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Ocena kliniczna i immunologiczna wyników miejscowej
antybiotykoterapii w leczeniu zaka¿eñ górnych dróg
oddechowych
ALEKSANDER LIGÊZIÑSKI, DARIUSZ JURKIEWICZ, WANDA STANKIEWICZ-SZYMCZAK
Klinika Otolaryngologiczna Centralnego Szpitala Klinicznego WojskowejAkademii Medycznej, ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa
Celem pracy by³a ocena klinicznych i immunologicznych wyników leczenia zaka¿eñ górnych dróg oddechowych przy
zastosowaniu fusafunginy. Badaniami objêto 20 chorych leczonych w Klinice Otolaryngologicznej CSK WAM w Warszawie.
Grupê t¹ stanowi³o 7 kobiet i 13 mê¿czyzn w wieku od 18 do 42 lat (rednia wieku 34,5 lat). Fusafunginê (Bioparox, Servier
Francja) stosowano codziennie w postaci aerozolu w dawkach 4 razy dziennie po 4 aplikacje przez 7 dni. U wszystkich
chorych uzyskano poprawê w zakresie wszystkich objawów po przeprowadzonym leczeniu. Najszybciej ustêpowa³y objawy
bólowe i podwy¿szona ciep³ota cia³a. Najlepsze wyniki zaobserwowano w leczeniu ostrego zapalenia gard³a i migda³ków
podniebiennych oraz u chorych ze rednim i umiarkowanym stopniem zaawansowania zaka¿enia. Postêpowanie lecznicze
nie wp³ywa³o ujemnie na parametry immunologiczne stwarzaj¹c korzystne mo¿liwoci dzia³ania uk³adu odpornociowego
chorego. Po leczeniu fusafungin¹ stwierdzono wzrost surowiczych stê¿eñ immunoglobulin IgA i IgG, wzrost stê¿enia IL-2,
wzrost aktywnoci hamuj¹cej limfocytów T (SAT) oraz obni¿enie aktywnoci monokin (LM). Nasze obserwacje wskazuj¹,
¿e fusafungina jest skutecznym lekiem w leczeniu zaka¿eñ górnych dróg oddechowych.

Na rozwój, przebieg i ciê¿koæ zaka¿enia górnych
dróg oddechowych mog¹ mieæ wp³yw zaburzenia funkcji
obronnej i oczyszczaj¹cej b³ony luzowej. Podstawow¹
rolê w mechanizmie obronnym i oczyszczaj¹cym
górnych dróg oddechowych pe³ni nab³onek rzêskowy
pokryty warstw¹ luzu. Mechanizm transportu luzoworzêskowego sprawia, ¿e b³ona luzowa górnych dróg
oddechowych pokryta jest stale wie¿¹, wilgotn¹ warstw¹
luzu [1]. Najwa¿niejszymi czynnikami ochronnymi b³on
luzowych nosa i zatok przynosowych s¹ immunoglobuliny, g³ównie IgA i IgG [2]. Immunoglobulina A
w formie wydzielniczej wystêpuje na powierzchni b³on
luzowych. £¹czy siê ona z drobnoustrojami w przestrzeniach powietrznych uk³adu oddechowego, zapobiegaj¹c
ich przyleganiu (adherencji) do b³on luzowych. Immunoglobulina G natomiast dzia³a we wnêtrzu b³ony luzowej,
zapobiegaj¹c inwazji drobnoustrojów wg³¹b tkanek.
Wyniki posiewów z wymazów z b³ony luzowej
nosa i gard³a tylko w niewielkim stopniu u³atwiaj¹
prawid³ow¹ diagnostykê i leczenie zaka¿eñ górnych dróg
oddechowych [3,4]. Choroby te mog¹ byæ bowiem
wywo³ane zarówno przez wirusy, mykoplazmy oraz
liczne rodzaje bakterii. Obraz kliniczny rzadko wskazuje
na rodzaj drobnoustroju wywo³uj¹cego chorobê [5,6].
Flora bakteryjna wywo³uj¹ca zaka¿enia górnych dróg
oddechowych zmienia siê w na przestrzeni lat. Obecnie
najczêciej za zaka¿enia górnych dróg oddechowych
odpowiedzialne s¹ Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae oraz Moraxella catarrhalis [7].

