¹ rolê w rozwoju obrazu choroby.
S. aureus wywo³uje reakcje zapalne zarówno poprzez bezporednie dzia³anie prozapalne, jak równie¿ poprzez alergenowe dzia³anie szeregu czynników (np. bia³ek ciany
komórkowej oraz egzotoksyn).
W surowicy chorych stwierdza siê swoiste przeciwcia³a IgE przeciw antygenom S. aureus oraz jego toksynom (SEB, SEA), a poziomy tych przeciwcia³ koreluj¹
z zaawansowaniem klinicznym choroby [12-14]. Ponadto enterotoksyny gronkowcowe maj¹ dzia³anie superantygenowe prowadz¹c do oligoklonalnej aktywacji 30% limfocytów T. Ostatnie badania wskazuj¹, i¿ bakterie zlokalizowane s¹ g³ównie w powierzchownych warstwach skóry, a toksyny przez nie produkowane penetruj¹ skórê i s¹
zdolne do aktywacji produkcji wielu cytokin prozapalnych,
w tym RANTES [15].
Wykazanie roli kolonizacji S. aureus w AZS sugeruje
mo¿liwoæ leczenia przeciwbakteryjnego w atopowym
zapaleniu skóry. Istniej¹ prace wskazuj¹ce na poprawê
stanu klinicznego oraz skuteczn¹ eliminacjê S. aureus
w toku takiego leczenia [16].
Klasyczne leczenie przeciwzapalne, obejmuj¹ce miejscowe stosowanie preparatów kortykosteroidowych wraz
z doustnym podaniem leków antyhistaminowych, prowadzi do znacznej poprawy stanu klinicznego u chorych. Nie
u wszystkich jednak chorych osi¹gana remisja jest pe³na
i klinicznie zadowalaj¹ca. Nie jest jasne, w jaki sposób

leczenie przeciwzapalne wp³ywa na wystêpowanie oraz
intensywnoæ kolonizacji bakteryjnej zmian skórnych.
Z jednej strony poprawa stanu klinicznego mo¿e prowadziæ do eliminacji S. aureus ze skóry. Z drugiej strony,
przetrwa³a kolonizacja bakteryjna nawet w okresie klinicznej remisji mo¿e stanowiæ jeden z mechanizmów t³umacz¹cych nawrotowy przebieg atopowego zapalenia
skóry. Jedynie nieliczne prace zajmowa³y siê problematyk¹ zmian kolonizacji skóry przez S. aureus u chorych
z AZS, w toku klasycznego leczenia przeciwzapalnego.
Wykaza³y one znamienne zmniejszanie siê gêstoci kolonizacji bakteryjnej skóry w wyniku leczenia miejscowego
kortykosteroidami [17,18]. Nie jest jednak jasne, czy leczenie przeciwzapalne jest w rzeczywistoci wystarczaj¹ce dla wyeliminowania kolonizacji skóry przez S. aureus u wszystkich chorych z AZS.
Poniewa¿ uwa¿a siê, ¿e kolonizacja zmian skórnych
przez S. aureus mo¿e znacz¹co przyczyniaæ siê do nasilania odczynów zapalnych, celem obecnej pracy by³o
stwierdzenie, w jaki sposób klasyczne sposoby leczenia
moduluj¹ kolonizacjê bakteryjn¹ w AZS.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badania przeprowadzono w grupie 34 chorych na atopowe zapalenie skóry (17 kobiet i 17 mê¿czyzn) w wieku
16-50 lat (rednio 26,3±1,6), leczonych w Wojewódzkiej
Poradni Alergologicznej w Krakowie. Rozpoznanie atopowego zapalenia skóry ustalano na podstawie kryteriów
Hanifina i Rajki [19]. Warunkiem rozpoznania AZS by³o
spe³nienie co najmniej 3 du¿ych kryteriów. Do badañ w³¹czani byli chorzy z wieloletnim przebiegiem AZS (min.
2 lata), w okresie zaostrzenia choroby. Za zaostrzenie choroby uznawano wyst¹pienie uogólnionych zmian skórnych
lub nasilonych zmian miejscowych w co najmniej dwu lokalizacjach (zaawansowanie > 2° wg skali przedstawionej w tab. I).
Chorzy w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy nie byli leczeni doustnymi ani parenteralnymi preparatami kortykosteroidowymi, poddawani immunoterapii, ani leczeni antybiotykami. W celu wykluczenia przewlek³ych i ostrych
chorób wspó³istniej¹cych, u wszystkich badanych wykonywano wielokrotne badanie podmiotowe, przedmiotowe,
rutynowe badania pomocnicze tj. morfologiê krwi z rozmazem, badanie ogólne moczu, OB, próby w¹trobowe.
W toku obserwacji stosowano u chorych leczenie doustnym preparatem antyhistaminowym (cetirizine; 10 mg dziennie) oraz miejscowo na zmiany stosowano preparaty kortykosteroidowe (mometazon lub propionian flutikazonu).
Grupê kontroln¹ stanowi³o 10 zdrowych ochotników
(studenci i personel s³u¿by zdrowia) dobranych pod wzglêdem p³ci (5 kobiet i 5 mê¿czyzn) i wieku (rednio 26,5 lat),
u których wykluczono atopiê na podstawie ujemnego
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Tabela I. Skala oceny zaawansowania klinicznego zmian skórnych AZS. Miejscowe objawy skórne oceniano na podstawie
obecnoci rumienia, obrzêku, przeczosów, lichenizacji oraz suchoci skóry w skali 0-3 w odniesieniu do ka¿dego z objawów
(0-brak, 3-bardzo nasilone). wi¹d i zaburzenia snu okrelano
na podstawie skali subiektywnej oceny pacjenta opartej o
visual-analog scale (VAS) 0-10. Nasilenie wymienionych objawów w poszczególnych stopniach klinicznych przedstawiono
w tabeli w postaci cyfr przy nazwie objawu.
0. Bez objawów
1. Minimalne zmiany skórne, które nie zaburzaj¹ czynnoci
dnia codziennego ani snu i nie wymagaj¹ leczenia
2. Umiarkowane miejscowe zmiany skórne: rumieñ, suchoæ
skóry (1,2,3), umiarkowany obrzêk (1,2), pojedyncze przeczosy (1), lichenizacja (2,3), zajmuj¹ce 9-20% powierzchni
cia³a, wymagaj¹ce leczenia, umiarkowany wi¹d (<5) z umiarkowanymi zaburzeniami snu (<5)
3. Rozleg³e zmiany miejscowe (20-40%): silny obrzêk (2,3),
rumieñ (2,3), przeczosy (2,3), silna lichenizacja (2,3) oraz
silny wi¹d (>5) powoduj¹cy zaburzenia snu (>5)
4. Uogólnione zmiany skórne, silny wi¹d skóry (>5) powoduj¹cy zaburzenia snu (>5)

