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1. WSTĉP
1. 1. Wprowadzenie
Ocena aktywnoĞci procesu zapalnego w NZJ stanowi od lat wyzwanie dla wielu
badaczy. We krwi czy teĪ w stolcu odkrywane są kolejne markery procesu zapalnego.
Jednym z nich jest laktoferyna, biaáko odznaczające siĊ wyjątkową stabilnoĞcią,
wydzielane przez granulocyty obojĊtnocháonne. StĊĪenie laktoferyny oznaczane jest w
kale. Począwszy od lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku pojawiáy siĊ doniesienia
wskazujące na przydatnoĞü tego badania w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu
NZJ. Podstawową zaletĊ oznaczania laktoferyny jako markera stanu zapalnego jest
áatwoĞü uzyskania materiaáu biologicznego, w którym dokonywany jest pomiar.
PodkreĞlenia wymaga fakt caákowitej nieinwazyjnoĞci powyĪszego badania, a wiĊc
moĪliwoĞü jego wielokrotnego powtarzania. W niniejszej pracy podjĊto próbĊ oceny
przydatnoĞci oznaczania tego parametru u dzieci z NZJ.

1. 2. Laktoferyna
1. 2. 1. Laktoferyna – historia
Laktoferyna jest biaákiem naleĪącym do grupy transferyn, posiadającym zdolnoĞü
wiązania Īelaza. Po raz pierwszy zostaáa wyizolowana przez Soerensena w 1939 roku,
w mleku krowim (1). W mleku ludzkim laktoferynĊ opisaáo w 1960 roku jednoczeĞnie
trzech niezaleĪnych badaczy (2,3,4). Początkowo nowo odkryte biaáko nazwano
laktotransferyną. Czáon lakto- wynikaá z faktu, iĪ pierwotnie wyizolowano ją z mleka, a
czĊĞü -transferyna z przypuszczalnego podobieĔstwa jej funkcji do znanej juĪ wczeĞniej
transferyny (4). Charakterystyczną cechą byá intensywny czerwony kolor, który
wystĊpowaá po inkubacji biaáka w obecnoĞci jonów Īelazowych (Fe+3) (3,5).