Proces zapalny wywo³any zaka¿eniem jest
niezwykle z³o¿ony i przebiega z udzia³em wielu komórek
uk³adu immunologicznego [8,9,10,11,12]. Uk³ad ten ma
zdolnoæ do rozpoznawania zmian w zakresie w³asnych
tkanek wywo³anych zaka¿eniem oraz do odpowiedzi
eliminacyjno-destrukcyjnej powoduj¹cej zniszczenie
drobnoustroju. D³ugotrwa³a antybiotykoterapia ogólna
mo¿e powodowaæ niekorzystny wp³yw na uk³ad
odpornociowy [13,14,15,23]. Niepo¿¹dany wp³yw
antybiotyków ogólnych dotyczy dojrzewania limfocytów
T oraz upoledzenia ich funkcji immunoregulacyjnych.
Przedstawione pogl¹dy na powstawanie
zaka¿eñ górnych dróg oddechowych podkrelaj¹ istotê
odpornoci miejscowej oraz sprawnego uk³adu
immunologicznego [16,17].
Z powodu mo¿liwych niepo¿¹danych dzia³añ
antybiotykoterapii ogólnej wzros³o zainteresowanie
antybiotykoterapi¹ miejscow¹, która powoduje zniszczenie
drobnoustroju bezporednio w miejscu jego namna¿ania
i wnikania do organizmu. Antybiotykoterapia miejscowa
powoduje przywrócenie prawid³owych warunków b³ony
luzowej nosa i zatok przynosowych oraz transportu
luzowo-rzêskowego, nie wykazuj¹c dzia³ania ogólnego.
W przypadku miejscowo stosowanego antybiotyku
pojawia siê mniejsze, ni¿ do tej pory s¹dzono, ryzyko
wyst¹pienia opornoci na antybiotyk. Dotychczas
uwa¿ano bowiem, ¿e miejscowe stosowanie antybiotyków
jest niewskazane ze wzglêdu na mo¿liwoæ wyst¹pienia
opornoci miejscowej [18,19].
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Unikanie opornoci na antybiotyki to miêdzy
innymi poszukiwanie nowych zwi¹zków syntetycznych
lub pochodzenia naturalnego, wykazuj¹cych nie tylko
aktywnoæ przeciwbakteryjn¹, ale modyfikuj¹cych
równie¿ niekorzystne reakcje wywo³ane powstawaniem
odczynu zapalnego wynikaj¹cego z unieruchomienia
przez czynnik zapalny okrelonych mechanizmów
immunologicznych. Najlepszym wiêc rozwi¹zaniem
w myl zasady primum non nocere by³oby leczenie
antybiotykiem dzia³aj¹cym miejscowo na bakterie
bêd¹ce przyczyn¹ zaka¿enia, który równoczenie by³by
pozbawiony niekorzystnych dzia³añ immunosupresyjnym. Przyk³adem tego rodzaju leku jest fusafungina
[20,21,22]. Fusafungina (wytwarzana przez szczepy
grzybów Fusarium lateritium) wykazuje podwójne
dzia³anie: bakteriobójcze i nieswoiste dzia³anie
przeciwzapalne. Fusafungina, jako lek o dzia³aniu
przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym spe³nia
w znacznym stopniu wymagania jednoczesnego
niszczenia czynnika zaka¿enia oraz dzia³ania
wspomagaj¹cego miejscowe funkcje obronne uk³adu
odpornociowego.
Celem pracy by³a ocena klinicznych i immunologicznych wyników leczenia zaka¿eñ górnych dróg
oddechowych przy zastosowaniu fusafunginy.
MATERIA£ I METODYKA
Badaniami objêto 20 chorych leczonych
w Klinice Otolaryngologicznej CSK WAM w Warszawie
z powodu ostrych zaka¿eñ górnych dróg oddechowych
(zapalenie b³ony luzowej nosa i zatok przynosowych 8 chorych i zapalenie gard³a i migda³ków podniebiennych
- 12 chorych). Grupê t¹ stanowi³o 7 kobiet i 13 mê¿czyzn
w wieku od 18 do 42 lat (rednia wieku 34,5 lat).
Wszystkich chorych zakwalifikowano do
antybiotykoterapii miejscowej fusafungin¹. Fusafunginê
(Bioparox firmy Servier Francja) stosowano, jako jedyne
leczenie, codziennie w postaci aerozolu w dawkach
4 razy dziennie po 4 aplikacje przez 7 dni. U chorych
z zapaleniem b³ony luzowej nosa i zatok przynosowych
lek podawano donosowo a u chorych z zapaleniem gard³a
i zapaleniem migda³ków podniebiennych doustnie.
Oceny leczenia dokonywa³ zarówno chory jak
i lekarz. Pacjenci oceniali ustêpowanie poszczególnych
objawów chorobowych stosuj¹c analogow¹ 10-cio
stopniow¹ skalê. Lekarz dokonywa³ oceny wyników
leczenia na podstawie poprawy klinicznej oraz zmian
badanych parametrów immunologicznych.
W badaniu klinicznym oceniano ustêpowanie
nastêpuj¹cych objawów: podwy¿szonej temperatury cia³a,
wydzieliny nosowej, bólu gard³a, bólu g³owy i kaszlu.
W badaniu laryngologicznym oceniano wygl¹d
b³ony luzowej nosa i gard³a (zaczerwienienie,
wydzielinê ropn¹, treæ ropn¹ w migda³kach
podniebiennych) oraz poprawê dro¿noci nosa (ocenian¹
w badaniach rynomanometrycznych).