wywiadu rodzinnego i osobniczego w kierunku chorób alergicznych, prawid³owych poziomów IgE oraz ujemnych testów skórnych z najczêstszymi alergenami.
Uzyskano zgodê Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania klinicznego, a od ka¿dego chorego uzyskiwano wiadom¹, pisemn¹ zgodê na udzia³ w badaniu.
Protokó³ badañ
Chorych w³¹czano do badañ w okresie zaostrzenia
zmian skórnych (ryc. 1). Doustne leki antyhistaminowe podawano przez okres 12 tygodni, za preparaty kortykosteroidowe stosowano w stopniowo zmniejszaj¹cej siê dawce
w miarê ustêpowania zmian skórnych. Po 4 i 12 tygodniach
oceniano stan kliniczny chorych, pobierano materia³ do ba-

dañ bakteriologicznych oraz pomiarów poziomów immunoglobulin w surowicy. Dodatkowo, stan kliniczny oceniano po 24 tygodniach. Testy skórne punktowe wykonywano
przed w³¹czeniem chorych do badañ, w okresie poprzedzaj¹cej remisji (zaawansowanie zmian skórnych: 0-4).
W momencie w³¹czania do badañ u ka¿dego pacjenta
zbierany by³ szczegó³owy wywiad lekarski z uwzglêdnieniem wywiadu rodzinnego i osobniczego w kierunku schorzeñ alergicznych oraz uczuleñ na alergeny. Szczególn¹
uwagê zwracano na czas trwania AZS, jego dotychczasowy przebieg, sk³onnoæ do infekcji, oraz wystêpowanie
schorzeñ towarzysz¹cych. Analizowano podatnoæ na
wystêpowanie zaka¿eñ bakteryjnych skóry w wywiadzie
(ropnie, liszajec zakany, ró¿a, ropowica, ³upie¿ rumieniowy i inne). Podczas ka¿dej wizyty oceniano nasilenie zmian
skórnych w 5-stopniwej skali (zmodyfikowana skala Rajki [8]) przedstawionej w tab. I.
Punktowe testy skórne
U wszystkich badanych, w okresie remisji poprzedzaj¹cej w³¹czenie do badania, wykonano testy skórne punktowe przy u¿yciu standaryzowanych ekstraktów alergenowych firmy SmithKleineBeecham z alergenami kurzu
domowego, Dermatophagoides pteronyssimus, py³ków
traw, drzew i chwastów, pokarmów (mleko, jaja), pleni,
oraz pierza i sierci zwierz¹t. Alergeny do testów punktowych zawieszone by³y w roztworze soli fizjologicznej z gliceryn¹. Stê¿enie alergenów okrelano w jednostkach PNU
(1PNU=0,00001mg azotu bia³kowego) i wynosi³o ono dla
alergenów wziewnych, w zale¿noci od preparatu, od
2500-5000 PNU/ml. Jako p³yn kontrolny ujemny stosowano roztwór 0,9% NaCl z gliceryn¹ zawieraj¹cy 0,4%
fenolu. Kontrolê dodatni¹ stanowi³ 0,1% roztwór Histaminum dihydrochloricum w soli fizjologicznej z gliceryn¹ i fenolem (0,4%). Testy skórne punktowe przeprowadzano na powierzchni zgiêciowej przedramion. Reakcjê
wczesn¹ (po 15 minutach) uznawano za dodatni¹, gdy
rednica b¹bla by³a wiêksza od 3 mm.
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Badania bakteriologiczne

Analiza statystyczna

Materia³ do badañ bakteriologicznych uzyskiwany by³
z 4 obszarów skóry zmienionej oraz z 2  niezmienionej.
Miejsca pobrania obejmowa³y cztery obszary zmian skórnych o najwiêkszym nasileniu objawów. Najczêciej by³y
to okolice zgiêæ ³okciowych i podkolanowych. W celu kontroli pobierano materia³ z miejsc niezmienionych chorobowo (okolicy miêdzy³opatkowej i lêdwiowej), które, bêd¹c trudnodostêpnymi dla chorego, stwarzaj¹ ma³e prawdopodobieñstwo przeniesienia bakterii ze zmian skórnych.
Materia³ do badañ bakteriologicznych pobierano zmodyfikowan¹ metod¹ Williamsona i Kligmana [20]. Do powierzchni skóry dociskano szklany cylinder o rednicy
2,5 cm i, z ograniczonego w ten sposób obszaru, wyp³ukiwano bakterie sol¹ fizjologiczn¹ (1 ml). Metoda ta jest
bardziej dok³adna od metody odciskowej i wymazywania,
poniewa¿ pozwala uzyskiwaæ równie¿ materia³ z nierównoci skóry, licznych w obrêbie zmian skórnych w AZS.
Wymazy z gard³a i przedsionka nosa pobierano za
pomoc¹ ja³owych wacików, unikaj¹c dotykania innych obszarów podczas pobierania materia³u, szczególnie podczas
pobierania wymazów z gard³a.
Pobrany materia³ posiewano na p³ytki z pod³o¿em agarowym (Oxoid UK, Ltd), z dodatkiem 5% krwi baraniej
i inkubowano przez 18h w 37°C. Identyfikacjê bakterii
wykonywano za pomoc¹ standardowych technik laboratoryjnych na podstawie morfologii kolonii, oceny mikroskopowej preparatów barwionych metod¹ Grama oraz
zdolnoci do produkcji okrelonych enzymów i czynników
(w przypadku rodzaju Staphylococcus pod uwagê brano
obecnoæ koagulazy, wynik badania testem API STAPH
oraz wra¿liwoæ na oksacylinê).
W celu ilociowej oceny S. aureus posiewano próbki
uzyskane ze skóry w kolejnych dziesiêtnych rozcieñczeniach na po¿ywkê hodowlan¹ zawieraj¹c¹ agar z krwi¹.
Hodowle inkubowano przez 24 godziny w 37°C. Okrelano iloæ CFU (colony forming unit) i przeliczano j¹
na 1 cm2 badanej powierzchni skóry. Uzyskane wartoci
analizowano po przekszta³ceniu log10.

