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Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest schorzeniem o wieloczynnikowej i nie do koñca wyjanionej etiopatogenezie. W¹tpliwoci
dotycz¹ zarówno roli alergenów, jak i zaburzeñ uk³adu odpornociowego
w patogenezie AZS. Najwa¿niejsz¹ rolê przypisuje siê zaburzeniom
równowagi pomiêdzy produkcj¹ cytokin typu Th2 i Th1 w AZS.
Liczne badania wskazuj¹ na wystêpowanie zaburzeñ mechanizmów
odpornoci zarówno humoralnej, jak i komórkowej, które mog¹
prowadziæ do u³atwienia kolonizacji skóry przez Staphylococcus
aureus, obserwowanej u wiêkszoci chorych z AZS. Nie jest jasne,
czy kolonizacja bakteryjna skóry jest zjawiskiem pierwotnym czy
wtórnym do tocz¹cych siê procesów zapalnych. Intensywnoæ
kolonizacji bakteryjnej koreluje z zaawansowaniem klinicznym zmian
skórnych, ocenianych wg skali SCORAD. Obecnie doæ znaczna liczba
badañ wskazuje, i¿ choæ kolonizacja bakteryjna przez S. aureus jest
najpewniej zjawiskiem wtórnym do licznych zaburzeñ odpornociowych, to drobnoustrój ten wywo³uje równie¿ reakcje zapalne
poprzez dzia³anie szeregu czynników, szczególnie bia³ek ciany
komórkowej oraz egzotoksyn, prowadz¹c do zaostrzenia obrazu
choroby. Dzia³anie tych czynników polega zarówno na bezporednim
dzia³aniu toksycznym i prozapalnym, jak równie¿ alergenowym tych
czynników. W surowicy chorych stwierdza siê swoiste przeciwcia³a
IgE skierowane przeciw ró¿nym bia³kom gronkowca, a ich poziom
jest skorelowany z zaawansowaniem klinicznym choroby. Znaczenie
enterotoksyn gronkowcowych w patogenezie AZS jest szczegó³owo
omówione. Poznanie roli i znaczenia infekcji gronkowcowych
w zaostrzaniu zmian skórnych AZS prowadzi do w³¹czania do leczenia
miejscowych, a wg niektórych prac nawet ogólnych rodków
przeciwbakteryjnych. Brak jest jednak jasnych kryteriów stosowania
antybiotykoterapii.
U czêci chorych dochodzi do znamiennej eradykacji S. aureus
przy zastosowaniu innych rodków zmniejszaj¹cych stan zapalny,
dlatego w tej grupie chorych antybiotykoterapia mo¿e nie byæ
niezbêdna.
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Atopic dermatitis (AD) is a complex inflammatory disorder of
unclear pathogenesis. The major questions are related to the role of
environmental allergens as well as to the relevance of intrinsic changes
within the immune system underlying AD. Allergic reactivity in AD
is driven by imbalance between Thl and Th2 type lymphocytes. The
exact role of each subpopulation in the pathogenesis of different phases
of AD is discussed. Many studies, however, show that changes in
both humoral and cellular immunity in AD patients may facilitate skin
colonization and/or infections with Staphylococccus aureus which is
present in the lesional skin of majority of patients with AD. It is
unclear whether this phenomenon is the origin of observed allergic
symptoms or it is secondary to inflammation and skin lesions. The
intensity of skin colonization with S. aureus is correlated with the
severity of lesions assessed with SCORAD scale. Current evidence
suggests that although lesional colonization by S. aureus in AD is
secondary to allergic inflammation, the bacteria may significantly
exacerbate the lesions state. Staphylococcal cell wall compounds along
with enterotoxins may induce inflammatory reactions either directly
or as allergens. Levels of anti-staphylococcal enterotoxin s-IgE were
demonstrated to correlate with clinical severity of the disease.
Determination of the role of bacterial colonization in atopic dermatitis
will determine future therapeutic approaches including the application
of antibiotics.
In some patients, S. aureus may by eradicated from the skin after
standard therapy, and antibiotic administration is therefore not
necessery.
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Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest schorzeniem
o wieloczynnikowej i nie do koñca wyjanionej etiopatogenezie. Z opisów historyków mo¿na wnioskowaæ, i¿ AZS
by³o znane od staro¿ytnoci, bowiem cierpia³ na nie cesarz rzymski August [1]. Pierwszego naukowego opisu
AZS dokona³ Willian w 1808 roku [2]. Ju¿ od tego czasu
schorzenie to budzi³o wiele pytañ, miêdzy innymi czy wi¹d
jest wynikiem, czy przyczyn¹ zmian skórnych. Obecnie
wiadomo, ¿e wi¹d jest jednym z g³ównych objawów schorzenia o niezwykle z³o¿onej etiologii. Pozosta³o jednak wiele
niejasnych aspektów. Dotycz¹ one zarówno roli alergenów, jak i zaburzeñ uk³adu odpornociowego w patogenezie AZS. Liczne kontrowersje dotycz¹ równie¿ obserwowanej kolonizacji bakteryjnej zmian skórnych i jej znaczenia dla rozwoju choroby [3-5].
Atopowe zapalenie skóry charakteryzuje siê wypryskowymi zmianami skórnymi, najczêciej o typowej lokalizacji z zajêciem zgiêciowych powierzchni du¿ych stawów oraz karku i twarzy. W ciê¿kich postaciach wystêpuj¹ uogólnione zmiany skórne. W ka¿dej postaci AZS,
jako jeden z g³ównych objawów wystêpuje silny wi¹d
skóry. Pomimo relatywnie d³ugiego okresu badañ nad atopowym zapaleniem skóry dopiero w 1980 roku okrelono
jednoznaczne kryteria rozpoznawania AZS [6]. Kryteria
te zebrano w tabeli I. Pomimo tych ustaleñ rozpoznanie
AZS jest trudne, ze wzglêdu na czêste wystêpowanie postaci nietypowych. Przebieg choroby jest przewlek³y i nawrotowy. Pierwsze objawy s¹ czêsto stwierdzane w ci¹gu
pierwszych 3 miesiêcy ¿ycia. 60% przypadków AZS po
Tabela I. Kryteria diagnostyczne atopowego zapalenia skóry
wg Hanifina i Rajki [6]

1.