Badanie rynomanometryczne wykonywano
stosuj¹c rynomanometr abc Rhino produkowany przez
abc Med sp. z o.o. z Krakowa. Wykonywano aktywn¹
rynomanometriê przedni¹, polegaj¹c¹ na ocenie
przep³ywu powietrza przez pojedynczy przewód nosowy.
W tym celu do uszczelnionego jednego nozdrza
przedniego pod³¹czano kaniulê rynomanometru. Drugie
nozdrze pozostawa³o wolne. Badany oddycha³ spokojnie
przez maskê. Pomiar dokonywano podczas normalnego,
spokojnego oddychania. Opór ka¿dego przewodu
nosowego by³ mierzony oddzielnie przez zmianê
uszczelnienia poszczególnych otworów nosowych.
W przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych
oceniano surowicze stê¿enia przeciwcia³ IgG, IgA, IgM
i IgE, populacje limfocytów T i subpopulacje
limfocytów T pomocniczych (CD4) i cytotoksycznych
(CD8), wskanik CD4/CD8, aktywnoæ supresyjn¹
limfocytów T indukowan¹ przez Con A (SAT), wp³yw
monokin na odpowied¿ limfocytów stymulowanych PHA
(wska¿nik LM), wytwarzanie IL-2. Badania
w przedstawionym zakresie wykonywano bezporednio
przed rozpoczêciem leczenia fusafungin¹, a nastêpnie
po zakoñczonym leczeniu.
Immunoglobuliny poszczególnych klas (G,A, M)
oznaczano metod¹ nefelometryczn¹ u¿ywaj¹c standardowych odczynników (antysurowice, kalibratory) oraz
nefelometru kinetycznego KS II firmy Beckman. Zasada
oznaczenia stê¿enia przeciwcia³ polega na pomiarze
rozproszonego wiata przechodz¹cego przez zmêtnia³y
roztwór w okrelonym czasie. Zmêtnienie roztworu
powstaje w czasie reakcji antygenu (badana immunoglobulina w surowicy chorego) ze swoistym przeciwcia³em (antysurowica do danej immunoglobuliny)
w wyniku tworzenia nierozpuszczalnego kompleksu
antygen-przeciwcia³o. W celu wykonania oznaczeñ
badanych przeciwcia³ pobierano 5 ml krwi z ¿y³y
³okciowej. Po odwirowaniu surowicê poddawano badaniu.
Do 0,6 ml buforu PEG (glikol polietylenowy) dodawano
w komorze pomiarowej 42 µl odpowiednio rozcieñczonej
surowicy badanej oraz po 15 sekundach 42 µl okrelonego
przeciwcia³a. Uzyskany pomiar rozproszenia wiata
przeliczony zosta³ na stê¿enie oznaczanej immunoglobuliny. Ka¿da klasa immuno-globulin oznaczana by³a
oddzielnie bezporednio po wykonaniu jednopunktowej
krzywej kalibracyjnej. Dla poszczególnych przeciwcia³
przyjêto nastêpuj¹ce normy: IgM 50-250 mg/dl, IgA
100-300 mg/dl, IgG 600-1600 mg/dl.
Oznaczenie subpopulacji limfocytów T
pomocniczych (CD4) i limfocytów T cytotoksycznych
(CD8) wykonywano, zgodnie z zaleceniem producenta,
stosuj¹c przeciwcia³a monoklonalne firmy Behring
(Niemcy). Przeciwcia³a monoklonalne: BMA 041 helper (CD4) i BMA 081 - suppressor/cytotoxic (CD8)
rozpuszczano osobno w PBS z dodatkiem 5% surowicy
p³odowej i 0,2% roztworu azydku sodu. Limfocyty
6
o gêstoci 10 komórek/ml inkubowano przez 20 minut
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w lodówce z 0,1 ml rozpuszczonych przeciwcia³
monoklonalnych. Po inkubacji komórki raz p³ukano
w PBS z dodatkiem 5% surowicy p³odowej i 0,2%
roztworu azydku sodu. Nastêpnie, do komórek z próbki
dodawano 10 l przeciwcia³ znakowanych fluorescein¹
firmy Cappel (Fluorescein Conjugated F(ab)2 Fragment
Rabbit + Anti Mouse IgG). Oznaczano liczbê komórek
wiec¹cych w mikroskopie fluorescencyjnym.
Znakowanie uwa¿ano za przeprowadzone w³aciwie, gdy
fluorescencja komórek by³a wyranie silniejsza od t³a.
Zawsze oceniano 100-200 komórek, za pozytywne
uznaj¹c te, które wykazywa³y charakterystyczne brze¿ne
wiecenie. Wyniki podawano w procentach. Za normê
przyjêto nastêpuj¹ce wartoci: limfocyty T CD4 od 44
do 48% oraz limfocyty T CD8 od 25 do 27%.
Czynnoæ limfocytów T i monocytów oceniano
5
