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Postêpy w rozumieniu zespo³u atopowego zapalenia
skóry *: drobnoustroje i makrolaktony
Advances in atopic dermatitis: microbes and macrolactones
MARK B OGUNIEWICZ
Division of Pediatric Allergy-Immunology, Department of Pediatrics, National Jewish Medical and Research Center and University
of Colorado School of Medicinei
W pracy omówiono nowe informacje dotycz¹ce patogenezy
zespo³u atopowego zapalenia skóry (ZAZS). Skóra pacjentów z ZAZS
ulega silnej kolonizacji przez szczepy S. aureus, szczególnie
w obszarach wykazuj¹cych cechy zapalenia mediowanego przez
limfocyty Th2 (z uwagi na stymulowan¹ przez IL-4 ekspresjê
fibronektyny). Zaobserwowano ponadto, ¿e pacjenci wytwarzaj¹
swoiste IgE dla toksyn S. aureus znajduj¹cych siê w obrêbie ich skóry,
jak równie¿ posiadaj¹ powierzchniowe FcεRI  wi¹¿¹ce IgE.
W badaniach w³asnych wykazano, ¿e zarówno w obrêbie zmian
o przebiegu ostrym, jak i zmian chorobowych przewlek³ych, brakuje
β-defensyny-2 i kadhelcydyny LL-37  bia³ek posiadaj¹cych
aktywnoæ przeciw drobnoustrojom. Podkrela siê ponadto istotn¹
rolê kadhelcydyny w hamowaniu replikacji wirusa ospy i tworzeniu
siê ognisk tego wirusa.
Stosowane miejscowo inhibitory kalcyneuryny, takie jak takrolimus
i pimekrolimus, wykazuj¹ du¿¹ skutecznoæ i bezpieczeñstwo
stosowania. Sugeruje siê zastosowanie miejscowych inhibitorów
kalcyneuryny jako leków pierwszego rzutu w leczeniu ZAZS,
a glikokortykosteroidów jako leków ratunkowych.
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The most recent studies provided new information on the
pathogenesis of atopic dermatitis (AD). Patients with AD are colonized
by high numbers of S. aureus mostly in skin lesions at sites with
Th2-mediated inflammation (due to IL-4 induced expression of
fibronectin) but also on uninvolved areas of skin. It was observed that
patients wit AD produce toxin-specific IgE to the toxins secreted by
S. aureus and they have surface FcεRI-bound IgE in the skin. We have
showed that both acute and chronic lesions were deficient in β-defensin2 and cathelcidin LL-37 being antimicrobial peptides. The date point
out the role of cathelcidin in inhibition of vaccine virus replication and
vaccine pox formation.
Topical calcineurin inhibitors including tacrolimus and pimecrolimus
have been developed as a nonsteroidal treatment option. These studies
suggest a rationale for using topical calcineurin inhibitors as first line
therapy and using topical corticosteroids as rescue therapy.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), 169-173
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Zespó³ atopowego zapalenia skóry (ZAZS) jest powszechnie wystêpuj¹c¹ przewlek³¹ chorob¹ zapaln¹ skóry o charakterze nawracaj¹cym, przebiegaj¹c¹ z nasilonym wi¹dem. Charakteryzuje siê ona zarówno systemowymi, jak i narz¹dowoswoistymi zaburzeniami regulacji
immunologicznej, obejmuj¹cymi komórki strukturalne i nap³ywaj¹ce do miejsca zapalenia [1]. Sta³y wzrost czêstoci wystêpowania ZAZS idzie w parze ze wzrostem czêstoci wystêpowania astmy oskrzelowej u dzieci, co sugeruje wspólne czynniki wyzwalaj¹ce oraz pozostaje

w zgodzie z czêstoci¹ wystêpowania innych chorób atopowych u dzieci z zespo³em atopowego zapalenia skóry
[2]. W najnowszych badaniach wykazano wystêpowanie
receptorów powierzchniowych FcεRI  wi¹¿¹cych IgE
w skórze osób z aktywn¹ postaci¹ ZAZS oraz u osób
z astm¹ oskrzelow¹ i alergicznym nie¿ytem nosa [3]. Nie
stwierdzono natomiast wystêpowania tych receptorów
w skórze pacjentów z powy¿szych grup w okresie remisji,
co mo¿e sugerowaæ ogólnoustrojow¹ regulacjê chorób atopowych. Wed³ug ostatnich doniesieñ szacuje siê, ¿e 17%

* Wed³ug zaleceñ zespo³u ekspertów World Allergy Organization (WAO) w³aciwym okreleniem zespo³u atopowego zapalenia
skóry jest wyprysk atopowy
T³umaczenie: Monika Jêdrzejczak
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dzieci szkolnych w Stanach Zjednoczonych choruje na
ZAZS [4]  podobn¹ czêstoæ stwierdza siê w Europie i Japonii [5]. U czêci pacjentów do wystêpowania zaostrzeñ
ZAZS przyczyniaj¹ siê sk³adniki po¿ywienia i alergeny
wziewne [6,7]. Niemniej jednak czynniki o charakterze
immunologicznym nie wyjaniaj¹ w pe³ni przewlek³ego procesu zapalnego u czêci pacjentów z ZAZS, szczególnie
u osób z wewn¹trzpochodn¹ form¹ choroby [8].