2.
3.
4.

Kryteria du¿e (g³ówne):
wi¹d
Typowa morfologia i lokalizacja zmian
Przewlek³y i nawracaj¹cy charakter
Osobnicze lub rodzinne wystêpowanie schorzeñ atopowych (astma, rhinoconjunctivitis, AZS)
Kryteria ma³e (dodatkowe):

Suchoæ skóry
Rybia ³uska; Rogowacenie przymieszkowe
Nadwra¿liwoæ typu I
Podwy¿szony poziom IgE w surowicy
Tendencja do infekcji skórnych
Zaburzenia odpornoci komórkowej
Wczesny pocz¹tek choroby
Sk³onnoæ do nieswoistych stanów zapalnych r¹k i stóp
Zapalenie brodawek sutkowych
Zapalenie czerwieni wargowej
Nawrotowe zapalenia spojówek
Fa³d podpowiekowy DennieMorgana

Keratoconus
Przednia zaæma podtorebkowa,
Przebarwienie powiek i skóry
wokó³ oczu
Bladoæ lub rumieñ twarzy
£upie¿ bia³y
Pogrubienie fa³dów na przedniej
czêci szyi
wi¹d podczas pocenia
Nietolerancja we³ny
Nietolerancja pokarmowa
Wp³yw czynników rodowiskowych i emocjonalnych na przebieg schorzenia
Bia³y dermografizm

raz pierwszy rozpoznawane jest w pierwszym roku ¿ycia,
a 90% w ci¹gu pierwszych piêciu lat [7]. Wyró¿niamy fazê
niemowlêc¹, dzieciêc¹ oraz wyprysk atopowy okresu m³odzieñczego i doros³ych, które ró¿ni¹ siê zarówno lokalizacj¹, jak i przebiegiem klinicznym.
Faza niemowlêca (eczema infantum) charakteryzuje
siê obecnoci¹ zmian grudkowo-pêcherzykowych na zapalnym pod³o¿u rumieniowym. Czêsto dochodzi do nawarstwiania siê strupów. Zmiany w tym okresie dotycz¹
przede wszystkim skóry policzków i g³owy ow³osionej i s¹
najczêciej zwi¹zane z alergi¹ pokarmow¹. Wyst¹pienie
tej fazy jest niezwykle wa¿nym symptomem ryzyka rozwiniêcia w przysz³oci pe³nego zespo³u AZS lub astmy
[8,9]. Faza dzieciêca (2-12 rok ¿ycia) mo¿e rozwijaæ siê
de novo lub powstawaæ jako nastêpstwo wyprysku niemowlêcego. Zmiany pêcherzykowo-grudkowe, zlichenifikowane zlokalizowane s¹ najczêciej w zgiêciach ³okciowych i podkolanowych oraz w okolicach nadgarstków.
Zjawisko lichenizacji polega na ciemnieniu skóry i naskórka, pogrubieniu bruzdowania i poletkowania skóry
i jest w tym okresie zwi¹zane najczêciej z nadwra¿liwoci¹ na alergeny wziewne (zw³aszcza na alergeny kurzu
domowego [10,11]).
Wyprysk atopowy okresu m³odzieñczego i doros³ych
charakteryzuje siê wystêpowaniem symetrycznych zmian
skórnych. S¹ to przede wszystkim linijne przeczosy, nad¿erki na pod³o¿u rumieniowym. Skóra zmieniona wykazuje cechy lichenizacji. W tej postaci zmiany lokalizuj¹ siê
przede wszystkim na szyi, twarzy (czo³o, powieki, usta),
w zgiêciach koñczyn górnych i dolnych oraz grzbietach
d³oni. G³ównym objawem, podobnie jak w pozosta³ych postaciach, jest znacznie nasilony wi¹d, zmuszaj¹cy chorych do drapania. Zwraca uwagê obecnoæ kilku dodatkowych objawów nale¿¹cych do kryteriów mniejszych wg.
Hanifina i Rajki. W niektórych przypadkach zmiany skórne mog¹ ulegaæ uogólnieniu (erythrodermia). Ciê¿szy
przebieg i gorsze rokowanie maj¹ przypadki, którym towarzysz¹ zaburzenia ektodermalne, charakteryzuj¹ce siê
suchoci¹ skóry, drobnop³atkowym z³uszczaniem i wzmo¿onym rogowaceniem przymieszkowym. Przyspieszona
utrata wody dodatkowo os³abia barierê ochronn¹ skóry
[9]. Postaæ doros³ych atopowego zapalenia skóry ma charakter przewlek³y, ulegaj¹c zaostrzeniom szczególnie
w okresie wiosennym i jesiennym, natomiast w lecie czêsto obserwowana jest samoistna poprawa.
Epidemiologia atopowego zapalenia skóry
Atopowe zapalenie skóry zajmuje pod wzglêdem czêstoci trzecie miejsce wród chorób atopowych, po katarze siennym (10 razy czêstszy) i astmie oskrzelowej (5 razy
czêstsza). Obserwuje siê narastaj¹c¹ zachorowalnoæ,
szczególnie w krajach o wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego. Badania epidemiologiczne wskazuj¹ na
wzrost czêstoci wystêpowania AZS wród dzieci
z 1,4-3% wród urodzonych przed rokiem 1960, 4-8%
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u urodzonych w latach 60. do ponad 12% u urodzonych
w latach 80. [9,12,13]. Wzrost ten koresponduje z obserwowanym zwiêkszaniem siê wystêpowania chorób atopowych w spo³eczeñstwach zamo¿nych. Przyczyny tego
zjawiska nie s¹ jasne. Postuluje siê znaczenie zanieczyszczenia rodowiska (w szczególnoci SO2 i dymu tytoniowego). Podobnie dzia³aæ mog¹ dodatki konserwuj¹ce do
rodków spo¿ywczych oraz wczesne wprowadzanie wielu
alergogennych pokarmów do diety dzieci. Badania epidemiologiczne wykazuj¹ ponadto zwiêkszone wystêpowanie schorzeñ atopowych u ludzi, którzy nie przechodzili
w dzieciñstwie chorób zakanych [13], co ma zwi¹zek
z teori¹ rozwoju atopii zale¿n¹ od zaburzeñ równowagi
Th1-Th2 [14,15]. Wiadomo, ¿e reakcje odpornociowe
w przebiegu chorób wirusowych, przebiegaj¹ ze stymulacj¹ odpowiedzi typu Th1, co jednoczenie prowadzi do
hamowania reakcji zale¿nych od produkcji cytokin proalergicznych (typu Th2). Atopowe zapalenie skóry wystêpuje w postaci doros³ych czêciej u kobiet
(K:M=1,6:1), za w postaci niemowlêcej i dzieciêcej przewa¿aj¹ ch³opcy [16].