W analizie statystycznej pod uwagê brano trzy zagadnienia  estymacjê, korelacjê oraz weryfikacjê hipotez. W ramach analizy wstêpnej dla wszystkich danych
empirycznych wyznaczano dystrybuanty empiryczne i typowe statystyki opisowe. Zbadano rozk³ady wszystkich
zmiennych ilociowych ci¹g³ych. Za³o¿enie normalnoci
rozk³adów weryfikowano testem Shapiro-Wilka. Do
weryfikacji hipotez o równoci rednich arytmetycznych
zastosowano: test F-Fishera do zbadania równoci wariancji, test t-Studenta dla zmiennych nie zwi¹zanych oraz
test t-Studenta dla zmiennych zwi¹zanych przy za³o¿eniu
normalnoci rozk³adu. W przypadku rozk³adu ró¿nego od
normalnego dla porównania rednich w próbach powi¹zanych stosowano test Wilcoxona, za do porównywania
ró¿nic miêdzy próbkami populacji, w których stwierdzono
rozk³ad ró¿ny od rozk³adu normalnego stosowano test U
Mann-Whitneya. Do porównywania rednich w wiêcej
ni¿ dwóch grupach stosowano analizê wariancji (ANOVA).
Do weryfikacji hipotez o braku ró¿nic we wskanikach struktury zastosowano test wskanika struktury.
W przypadku analizy zmian ilociowych flory bakteryjnej
skóry zastosowano przekszta³cenie logarytmiczne dziesiêtne danych. W analizie wp³ywu ró¿nych czynników towarzysz¹cych na gêstoæ bakterii w obrêbie zmian skórnych zastosowano wieloczynnikow¹ analizê wariancji
ANOVA. Poziom znamiennoci ustalono na p≤0,05.

Pomiar poziomów immunoglobulin w surowicy
Pomiaru poziomu ca³kowitych immunoglobulin IgG,
IgM, IgA, i IgE w surowicy dokonywano podczas zaostrzenia oraz po 4 i 12 tygodniach obserwacji. Pomiary
by³y dokonywane przy pomocy nefelometru BN II firmy
Behring z zastosowaniem standardowych odczynników
firmy Date Behring.
Pomiaru ca³kowitego stê¿enia IgE dokonywano metod¹ immunoenzymatyczn¹ (ELISA) z wykorzystaniem
zestawu diagnostycznego Ala STAT Total IgE (DPC).
Dolna granica oznaczalnoci zastosowanych pomiarów
wynosi³a dla IgE 28 IU/ml.

WYNIKI
Charakterystyka kliniczna badanych
Charakterystykê kliniczn¹ chorych na AZS przedstawiono w tabeli II. By³y to z regu³y osoby o d³ugoletnim,
przewlek³ym przebiegu choroby (min-2, maks-32 lat).
Dominuj¹cymi objawami klinicznymi u chorych
w okresie nasilenia zmian skórnych by³y nieostro odgraniczone ogniska rumieniowe, z obrzêkiem, miejscami
z przeczosami, zlokalizowane przede wszystkim w okolicach zgiêæ ³okciowych i podkolanowych, czêsto równie¿
w okolicy nadgarstków i kostek. U czêci chorych zmiany by³y zlokalizowane na podudziach oraz karku.
U wszystkich chorych wiod¹cym objawem by³ nasilony
wi¹d. W obrêbie zmian skórnych, ani na skórze niezmienionej, nie stwierdzano obecnoci ropni, ani objawów innych zaka¿eñ (m.in. liszajca zakanego, ró¿y, ropowicy,
³upie¿u rumieniowego).
Poprawa stanu klinicznego w toku leczenia
W toku leczenia zaobserwowano znamienn¹ poprawê stanu klinicznego chorych, która utrzymywa³a siê
w ci¹gu nastêpnych 6 miesiêcy (ryc. 2A). Zmniejszenie
redniego nasilenia zmian skórnych by³o znamienne ju¿
po 4 tygodniach leczenia (z 3,17±0,1 do 2,15±0,1, p<0,01),
a nastêpnie ulega³o utrwaleniu i osi¹gnê³o po 12 tygodniach
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A.

Chorzy z AZS Grupa kontrolna

P³eæ
redni czas trwania AZS
Stopieñ zaawansowania
klinicznego AZS
Liczba obszarów
zmienionych

34
26,3±1,61
[min-16; max-50]
17K 17M
15,24±1,7 lat
[min-2; max-32]
r. 3,2±0,1
[min-2; max-4]
mediana: 3
r. 4,5±0,35
[min-2; max-8]
mediana: 4,5
15 (44,1%)

Nawracaj¹ce infekcje
(dróg oddech., zatok,
migda³ków i in.)
Schorzenia towarzysz¹ce:
a - astma oskrzelowa
b - nie¿yt nosa
c - dodatnie testy punktowe
z alergenami wziewnymi
d - nadwra¿liwoæ
na aspirynê
Dodatni wywiad rodzinny
w kierunku atopii
Kolonizacja zmian
skórnych przez S. aureus
Wystêpowanie infekcji skóry
(vide metodyka badañ)
a - w chwili badania
b - sk³onnoæ w wywiadzie
Testy skórne dodatnie:
Roztocze kurzu dom.
Py³ki traw
Py³ki drzew
Py³ki chwastów
Pokarmy (mleko, jaja)
Plenie
Pierze
Sieræ zwierz¹t

19 (55,9%)
25 (73,5%)
28 (82,3%)

10
26,18
(±1,2)
5K, 5M
0

3

*

2

1

*

*

12

24

0
0

4

0

tygodnie obserwacji

B.