w systemie mikrohodowli. Mikrohodowle (10 PBLM/
0.2 ml RPMI-1640 + 2 mM l-glutaminy + Neomycyna
15 µg/ml + 15% autologicznej surowicy) zak³adane by³y
w okr¹g³odennych mikrop³ytkach Nuncoln. Triplety
hodowli niestymulowanych (kontrola), pobudzonych
fitohemaglutynin¹ (PHA Borougs Wellcome, 2 µg/ml)
lub pobudzonych konkanawalin¹ A (Con A Sigma,
0
20 µg/ml) inkubowano 72 godz. w temp. 37 C
w wilgotnej atmosferze 5% CO 2 (inkubator ASSAB). Na
18 godz. przed zakoñczeniem hodowle znakowano
trytowan¹ tymidyn¹ (3HTdR, UVVVR Czechos³owacja,
spec.akt. 10.8 Ci/mM, 4 µCi na hodowle). Po 72 godz.
hodowle koñczono i przygotowywano do pomiarow
w liczniku scyntylacyjnym (Beckman SC 5000 TD).
Wyniki obliczano dla 3 identycznych hodowli jako
wartoci rednie ± odchylenie standardowe DPM
(rozpady/hod./min.). W systemie mikrohodowli po
dokonaniu w 24 godz. inkubacji odpowiednich wymian
i wzajemnych przeniesieñ nads¹czy i zawiesin
komórkowych oceniano: a) aktywnoæ supresyjn¹
limfocytów T indukowan¹ przez Con A (SAT), b) wp³yw
monokin na odpowied limfocytów stymulowanych PHA
(wskanik LM), c) wytwarzanie IL-2. Przyjêto
nastêpuj¹ce normy: SAT - od 20 do 60%, LM - od 2,1
do 5,4 dp/h oraz IL-2 od 1,0 do 1,1 ng/ml.
Porównania wp³ywu miejscowej antybiotykoterapii na oceniane parametry immunologiczne
dokonywano wed³ug skali arbitralnej wartociuj¹cej
poszczególne parametry. Przyjêto dla sumy prawid³owych
badanych parametrów wartoæ 100%, w tym przyznano
15% ogólnej liczbie limfocytów T, 25% aktywnoci
supresyjnej limfocytów T (SAT), 10% aktywnoci
monokin (LM), po 15% wytwarzaniu IL-2, po 10%
oznaczeniom limfocytów TCD4, TCD8 oraz po 5%
wartociom surowiczych stê¿eñ IgA, IgG i IgM. W ten
sposób zró¿nicowano wp³ywy badanych antybiotyków
w zale¿noci od rodzaju wp³ywu na okrelony parametr
(poprawa, brak wp³ywu, pogorszenie) oraz znaczenia
odpowiedniego parametru dla ³¹cznej oceny sprawnoci
uk³adu odpornociowego.
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Wyniki leczenia poddano analizie statystycznej
stosuj¹c: nieparametryczne testy istotnoci (badanie
zgodnoci zmiennych z rozk³adem normalnym i test chikwadrat) oraz analizê korelacji (test Pearsona i test
Kendalla). Do obliczeñ wykorzystano pakiet Statistica
for Windows.
WYNIKI
W badaniu wstêpnym, przed rozpoczêciem
leczenia u chorych stwierdzono nastêpuj¹ce objawy
zaka¿enia górnych dróg oddechowych: podwy¿szon¹
temperaturê cia³a u 16 chorych, niedro¿noæ nosa
u 6 chorych, ból gard³a u 12 chorych, kaszel u 4 chorych,
ból g³owy u 10 chorych, wydzielinê w nosie u 8 chorych
oraz treæ ropn¹ w migda³kach podniebiennych
u 5 chorych.
U wszystkich chorych uzyskano poprawê
w zakresie wszystkich objawów po 7 dniach leczenia
fusafungin¹. Ustêpowanie jednak poszczególnych objawów
odbywa³o siê w ró¿nym czasie i z ró¿nym nasileniem.
Najszybciej ustêpowa³y objawy bólowe i podwy¿szona
ciep³ota cia³a. Objawy te u 15 chorych (75%) ust¹pi³y ju¿
w 2-3 dobie leczenia. Zmniejszenie wydzieliny nosowej
obserwowano u wszystkich chorych po 7 dniach (poprawê
chorzy obserwowali w 3 dobie). Jedynie u po³owy chorych
kaszel ustêpowa³ dopiero w 10 dobie (poprawê uzyskano
w 6 dobie). Na ryc. 1 przedstawiono ustêpowanie objawów
chorobowych w analogowej 10-cio stopniowej skali
ocenianej przez chorych.
stopieñ nasilenia
objawów
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wydzielina nosowa
dro¿noæ nosa
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podwy¿szona temp.cia³a
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Rycina 1. Ustêpowanie objawów chorobowych po leczeniu
fusafungin¹ w 10-cio stopniowej skali ocenianej przez chorych.