Atopowe zapalenie skóry jako alergiczne schorzenie zapalne
Etiopatogeneza atopowego zapalenia skóry jest niezwykle z³o¿ona. Czêste wspó³istnienie innych chorób atopowych (astmy oskrzelowej, alergicznego nie¿ytu nosa
i spojówek), dodatni wywiad rodzinny w kierunku chorób
alergicznych oraz wysokie poziomy IgE ca³kowitych i/lub
swoistych (wy¿sze ni¿ w innych chorobach atopowych),
wskazuj¹ na znacz¹c¹ rolê mechanizmów zwi¹zanych
z produkcj¹ przeciwcia³ klasy IgE [9,17,18]. Najczêstsze
alergeny wyzwalaj¹ce AZS to roztocza kurzu domowego, py³ki rolin, naskórek i sieræ zwierz¹t oraz pokarmy
[10,11,19,20]. Ostatnio podkrela siê równie¿ wp³yw alergenów bakteryjnych, zw³aszcza S. aureus [21]. Z drugiej
jednak strony u 20% chorych stwierdza siê prawid³owe
poziomy IgE i u pacjentów tych nie udaje siê wykazaæ
wp³ywu alergenów zewn¹trzpochodnych na objawy choroby [9,22]. Grupa tych chorych jest obecnie obiektem
intensywnych analiz naukowych. Du¿e znaczenie przypisuje siê te¿ zanieczyszczeniom rodowiska, jako ¿e w regionach uprzemys³owionych [13] obserwuje siê wzrost
zachorowalnoci na AZS.
Zaburzenia immunologiczne le¿¹ce u podstaw atopowego zapalenia skóry zdaj¹ siê mieæ pod³o¿e genetyczne.
Sk³onnoæ do atopii dziedziczy siê wielogenowo. Jednym
z wa¿nych genów zwi¹zanych z atopi¹ jest gen koduj¹cy
podjednostkê β receptora dla IgE o wysokim powinowactwie (FcεRI), zlokalizowany w locus 11q13 [23-25]. Wykazano to szczególnie u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹.
Jednak w badaniach dotycz¹cych atopowego zapalenia
skóry Coleman i wsp. nie wykazali silnego zwi¹zku miêdzy atopi¹ i obrazem klinicznym AZS a locus 11q13 [26].
Innymi istotnymi genami potencjalnie zwi¹zanymi z ato-
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pi¹ (candidate genes) s¹ geny zlokalizowane na chromosomie 5 w locus 5q31-33 [27] zwi¹zane z syntez¹ cytokin oraz geny zlokalizowane w locus 14q11.2, koduj¹ce
chymazê komórek tucznych [28]. Wykrycie genów predysponuj¹cych do alergii bêdzie mia³o ogromne znaczenie epidemiologiczne, ale i potencjalne znaczenie w zapobieganiu tym schorzeniom poprzez modyfikacjê ich ekspresji. Wiele z powy¿szych zmiennoci genetycznych mo¿e
wi¹zaæ siê z podwy¿szonymi poziomami IgE, lub te¿ z
wystêpowaniem AZS, jednak jednoznaczne okrelenie
zwi¹zków tych czynników z obrazem chorobowym wymaga wielu dalszych badañ.
W atopowym zapaleniu skóry znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ zarówno alergeny pokarmowe, jak i inhalacyjne.
Osobn¹ grupê alergenów stanowi¹ antygeny bakteryjne.
Alergeny pokarmowe odgrywaj¹ szczególnie wa¿n¹ rolê
w patogenezie postaci niemowlêcej AZS. Mechanizm
dzia³ania alergenów pokarmowych polega na reakcji natychmiastowej oraz pónej fazie odpowiedzi IgE-zale¿nej. Czêstoæ wystêpowania alergii pokarmowej u chorych na AZS wynosi od 25-60% badanych [29], jednak
na ogó³ z wiekiem dochodzi do cofniêcia siê objawów, co
nie jest obserwowane w przypadku nadwra¿liwoci na
alergeny wziewne.
Czêstoæ nadwra¿liwoci na alergeny wziewne u chorych na AZS wynosi 50-90% [10,30]. Nadwra¿liwoæ ta
polega zarówno na natychmiastowej, jak i pónej. Penetruj¹c skórê, alergeny dzia³aj¹ wielokierunkowo nasilaj¹c
alergiczne reakcje zapalne. Najprawdopodobniej wi¹zane s¹ przez komórki Langerhansa, które nastêpnie wydzielaj¹ liczne cytokiny stymuluj¹c limfocyty do produkcji
IL-4, która sprzyja syntezie IgE [31].
Zaburzenia funkcjonalne uk³adu odpornociowego
w atopowym zapaleniu skóry
Liczne badania wskazuj¹ na wystêpowanie zaburzeñ
mechanizmów odpornoci zarówno humoralnej, jak i komórkowej u chorych z AZS [32,33]. Szczególnie istotne,
w wietle wspó³czesnego pimiennictwa, zaburzenia wymieniono w tabeli II.
