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Wprowadzenie. Zespó³ atopowego zapalenie skóry (ZAZS) jest
przewlek³¹ dermatoz¹ zapaln¹, w której obecne s¹ liczne nieprawid³owoci immunologiczne, takie jak: wysokie stê¿enie IgE, odmienna
ekspresja CD23 (receptor o niskim powinowactwie dla IgE  FcεRII)
na limfocytach B krwi obwodowej, wzmo¿ona ekspresja cytokin
o profilu Th2 w skórze i krwi obwodowej z towarzysz¹cym spadkiem
produkcji INF-γ.
Cel pracy. Ocena ekspresji CD23 na limfocytach B we krwi
obwodowej oraz surowiczego stê¿enia kilku cytokin: IL-4, IL-10, IL-12
u dzieci z ZAZS. Ponadto badano, czy istnieje korelacja pomiêdzy
badanymi parametrami a ciê¿koci¹ choroby.
Materia³ i metody. Badaniem objêto 44 dzieci z ZAZS (rednia wieku
8,2), w tym 13  z lekk¹, 15  z redni¹ i 16  z ciê¿k¹ postaci¹ ZAZS.
Grupê kontrol¹ stanowi³o 30 zdrowych dzieci, w podobnym wieku.
Wyniki. U dzieci z ZAZS wykazano, ¿e bezwzglêdna liczba
limfocytów B CD23 jest wy¿sza ni¿ u zdrowych (p=0,008). Nie
wykazano zwi¹zku pomiêdzy stê¿eniem IgE i badanych cytokin,
stopniem ciê¿koci ZAZS a ekspresj¹ CD23 na limfocytach B. U dzieci
z ZASZ stwierdzono znamiennie ni¿sze stê¿enie IL-4 (p=0,0008) oraz
istotnie wy¿sze stê¿enie IL-10 (p=0,00009), które dodatkowo
korelowa³o z ca³kowitym stê¿eniem IgE (p=0,0066 R=0,4). Ciê¿koæ
ZAZS istotnie korelowa³a ze stê¿eniem IgE (p=0,000004, R=0,55).
Wnioski. ZAZS ³¹czy siê z wysokim stê¿eniem IL-10, co mo¿e mieæ
wp³yw na obni¿enie produkcji INF-γ. Zwiêkszona liczba limfocytów
B CD23 w krwi obwodowej mo¿e potwierdzaæ znaczenie FcεRII
w patogenezie ZAZS.
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Introduction. Atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS) is a chronic
inflammatory skin disorder with various immunological abnormalities
such as: elevated serum IgE levels, aberrant expression of CD23 (low
affinity IgE receptor) on B cells in peripheral blood, as well as increased
expression of the type 2 cytokines in skin and in peripheral blood
with a concomitant decrease in INF-γ production.
Aim of study. The aim of the study was to determine the expression
of CD23 on B cells in peripheral blood and serum levels of several
cytokines such as IL-4, IL-10, IL-12 in children with AEDS. We
investigated if there was a relationship between those laboratory
parameters and the severity of the disease.
Material and methods. The study involved 44 children (average age
was 8.2) including 13 with mild, 15 with moderate and 16 with severe
AEDS. The control group consisted of 30 healthy children at similar age.
Results. There was a significant increase in the absolute number of B
cells expressing CD23 in children with AEDS (p=0.008) compared
with healthy controls. Expression of CD23 on B cells did not correlate
with serum IgE and cytokine levels, and the severity of AEDS. The
serum level of IL-4 was significantly decreased (p=0.0008), and the
level of IL-10 was significantly increased (p=0.00009) in patients with
AEDS compared with healthy controls. However, IL-10 was positively
correlated with total serum IgE level in patient with AEDS (p=0.0066,
R=0.4). Severity of AEDS was correlated with serum IgE level
(p=0.000004, R=0.55).
Conclusions. AEDS is associated with increased serum level of IL-10,
which can contribute to a decrease in INF-γ expression. Aberrant
expression of CD23 on B cells in children with AEDS may be relevant
to the pathogenesis of this disease.
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Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlek³¹ dermatoz¹ zapaln¹, która charakteryzuje siê wybitnym wi¹dem, typow¹ morfologi¹ i umiejscowieniem zmian skórnych. Choroba dotyczy g³ównie dzieci (10-30%), mo¿e
jednak wystêpowaæ u doros³ych (1-3%). Etiologia AZS
nie jest w pe³ni jasna i uwzglêdnia wp³yw czynników
genetycznych, zaburzeñ immunologicznych, farmakologicznych, rodowiskowych oraz nieprawid³ow¹ funkcje
skóry [1,2]. Obecnie proponowane jest zast¹pienie nazwy AZS terminem  zespó³ atopowego zapalenia skóry
(ZAZS; atopic eczema/dermatitis syndrom  AEDS).