W badaniu laryngologicznym obserwowano
ust¹pienie procesu zapalnego (zmniejszenie przekrwienia
b³ony luzowej nosa, zmniejszenie obrzêku i zmniejszenie
iloci wydzieliny nosowej) oraz poprawê dro¿noci nosa
w trakcie prowadzonego leczenia. U wszystkich 6 chorych
zg³aszaj¹cych przed leczeniem niedro¿noci nosa wyniki
badañ rynomanometrii przedniej wykaza³y zmniejszenie
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siê oporów nosowych rednio o 27% po przeprowadzonym
leczeniu fusafungin¹.
Najlepsze wyniki zaobserwowano w leczeniu
ostrego zapalenia gard³a i migda³ków podniebiennych
oraz u chorych ze rednim i umiarkowanym stopniem
zaawansowania zaka¿enia. Ustêpowanie dolegliwoci
chorobowych w wymienionych grupach chorych
nastêpowa³o rednio po 3-4 dniach leczenia.
U zaledwie 3 chorych wyst¹pi³y objawy uboczne
pod postaci¹ podra¿nienia i pieczenia b³ony luzowej
nosa i/lub gard³a oraz uczucia suchoci w nosie i/lub
w gardle. Objawy te nie by³y jednak tak nasilone, aby
nale¿a³o przerwaæ leczenie fusafungin¹.
W tabeli I przedstawiono wyniki oceny immunoglobulin A, G, M, E przed i po leczeniu fusafungin¹. Na
rycinie 2 przedstawiono graficznie te zale¿noci.
Tabela I. Surowicze stê¿enia immunoglobulin A, G, M, E
u chorych leczonych fusafungin¹.
Ocena
Immunoglobulina przed leczeniem po 7 dniach leczenia
X±-SD
X±-SD
IgA (mg/dl)
82,4±11,7
121,7±17,2
(p<0,05)
IgG (mg/dl)
426,7±21,4
1268,7±37,2
(p<0,01)
IgM (mg/dl)
156,1±19,3
161,4±16,8
IgE (IU/ml)
87,6±14,3
74,3±12,6
mg/l
1400
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Tabela II. Wyniki badanych parametrów immunologicznych
u chorych leczonych fusafungin¹
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Równie¿ w zakresie ocenianych parametrów
odpowiedzi komórkowej stwierdzono istotne zmiany
w trakcie prowadzonych badañ. W tabeli II
przedstawiono wyniki wykonanych badañ.
W badaniu wstêpnym odsetek limfocytów T
pomocniczych (CD4) utrzymywa³ siê w granicach
normy. Po 7 dniach leczenia u 16 chorych stwierdzano
nieznaczne podwy¿szenie jego wartoci. Odsetek
limfocytów T cytotoksycznych (CD8) w badaniu
wstêpnym u 18 chorych by³ w granicach normy. Po
przeprowadzonym leczeniu zaobserwowano podwy¿szenie odsetka u 14 chorych, a u 2 obni¿enie.
U pozosta³ych chorych odsetek limfocytów T
cytotoksycznych nie zmienia³ siê w trakcie leczenia.
Obserwowane przed i po przeprowadzonym leczeniu
zmiany nie wykazywa³y statystycznie istotnych ró¿nic
w zakresie odsetka limfocytów T, limfocytów T
pomocniczych (CD4) i limfocytów T cytotoksycznych
(CD8) oraz wskanika limfocytów T CD4/CD8.
W badaniu wstêpnym u 17 chorych (85%)
stwierdzono nadmiernie wzmo¿on¹ aktywnoæ monokin
w stosunku do przyjêtej normy. Po przeprowadzonym
leczeniu obserwowano statystycznie istotne (p<0,05)
obni¿enie tych wartoci i powrót ich do wartoci
prawid³owych.
W badaniu wstêpnym u 14 chorych (70%)
stwierdzono obni¿one stê¿enia interleukiny-2 (IL-2)
w stosunku do przyjêtej normy. W trakcie leczenia
fusafungin¹ obserwowano statystycznie istotny (p<0,05)
wzrost stê¿enia IL-2. Zaobserwowano równie¿ statystycznie
istotny wzrost obni¿onej przed leczeniem aktywnoci
hamuj¹cej limfocytów T (SAT, p<0,01) w stosunku do
przyjêtej normy. Wykazano ponadto dodatni¹ korelacjê
pomiêdzy wzrostem aktywnoci hamuj¹cej limfocytów T
(SAT) a stanem klinicznym chorych po przeprowadzonym
leczeniu fusafungin¹ (wspó³czynnik korelacji r=0,812).
W tabeli II przedstawiono wyniki badanych parametrów
immunologicznych przed i po leczeniu fusafungin¹.
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Pr ze d le cz e ni e m