Wiele z obserwowanych zmian parametrów uk³adu
odpornociowego obserwuje siê przede wszystkim w okresach zaostrzenia, podczas gdy w remisji dochodzi do ich
cofania siê lub zmniejszenia ich nasilenia [9,33,34]. Mechanizmy patogenetyczne zwi¹zane z interakcj¹ komórek zapalnych w AZS zosta³y szczegó³owo omówione
w innych pracach. Konsekwencj¹ powy¿szych zaburzeñ
funkcji uk³adu odpornoci jest tak¿e wzrost podatnoci na
zaka¿enia.
Obni¿enie odpornoci na infekcje w AZS
Ju¿ od pocz¹tków badañ nad patogenez¹ AZS wskazywano na zaburzenia zarówno odpornoci humoralnej,
jak i komórkowej. U chorych z AZS obserwuje siê
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Tabela II. Najwa¿niejsze zaburzenia uk³adu odpornociowego
stwierdzane w atopowym zapaleniu skóry

 znaczne podwy¿szenie poziomu immunoglobuliny IgE










i swoistych przeciwcia³ tej klasy przeciw alergenom wziewnym i pokarmowym [9,18]
zaburzenie równowagi miêdzy subpopulacjami limfocytów
T pomocniczych Th2 i Th1, oraz zwi¹zana z tym zmiana
profilu syntetyzowanych cytokin [14]
zwiêkszenie ekspresji FceRII/CD23 na komórkach jednoj¹drzastych krwi obwodowej [103,104]
obni¿enie liczby limfocytów T, szczególnie CD8+ (Ts/Tc),
co powoduje podwy¿szony wskanik CD4:CD8 (Th:Ts)
[34,105]
zaburzenie funkcji limfocytów Ts oraz liczby i funkcji komórek NK [38]
zmniejszenie odpowiedzi proliferacyjnej limfocytów na mitogeny [38,44,45]
zaburzenia chemotaksji oraz zdolnoci do generacji wolnych rodników przez granulocyty [38,50-52,54]
wzrost liczby komórek tucznych w skórze [9]
potencjalna rola kompleksów IgE-anty-IgE, które mog¹
uczestniczyæ w aktywacji uk³adu dope³niacza [106]
wzrost produkcji peptydyloleukotrienów [107]

zwiêkszon¹ podatnoæ na zaka¿enia wirusowe (Herpes,
Vaccinia, Coxackie A16), bakteryjne, jak i grzybicze (Pityrosporum ovale, Trichophyton rubrum) [9]. Zmniejszona odpornoæ na infekcje dotyczy przede wszystkim,
choæ nie wy³¹cznie, skóry. Niektórzy podkrelaj¹ równie¿
wiêksz¹ czêstoæ wystêpowania infekcji dróg moczowych
u chorych z AZS [35]. Podstawowymi objawami zaburzenia odpornoci humoralnej w AZS jest obni¿enie poziomów IgA i IgM. Najwiêksze jednak znaczenie dla
zmniejszonej odpornoci na infekcje u tych chorych maj¹
zaburzenia odpornoci komórkowej. Dowodz¹ tego badania wskazuj¹ce na obni¿enie odpowiedzi na alergeny kontaktowe (odczyn nadwra¿liwoci typu pónego po DNCB),
zahamowanie reakcji skórnych typu opónionego (odczynu tuberkulinowego [36] oraz na antygeny Candida i Streptococcus [37]).
U podstaw obserwowanych zaburzeñ odpornoci komórkowej w przebiegu atopowego zapalenia skóry mo¿e
le¿eæ niedobór limfocytów subpopulacji Th1 i produkcji
IFN-γ. Z niedoborem IFN-γ wi¹¿e siê tak¿e zmniejszon¹
liczbê i obni¿on¹ aktywnoæ komórek NK [38]. Wg Lacoura po infekcjach dochodzi do czasowej poprawy stanu klinicznego chorych, ze wzglêdu na wymuszenie przesuniêcia profilu syntetyzowanych cytokin z typu Th2 do
Th1 [39,40].
Ze zmniejszon¹ produkcj¹ IFN-γ mo¿na powi¹zaæ
obni¿enie liczby kr¹¿¹cych limfocytów T, zw³aszcza Tc/c
(CD8+) [38,41], co przejawia siê podwy¿szonym stosunkiem limfocytów CD4+/CD8+ we krwi obwodowej, jak
równie¿ w obrêbie zmian skórnych [42]. Ellis i wsp. za-

obserwowali, ¿e stosunek CD4/CD8 ulega zmniejszeniu
w toku skutecznego leczenia chorych z AZS [43]. Jednoczenie istniej¹ badania wskazuj¹ce na obni¿enie odpowiedzi proliferacyjnej na mitogeny u chorych z AZS
[38,44]. Stwierdzono obni¿enie transformacji blastycznej
limfocytów krwi obwodowej po stymulacji mitogenami
(fitohemaglutynin¹, PWM - mitogenem szkar³atki) oraz
przeciwcia³ami anty-CD3 (OKT-3) [36,44]. Badania transformacji blastycznej limfocytów pod wp³ywem superantygenów gronkowcowych SEB wykaza³y natomiast podwy¿szenie odpowiedzi [45,46].
Znaczenie opisanych zaburzeñ czynnociowych limfocytów i ich zwi¹zek z infekcjami oraz kolonizacj¹ bakteryjn¹ skóry i b³on luzowych wymaga obecnie wyjanienia.
Zwraca równie¿ uwagê rola samej IgE w zwiêkszonej podatnoci na infekcje. W zespo³ach zwi¹zanych z hyperimmunoglobulinemi¹ E (HIES) (np. zespó³ Joba, AZS)
wystêpuj¹ czêsto nawracaj¹ce skórne infekcje bakteryjne, szczególnie szczepami Staphylococcus aureus, jak
i grzybicze (Pityrosporum ovale) [47-49]. U chorych
z atopowym zapaleniem skóry i podwy¿szonym poziomem
IgE dochodzi do upoledzenia chemotaksji granulocytów
[50-52]. Jednak¿e nadal nie dowodzi to zwi¹zku przyczynowo-skutkowego pomiêdzy poziomami IgE a upoledzeniem odpornoci. Hanifin i wsp. stwierdzili nawet obecnoæ bli¿ej nieokrelonego inhibitora chemotaksji we krwi
chorych w okresie zaostrzenia AZS [53]. Zahamowanie
to mo¿e byæ zale¿ne przede wszystkim od dzia³ania na
granulocyty histaminy uwalnianej z mastocytów w toku
alergicznego zapalenia [54]. Ostatnie badania [51] 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 [51]. Opisane zmiany mog¹
najprawdopodobniej u³atwiæ kolonizacjê bakteryjn¹ u
pacjentów z podwy¿szonymi poziomami IgE. Badaj¹c korelacje miêdzy poziomami IgE a nasileniem kolonizacji bakteryjnej w zmianach skórnych, stwierdzilimy nasilenie intensywnoci kolonizacji u chorych ze znacznie podwy¿szonymi poziomami IgE. W tej grupie chorych eliminacja bakterii ze skóry w toku leczenia by³a istotnie upoledzona.