Staphylococcus aureus i zespó³ atopowego zapalenia
skóry
W przeciwieñstwie do pacjentów z innymi przewlek³ymi chorobami skóry, takimi jak ³uszczyca, skóra pacjentów z ZAZS ulega silnej kolonizacji przez szczepy
S. aureus, nawet na obszarze niezajêtym przez proces
chorobowy skóry [9]. Nawracaj¹ce okresy nasilonego
wi¹du i drapania mog¹ u³atwiaæ wnikanie S. aureus,
gdy¿ dochodzi do przerwania ci¹g³oci naskórka i wyeksponowania zewn¹trzkomórkowych cz¹stek adhezyjnych
macierzy, takich jak fibronektyna czy fibrynogen [10]. Dodatkowo w obrêbie zmian chorobowych u pacjentów
z ZAZS, odnotowano znacznie czêstsze osiedlanie siê
S. aureus w obszarach wykazuj¹cych cechy zapalenia
mediowanego przez limfocyty Th2 z uwagi na stymulowan¹ przez IL-4 ekspresjê fibronektyny [11]. S. aureus
mo¿e równie¿ nasilaæ lub podtrzymywaæ proces zapalny
w skórze poprzez uwalnianie toksyn takich jak: enterotoksyny A, B lub C i toksyna-1 wywo³uj¹ca wstrz¹s toksyczny. Zachowuj¹c siê jak superantygeny, toksyny mog¹
aktywowaæ du¿¹ liczbê limfocytów T oraz innych komórek efektorowych uk³adu immunologicznego [13,14]. Zaobserwowano, ¿e pacjenci wytwarzaj¹ swoiste IgE dla
toksyn znajduj¹cych siê w obrêbie ich skóry. Stwierdzono, ¿e poziom swoistych IgE w surowicy lepiej koreluje
z ciê¿koci¹ przebiegu choroby ni¿ ca³kowity poziom IgE
[15]. Superantygeny mog¹ indukowaæ opornoæ limfocytów T na dzia³anie glikokortykosteroidów, prowadz¹c do
rozwoju sterydoopornej postaci ZAZS [16]. Podczas
gdy terapia neutralizuj¹ca toksyny jest niedostêpna (mimo
i¿ w preparatach immunoglobulin podawanych do¿ylnie
stwierdzono przeciwcia³a neutralizuj¹ce toksyny [17]) wykazano, ¿e leczenie przeciwzapalne obejmuj¹ce miejscowo stosowane glikokortykosteroidy [18] i najnowsze odkrycie, miejscowo stosowane inhibitory kalcyneuryny [19]
hamuje kolonizacjê S. aureus. Takie postêpowanie jest
bardziej praktyczne ni¿ próby wielokrotnego podawania
antybiotyków, po których z regu³y nastêpuje szybka powtórna
kolonizacja [9] i mog¹ powstawaæ szczepy oporne.
Odpornoæ wrodzona i zespó³ atopowego zapalenia
skóry
Wrodzona odpowied immunologiczna odgrywa istotn¹ rolê w zapobieganiu infekcjom wywo³ywanym przez
wiele mikroorganizmów [20]. W sk³ad wrodzonego uk³adu immunologicznego skóry wchodz¹ bia³ka takie jakβ-defensyny i kadhelcydyny, posiadaj¹ce aktywnoæ przeciw

licznym drobnoustrojom: bakteriom, grzybom i wirusom
[21]. Keratynocyty s¹ w skórze g³ównym ród³em bia³ek
o aktywnoci skierowanej przeciw drobnoustrojowym.
