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Pytanie: Które czynniki ryzyka predysponują
dzieci chore na atopowe zapalenie skóry
do wystąpienia wyprysku opryszczkowego?
Rodzaj zagadnienia: Rokowanie
Projekt badania: Retrospektywne badanie
kohortowe
W wieloośrodkowym badaniu ﬁnansowanym
przez National Institute of Allergy and Infectious Diseases u chorych na atopowe zapalenie
skóry (atopic dermatitis, AD) badano mechanizmy odpowiedzialne za podatność na wystąpienie wyprysku opryszczkowego (eczema
herpeticum, EH). Dzieci oraz dorośli chorzy
na atopowe zapalenie skóry bez wyprysku
opryszczkowego (ADEH-), z wypryskiem
opryszczkowym w wywiadzie (ADEH+) oraz
osoby zdrowe z grupy kontrolnej wybrano
z siedmiu amerykańskich ośrodków medycznych w okresie od maja 2006 roku do
września 2008 roku. Wystąpienie wyprysku
opryszczkowego w wywiadzie deﬁniowano jako przynajmniej jeden epizod potwierdzonego
ogniska zakażenia skóry wirusem opryszczki
zwykłej (herpes simplex virus, HSV) o średnicy
przynajmniej 5 cm. Od wszystkich badanych
zebrano szczegółowy wywiad, przeprowadzono u nich badanie przedmiotowe, oceniono
ciężkość przebiegu atopowego zapalenia skóry (wykorzystując skalę punktową Eczema Area
and Severity Index [EASI]) oraz wykonano badania laboratoryjne.
Spośród 901 uczestników 134 należało
do grupy z wypryskiem opryszczkowym
w wywiadzie, 419 do grupy bez wyprysku,
zaś u 348 nie stwierdzono atopii ani w wywiadzie osobniczym, ani rodzinnym, a także
nie stwierdzono w wywiadzie chorób układowych i przewlekłych chorób skóry. Uczestnicy
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badania z wypryskiem opryszczkowym w wywiadzie mieli, w porównaniu z chorymi bez
wyprysku, istotnie statystycznie cięższy przebieg atopowego zapalenia skóry, występowało u nich większe prawdopodobieństwo
rozwoju atopowego zapalenia skóry przed
5 rokiem życia, w wywiadzie stwierdzano
alergię pokarmową lub astmę oskrzelową, byli oni także uczuleni na powszechnie spotykane alergeny, seropozytywni pod względem
zakażenia wirusem opryszczki zwykłej typu 1
i w wywiadzie występowały u nich zakażenia
skórne o etiologii Staphylococcus aureus
i mięczak zakaźny. Poza tym chorzy z wypryskiem opryszczkowym w wywiadzie mieli
większe surowicze stężenie immunoglobuliny E,
chemokiny przyciągającej skórne limfocyty T
oraz chemokiny regulowanej przez aktywację
i grasicę (thymus activation-regulated chemokine, TARC), czyli chemokiny wytwarzanej
przez limfocyty pomocnicze typu 2. Wspomniane wartości korelowały z ciężkością przebiegu atopowego zapalenia skóry.
Autorzy publikacji ustalili, że chorzy na
atopowe zapalenie skóry, u których występuje zwiększone ryzyko rozwoju wyprysku
opryszczkowego, charakteryzują się początkiem choroby w młodszym wieku, cięższym jej
przebiegiem, występowaniem innych zakażeń
skórnych w wywiadzie, większą polaryzacją
choroby w kierunku przewagi limfocytów
T-pomocniczych typu 2 (co ustalono na podstawie zwiększonego stężenia immunoglobuliny E oraz TARC w surowicy), bardziej
nasilonym uczuleniem na alergeny oraz częstszym występowaniem alergii pokarmowej
i astmy oskrzelowej w wywiadzie. Zgodnie
z hipotezą zaprezentowaną przez badaczy poczynione przez nich spostrzeżenia wskazują
na defekt bariery naskórkowej oraz wrodzonego układu immunologicznego jako czynników
ryzyka wystąpienia wyprysku opryszczkowego. Według nich osoby z wyżej wymienionymi
objawami mogą być obarczone większym ryzykiem zakażeń poważnie zagrażających życiu,
takich jak krowianka lub ospa prawdziwa.