IgM

IgE

Po le c ze n iu

Rycina 2. Wyniki oceny immunoglobulin A, G, M, E przed
i po leczeniu fusafungin¹.

W badaniach wstêpnych stwierdzono obni¿enie
rednich surowiczych stê¿eñ immunoglobulin A i G. Po
przeprowadzonym leczeniu fusafungin¹ uzyskano
statystycznie istotny (p<0,01) wzrost wartoci surowiczych
stê¿eñ immunoglobuliny G oraz statystycznie istotny
(p<0,05) wzrost wartoci surowiczych stê¿eñ immunoglobuliny A. Nie obserwowano statystycznie istotnych
ró¿nic w zakresie wartoci surowiczych stê¿eñ
immunoglobuliny M w czasie leczenia.

Badane parametry
immunologiczne
Leukocyty (G/l)
Limfocyty T (%)
Limfocyty T
pomocnicze CD4 (%)
Limfocyty T
cytotoksyczne CD8 (%)
Wskanik CD4/CD8
Aktywnoæ hamuj¹ca
limfocytów T SAT (%)
Aktywnoæ monokin
-LM (dp/h))
IL-2 (ng/ml)

Ocena
przed leczeniem po 7 dniach leczenia
X±-SD
X±-SD
7,8±2,6
8,1±1,7
68,3±4,2
68,9±3,8
39,6±7,1
49,1±8,2
21,4±6,7

27,3±8,2

1,85±0,4
9,8±11,4

1,81±0,61
29,4±9,1 (p<0,01)

14,2±9,1

5,2±2,0 (p<0,05)