Niektóre z bia³ek jak np. β-defensyna-1 ulegaj¹ ci¹g³ej
ekspresji, inne  w³¹czaj¹c w to β-defensynê-2 i kadhelcydyny-LL-37  s¹ syntetyzowane w odpowiedzi na
uszkodzenie skóry lub czynniki prozapalne [22]. Mechanizm dzia³ania kationowych bia³ek o aktywnoci skierowanej przeciwko drobnoustrojom obejmuje przerwanie i
penetracjê b³ony drobnoustroju [23]. Na modelach zwierzêcych wykazano, ¿e bia³ka te odgrywaj¹ kluczow¹ rolê
w odpornoci skóry na infekcje bakteryjne [24]. Niemniej
jednak nie prowadzono do tej pory badañ u ludzi, które
wskazywa³yby, ¿e brak bia³ek o aktywnoci skierowanej
przeciw drobnoustrojom mo¿e predysponowaæ do wyst¹pienia infekcji bakteryjnych.
Bior¹c pod uwagê wiêksz¹ wra¿liwoæ skóry pacjentów z ZAZS na infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze
za³o¿ylimy, ¿e w skórze pacjentów z ZAZS nie ma bia³ek o aktywnoci przeciw drobnoustrojom. Wykazalimy,
¿e zarówno w obrêbie zmian o przebiegu ostrym, jak
i zmian chorobowych przewlek³ych, brakuje β-defensyny-2 i kadhelcydyny LL-37 [25]. W badaniu stwierdzilimy, ¿e Th-2 zale¿ne cytokiny IL-4 i IL-13 w liniach keratynocytów in vitro hamowa³y syntezê bia³ek o aktywnoci skierowanej przeciw drobnoustrojowych. W kolejnym etapie badania wrodzonej odpowiedzi uk³adu immunologicznego w skórze wykorzystalimy technologiê GeneChip microarray. Ekspresja genów indukowanej syntetazy tlenku azotu, ludzkiej β-defensyny-2 i IL-8 by³a
obni¿ona w skórze u pacjentów z ZAZS w porównaniu
do pacjentów z ³uszczyc¹ [26]. W dodatku, badanie
z zastosowaniem Real-time PCR dotycz¹ce ludzkiej β-defensyny-3, bia³ka dzia³aj¹cego bakteriobójczo na S. aureus [27], wykaza³o jego ni¿sz¹ ekspresjê w skórze pacjentów z ZAZS w porównaniu do skóry pacjentów
z ³uszczyc¹. W zwi¹zku z powy¿szym, zahamowanie
ekspresji pewnych genów koduj¹cych bia³ka wykazuj¹ce
aktywnoæ skierowan¹ przeciwko drobnoustrojom
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Ryc. 1. Cytokiny o profilu Th-2 wp³ywaj¹ na wrodzon¹ odpowied uk³adu immunologicznego w przebiegu zespo³u atopowego zapalenia skóry, a - normalna skóra, b - rodowisko Th2
(obecne Il-4, Il-13) (przedrukowano za pozwoleniem Nomura I
i wsp. J Immunol 2003; 171: 3262-3269)
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w odpowiedzi na miejscow¹ podwy¿szon¹ produkcjê cytokin Th-2 zale¿nych mog³oby t³umaczyæ zwiêkszon¹ wra¿liwoæ skóry pacjentów z ZAZS na infekcje wywo³ywane przez ró¿ne organizmy (ryc. 1).
Rosn¹ce niebezpieczeñstwo zastosowania wirusa krowianki jako broni biologicznej zaowocowa³o powstaniem
zaleceñ w celu ponownego wprowadzenia programu
szczepieñ przeciwko ospie. Niestety, pacjenci z ZAZS,
nawet jeli objawy mia³y miejsce tylko w przesz³oci (podobnie jak domownicy mieszkaj¹cy z nimi) powinni zostaæ wykluczeni z profilaktycznego programu szczepieñ,
z uwagi na to, i¿ szczepienia obarczone s¹ ryzykiem wyst¹pienia wyprysku poszczepiennego, mog¹cego potencjalnie prowadziæ do zgonu [29]. W badaniach na modelu
zwierzêcym porównywano myszy pozbawione genu dla
CRAMP (mysi analog LL-37) i myszy grupy kontrolnej
zaszczepione wirusem krowianki i stwierdzono, ¿e zarówno ludzkie, jak i mysie kadhelcydyny hamowa³y tworzenie ognisk wirusa ospy, zmniejsza³y ekspresjê mRNA dla
genu wirusa ospy i modyfikowa³y strukturê wirionu [29].