0

1

2

3

4

70%
70%

0

60%
60%

50%
50%

1 (10%)

0

% badanych

Liczba badanych
redni wiek (lata)

4

rednie zaawansowanie
zmian skórnych

Tabela II. Charakterystyka kliniczna badanych na pocz¹tku obserwacji (rednie arytmetyczne ± SEM)
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40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
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4 2

12 3
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1 (2,9%)
21 (62%)

0

34 (100%)

0

0 (0%)
5 (14,7%)

0
0

26 (76,5%)
20 (58,8%)
8 (23,5%)
4 (11,8%)
4 (11,8%)
5 (14,7%)
3 (8,8%)
1 (2,9%)

0
0
0
0
0
0
0
0

leczenia wartoæ redni¹ 1,3±0,2. Na pocz¹tku obserwacji u 31 (91%) chorych stwierdzono 3 lub 4 stopieñ zaawansowania zmian. W toku leczenia zaobserwowano
zmniejszanie siê intensywnoci zmian skórnych oraz liczby zajêtych obszarów (dane nie pokazane). U chorych
obserwowano zmniejszenie nasilenia rumienia oraz ustêpowanie obrzêku. Po 3 miesi¹cach u 22 chorych (ok. 65%
- ryc. 2B) objawy ust¹pi³y ca³kowicie lub ograniczone by³y
do zmian skórnych nie wymagaj¹cych leczenia (stopieñ
zaawansowania < 2°). Ustêpowaniu zmian skórnych towarzyszy³o ust¹pienie objawów subiektywnych (wi¹du,
zaburzeñ snu).

Ryc.2. Poprawa stanu klinicznego chorych
A  rednie wartoci wspó³czynnika zaawansowania zmian skórnych, mierzonego w skali 0-4 w kolejnych tygodniach obserwacji
B  procent chorych wykazuj¹cych dany stopieñ zaawansowania (cyfry nad wykresem oznaczaj¹ stopieñ zaawansowania)
*  p<0,01 wzglêdem wartoci wyjciowej

Wystêpowanie kolonizacji S. aureus na skórze
i b³onach luzowych w okresie zaostrzenia i w toku
leczenia
Badania bakteriologiczne materia³u pochodz¹cego
z wyp³ukiwania zmian skórnych wykaza³y obecnoæ S. aureus u wszystkich 34 chorych (100%) w obrêbie zmian
skórnych oraz u 8 badanych (23,5%) w skórze niezmienionej. Kolonizacja skóry niezmienionej, jak równie¿ b³on
luzowych przedsionka nosa i gard³a, u chorych na atopowe zapalenie skóry, by³a znamiennie czêstsza ni¿ w grupie kontrolnej (p<0,02, tab. III). Nie zaobserwowano znamiennych ró¿nic w czêstoci wystêpowania innych bakterii w obrêbie b³ony luzowej nosa i gard³a w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (dane nie pokazane).
W trakcie leczenia preparatami antyhistaminowymi oraz
miejscowo kortykosteroidami zaobserwowano znamienne
zmniejszenie nasilenia kolonizacji zmian skórnych przez
S. aureus (p<0,001, ryc. 3A i B). Kolonizacja zmian skórnych wystêpowa³a u wszystkich 34 chorych (100%)
w okresie zaostrzenia. Pod wp³ywem leczenia objawowego
dosz³o do eliminacji S. aureus ze zmian skórnych, u 13
chorych po 4 tygodniach (38%) (p<0,05), za u 24 pacjentów (71%) po 3 miesi¹cach leczenia (p<0,01)
(ryc. 3A). Nie stwierdzono znamiennych zmian wystê-
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Tabela III. Charakterystyka kolonizacji skóry i b³on luzowych
przez S. aureus w okresie zaostrzenia u chorych AZS w porównaniu z grup¹ kontroln¹
Chorzy
z AZS
n (%)
Liczba badanych
S. aureus na b³onie luzowej
a. nosa
b. gard³a
Kolonizacja zmian skórnych
przez S. aureus
redni log10 gêstoci
bakterii/cm2 (±SEM)
Kolonizacja skóry niezmienionej
przez S. Aureus [n badanych (%)]
redni log10 gêstoci
bakterii/cm2 (±SEM)

34

7,7(±0,8)

0

7 (23,5%)

0

1,7 (±0,3)

0

Poziomy immunoglobulin
Skóra niezmieniona

Nos
100%
100%

10

19 (73,1%) 3 (30%) 0,02
17 (65,4%) 2 (20%) 0,02
34 (100%)
0

Zmiany skórne

A.

Grupa
p
kontrolna
n (%)

Gard³o

*

% badanych

80%
80%

**

60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

0

B.
r. log 10 gêstoci bakterii
w skórze/cm2

14

4

12

tygodnie obserwacji
wszyscy badani
przetrwa³a kolonizacja

12
10
8

*

6

***

4
2
0

**
0

powania kolonizacji skóry niezmienionej ani b³on luzowych przedsionka nosa i gard³a, które przez ca³y okres
badania utrzymywa³y siê u 55-65% badanych (ryc. 3A).
W okresie obserwacji, dosz³o do znamiennego obni¿enia
siê redniej wartoci log10 z iloci bakterii w obrêbie zmian
skórnych z wartoci redniej 7,7±0,8 do 6,0±1 po 4 tygodniach (p<0,05 vs zaostrzenie), a nastêpnie do wartoci
3,4±1 po 12 tygodniach leczenia (p<0,001 vs zaostrzenie)
(ryc. 3B).
U 10 chorych (29%) jednak kolonizacja zmian skórnych przez S. aureus przetrwa³a w trakcie leczenia (ryc.
3A). U chorych tych nie zaobserwowano równie¿ znamiennego zmniejszania siê gêstoci bakterii w zmianach
skórnych. Wartoci log10 gêstoci bakterii na cm2 zmian
wynosi³y w tej podgrupie chorych 10,1±1 w okresie zaostrzenia; 10,3 po 4 tygodniach oraz 9,8±1,3 po 12 tygodniach leczenia (ryc. 3B).