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Jest to, jak dotąd, największe badanie amerykańskie oceniające cechy kliniczne oraz laboratoryjne zróżnicowanej etnicznie populacji chorych
na atopowe zapalenie skóry mających w wywiadzie incydenty wyprysku opryszczkowego.
Wprawdzie badanie, oprócz dzieci, obejmuje także dorosłych, jednak dostarcza pediatrom ważnych informacji, ponieważ w większości
przypadków atopowe zapalenie skóry ma swój
początek w wieku dziecięcym, a wyprysk
opryszczkowy, mimo że stosunkowo rzadko występujący, może potencjalnie zagrażać życiu.
Wyniki prezentowanej pracy potwierdzają rezultaty uzyskane podczas dwóch wcześniejszych
badań europejskich, w których zwrócono uwagę na związek między początkiem atopowego
zapalenia skóry w młodszym wieku i zwiększonym stężeniem immunoglobuliny E w surowicy
z jednej strony a wystąpieniem wyprysku
opryszczkowego z drugiej.1,2 Poza weryﬁkacją
tego związku w omawianej pracy do listy problemów, które mogą pomóc w identyﬁkacji chorych na atopowe zapalenie skóry, u których
występuje zwiększone ryzyko rozwoju wyprysku opryszczkowego, dodano jeszcze ciężki
przebieg atopowego zapalenia skóry w wywiadzie, inne zakażenia skóry oraz silniejsze uczulenie na alergeny. Chorzy wykazujący powyższe
cechy fenotypowe mogą wymagać porady
na temat wyprysku opryszczkowego oraz znaczenia, jakie ma jego wczesne rozpoznanie.
Objawy wyprysku opryszczkowego mogą
obejmować nagłe pojawienie się licznych,
rozsianych pęcherzyków o średnicy 1-2 mm,
otoczonych rąbkiem zaczerwienienia lub ogniskowych nadżerek skórnych o średnicy 1-2 mm,
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często współistniejących z gorączką. To „poradnictwo zapobiegawcze” w przypadku chorych
na atopowe zapalenie skóry oraz ich rodziców
może doprowadzić do wcześniejszego ustalenia rozpoznania i leczenia wyprysku opryszczkowego.
Szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej
podaje się nadal niektórym osobom z amerykańskiego personelu wojskowego oraz pracownikom kontraktowym. Występowanie atopowego
zapalenia skóry w wywiadzie u osób szczepionych oraz kontaktujących się z nimi domowników uznaje się za czynnik ryzyka rozwoju
wyprysku po szczepieniu, co stanowi przeciwwskazanie do tych szczepień. 3,4 Mimo przeciwwskazań może jednak do tego rodzaju ekspozycji

dochodzić. Zidentyﬁkowane w prezentowanej
pracy objawy kliniczne i laboratoryjne mogą pomóc w wykryciu osób obciążonych większym ryzykiem rozwoju zagrażającego życiu wyprysku
poszczepiennego. 3
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Pytanie: Jaki zespół cech klinicznych wymagany jest do ustalenia rozpoznania zespołu
Sotosa w grupie chorych skierowanych
do specjalisty w celu przeprowadzenia badań
diagnostycznych?
Rodzaj zagadnienia: Opisowe
Projekt badania: Analiza retrospektywna
Kliniczne kryteria, które uznaje się za obligatoryjne do rozpoznania zespołu Sotosa, budzą
kontrowersje, ponieważ pokrywają się z obrazem klinicznym innych zespołów związanych
z nadmiernym wzrastaniem. Genetycy kliniczni
z University of Athens Medical School w Grecji
dokonali przeglądu objawów klinicznych występujących u pacjentów spełniających kryteria
kliniczne zespołu Sotosa, których regularnie
poddawano ocenie lekarskiej w Children’s Hospital Goudi w Atenach. Poza tym autorzy przeprowadzili metaanalizę i porównali jej wyniki
z opublikowanymi innymi doniesieniami
z piśmiennictwa.