Nowa terminologia podkrela fakt, ¿e AZS nie jest jednolit¹ jednostk¹ chorobow¹, lecz obejmuje heterogenn¹
grupê pacjentów o podobnym obrazie klinicznym. Obecna klasyfikacja uwzglêdnia podzia³ na postaæ alergiczn¹
ZAZS, w której stwierdza siê wysokie stê¿enie IgE i obecnoæ swoistych przeciwcia³ w klasie IgE (dawniej tzw.
postaæ zewn¹trzpochodna extrinsic) oraz na niealergiczny ZAZS, w którym stê¿enie IgE jest niskie i nie
stwierdza siê swoistych IgE (dawniej tzw. postaæ wewn¹trzpochodna intrinsic) [3, 4].
Najczêciej opisywan¹ nieprawid³owoci¹ immunologiczn¹ w ZAZS jest wysokie stê¿enie IgE (tzw. alergiczny zwi¹zany z IgE ZAZS). Wzmo¿ona ekspresja receptorów dla IgE stwierdzana na licznych komórkach,
w³¹czaj¹c komórki Langerhansa w skórze wskazuje na
ich kluczow¹ rolê w ZAZS. Udzia³ aktywnych limfocytów T bêd¹cych ród³em prozapalnych cytokin w patogenezie ZAZS zosta³ udokumentowany w licznych badaniach [5,6].
Celem pracy by³a ocena ekspresji receptorów o niskim powinowactwie dla IgE- FcεRII (CD23) na limfocytach B krwi obwodowej oraz okrelenie surowiczego
stê¿enia IL-4, IL-10 i IL-12 u dzieci z ZAZS. Ponadto
badano, czy istnieje zale¿noæ pomiêdzy stopniem ciê¿koci ZAZS, a stê¿eniem cytokin i ekspresj¹ CD23 na
limfocytach B.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Grupê badan¹ stanowi³o 44 dzieci (rednia wieku
8,2±1,1), które spe³nia³y kryteria diagnostyczne ZAZS
wg Hanifina i Rajki [7]. U 42 dzieci rozpoznano alergiczn¹ postaæ ZAZS (wysokie stê¿enie IgE i obecne swoiste IgE). Stopieñ ciê¿koci choroby oceniano na podstawie skali punktowej (SCORAD index) [8]. £agodn¹ postaæ choroby rozpoznano u 13 dzieci, redni¹ u 15, a ciê¿k¹
u 16 dzieci. SCORAD index (punktowa ocena nasilenia
i rozleg³oci zmian skórnych oraz objawów subiektywnych) wynosi³ odpowiednio: 11,5±2,2 w postaci ³agodnej, 24,3±2,5 w postaci rednio-ciê¿kiej i 52,3±1,3 w ciê¿kim ZAZS. Grupê kontroln¹ stanowi³o 30 zdrowych dzie-

ci (rednia wieku 6,8±1,23) nieobci¹¿onych chorobami
atopowymi oraz z ujemnymi wynikami punktowych testów skórnych (PTS) z alergenami py³ków i roztoczy.
Metody
Oznaczenie CD23 na limfocytach B dokonano metod¹ cytometrii przep³ywowej. Zastosowano standardow¹
technikê immunofluorescencyjnego znakowania komórek zgodnie z wymogami podanymi przez producenta.
Pe³n¹ krew ¿yln¹ inkubowano przez 30 min z przeciwcia³ami nonoklonalnymi, a nastêpnie przez 10 minut
z p³ynem lizuj¹cym FACSlysis (Becton Dickinson), rejestruj¹c 1000 komórek w ka¿dej próbce. Próbkê kontrol¹ stanowi³a zawiesina mysich immunoglobulin
IgG1(FITC)+IgG2a(PE). Celem dok³adnego ustawienia
ramki limfocytarnej stosowano kombinacjê przeciwcia³
CD14(PE) i CD45(FICT). Do znakowania badanych komórek u¿yto przeciwcia³a CD23(PE) (clone EBVCS-5).
Do kalibracji cytometru, czyli ustawienia parametrów
FCS (rozproszenie promienia biegn¹cego wprost) i SSC
(rozproszenie boczne) u¿yto kalibratora CaliBRITE3
(Becton Dickinson).