4

12

Ryc.3. A. Kolonizacja bakteryjna skóry oraz b³on luzowych
nosa i gard³a w toku leczenia.
A  odsetek badanych osób z kolonizacj¹ S. aureus w kolejnych tygodniach obserwacji
*
p<0,05 w stosunku do okresu zaostrzenie;
** p<0,01 w stosunku do okresu zaostrzenie
B  zmiany redniej liczby bakterii w obrêbie zmian skórnych (±SEM).
*
p<0,05 wzglêdem 0;
** p<0,01 wzglêdem 4
*** p<0,001 wzglêdem 0
Za punkt "0" uznano redni log10 gêstoci bakterii S. aureus

w okresie zaostrzenia w grupie chorych, u których w wyniku
12 tyg. leczenia uzyskano ca³kowit¹ eliminacje bakterii

Podczas leczenia obok poprawy stanu klinicznego chorych dosz³o do znamiennego obni¿enia siê poziomów ca³kowitych IgE w surowicy z 1563,3±459,8 do 1266,3±364,1
IU/ml. Poziomy innych immunoglobulin nie uleg³y znamiennym zmianom (dane nie pokazane). Charakterystyczna
jest bardzo du¿a wartoæ SEM, jak równie¿ odchylenia
standardowego wartoci redniej poziomów ca³kowitych
IgE. Jest ona odzwierciedleniem znacznego rozrzutu tych
wartoci. U 10 (30%) chorych poziomy IgE by³y w normie (poni¿ej 100 IU/ml), za u pozosta³ych 24 (70%)
by³y podwy¿szone (>200 IU/ml). W tej grupie u 9 chorych poziomy IgE by³y szczególnie wysokie i wynosi³y
> 2000 IU/ml. Znamiennie wy¿sze poziomy IgE stwierdzano u chorych z dodatnimi wynikami testów skórnych
z alergenami wziewnymi w stosunku do chorych nie wykazuj¹cych tej nadwra¿liwoci (1891±430 IU/ml vs 124±30
IU/ml; p<0,05). Nie stwierdzono znamiennych ró¿nic w poziomach IgE w grupie z towarzysz¹c¹ astm¹ oskrzelow¹
ani nie¿ytem nosa (dane nie pokazane).
Przetrwa³a kolonizacja bakteryjna a zaawansowanie
kliniczne AZS
Ze wzglêdu na znaczne ró¿nice w eliminacji S. aureus ze skóry pacjentów podzielono na 2 podgrupy. Grupê 1 stanowili chorzy, u których leczenie przeciwzapalne
doprowadzi³o do eliminacji S. aureus ze zmian skórnych,
natomiast grupê 2 badani, u których kolonizacja bakteryjna
przetrwa³a, pomimo 12 tygodniowego leczenia (grupa 2).
Jak pokazano uprzednio na rycinie 3, grupy 1 i 2 nie ró¿ni³y siê znamiennie pod wzglêdem gêstoci kolonizacji
(log10bakterii/cm2) w okresie zaostrzenia (6,9±2 vs 10,1±1;
p=0,15). U chorych z grupy 1, u których kolonizacja bakteryjna ust¹pi³a, zaobserwowano stopniowe zmniejszanie
siê gêstoci bakterii w obrêbie zmian skórnych w toku
obserwacji 6,9±2 vs 3,7±1 vs 0 (odpowiednio w zaostrzeniu vs po 4 tygodniach vs po 12 tygodniach; p<0,01). Jak
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omówiono poprzednio, w grupie chorych, u których kolonizacja skóry zmienionej przetrwa³a (grupa 2), nie zaobserwowano zmian redniej gêstoci bakterii w obrêbie zmian.
W grupie 1 zaobserwowano równie¿ zmniejszenie siê
kolonizacji bakteryjnej b³on luzowych. Ró¿nice w wystêpowaniu nosicielstwa na b³onach luzowych nie by³y
jednak znamienne statystycznie. W obu grupach, w toku
obserwacji, zaobserwowano ca³kowite ust¹pienie kolonizacji skóry niezmienionej, chocia¿ w grupie 2, z przetrwa³¹ kolonizacj¹ zmian skórnych, ust¹pienie kolonizacji skóry niezmienionej stwierdzono dopiero po 12 tygodniach
leczenia.
Pomiêdzy wyró¿nionymi grupami zaobserwowano szereg znacz¹cych ró¿nic klinicznych. Zaawansowanie kliniczne zmian skórnych u chorych, u których dosz³o do
eliminacji S. aureus w toku leczenia (grupa 1) by³o znamiennie mniejsze ni¿ u pacjentów, u których kolonizacja
bakteryjna utrzymywa³a siê przez ca³y okres obserwacji.
Ró¿nica ta widoczna ju¿ podczas pierwszego badania (odpowiednio 3,0±0,1 vs 3,5±0,3; p<0,05) utrzymywa³a siê
przez ca³y okres obserwacji, chocia¿ w obu grupach chorych dochodzi³o do znacznej poprawy stanu klinicznego
(ryc. 4). Po 4 tygodniach leczenia rednie zaawansowanie zmian skórnych wynosi³o w grupie1 1,9±0,2, a w grupie drugiej  2,6±0,1 (p<0,01). Ta znamienna ró¿nica zaawansowania klinicznego by³a równie¿ obecna po 12 tygodniach leczenia (1,0±0,3 vs 1,9±0,2; p<0,01), a nawet
w klinicznej obserwacji odleg³ej 12 tygodni po zakoñczeniu leczenia (0,9±0,3 vs 1,8±0,3; p<0,05) (ryc. 4).
Dodatkowo grupy ró¿ni³y siê wystêpowaniem astmy
oskrzelowej oraz charakterystyk¹ dodatnich wyników testów skórnych. U wszystkich chorych (100%), u których
kolonizacja zmian skórnych przetrwa³a w toku leczenia
(grupa 2), stwierdzano dodatnie testy skórne z alergenami wziewnymi, za astmê oskrzelow¹ u 9 (90%), podczas