Jako istotny czynnik predysponuj¹cy do kolonizacji
bakteryjnej na skórze chorych z AZS podkrela siê tak¿e
rolê zmian sk³adu lipidów oraz kwasów t³uszczowych
w skórze. W naskórku (zw³aszcza w warstwie rogowej)
chorych stwierdzono znamienne zmniejszenie zawartoci
ceramidów (szczególnie typu I i III), a zwiêkszenie zawartoci cholesterolu [55]. Zaburzenia te, a w szczególnoci zmniejszenie zawartoci ceramidu typu III, s¹ z kolei zwi¹zane z utrat¹ przez skórê funkcji bariery odpornociowej, co u³atwia kolonizacjê bakteryjn¹. Przyczyny
zmniejszonej zawartoci ceramidów nie s¹ jasne, chocia¿
w skórze chorych z AZS stwierdzono nadmiern¹

Adamek-Guzik T., Guzik T, Czerniawska-Mysik G., Pryjma J. Znaczenie obni¿onej odpornoci . . .

aktywnoæ enzymów (szczególnie acylazy sfingomieliny)
uczestnicz¹cych w metabolizmie sfingomieliny [56].
Zwiêkszona aktywnoæ acylazy sfingomieliny prowadzi
do powstania sfingozylfosforylcholiny, która jest czynnikiem prozapalnym i powoduje miêdzy innymi indukcjê
moleku³ adhezyjnych na powierzchni keratynocytów [57].
Zmiana sk³adu sfingozyn w naskórku mo¿e ponadto prowadziæ do utraty jego w³aciwoci bakteriostatycznych [58].
Kolonizacjê bakteryjn¹ w AZS mo¿e równie¿ u³atwiaæ
zmieniony sk³ad kwasów t³uszczowych w warstwie ³oju
pokrywaj¹cego skórê u chorych. Heczko i wsp. wykazali, i¿ niedobór kwasów nasyconych o redniej d³ugoci ³añcucha (kaprynowy, kaprylowy i laurynowy) mo¿e prowadziæ do zaburzenia funkcji odpornociowych naskórka
i b³on luzowych, ze wzglêdu na ich hamuj¹cy wp³yw na
wzrost S. aureus [59].
Dodatkowym, ale bardzo wa¿nym, czynnikiem umo¿liwiaj¹cymi ³atw¹ kolonizacjê bakteryjn¹ jest uszkodzenie
naturalnej bariery odpornociowej skóry, wystêpuj¹ce
u chorych z AZS w wyniku stanu zapalnego i drapania
[60], jak równie¿ zmiany pH skóry w kierunku pH zasadowego. Stwierdzono bowiem, i¿ optymalne pH dla adhezji S. aureus do keratynocytów to pH=7,0-8,0 [61].
Reasumuj¹c, zarówno zaburzenie funkcji swoistych,
jak i nieswoistych mechanizmów odpornoci towarzysz¹ce AZS mog¹ sprzyjaæ zaka¿eniom (ryc.1).
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doros³ego cz³owieka [62-64]. Oprócz S. aureus, gatunki
bytuj¹ce w skórze cz³owieka nale¿¹ do gronkowców koagulazo-ujemnych. Najwa¿niejsze z nich to S. epidermidis i S. saprophyticus oraz S. hominis. Stanowi¹ one
sk³adnik prawid³owej flory bakteryjnej skóry ludzkiej, uk³adów pokarmowego i czêsto oddechowego. Najczêciej
stwierdzane s¹ one w przedsionku nosa, na b³onie luzowej nosa i gard³a oraz na powierzchni skóry.
Jedynym koagulazo-dodatnim gronkowcem powszechnie kolonizuj¹cym skórê i b³ony luzowe cz³owieka jest S. aureus. Na ogó³ nie wystêpuje na skórze zdrowych osób, kolonizuje natomiast b³ony luzowe nosa (u ok.
35% zdrowych osób) i gard³a [62,64]. Nosicielstwo S. aureus w zdrowej populacji ludzkiej waha siê w ró¿nych
badaniach od 18-40% [65,66]. Na podstawie metaanalizy
ponad 40 prac wyznaczono redni¹ kolonizacji b³ony luzowej nosa w populacji na 37,5% [67]. Ogólnie, uwa¿a
siê ¿e u ok. 20% osób wystêpuje tzw. nosicielstwo sta³e
(persistent carriers), podczas gdy u ±60% kolonizacja
wystêpuje jedynie okresowo. Pozosta³e 20% populacji
niemal nigdy nie jest kolonizowane przez S. aureus [67].
Czynniki decyduj¹ce o przynale¿noci do jednej z tych
grup nie s¹ jasne [66].
Zasiedlenie organizmu przez Staphylococci ma miejsce czêsto ju¿ w okresie niemowlêcym, w którym ród³em jest matka lub personel szpitalny. Zaka¿enia noworodków szpitalnymi szczepami S. aureus, opornymi na
antybiotyki β-laktamowe (MRSA-Methycyllin Resistant
IgE
Staphylococcus
Aureus) mo¿e nawet prowadziæ do groIL-4
B
Th2
Mastocyt
nej
dla
¿ycia
sepsy
gronkowcowej [64]. Gronkowce mog¹
IL-4
byæ równie¿ przyczyn¹ zaka¿eñ oportunistycznych np.