Stê¿enie cytokin- IL-4, IL-10, IL-12 oznaczano metod¹ ELISA (Quantikine human, R&D system Europe,
UK). Pomiaru absorpcji dokonano za pomoc¹ automatycznego czytnika Elx800 firmy BIO-TEK Instruments
(USA) przy d³ugoci fali zalecanej przez producenta.
Czu³oæ zestawu dla: IL-10 > 3,9 pg/ml, dla IL-4
> 10 pg/ml 31,2 pg/ml, dla IL-12 > 5 pg/ml.
Analiza statystyczna
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.
Obliczano rednie i odchylenia standardowe (SD). Porównania rednich dokonano testem U-Manna Whitneya
i Kurksala Wallisa przyjmuj¹c poziom istotnoci statystycznej p<0,05. Korelacje wybranych parametrów przeprowadzono testem Spearmana.
WYNIKI
Limfocyty B (CD19) CD23
W badanych grupach wartoci odsetkowe oraz bezwzglêdne limfocytów krwi obwodowej by³y podobne i wynosi³y: u dzieci z ZAZS  3079±1114 (43,2%±10,8%),
a dzieci zdrowych  2659±734 (43%±10,6%). Wartoci
odsetkowe limfocytów B CD 23 by³y wy¿sze u dzieci
z ZAZS (%CD23-17,5; 95%CI: 14,9-19,3), ale ró¿nica
nie by³a istotna statystycznie (p=0,06) w stosunku do wartoci obserwowanych u zdrowych (%CD23-14,63;
95%CI: 12,2-16,98). Z kolei bezwzglêdna liczba limfocytów B CD23 by³a istotnie wy¿sza w grupie badanej
(p=0,008) (ryc. 1).
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Ryc. 1. Porównanie liczby limfocytów B CD23 w badanych grupach. Ró¿nice pomiêdzy grupami istotne statystycznie. Test UManna Whitneya, p=0,008
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Surowicze stê¿enie cytokin IL-4, IL-10, IL-12
Stê¿enie IL-4 by³o istotnie ni¿sze (p=0,0008), a stê¿enie IL-10 by³o istotnie wy¿sze u dzieci z ZAZS
(p=0,00009) (ryc. 2). Nie stwierdzono ró¿nic pomiêdzy
stê¿eniem IL-12 u dzieci z ZAZS (3,4 pg/ml; 95%CI:
6,2-29,4), a grup¹ kontroln¹ (2,62 pg/ml; 95%CI: 1,8-3,9).
Ponadto wykazano istotn¹ korelacje pomiêdzy stê¿eniem
IL-10 i stê¿eniem IgE (p=0,0066, R= 0,4) (ryc. 3)
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Ryc. 3. Wykres zale¿noci stê¿enia IgE od stê¿enia IL-10. Test
korelacji rang Spearmana. Korelacja dodatnia o rednim nasileniu (R=0,4, p=0,0066)
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ze stê¿eniem IgE (p=0,000004, R=0,55).
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W naszej pracy wykazalimy, ¿e wartoci odsetkowe
limfocytów B CD23 u dzieci z ZAZS by³y wy¿sze, ale
nie ró¿ni³y siê istotnie od obserwowanych u zdrowych.
Natomiast bezwzglêdna liczba limfocytów B CD23 by³a
znamiennie wy¿sza u dzieci chorych. W kilku pracach
wykazano, ¿e wzmo¿ona ekspresja CD23 dotyczy tylko
pacjentów z alergicznym ZAZS [11,15,17]. W naszej pracy nie przeprowadzalimy takiej analizy, poniewa¿ tylko
2 dzieci mia³o prawid³owe stê¿enie IgE i ujemne PTS.
Uwa¿a siê, ¿e zwiêkszona ekspresja CD23 na limfocytach B poprzez zwi¹zanie kompleksu IgE-antygen mo¿e
u³atwiaæ prezentacjê antygenów limfocytom T i w ten
sposób modulowaæ odpowied immunologiczn¹. Udowodniono, ¿e zwiêkszona ekspresja CD23 w ZAZS dotyczy szczególnie subpopulacji limfocytów B 7.2 (CD86)
[18]. Jak wiadomo ekspresja FcεRII zwiêksza siê pod
wp³ywem IL-4. Wykazano, ¿e wp³yw IL-4 na ekspresjê
CD23 jest znamiennie wy¿szy w ZAZS ni¿ u zdrowych
[11,19]. Z badañ in vitro wynika, ¿e zwi¹zanie FεRII na
makrofagach stymuluje wydzielenie IL-10, tak wiêc
wzmo¿ona ekspresja receptora CD23 u chorych z ZAZS
mo¿e przyczyniaæ siê do wzrostu uwalniania tej cytokiny [20]. Dodatkowo u chorych z ZAZS, u których stwierdzono dodatnie atopowe testy p³atkowe z alergenami
powietrznopochodnymi (APT  atopy patch test), wykazano wzmo¿on¹ ekspresjê receptora FεRII [21]. Ponadto obserwowano spadek ekspresji CD23 w skórze
zmienionej zapalnie w miarê ustêpowania zmian w wyniku zastosowanej terapii [16,22]. W naszym badaniu ekspresja CD23 na limfocytach B nie zale¿a³a od stopnia ciê¿koci choroby i surowiczego stê¿enia IL-4, IL-10, IL-12.