gdy w grupie 1 dodatnie punktowe testy skórne z alergenami inhalacyjnymi wystêpowa³a u 75% badanych (p=0,2
vs grupa 2), za astma u 10 (30%) (p=0,1 vs grupa 2).
Poziomy IgE w grupach o ró¿nej zdolnoci do eliminacji S. aureus
W grupie chorych, u których dosz³o do eliminacji S. aureus ze zmian skórnych (grupa1) poziomy IgE ca³kowitego w surowicy by³y znamiennie ni¿sze ni¿ w grupie badanych, u których kolonizacja przetrwa³a (tab. IV). Jednoczenie nie stwierdzilimy ró¿nic w poziomach innych
immunoglobulin. Ró¿nica w poziomach IgE utrzymywa³a
siê podczas ca³ego okresu obserwacji. Co wiêcej wyjciowy poziom IgE by³ znamiennie zwi¹zany z intensywnoci¹ kolonizacji bakteryjnej (ryc. 5), która by³a wiêksza
w grupie chorych o poziomach IgE powy¿ej 2000IU/ml
(n=9). Ponadto w grupie tej kolonizacja bakteryjna przetrwa³a u 6 (75%) badanych. Przeciwne zjawisko by³o obserwowane u chorych z poziomami IgE poni¿ej 200 IU/ml
(n=7), u których do eliminacji S. aureus dosz³o u 5 (71%)
badanych (ryc. 5).
Tabela IV. Poziomy immunoglobulin w surowicy krwi (IgG, IgA,
IgM oraz IgE ca³k.) u chorych, u których S. aureus zosta³ wyeliminowany ze skóry w toku leczenia (grupa 1) oraz u chorych
z przetrwa³¹ kolonizacj¹ (grupa 2).
Immunoglobulina

Grupa 1
(n=24)

Grupa 2
(n=10)

P

IgA
IgG
IgM
IgE

3,1±0,3
16,5±0,8
2,1±0,1
621±21,5

3,7±0,5
17,5±0,9
2,1±0,3
3842±72

NS
NS
NS
<0.01

IgE<200IU /ml

*

zaawansowanie kliniczne

Grup a 1
3

Grup a 2

IgE>2000 IU/ml

12

*
*

*

2

1

10
8
6
4
2
0

0
0

IgE-200-2000

14

Log 10 (gês toæ bakterii/c m 2

4

39

4

12

24

tygodnie obserwacji

Ryc.4. Zaawansowanie kliniczne zmian skórnych na pocz¹tku
obserwacji i jego zmiany w toku leczenia w zale¿noci od ostatecznej eliminacji bakterii ze skóry. Grupa 1 ca³kowita eliminacja S. aureus ze zmian skórnych; grupa 2 przetrwa³a kolonizacja S. aureus
*  p<0,05 wzglêdem grupy 1

0

4

12

0

4

12

0

4

12

ty godnie obserwacji

Ryc.5. Zmiany redniej gêstoci bakterii w obrêbie zmian skórnych w zale¿noci od poziomów IgE w surowicy. Chorzy zostali
zgrupowani w 3 grupy, w zale¿noci od poziomów IgE. Pojedyncze punkty oznaczaj¹ intensywnoæ kolonizacji bakteryjnej
u indywidualnych chorych, za s³upki przestawiaj¹ wartoci
rednie (±SEM).
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Zale¿noæ klinicznych objawów towarzysz¹cych i eliminacji bakterii ze zmian skórnych
Porównanie zdolnoci do eliminacji S. aureus ze zmian
skórnych wyra¿onej w procentach w grupach chorych
w zale¿noci od wspó³istniej¹cych objawów i cech klinicznych wykaza³o, ¿e eliminacja S. aureus by³a mniejsza
u chorych z dodatnimi wynikami punktowych testów skórnych z alergenami wziewnymi oraz u chorych z dodatnim
wywiadem rodzinnym w kierunku schorzeñ alergicznych
(ryc. 6). Jednoczenie, u chorych z AZS, nie stwierdzono
znamiennego zwi¹zku wspó³istnienia astmy oskrzelowej
z mniejsz¹ eliminacj¹ S. aureus ze zmian skórnych (p=0,6).
Równie¿ czas rozpoczêcia choroby (w dzieciñstwie/
w wieku doros³ym) nie wp³ywa³ na zdolnoæ do eliminacji
bakterii ze zmian skórnych (dane nie pokazane).
10 0
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Ryc.6. Eliminacja (% chorych eliminuj¹cych) S. aureus ze zmian
skórnych u chorych w zale¿noci od wspó³istniej¹cych schorzeñ alergicznych oraz wywiadu rodzinnego

DYSKUSJA
Atopowe zapalenie skóry jest schorzeniem o bardzo
z³o¿onej etiologii. Pocz¹tkowo uwa¿ano, ¿e mechanizmy
powstawania alergicznej reakcji zapalnej w AZS s¹ zwi¹zane z reakcj¹ nadwra¿liwoci typu I, zale¿n¹ od interakcji swoistych IgE z uczulaj¹cymi alergenami. Jednak
u wielu chorych do rozwoju zmian zapalnych o charakterze AZS dochodzi bez wyranego zwi¹zku z uczulaj¹cymi alergenami lub wykrycie uczulaj¹cego alergenu nie
jest mo¿liwe.
Dyskusja na temat znaczenia czynników infekcyjnych,
w tym bakterii i grzybów, w patogenezie AZS rozpoczê³a
siê ponad 100 lat temu [21]. Do dzi jednak mechanizmy,
wystêpowanie oraz ród³a i znaczenie kolonizacji bakteryjnej skóry chorych z AZS nie s¹ jasne i stanowi¹ przedmiot intensywnych badañ [14,15,22-26].
W prezentowanej pracy analizowano wystêpowanie
kolonizacji zmian skórnych AZS przez S. aureus w odniesieniu do zaawansowania klinicznego. Analizowane parametry badano w okresie zaostrzenia choroby oraz w re-