In vivo do rozwoju ospy dosz³o u czterech z szeciu myszy pozbawionych genu dla CRAMP i tylko u jednej sporód piêtnastu myszy kontrolnych. Dane te wskazuj¹ na
istotn¹ rolê kadhelcydyny w zahamowaniu replikacji wirusa ospy, zarówno in vitro, jak i i in vivo oraz sugeruj¹,
i¿ podatnoæ pacjentów z ZAZS na wyst¹pienie wyprysku po szczepionce mo¿e wynikaæ z braku kadhelcydyn
w skórze. Coraz pe³niejsze zrozumienie wp³ywu zaburzeñ
regulacji uk³adu immunologicznego u pacjentów z ZAZS
na bia³ka o aktywnoci skierowanej przeciw drobnoustrojom i wrodzon¹ odpowied immunologiczn¹ mo¿e prowadziæ do powstania nowych strategii leczenia.
Zmiana sposobów leczenia
Miejscowo stosowane glikokortykosteroidy odgrywa³y
przez ostanie 50 lat g³ówn¹ rolê w leczeniu zespo³u atopowego zapalenia skóry. Uwa¿a siê, ¿e korzyci z ich stosowania przewy¿szaj¹ wystêpuj¹ce objawy uboczne. Niemniej jednak nadmierna obawa przed wyst¹pieniem objawów ubocznych doprowadzi³a do stosowania tej klasy
leków g³ównie w leczeniu objawowym, np. jako leczenie
wprowadzaj¹ce w okresie klinicznej manifestacji ZAZS,
a nastêpnie wycofywano siê z ich stosowania po uzyskaniu poprawy klinicznej. Tak prowadzone leczenie skutkuje
czêsto przebiegiem choroby z licznymi zaostrzeniami i remisjami. Zainteresowanie wzbudzi³y wyniki trzech najnowszych badañ dotycz¹cych stosowanego miejscowo propionianu flutikazonu u pacjentów w wieku do trzech miesiêcy. Wykazano, ¿e u niemowl¹t, u których w pocz¹tkowym okresie uzyskano pe³n¹ kontrolê ZAZS, udawa³o siê
utrzymaæ stan remisji przez d³u¿szy okres stosuj¹c glikokortykosteroid raz dziennie przez dwa dni w tygodniu
[30-32]. Ciekawy jest równie¿ fakt, ¿e stosowanie glikokortykosteroidów na obszary skóry uprzednio zmienione chorobowo, a aktualnie pozostaj¹ce bez zmian patologicznych
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powoduje opónienie wyst¹pienia nawrotów choroby.
Stosowane miejscowo inhibitory kalcyneuryny, takie
jak takrolimus i pimekrolimus, wprowadzono z myl¹ o leczeniu z wy³¹czeniem glikokortykosteroidów [33]. Leki
te nale¿¹ do grupy makrolaktonów i cz¹steczki ich s¹
w przybli¿eniu dwukrotnie wiêksze od cz¹steczek sterydów, co prawdopodobnie wp³ywa na profil ich bezpieczeñstwa. Zarówno takrolimus jak i pikrolimus przy³¹czaj¹ siê
do wewn¹trzkomórkowych immunofilin (bia³ko wi¹¿¹ce
FK-/makrofilina-12). Kompleks ten hamuje aktywnoæ fosforylazow¹ kalcyneuryny, fosfatazy bia³kowej zale¿nej od
wapnia i kalmoduliny odpowiedzialnej za defosforylacjê
czynnika j¹drowego zaktywowanych limfocytów T
(NFAT), czynnika transkrypcyjnego wielu cytokin prozapalnych profilu Th1 i Th2 (ryc. 2) [34]. Istotne wydaje
siê, ¿e zarówno komórki osiad³e, jak i nap³ywaj¹ce do miejsca zapalenia tocz¹cego siê w przebiegu zespo³u atopowego zapalenia skóry, w³¹czaj¹c keratynocyty, komórki
Langerhansa, komórki tuczne i eozynofile, posiadaj¹ bia³ko wi¹¿¹ce FK-/makrofilinê-12, a pod wp³ywem leczenia takrolimusem i pimekrolimusem dochodzi do spadku
wydzielanych przez nie mediatorów [35,36].