0,98±0,4

1,17±0,2 (p<0,05)
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DYSKUSJA
W ostatnich latach o wyborze antybiotyku w leczeniu zaka¿eñ górnych dróg oddechowych decyduje czêsto
oprócz dzia³ania przeciwbakteryjnego równie¿ jego wp³yw
na uk³ad odpornociowy. Sk³oni³o to lekarzy do coraz
ostro¿niejszego stosowania antybiotykoterapii ogólnej.
Z tych powodów postanowilimy oceniæ czy
stosowanie miejscowe fusafunginy w leczeniu zaka¿eñ
górnych dróg oddechowych nie wp³ywa ujemnie na uk³ad
immunologiczny. O du¿ej skutecznoci antybiotykoterapii
miejscowej pisa³o wielu autorów [22,24,25,26,27,28,29, 30,
31,32]. Korzystny wynik leczenia fusafungin¹ polega na
tym, ¿e dzia³a ona nie tylko przeciw drobnoustrojom
odpowiedzialnym za zaka¿enia górnych dróg oddechowych,
ale równie¿ hamuje reakcje odczynu zapalnego pobudzaj¹c
równoczenie naturalne komórki cytotoksyczne (NK)
i produkcjê IL-2. Interleukina 2 pobudza profileracjê
limfocytów T oraz zwiêksza aktywnoæ komórek NK
i limfocytów T cytotoksycznych. Ponadto fusafungina
wp³ywa na obni¿enie aktywnoci cz¹steczki adhezyjnej
ICAM-1, wp³ywaj¹c przez to na zmniejszenie procesu
zapalnego. Fusafungina hamuje przyleganie Haemophilus
influenzae do komórek nab³onka, przez co ogranicza wp³yw
tej bakterii na rozwój zaka¿enia w drogach oddechowych.
Wykazano, ¿e fusafungina zmniejsza wytwarzanie wolnych
rodników tlenowych, dziêki czemu wykazuje równie¿
dzia³anie przeciwzapalne porównywalne z dzia³aniem
niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Z przedstawionych wyników naszych badañ mo¿na
s¹dziæ, ¿e zastosowanie fusafunginy w leczeniu zaka¿eñ
górnych dróg oddechowych wykazuje du¿¹ skutecznoæ
kliniczn¹. Nie obserwowano, jak w niektórych przypadkach
d³ugotrwa³ej antybiotykoterapii ogólnej, zaburzeñ
w zakresie uk³adu odpornociowego. Wrêcz przeciwnie
stosuj¹c fusafunginê uzyskano poprawê niektórych
parametrów immunologicznych. Obserwowane zmiany
mog¹ wp³ywaæ na szybsze wyleczenie i ograniczenie
nawrotów choroby oraz zapobieganie przechodzenia
zaka¿enia ostrego w stan przewlek³y. Zaprezentowane
wyniki badañ wymagaj¹ jeszcze potwierdzenia na
wiêkszym materiale klinicznym.
Przedstawione wyniki badañ wskazuj¹, ¿e
w przebiegu zaka¿eñ górnych dróg oddechowych
wystêpuje obni¿enie surowiczych stê¿eñ immunoglobulin
A i G. Wzrost po przeprowadzonym leczeniu immunoglobuliny G, bior¹cej udzia³ w naturalnej odpornoci
organizmu przeciwko zaka¿eniom, wiadczy o pozytywnym dzia³aniu miejscowego leczenia fusafungin¹.
Równie¿ statystycznie istotny wzrost surowiczych stê¿eñ
immunoglobuliny A po leczeniu fusafungin¹ mo¿e
dowodziæ pozytywnego wp³ywu miejscowego leczenia
fusafungin¹. Immunoglobulina A wystêpuj¹ca w postaci
wydzielniczej na powierzchni b³on luzowych stanowi
jedn¹ z pierwszych barier ochronnych organizmu.
Oceniany przez nas wzrost surowiczych stê¿eñ immunoglobuliny A mo¿e porednio dowodziæ jej zwiêkszonej
miejscowej aktywnoci w obrêbie dróg oddechowych.
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Do oceny sprawnoci uk³adu odpornociowego
pos³u¿ono siê zestawem badañ immunologicznych
obejmuj¹cych elementy morfologiczne oraz wybrane
czynnociowe parametry charakteryzuj¹ce populacjê
limfocytów T. Badania te pozwalaj¹ na okrelenie
sprawnoci rozpoznawczej i immunoregulacyjnej uk³adu
odpornociowego oraz ocenê aktywnoci komórek
prezentuj¹cych antygeny przez okrelenie aktywnoci
monokin. Zmiany fenotypowe w obrêbie populacji
limfocytów T by³y nieznaczne, wyra¿one niewielkim
obni¿eniem odsetka limfocytów T pomocniczych (CD4)