misji uzyskanej w toku leczenia doustnymi preparatami
antyhistaminowymi oraz kortykosteroidami stosowanymi
miejscowo. Jednym z wa¿nych kryteriów wy³¹czaj¹cych
chorego z badania by³a potrzeba stosowania jakiejkolwiek
formy terapii antybakteryjnej.
Leczenie miejscowe preparatami kortykosteroidowymi
i doustne lekami antyhistaminowymi doprowadzi³o do
znacznej poprawy klinicznej u wszystkich chorych. Jest
to forma leczenia o ustalonej skutecznoci [17,27-29]. Nie
u wszystkich chorych leczenie to okaza³o siê wystarczaj¹ce. Pe³na remisja po 12 tygodniach leczenia wyst¹pi³a
w badanej grupie u ok. 65% chorych. U pozosta³ych, pomimo wyranej poprawy, zmiany utrzymywa³y siê. Zjawisko przewlek³ego utrzymywania siê zmian skórnych
o umiarkowanym nasileniu jest ostatnio przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Niektórzy sugeruj¹ nawet
u¿ywanie terminu ostrej i przewlek³ej fazy AZS, zamiast zaostrzenia i remisji [30,31]. Najnowsze badania
sugeruj¹ odmienne mechanizmy patogenetyczne, jakie
mog¹ le¿eæ u podstaw wystêpowania ostrych i przewlek³ych zmian skórnych w AZS [32,33]. W okresie zaostrzenia AZS dominuje odpowied odpornociowa typu Th2,
podczas, gdy w fazie przewlek³ej dochodzi do nadprodukcji cytokin typu Th1. Zró¿nicowanie to mo¿e mieæ zwi¹zek ze znaczeniem kolonizacji S. aureus w indukowaniu
zaostrzeñ choroby, poniewa¿ toksyny S. aureus, mog¹
nasilaæ produkcjê cytokin Th2 [34].
W okresie zaostrzenia choroby stwierdzono wystêpowanie kolonizacji zmian skórnych przez S. aureus
u wszystkich badanych. Leyden i wsp. [35] oraz Aly
i wsp. [36] stwierdzili wystêpowanie S. aureus w zmianach skórnych u 100% chorych o znacznie nasilonych
zmianach wysiêkowych. W innych doniesieniach czêstoæ
kolonizacji okrelano na 70-75% [2,5,37], co najprawdopodobniej by³o zwi¹zane z inn¹ metod¹ pobierania materia³u (metody odciskowe oraz wymazy). Zastosowana
w pracy technika pozwoli³a na bardziej dok³adne badanie
bakterii kolonizuj¹cych powierzchniê skóry wraz z jej nierównociami i zag³êbieniami. Ponadto w wiêkszoci dotychczasowych opracowañ materia³ pobierano tylko z 1-2
lokalizacji zmian skórnych, a nie z 4 obszarów skóry zmienionej i 2 niezmienionej, jak mia³o to miejsce w niniejszej
pracy.
W dostêpnym pimiennictwie obecnoæ S. aureus
w przedsionku nosa pacjentów z AZS stwierdzano podobnie jak w danych przedstawionych w pracy, u ok.
70-80% [36]. Aly i wsp. wykazali ponadto, kolonizacjê
skóry niezmienionej w okresie zaostrzenia u 76% chorych [36]. U badanych przez nas chorych by³a ona obecna tylko u 25%, za w grupie kontrolnej nie wystêpowa³a,
co jest bli¿sze wynikom prezentowanym w nowszych
opracowaniach [2, 5]. Ró¿nica ta mo¿e byæ zwi¹zana z popraw¹ warunków higienicznych chorych na AZS pomiêdzy rokiem 1977 (Aly i wsp.) a czasem wykonania
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pozosta³ych badañ, w tym obecnego opracowania. Reasumuj¹c przedstawione dane s¹ zgodne z dotychczasowymi
badaniami wskazuj¹cymi na znacznie zwiêkszon¹ kolonizacjê bakteryjn¹ zmian skórnych w okresie zaostrzenia AZS.
Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazuj¹ na znamienne podwy¿szenie poziomu ca³kowitego IgE w surowicy
u badanych w okresie zaostrzenia objawów [38]. Zjawisko to mo¿e byæ odbiciem ogólnoustrojowej aktywacji procesów zapalnych zwi¹zanych z nadprodukcj¹ cytokin typu
Th2 w okresie zaostrzenia choroby. Zmiany syntezy IgE
mog¹ te¿ byæ po czêci zwi¹zane z kolonizacj¹ S. aureus
u chorych w okresie zaostrzenia, gdy¿, jak wykazano, toksyny S. aureus, mog¹ znacznie nasilaæ produkcjê cytokin
Th2 i IgE [34,39]. Wprawdzie w okresie zaostrzenia kolonizacja zmian skórnych przez S. aureus by³a obecna
u wszystkich badanych, jednak nie by³a jednorodna. Wysoka wyjciowa gêstoæ kolonizacji zmian skórnych przez
S. aureus by³a zwi¹zana przede wszystkim z podwy¿szonymi poziomami ca³kowitymi IgE.
Stwierdzono równie¿, i¿ miejscowe leczenie kortykosteroidami oraz ogólne preparatami antyhistaminowymi
doprowadzi³o w badanej grupie, do znacznego zmniejszenia wystêpowania kolonizacji zmian skórnych przez S. aureus. Podobny efekt opisano ju¿ w literaturze [17,18], jednak autorzy prowadzili leczenie i obserwacjê chorych
znacznie krócej (1 i 2 tygodnie) ni¿ w obecnym badaniu,
obserwuj¹c znamienny spadek gêstoci bakterii na skórze, a nie ca³kowit¹ eliminacjê bakterii ze zmian. Trudno
jednoznacznie stwierdziæ czy obserwowana przez nas eliminacja bakterii jest wynikiem pogarszaj¹cego siê dla nich
rodowiska bytowania, czy te¿ dochodzi do niej poprzez
aktywne dzia³anie uk³adu odpornoci, co w konsekwencji
prowadzi do poprawy klinicznej. Najprawdopodobniej oba
mechanizmy odgrywaj¹ istotn¹ rolê. Bardzo interesuj¹ce
s¹ obserwacje zmniejszenia kolonizacji bakteryjnej skóry
niezmienionej w toku leczenia doustnymi antyhistaminikami. Mo¿e mieæ to zwi¹zek z opisanym niedawno przez
Jutela i wsp. mechanizmem immunomoduluj¹cego dzia³ania histaminy [40].
W prezentowanej pracy nie dokonywalimy oceny wystêpowania swoistych IgE skierowanych przeciw antygenom S. aureus. Jest to bardzo interesuj¹ce zagadnienie, jako ¿e w surowicy chorych stwierdza siê swoiste
przeciwcia³a IgE przeciw S. aureus oraz jego toksynom
(SEB, SEA), a poziomy tych przeciwcia³ koreluj¹ z zaawansowaniem klinicznym choroby [12-14,41,42]. Sugeruje to znacz¹c¹ rolê enterotoksyn bakteryjnych w patogenezie AZS. Autorzy cytowanych prac nie analizowali
jednak zwi¹zków pomiêdzy obecnoci¹ w surowicy swoistych przeciwcia³ IgE a zdolnoci¹ do eliminacji bakterii
ze skóry w toku leczenia.
Jednym z istotnych problemów klinicznych zwi¹zanych z leczeniem AZS jest fakt, ¿e jedynie u czêci chorych mo¿liwe jest uzyskanie pe³nej remisji objawów skór-
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nych przy u¿yciu klasycznych metod leczenia [43,44].
U czêci chorych natomiast remisja jest niepe³na. Wyniki
prezentowanej pracy sugeruj¹, i¿ u tych chorych kolonizacja przez S. aureus jest wyjciowo bardziej nasilona
i nie ustêpuje w toku leczenia. W zwi¹zku z tym u chorych tych mo¿e istnieæ potrzeba dodatkowej antybiotykoterapii (miejscowej) w celu eradykacji bakterii ze skóry.
U czêci chorych (30%) w toku miejscowego leczenia nie dosz³o do eliminacji S. aureus ze skóry. Bakterie
by³y obecne tak¿e w okresie remisji, która u tych chorych by³a niepe³na. Co istotne, liczba izolowanych ze zmian
gronkowców nie ulega³a wiêkszym wahaniom. Z klinicznego punktu widzenia chorzy ci stanowi¹ bardzo istotn¹,
choæ dotychczas nie analizowan¹, grupê. Wydaje siê, ¿e
bli¿sze scharakteryzowanie tych chorych pozwoli³oby na
wczesne w³¹czanie u nich leczenia przeciwbakteryjnego
(np. miejscowych maci antybiotykowych) jeszcze
w okresie zaostrzenia. Ponadto, wyodrêbnienie tej grupy,
od chorych, którzy bez dodatkowej antybiotykoterapii wyeliminuj¹ S. aureus ze skóry, pozwoli³oby na unikniêcie niepotrzebnego stosowania chemioterapii, co w dobie rozwijaj¹cej siê opornoci na antybiotyki jest niezwykle istotne.
Chorzy, którzy nie wyeliminowali S. aureus ze skóry
charakteryzowali siê wyjciowo wy¿szym stopniem zaawansowania klinicznego. Jednak ró¿nica w zaawansowaniu klinicznym w okresie zaostrzenia pomiêdzy grup¹
chorych, u których nastêpnie dosz³o do eliminacji bakterii
(grupa 1) i u tych, u których kolonizacja przetrwa³a (grupa 2) by³a tylko graniczna. Znaczna ró¿nica pojawi³a siê
po 4 tygodniach leczenia i utrzymywa³a siê przez ca³y okres
badania, a tak¿e w ci¹gu dalszych 24 tygodni.
U chorych, u których nie dosz³o do eliminacji S. aureus ze skóry, bardziej nasilona by³a równie¿ kolonizacja
skóry niezmienionej, brak natomiast by³o ró¿nic w odniesieniu do wyjciowej kolonizacji b³on luzowych. U analizowanej podgrupy nie dosz³o do zmian czêstoci kolonizacji b³on luzowych podczas leczenia, natomiast w grupie, w której S. aureus zosta³ ze skóry wyeliminowany,
kolonizacja nosa i gard³a zmniejszy³a siê, choæ nie by³a to
zmiana statystycznie znamienna.
Charakterystyczn¹ cech¹ grupy chorych, u których
nie dosz³o do eliminacji S. aureus ze skóry by³o znaczne
podwy¿szenie poziomów IgE. Mo¿e to sugerowaæ znaczenie podwy¿szonych poziomów IgE w u³atwianiu kolonizacji bakteryjnej skóry w AZS. W zespo³ach zwi¹zanych z hyperimmunoglobulinemi¹ E (HIES) (np. zespó³
Joba) wystêpuj¹ czêsto nawracaj¹ce skórne infekcje bakteryjne, szczególnie szczepami Staphylococcus aureus,
jak i grzybicze (Pityrosporum ovale) [45-47]. Poziomy
ca³kowitych IgE s¹ znamiennie wy¿sze u chorych z AZS
u chorych z kolonizacj¹ S. aureus, w porównaniu z chorymi bez S. aureus na skórze [48]. U chorych z atopowym zapaleniem skóry i podwy¿szonym poziomem IgE
dochodzi do upoledzenia chemotaksji granulocytów