Do głównych klinicznych kryteriów diagnostycznych zespołu Sotosa zalicza się
1) charakterystyczny wygląd twarzy, 2) wzrost
mieszczący się >97 centyla w dzieciństwie,
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3) obwód głowy >97 centyla, 4) wiek kostny >90 centyla, 5) opóźnienie rozwoju
oraz 6) wrodzone wady lub malformacje.1
Początkowo do badania włączono
22 chorych (12 dziewczynek i 10 chłopców,
wiek chorych od 2 miesięcy do 12 lat),
skierowanych do szpitala między 1996
a 2007 rokiem. Dziewiętnaścioro miało typowy zespół Sotosa (tzn. obecne były cztery spośród sześciu kryteriów diagnostycznych),
natomiast troje z nietypowym wyglądem twarzy sklasyﬁkowano jako „zespół zbliżony do
zespołu Sotosa”. Tych troje chorych ostatecznie wykluczono z badania, gdyż nie można było potwierdzić rozpoznania za pomocą badania
molekularnego. Pozostałych 19 chorych poddano regularnym badaniom diagnostycznym,
w tym echokardiograﬁi trójwymiarowej oraz
badaniu ośrodkowego układu nerwowego
metodą rezonansu magnetycznego.
Spośród 19 chorych u 6 stwierdzono
wszystkie sześć głównych kryteriów diagnostycznych, 10 nie spełniało jednego kryterium,
a 3 nie spełniało dwóch kryteriów. Do objawów w zakresie wyglądu twarzy należą: wydatne czoło, długogłowie, skośne ustawienie
szpar powiekowych, hiperteloryzm, spiczasta
broda oraz przedwczesne wyrzynanie się zębów. Typowy wygląd twarzy oraz wielkogłowie występowały u wszystkich chorych,
wzrost mieszczący się powyżej 97 centyla
u 16, zaś przyspieszony wiek kostny u 12.
Wyniki badania ośrodkowego układu nerwo-

wego metodą rezonansu magnetycznego
były nieprawidłowe u 14 spośród 19 chorych
i dotyczyły poszerzenia komór mózgu u 10,
demielinizacji u 5 oraz ścieńczenia ciała
modzelowatego u 5. Wśród wad układu moczowo-płciowego u 4 stwierdzono wnętrostwo oraz u 2 uchyłki pęcherza moczowego.
Opóźnienie rozwoju występowało u 16 dzieci,
przy czym ciężkie upośledzenie umysłowe
stwierdzono u 9.
W metaanalizie sześciu opublikowanych
prac objawy w zakresie wyglądu twarzy były
zjawiskiem stałym, nadmierne wzrastanie
oraz przyspieszony wiek kostny były statystycznie istotnie częstsze (odpowiednio
p<0,001 oraz p<0,009), zaś malformacje
układu moczowo-płciowego wykazywały nieznacznie częstsze występowanie (p<0,042).
Częstość występowania opóźnienia rozwoju,
wad mózgowia oraz wrodzonych wad serca
nie była istotna statystycznie.
Zespół Sotosa jest chorobą uwarunkowaną genetycznie, spowodowaną przez mutację lub delecję genu NSD1. Większość
przypadków ma charakter sporadyczny, ale
opisano też sposób dziedziczenia autosomalny dominujący. Autorzy sugerują, że przyspieszony wiek kostny, wzrost mieszczący się
>97 centyla oraz trudności z uczeniem się nie
są swoiste dla zespołu Sotosa, a zatem rozpoznanie kliniczne należy oprzeć na dwóch
głównych kryteriach klinicznych – typowym
wyglądzie twarzy oraz wielkogłowiu.
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