Podobnie jak w innych badaniach ekspresja CD23 nie korelowa³a ze stê¿eniem IgE [23].
Obecnie wiadomo, ¿e limfocyty Th1 i Th2 bior¹ udzia³
ró¿nych etapach zapalenia w przebiegu ZAZS. W ostrej
fazie zapalenia obecne s¹ nacieki z limfocytów T oraz wzmo¿ona jest ekspresja IL-4, IL-5, IL-13, podczas gdy w fazie
przewlek³ej dominuje IL-5, GM-CSF, IL-12, INF-γ oraz
nacieki z eozynofilów i makrofagów. Badania eksperymentalne wykaza³y, ¿e alergenowo-specyficzne limfocyty T
uzyskane z krwi odwodowej pacjentów z ZAZS uwalniaj¹
cytokiny Th1 i Th2 [1,24,25,26].
W naszym badaniu oznaczalimy surowicze stê¿enie
IL-4, IL-10, IL-12. Wykazalimy, ¿e stê¿enie IL-10
w ZAZS jest istotnie wy¿sze ni¿ u zdrowych. Wiadomo,
¿e ród³em IL-10 s¹ przede wszystkim monocyty, makrofagi i limfocyty Th2, dlatego wiêkszoæ badañ przeprowadzonych u chorych z ZAZS dotyczy³a wewn¹trzkomórkowej ekspresji i uwalniania IL-10 po stymulacji
komórek. I tak udowodniono, ¿e niestymulowane komórki
mononuklearne krwi obwodowej (PBMC) oraz limfocyty T chorych z ZAZS wykazuj¹ wzmo¿on¹ ekspresjê
IL-10, która zwiêksza siê po stymulacji komórek
[27,28,29]. W sprzecznoci z powy¿szymi wynikami s¹
badania Yashizawy i wsp., którzy nie stwierdzili ró¿nic

w surowiczym stê¿eniu IL-10 pomiêdzy ZAZS i zdrowymi [30] oraz Snijdersa i wsp., którzy nie wykazali wzrostu wydzielania IL-10 z PBMC po stymulacji LPS [31].
Wyniki naszych badañ s¹ zgodne z badaniami Aleksza
i wsp., w których podobnie jak w naszych stwierdzono
znamiennie wy¿sze surowicze stê¿enie IL-10 u chorych
z ZAZS [32]. Wykazalimy równie¿ istotn¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem IL-10 i IgE, co mo¿na wyt³umaczyæ
hamuj¹cym wp³ywem IL-10 na limfocyty Th1 i obni¿eniem syntezy INF-γ. Jak wiadomo stê¿enie INF-γ odwrotnie koreluje ze stê¿eniem IgE. W badaniach eksperymentalnych udowodniono, ¿e zablokowanie IL-10 podnosi
stê¿enie INF-γ w PBMC [33,34].
Obecnie uwa¿a siê, ¿e wysokie stê¿enie IgE i eozynofilia w ZAZS odzwierciedlaj¹ wzmo¿on¹ ekspresjê
cytokin o profilu Th2: IL-4, IL-13. W naszym badaniu
stwierdzilimy, ¿e stê¿enie IL-4 w surowicy by³o znamiennie ni¿sze ni¿ u zdrowych, co jest trudne do wyt³umaczenia. Wprawdzie istnieje wiele kontrowersji odnonie IL-4 i jedynie w czêci badañ wykazano wzmo¿on¹
wewn¹trzkomórkow¹ ekspresjê IL-4 w limfocytach T
CD4+ i PBMC krwi obwodowej u chorych z ZAZS
[35,36]. W pozosta³ych badaniach wewn¹trzkomórkowa
ekspresja IL-4 w ZAZS by³a podobna lub znamiennie
ni¿sza ni¿ u zdrowych, a stymulacja komórek octanem
myrystaninu forbolu (PMA) i ionomycyn¹ nie powodowa³a wzrostu wydzielania cytokiny [32,37,38]. Jeli chodzi o surowicze stê¿enie IL-4 w ZAZS, to wyniki badañ
wykazuj¹ równie¿ spore rozbie¿noci  od wartoci podobnych do obserwowanych u zdrowych do nieznacznie
podwy¿szonych [15,32]. Autorzy prac podkrelaj¹, ¿e
rozbie¿ne wyniki badañ mog¹ wynikaæ z zastosowanych
metod badawczych, a tak¿e z odmiennoci badanych chorych pod wzglêdem stopnia zaawansowania choroby
i wieku pacjentów [39].