42

Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 33-43

[9-11]. Hanifin i wsp. stwierdzili nawet obecnoæ bli¿ej
nieokrelonego inhibitora chemotaksji we krwi chorych
w okresie zaostrzenia AZS [49]. Zahamowanie to jest
najprawdopodobniej zale¿ne przede wszystkim od dzia³ania na granulocyty histaminy uwalnianej z mastocytów
w toku alergicznego zapalenia [50]. Ostatnie badania [10]
sugeruj¹ bezporedni hamuj¹cy wp³yw IgE na ró¿ne funkcje granulocytów obojêtnoch³onnych. W badaniach in vitro wykazano zahamowanie adhezji, zdolnoci do fagocytozy i produkcji mieloperoksydazy, a tak¿e obni¿on¹
zdolnoæ syntezy wolnych rodników przez neutrofile pod
wp³ywem bezporedniego dzia³ania IgE [10]. Obserwacje przedstawione w obecnej pracy zdaj¹ siê przemawiaæ
za klinicznym znaczeniem tych opisywanych in vitro zjawisk i sugerowaæ, ¿e opisane zmiany mog¹ u³atwiæ kolonizacjê bakteryjn¹ u pacjentów z podwy¿szonymi poziomami IgE.
Reasumuj¹c, przedstawione powy¿ej dane wskazuj¹
na istotne ró¿nice pomiêdzy grup¹ pacjentów zdolnych
i niezdolnych do eliminacji S. aureus w toku leczenia doPimiennictwo
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