IgE
Th1
uk³adu moczowego lub oddechowego [64].
Histamina
CD8+
transformacji IFN-γ
W niektórych stanach patologicznych kolonizacja b³on
blastycznej
NK
limfocytów
luzowych i skóry jest znacznie nasilona. Nale¿¹ do nich
?
miêdzy innymi stany po zabiegach operacyjnych, niewydolnoæ nerek wymagaj¹ca dializy otrzewnowej, zespo³y
odpornoci
bariery
funkcji granulocytów
?
komórkowej
odpornociowej skóry
obojêtnoch³onnych
obni¿onej odpornoci (m.in. AIDS). Niew¹tpliwie jednak
najczêciej kolonizacjê skóry przez S. aureus stwierdza
odpornoci na infekcje wirusowe
siê u chorych z AZS [62].
u³atniona kolinizacja bakteryjna i grzybicza skóry
i b³on luzowych
Jak podkrelono wczeniej, gronkowce rzadko izoluje
utrudnienie eliminacji kolinizacji bakteryjnej zmian skórnych
siê ze skóry zdrowych osób, natomiast u chorych z AZS
Ryc. 1. Hipotetyczna rola zaburzeñ funkcjonalnych w obrêbie wystêpuj¹ u 75-100% [68] w obrêbie zmian skórnych, a u
uk³adu odpornociowego w zmniejszonej odpornoci na infek- 30-50% w obrêbie niezmienionej skóry [4]. Wykazano takcje bakteryjne, grzybicze i wirusowe (skóry).
¿e, ¿e u dzieci z AZS, intensywnoæ kolonizacji koreluje
ze stanem klinicznym [69,70], a tak¿e ¿e poprawa stanu
klinicznego w toku leczenia klasycznego (preparat antyhiWystêpowanie i znaczenie kolonizacji skóry oraz staminowy oraz miejscowo steryd) jest zwi¹zana z ustêpozaka¿eñ przez S. aureus w AZS
waniem kolonizacji okolicy zmian skórnych przy braku zmian
Staphylococcus aureus nale¿y do rodziny Micrococ- kolonizacji innych obszarów skóry i b³on luzowych (ryc.2).
caceae, któr¹ tworz¹ cztery rodzaje: Micrococcus, StaNie jest jasne czy zasiedlanie skóry chorobowo niephylococcus, Stamatococcus oraz Planococcus. G³ów- zmienionej, ran pooperacyjnych oraz obszarów skóry
nym rezerwuarem gronkowców (Staphylococci) w przy- zmienionej polega na autoinfekcji, której ród³em jest jerodzie jest cz³owiek. Rodzaj gronkowców obejmuje ok. den z rezerwuarów (np. przedsionek nosa), czy te¿ do40 gatunków, z których 12 mo¿e kolonizowaæ organizm chodzi do równoczesnych infekcji ró¿nymi szczepami.
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Ryc.2. Kolonizacja bakteryjna skóry oraz b³on luzowych nosa
i gard³a w okresie zaostrzenia (0) oraz w toku leczenia (po 4 oraz
12 tygodniach) doustnymi preparatami antyhistaminowymi
i miejscowo steroidami. Znamienne statystycznie zmniejszenie
siê wystêpowania kolonizacji S. aureus dotyczy tylko zmian
skórnych (p<0,001- test χ2). Pozosta³e zmiany nie s¹ znamienne
statystycznie.

Nos i gard³o s¹ najczêstszym ród³em autoinfekcji skóry u chorych z AZS, zaobserwowano bowiem, i¿ typ fagowy patogenów izolowanych ze skóry chorych pokrywa siê
z rodzajem mikroorganizmu wystêpuj¹cego w nosie [71].
Mechanizmy nasilonej kolonizacji skóry i b³on luzowych w AZS zwi¹zane z cechami S. aureus
Obok szeregu omówionych ju¿ endogennych czynników sprzyjaj¹cych kolonizacji bakteryjnej skóry i b³on luzowych oraz zwi¹zanej z tym obni¿onej odpornoci na infekcje, rozwa¿a siê równie¿ rolê udzia³u czynników uwalnianych przez S. aureus w u³atwianiu kolonizacji bakteryjnej.
Charakterystyczn¹ cech¹ infekcji skóry przez S. aureus jest jej powierzchowny charakter. Morishita i wsp.
[72] w badaniach w mikroskopie wietlnym i elektronowym wykazali w przewa¿aj¹cej wiêkszoci obecnoæ
kolonii S. aureus w warstwie rogowej naskórka. Rozproszone bakterie stwierdza siê tak¿e w g³êbszych warstwach
naskórka, jednak nawet w zaostrzonych zmianach wiêkszoæ bakterii kolonizuje warstwy powierzchowne [72].
W tej samej pracy, za pomoc¹ barwienia czerwieni¹ rutenow¹, wykazano znaczne zwiêkszenie warstwy glikokaliks bakterii izolowanych ze skóry chorych z AZS. Najprawdopodobniej w nasilonej adhezji S. aureus do keratynocytów u chorych na AZS bierze udzia³ tak¿e wiele
bia³ek otoczki i ciany komórkowej (bia³ko A, koagulaza,
CF-clumping factor, oraz bia³ka wi¹¿¹ce fibronektynê)
[61,68].
Szczepy S. aureus izolowane od chorych z AZS, produkuj¹ ca³y szereg enzymów proteolitycznych [73]. Charakterystyczne, i¿ jednym z enzymów uwalnianych przez
S. aureus u chorych z AZS jest ceramidaza [74], tak wiêc

kolonizacja bakteryjna prawdopodobnie przyczynia siê
dodatkowo do niedoboru tego istotnego sk³adnika bariery
naskórkowej.