Komórka prezentuj¹ca antygen
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Ryc. 2. Miejscowe inhibitory kalcyneuryny hamuj¹ transkrypcjê
cytokin prozapalnych w zespole atopowego zapalenia skóry
(przedrukowano za pozwoleniem Nghiem P i wsp. J Am Acad
Dermatol 2002; 46: 228-241)
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Wyniki wielu krótko- i d³ugoterminowych badañ klinicznych z zastosowaniem takrolimusu w postaci maci
i pimekrolimusu w kremie wskazuj¹ na ich du¿¹ skutecznoæ i bezpieczeñstwo stosowania [37-40]. Z uwagi na
fakt, i¿ leki te nie wp³ywaj¹ na syntezê kolagenu i nie
powoduj¹ w zwi¹zku z tym zmian atroficznych, oba produkty stosowane by³y z dobrym skutkiem w leczeniu zmian
zapalnych skóry okolicy wokó³ oczu. Przy przewlek³ym
stosowaniu miejscowych inhibitorów nie zaobserwowano wzrostu wystêpowania infekcji skórnych ani rozwoju
zmian nowotworowych, jakkolwiek ci¹gle prowadzone jest
na szerok¹ skalê monitorowanie tych pacjentów. W Stanach Zjednoczonych, takrolimus w maci 0,03% i 0,1%
oraz pimekrolimus w postaci 1% kremu zosta³y zatwierdzone przez Food and Drug Administration do leczenia
pacjentów z zespo³em atopowego zapalenia skóry od drugiego roku ¿ycia. Zaleca siê stosowanie takrolimusu w maci do leczenia ZAZS o przebiegu umiarkowanym i ciê¿kim, podczas gdy pimekrolimus wskazany jest u pacjentów
z ³agodn¹ do umiarkowanej postaci choroby. Wart odnotowania jest fakt, ¿e próby kliniczne z pimekrolimusem w kremie przeprowadzane by³y u pacjentów poni¿ej trzeciego
miesi¹ca ¿ycia, co jest niezwykle istotne z uwagi na wystêpowanie ZAZS u bardzo m³odych pacjentów [41].
Bior¹c pod uwagê, i¿ zespó³ atopowego zapalenia skóry ma charakter przewlek³y i nawracaj¹cy, nasuwa siê
pytanie, czy wczesna interwencja, ju¿ przy wyst¹pieniu
pierwszych objawów choroby z zastosowaniem inhibitorów kalcyneuryny, mo¿e prowadziæ do lepszej kontroli
ZAZS i zmniejszaæ zapotrzebowanie na miejscowe glikokorytokosteroidy. Jest to pytanie o istotnym znaczeniu klinicznym. Zagadnienie to podjêto w kilku najnowszych
badaniach dotycz¹cych niemowl¹t, dzieci i doros³ych
z ZAZS leczonych 1% pimekrolimusem w kremie [42-44].
W badaniu przeprowadzonym w grupie niemowl¹t wyka-

zano, ¿e 64% pacjentów leczonych pimekrolimusem w porównaniu do 35% w grupie, której podawano placebo
nie wymaga³o stosowania miejscowych glikokortykosteroidów do zniesienia objawów o charakterze wyprysku
w trakcie badania [42]. Analiza statystyczna badanych
podgrup wykaza³a, ¿e nawet dzieci z ciê¿k¹ postaci¹ zespo³u atopowego zapalenia skóry, u których bardzo wczenie wprowadzono leczenie pimekrolimusem mia³y mniej
zaostrzeñ choroby wymagaj¹cych podania miejscowych
glikokortykosteroidów w ci¹gu 12 miesiêcy ni¿ dzieci,
u których zastosowano konwencjonaln¹ terapiê [43]. Nawet 45% doros³ych z grupy otrzymuj¹cej pimekrolimus
nie mia³o zaostrzeñ w ci¹gu ostatnich 24 tygodni w porównaniu do 19% z grupy kontrolnej [44]. Mediana okresu, po jakim dochodzi³o do pojawienia siê zaostrzeñ w przebiegu zespo³u atopowego zapalenia skóry wynosi³a 144
dni w grupie otrzymuj¹cej pimekrolimus i 26 dni w grupie
kontrolnej. Powy¿sze badania wykazuj¹, i¿ postêpowanie
obejmuj¹ce wczesne podawanie miejscowych inhibitorów
kalcyneuryny prowadzi do d³u¿ej utrzymuj¹cej siê kontroli choroby z rzadziej pojawiaj¹cymi siê zaostrzeniami i znacz¹co obni¿a zapotrzebowanie na miejscowo stosowane
glikokortykosteroidy. Na tej podstawie sugeruje siê zastosowanie miejscowych inhibitorów kalcyneuryny jako
leków pierwszego rzutu w leczeniu ZAZS, a glikokortykosteroidów jako leków ratunkowych. Istotne wydaje siê
zatem wprowadzenie zmian w istniej¹cych zaleceniach
dotycz¹cych terapii stosowanej w zespole atopowego
zapalenia skóry [45]. Pytanie, czy zastosowanie jednoczenie miejscowych inhibitorów kalcyneuryny i miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów jako wczesnej
terapii ratunkowej, mo¿e wp³ywaæ na naturalny przebieg
zespo³u atopowego zapalenia skóry i tym samym przerywaæ postêpuj¹cy marsz alergiczny, pozostaje tematem
kolejnych wieloorodkowych badañ.
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