Nale¿y równie¿ podkreliæ, ¿e w chorobach alergicznych, w tym ZAZS stwierdza siê wysokie stê¿enia rozpuszczalnego receptora dla IL-4 (sIL-4r), który jako naturalny immunoregulator ogranicza prozapalne dzia³anie
IL-4 i niewykluczone, ¿e wp³ywa na surowicze stê¿enie
cytokiny [15]. Wprawdzie wyniki naszych badañ nie potwierdzaj¹ udzia³u IL-4 w ZAZS, ale nie wykluczaj¹ jej
udzia³u w fazie wstêpnej odpowiedzi immunologicznej.
Prawdopodobnie IL-13 jest g³ówn¹ cytokin¹ w ZAZS
odpowiedzialn¹ za aktywacjê limfocytów B i wzmo¿on¹
syntezê IgE. Potwierdzaj¹ to wyniki badañ histologicznych skóry, w których stwierdzono obecnoæ IL-13 w komórkach zapalnych, a tak¿e istotnie wy¿sze surowicze
stê¿enie w porównaniu do zdrowych [11,36,40]. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e zablokowanie IL-4, nie
jest wystarczaj¹ce do zahamowania syntezy IgE [11].
Wykazalimy równie¿, ¿e stê¿enie IgE w surowicy
korelowa³o ze stopniem ciê¿koci ZAZS, co potwierdzaj¹
inne badania [30,38]. Stê¿enie IL-12 nie ró¿ni³o siê pomiêdzy badanymi grupami. IL-12 jak wiadomo indukuje

Machura E., Mazur B., Grzywna E. i wsp. Ekspresja CD23 na limfocytach B krwi obwodowej i stê¿enie cytokin . .

ró¿nicowanie i dojrzewanie limfocytów Th1. Uwa¿a siê,
w ZAZS jest odpowiedzialna za zmianê profilu cytokin
z Th2 do Th1. W dodatnich atopowych testach p³atkowych (APT) stwierdzono, ¿e wzmo¿ona ekspresja IL-12
poprzedza obecnoæ INF-γ w zmianach skórnych. ród³em IL-12 s¹ eozynofile i makrofagi, które pojawiaj¹ siê
w pónej fazie zapalenia [24]. Wzmo¿on¹ ekspresjê IL-12
wykazano w przewlek³ych zmianach skórnych, choæ
w wiêkszoci badañ, podobnie jak w naszym, nie stwierdzono ró¿nic odnonie stê¿enia IL-12 w surowicy w ZAZS
i zdrowych [40,41].
Zwiêkszona liczba limfocytów B CD23 we krwi obwodowej u dzieci z ZAZS, któr¹ stwierdzilimy w na-
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szych badaniach mo¿e u³atwiaæ IgE- zale¿n¹ prezentacjê
antygenów limfocytom T i wp³ywaæ na charakter odpowiedzi immunologicznej. Surowicze stê¿enie IL-4, IL-10,
IL-12 i ekspresja CD23 na limfocytach B krwi obwodowej nie odzwierciedlaj¹ nasilenia zmian skórnych, w przeciwieñstwie do stê¿enia IgE, które koreluje ze stopniem
ciê¿koci ZAZS. Wysokie stê¿enie IL-10 u dzieci z ZAZS
poprzez hamowanie LTh1 i obni¿enie syntezy INF-γ mo¿e
porednio wp³ywaæ na wzrost stê¿enia IgE. Niskie stê¿enie IL-4 w surowicy, stwierdzone w grupie badanych dzieci z ZAZS, mo¿e wynikaæ z odrêbnoci badanej grupy
pod wzglêdem wieku i przebiegu choroby. Na podstawie
surowiczego stê¿enia IL-4 trudno oceniæ rolê, jak¹ odgrywa IL-4 w patogenezie ZAZS.
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