Podobnie nasze eksperymenty oparte o typowanie
marorestrykcyjne z zastosowaniem elektroforezy pulsowej (PFGE) sugeruj¹, i¿ pewne typy genetyczne S. aureus trudniej ulegaj¹ eliminacji ze zmian skórnych ni¿ inne
(J. Pryjma, T. Guzik obserwacje nie publikowane). Czym
ró¿ni¹ siê te typy genetycznie nie wiadomo, ale mo¿na
spekulowaæ, i¿ ró¿nice mog³yby dotyczyæ generacji enzymów proteolitycznych lub toksyn bakteryjnych. Jedna
z niedawno opublikowanych prac nie wykaza³a jednak
zwi¹zku ró¿nych alleli polimorfizmu genetycznego w obrêbie genów koduj¹cych koagulazê ani bia³ko A z przetrwa³¹ kolonizacj¹ bakteryjn¹ b³ony luzowej nosa. Badania te, aczkolwiek bardzo interesuj¹ce, dotyczy³y jednak
jedynie zdrowych osób. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ ró¿ne warianty genetyczne bakterii, w po³¹czeniu z predyspozycj¹
atopow¹, mog¹ mieæ odmienne efekty na kolonizacjê bakteryjn¹ skóry w AZS. Nie jest te¿ jasne, czy i w jakim
stopniu flora bakteryjna kolonizuj¹ca skórê zdrow¹ i zmiany skórne u chorych z AZS ró¿ni siê od bakterii powoduj¹cych powa¿ne g³êbokie infekcje skóry oraz zaka¿enia
ogólnoustrojowe.
Rola S. aureus w patogenezie atopowego zapalenia
skóry
Wydaje siê, ¿e kolonizacja skóry przez S. aureus, jest
nie tylko biernym przejawem obni¿onej odpornoci bariery skórnej, ale odgrywa te¿ znacz¹c¹ rolê w rozwoju obrazu choroby (ryc.3). Wskazuj¹ na to miêdzy innymi obserwowane korelacje pomiêdzy ilociowym nasileniem
kolonizacji bakteryjnej w zmianach skóry (iloæ bakterii
na cm2) a zaawansowaniem klinicznym zmian skórnych
[75]. S. aureus wywo³uje reakcje zapalne poprzez dzia³anie szeregu czynników, szczególnie bia³ek ciany komórkowej oraz egzotoksyn. Ju¿ we wczesnych badaniach nad
rol¹ S. aureus w patogenezie AZS wykazywano wystêpowanie nadwra¿liwoci typu natychmiastowego na alergeny S. aureus u chorych z AZS [9,75]. Nowsze badania
wykaza³y obecnoæ swoistych przeciwcia³ klasy IgE przeciwko S. aureus lub produkowanych przez niego toksyny
[76-78]. Pacjenci z AZS, w przeciwieñstwie do chorych
z zespo³ami hiperimmunoglobulinemii E, wytwarzaj¹ mniej
swoistych przeciwcia³ przeciw poszczególnym antygenom
ciany komórkowej bakterii [47,79,80], co mo¿e wi¹zaæ
siê z bardziej powierzchown¹, ni¿ w zespole hiperimmunoglobulinemii E, penetracj¹ bakterii. Istniej¹ jednak doniesienia wykazuj¹ce obecnoæ swoistych przeciwcia³
przeciw kwasowi tejcholowemu, bêd¹cemu sk³adnikiem
ciany komórkowej S. aureus u znacz¹cej czêci
(40-60%) chorych z AZS [71,81]. Sk³adowe ciany komórkowej S. aureus (peptydoglikan, kwas tejcholowy oraz
bia³ko A) mog¹ ponadto bezporednio uwalniaæ histami-
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niej wi¹zane s¹ przez makrofagi (i komórki Langerhansa), które nastêpnie wydzielaj¹ cytokiny prozapalne.
IgE
U chorych z atopowym zapaleniem skóry stwierdzono
obecnoæ
swoistych przeciwcia³ IgE skierowanych
USZKODZENIA SKÓRY
HISTAMINA
g³ównie przeciw SE-A,B i TSST-1 [3,78], a badania kliniczne wykaza³y korelacjê pomiêdzy mianem swoistych
S. aureus
przeciwcia³ anty-SE-B w surowicy a zaawansowaniem
klinicznym AZS [78], co w po³¹czeniu z wczeniej opisywan¹ korelacj¹ z zaawansowaniem zmian skórnych jeszcze bardziej przekonuje o patogenetycznym znaczeniu
IgA, IgG
S. aureus w AZS.
P ro t e a zy
Sk³adniki ciany
Enterotoksyny gronkowcowe dzia³aj¹ jednak przede
komórkowej
cytotoksycznoæ
wszystkim jako superantygeny. Superantygeny (SA) to
N
bia³ka, charakteryzuj¹ce siê zdolnoci¹ do aktywowania
KER
Y
S
TO K
do 30% limfocytów T, podczas gdy antygeny konwencjoIgE
nalne aktywuj¹ maksymalnie 0,1%. SA dzia³aj¹ poprzez
sIgE
³¹czenie cz¹steczek HLA II z receptorami limfocytów T
Ly
(w obrêbie obszaru V ³añcucha β receptora), poza miejLC
scem wi¹¿¹cym antygeny konwencjonalne.
aktywacja komórek
Superantygenowe toksyny S. aureus aktywuj¹ te¿
tucznych/bazofiliów
komórki Langerhansa, wi¹¿¹c siê z HLA-DR na ich poCYTOKINY
wierzchni [31,89]. Ostatnio wykazano natomiast, i¿ w toku
PROZAPALNE
HISTAMINA
procesów zapalnych dochodzi do ekspresji cz¹steczek
HLA klasy II na powierzchni keratynocytów. Komórki te
nie s¹ zdolne do prezentowania konwencjonalnych antyNASILENIA ZMIAN SKÓRNYCH
genów, jednak¿e w obecnoci superantygenów mog¹ silnie aktywowaæ limfocyty T [90]. Stwierdzono te¿, i¿ wskuRyc. 3. Hipotetyczna rola S. aureus w patogenezie AZS. Nasile- tek aktywacji keratynocytów przez SE-B, SE-A oraz bianie zmian skórnych i odczynowoci alergicznej jest efektem ³ko A i α-toksynê, dochodzi do uwalniania cytokin cytopo³¹czonego prozapalnego i cytotoksycznego dzia³ania struk- toksycznych i prozapalnych, jak IL-1 i TNF-α [91].