oraz statystycznie nieistotnym obni¿eniem wartoci
wskanika limfocytów T CD4/CD8.
W zakresie zaburzeñ czynnoci uk³adu immunologicznego stwierdzono znaczny wzrost aktywnoci
monokin (wzrost wskanika LM) wyra¿aj¹cy stan
pobudzenia monocytów, komórek prezentuj¹cych antygeny.
Obserwowano tak¿e niedobory wytwarzania IL-2 oraz
obni¿enie aktywnoci hamuj¹cej limfocytów T. Nasze
postêpowanie lecznicze nie wp³ywa³o ujemnie na parametry
immunologiczne stwarzaj¹c korzystne mo¿liwoci dzia³ania
uk³adu odpornociowego chorego. Wykazana przez nas
normalizacja w trakcie leczenia ocenianych parametrów
immunologicznych wiadczy o takim korzystnym dzia³aniu
fusafunginy. Korzystne zmiany ilociowo-jakociowe
parametrów oraz brak niekorzystnego dzia³ania s¹ istotne
ze wzglêdu na znaczenie ocenianej grupy komórek
w zjawiskach immunoregulacyjnych. Umo¿liwia to
stworzenie warunków do zrównowa¿enia reaktywnoci
immunologicznej maj¹cej szczególne znaczenie w przydatnoci fusafunginy w leczeniu nawracaj¹cych zaka¿eñ
dróg oddechowych. Nasze obserwacje wskazuj¹, ¿e
fusafungina jest skutecznym lekiem w leczeniu zaka¿eñ
górnych dróg oddechowych. W leczeniu ostrych zaka¿eñ
górnych dróg oddechowych miejscowa antybiotykoterapia
mo¿e byæ zastosowana jako leczenie podstawowe.
Natomiast w leczeniu przewlek³ych zaka¿eñ górnych dróg
oddechowych jako leczenie towarzysz¹ce. Równie¿
u chorych ze zmianami uogólnionymi zaka¿enia, z³ym
stanem ogólnym, znacznie podwy¿szon¹ ciep³ot¹ cia³a oraz
objawami zaka¿enia ze strony wielu narz¹dów nale¿y
antybiotykoterapiê miejscow¹ kojarzyæ z ogóln¹.
Na zakoñczenie nale¿y podkreliæ, ¿e ze wzglêdu
na brak grupy kontrolnej obserwowane zmiany zarówno
parametrów klinicznych jak i immunologicznych w trakcie
ustêpowania infekcji mog¹ byæ zwi¹zane z naturalnym
przebiegiem zaka¿enia górnych dróg oddechowych.
WNIOSKI
1. Miejscowe stosowanie fusafunginy nie powoduje
zaburzeñ zdolnoci immunoregulacyjnych zdolnoci
uk³adu odpornociowego.
2. Fusafungina eliminuj¹c skutecznie czynnik zaka¿enia
wspomaga dzia³anie obronne uk³adu odpornociowego.
3. Korzystne oddzia³ywania fusafunginy wyra¿one
zahamowaniem wzmo¿onej aktywnoci monokin oraz
wspomaganiem aktywnoci hamuj¹cej limfocytów T
umo¿liwiaj¹ stworzenie optymalnych warunków
niezbêdnych do zlikwidowania zaka¿enia.
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Summary
The aim of the study was the estimation of clinical and immunological results of treatment of
upper respiratory tract infections. The study comprised 20 patients treated in Clinic of Otolaryngology
Central Clinical Hospital Military School of Medicine in Warsaw. The group consisted of 7 female and
13 male in age 18-42 years (mean age 34,5 years). Fusafungine in aerosol (Bioparox, Servier France)
was used 4 applications 4 times daily for 7 days. In all patients we observed diminution of all symptoms
after treatment of fusafungine. Pain and fever the most rapidly replaced in our patients. The best results
we observed in treatment of acute pharyngitis and tonsillitis in patients with medium and moderate
degree of infection. The treatment of fusafungine doesnt demonstrate negative influence on immunological
parameters and makes good posibilities for immunological system activity. After treatment of fusafungine
we observed increase of serum levels of IgA and IgG, increase of IL-2, increase of T lymphocytes
activity (SAT) and decrease of monokine activity (LM). Our observation indicate that fusafungine is
a effective drug in the treatment of upper respiratory tract infections.