tur bakteryjnych i toksyn. Elementy ciany komórkowej i otoczKomórki jednoj¹drzaste, izolowane z krwi chorych na
ki (np. bia³ko A) s¹ alergenami, ale tak¿e indukuj¹ TNF-α oraz
AZS,
stymulowane w hodowli enterotoksynami, a w szczestymuluj¹ limfocyty T. Egzotoksyny bakteryjne dzia³aj¹ na komórki Langerhansa, limfocyty, a tak¿e na keratynocyty nasila- gólnoci SE-B produkuj¹ znamiennie wiêcej IL-4, IL-5,
j¹c proces zapalny.
a mniej IFN-γ, ni¿ komórki izolowane od zdrowych dawców. Ten profil produkcji cytokin nasila produkcjê IgE
i aktywacjê eozynofilów [92]. Jedn¹ z wa¿niejszych cynê z bazofilów i mastocytów [82-84], jak równie¿ modu- tokin zwi¹zanych z aktywacj¹ i chemotaksj¹ eozynofilów
lowaæ produkcjê immunoglobulin, hamuj¹c syntezê IgG jest RANTES (Regulated on Activation, Normal T cell
Expressed and Secreted). Morishita i wsp. [72] wykai IgA, a nasilaj¹c syntezê IgE [85].
Wykazano, ¿e zarówno bia³ka ciany komórkowej (np. zali, i¿ inkubacja wycinków skóry z SE-B nasila ekspresjê
bia³ko A) [86], jak i egzotoksyny (np. SEB) [87] stosowa- RANTES mRNA w keratynocytach. Przy pomocy barne na niezmienion¹ skórê mog¹ wywo³ywaæ zmiany za- wienia immunohistochemicznego wykazali oni ponadto
palne identyczne lub zbli¿one do obserwowanych w AZS. obecnoæ SE-B na powierzchni eozynofilów w skórze chorych z AZS.
Wiele szczepów S. aureus zdolnych jest do produkcji
S. aureus uwalnia tak¿e szereg enzymów proteolienterotoksyn (staphylococcal enterotoxins  SEtycznych,
lipaz nukleaz i hemolizyn, które mog¹ uszkaA,B,C,D,E, exfoliative toxin  ET oraz toxic shock syndrom toxin  TSST-1) [88]. Badania szczepów uzyska- dzaæ komórki naskórka i skóry oraz u³atwiaæ penetracjê
nych od chorych na AZS wykaza³y, i¿ 57-65% posiada bakterii w skórze. Uwalniana ceramidaza prowadzi do
zdolnoæ do produkcji tych toksyn [3,78]. Znaczenie tok- powstawania metabolitów [74], które (jak np. wspomniasyn gronkowcowych w patogenezie AZS by³o w ostat- na wczeniej sfingozylfosforylocholina) indukuj¹ eksprenich latach przedmiotem szczególnie intensywnych ba- sjê cz¹steczek adhezyjnych na keratynocytach, nasilaj¹c
dañ. Egzotoksyny w AZS wykazuj¹ podwójne dzia³anie. odczyny zapalne [57].
Reasumuj¹c, z dostêpnych obecnie badañ wynika, ¿e
Po pierwsze dzia³aj¹ podobnie do aeroalergenów i penekolonizacja
zmian skórnych przez S. aureus mo¿e
truj¹c skórê nasilaj¹ reakcje zapalne. NajprawdopodobY
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znacz¹co przyczyniaæ siê do zaostrzania i nasilania odczynów zapalnych. Nie jest jednak jasne, jakie czynniki
sprzyjaj¹ nasilonej i przetrwa³ej kolonizacji bakteryjnej
skóry, ani w jakim stopniu wystêpuje korelacja pomiêdzy
obecnoci¹ i liczb¹ drobnoustrojów a stanem klinicznym,
a tak¿e aktualnym stanem uk³adu odpornoci.
Leczenie AZS a kolonizacja przez S. aureus
Ze wzglêdu na z³o¿onoæ patogenezy AZS istnieje
wiele mo¿liwoci terapeutycznych modyfikuj¹cych przebieg choroby. W leczeniu najczêciej obecnie stosowane
s¹ rodki nawadniaj¹ce skórê, unikanie alergenów oraz
czynników dra¿ni¹cych skórê (szczególne typy myde³,
kosmetyki), zmniejszanie odczynu zapalnego skóry  miejscowo stosowane maci sterydowe o umiarkowanej sile
dzia³ania oraz doustne rodki przeciwhistaminowe i zmniejszaj¹ce wi¹d. Poznanie roli i znaczenia infekcji gronkowcowych w zaostrzaniu zmian skórnych AZS prowadzi do
w³¹czania do leczenia miejscowych, a wg niektórych prac
nawet ogólnych rodków przeciwbakteryjnych. G³ównymi lekami, które znalaz³y zastosowanie w AZS s¹ mupirocyna i kwas fusydynowy. Ich szczególn¹ skutecznoæ
w leczeniu kolonizacji S. aureus wykazano w randomizowanych badaniach [93,94]. Jedynie pojedyncze prace
wskazuj¹ na skutecznoæ stosowania doustnej antybiotykoterapii w leczeniu zaostrzeñ AZS. Nie ma jednak jasnych kryteriów, u których chorych antybiotykoterapia jest
konieczna, co jest szczególnie wa¿nym klinicznie pytaniem w erze wzrastaj¹cej opornoci bakterii na antybiotyki. W tej sytuacji szczególnie istotne zdaje siê byæ maksymalne ograniczenie koniecznoci stosowania antybiotykoterapii tylko do chorych, u których leczenie innymi metodami nie doprowadza do zadowalaj¹cej poprawy klinicznej
i/lub nie doprowadza do znikniêcia S. aureus ze skóry.
Wykazano równie¿ znamienn¹ eradykacjê kolonizacji
bakteryjnej S. aureus przy zastosowaniu innych rodków
zmniejszaj¹cych stan zapalny (np. miejscowo stosowanych maci sterydowych) bez dodatku preparatu przeciwbakteryjnego [95-97]. Wyniki leczenia preparatami
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