1. 2. 2. Laktoferyna – struktura i wáaĞciwoĞci
Laktoferyna jest glikoproteiną o masie cząsteczkowej okoáo 80 kDa. Ze wzglĊdu
na wielkoĞü i budowĊ, naleĪy do grupy biaáek zwanych transferynami, których gáówną
cechą charakterystyczną jest zdolnoĞü wiązania Īelaza (6,7). LaktoferynĊ cechuje
bardzo duĪe powinowactwo do jonów Īelaza (5). W związku z tym jej gáównej funkcji
upatrywano pierwotnie w udziale w metabolizmie Īelaza (wcháanianie Īelaza w jelicie u
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dzieci karmionych piersią). Przypisywano jej takĪe rolĊ bakteriostatyczną, polegającą
na sekwestracji tego metalu, niezbĊdnego dla rozwoju bakterii (5). Obecnie wiadomo,
Īe dziaáanie laktoferyny jest zdecydowanie bardziej wielokierunkowe.
W 1984 roku opisano sekwencjĊ aminokwasów wchodzących w skáad cząsteczki
laktoferyny. Zawiera ona 703 reszty aminokwasowe (5). Struktura trójwymiarowa
laktoferyny zostaáa dokáadnie ustalona metodą krystalograficzną z uĪyciem promieni
Roentgena (8). Jest to biaáko skáadające siĊ z dwóch kulistych czĊĞci: páata N,
skáadającego siĊ z reszt 1-333, páata C z reszt 345-691 oraz wiąĪącego je mostka o
spiralnym ksztaácie (reszty 334-344) (5). Oba páaty mają zbliĪoną masĊ cząsteczkową,
okoáo 40 kDa. Są one są homologiczne i wykazują podobieĔstwa – mają 125
identycznych reszt (37%) w odpowiednich odcinkach biaákowych. KaĪdy z páatów
skáada siĊ z dwóch czĊĞci (domen) Į i ȕ, nazwanych odpowiednio N1 i N2 oraz C1 i C2.
KaĪdy páat posiada oddzielną szczelinĊ, w której wiązane jest Īelazo (5).
WyróĪnia siĊ 2 postaci laktoferyny: wolną, niezwiązaną z Īelazem, inaczej
nazywaną apolaktoferyną, która po związaniu Īelaza przeksztaáca siĊ w hololaktoferynĊ
(7). Analiza krystalograficzna ujawniáa, Īe podczas wiązania Īelaza dochodzi do duĪych
zmian w strukturze przestrzennej laktoferyny (5). W kaĪdym páacie obie domeny
zamykają siĊ „wokóá” cząsteczki Īelaza. Odwrotnie, podczas uwalniania metalu i
tworzenia apolaktoferyny zbliĪone do siebie domeny „otwierają siĊ” i z kaĪdego páata
uwalniają Īelazo (5). Za kaĪdym razem, jednoczeĞnie oprócz jonu Īelazowego (Fe+3)
wiązane są dwa aniony dwuwĊglanowe (CO3-2) (7). ĩelazo mocowane jest z czterema
receptorami biaákowymi; jest to wiązanie silne, ale odwracalne. Do uwolnienia metalu
moĪe dojĞü wskutek uszkodzenia struktury biaákowej, np. przez znaczne obniĪenie pH
lub poprzez przyáączenie laktoferyny do receptora biaákowego. Reszta dwuwĊglanowa
prawdopodobnie sáuĪy kontroli pH podczas uwalniania jonu Īelaza. NieobecnoĞü jonu
Īelaza w apolaktoferynie powoduje, Īe forma ta jest giĊtka. RóĪnice w strukturze
wynikają z ruchów domen wokóá jonu Īelaza (5).
Wiadomo, Īe laktoferyna moĪe wiązaü nie tylko Īelazo, ale takĪe inne jony (7).
NaleĪy tu wymieniü trzywartoĞciowe jony takie jak: Ga+3, Al+3, Co+3, Mn+3 i
dwuwartoĞciowe: V+2, Cu+2, Zn+2 oraz trzywartoĞciowe lantanowce (9). Rola wiązania
powyĪszych jonów nie jest ostatecznie wyjaĞniona. Prawdopodobnie laktoferyna bierze
udziaá w ich metabolizmie.
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1. 2. 3. Laktoferyna a transferyna
Laktoferyna wykazuje wiele podobieĔstw do transferyny. Ich struktura
przestrzenna jest bardzo podobna. Obydwie zbudowane są z dwóch czĊĞci oraz
posiadają identyczne miejsce wiązania Īelaza (5). Sekwencja biaákowa laktoferyny jest
w okoáo 60% jednakowa z sekwencją transferyny (10). Podobnie jak w laktoferynie, w
zaleĪnoĞci od związania Īelaza, wystĊpują dwie postaci transferyny: apotransferyna i
holotransferyna. PodobieĔstwa miĊdzy laktoferyną a transferyną dotyczą takĪe ich masy
cząsteczkowej. Masa apotransferyny waha siĊ w granicach 75-76,6 kDa, a
apolaktoferyny 75-76,4 kDa. Natomiast masa holotransferyny wynosi 73,8-86 kDa, zaĞ
hololaktoferyny 82,6 kDa (7). Obserwowane róĪnice masy cząsteczkowej wynikają
przede wszystkim z róĪnej metodologii jej oznaczania (7).
Mimo wielu podobieĔstw i wspólnego pochodzenia filogenetycznego, laktoferyna
i transferyna wykazują takĪe pewne róĪnice. Dotyczą one sekwencji biaákowej,
zwáaszcza fragmentów eksponowanych na powierzchni cząsteczki, które wpáywają na
wáaĞciwoĞci fizyczne, chemiczne i biologiczne laktoferyny, ale takĪe jej przestrzennej
formy - ksztaátu mostka wiąĪącego páaty. W transferynie mostek ten jest nieregularny i
giĊtki, a w laktoferynie, jak juĪ wspomniano, spiralny (5). Laktoferyna ma inne
wáaĞciwoĞci immunologiczne i antygenowe, inną rozpuszczalnoĞü w wodzie oraz punkt
izoelektryczny. Jest ona jest biaákiem zasadowym, o punkcie izoelektrycznym 8,7 (7).
Natomiast pH transferyny jest kwaĞne (11).

1. 2. 4. Laktoferyna – wydzielanie i metabolizm
Laktoferyna obecna jest nie tylko w mleku ludzkim i krowim. Badania wykazaáy,
Īe wystĊpuje takĪe w mleku innych ssaków. Nie stwierdzono jej obecnoĞci u innych
zwierząt poza ssakami (7). Natomiast transferynĊ oprócz ssaków znaleziono takĪe u
owadów (5). Prawdopodobnie podczas ewolucji i pojawienia siĊ ssaków, laktoferyna
powstaáa wskutek duplikacji genu dla transferyny (5).
Dotychczas, poza laktoferyną ludzką, okreĞlono sekwencjĊ biaákową laktoferyny u
oĞmiu gatunków ssaków (Ğwini, konia, krowy, bizona, owcy, kozy, wielbáąda i myszy)
(5).
Obecnie wiadomo, Īe laktoferyna wydzielana jest nie tylko przez komórki
gruczoáów mlecznych, ale takĪe przez inne komórki nabáonka wydzielniczego zaliczane
do tzw. ukáadu egzokrynnego. W związku z tym moĪna wykazaü jej obecnoĞü w Ğlinie,
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ázach, nasieniu, wydzielinie Ğluzowej dróg oddechowych czy przewodu pokarmowego
(5,12). W wiĊkszoĞci laktoferyna pochodzi z granulocytów obojĊtnocháonnych.
Produkowana jest ona w ostatecznej formie, bez prekursorów, w postaci wolnej,
niezwiązanej z Īelazem (7).
Laktoferyna magazynowana jest w ziarnistoĞciach drugorzĊdowych (wtórnych,
swoistych), a takĪe w trzeciorzĊdowych granulocytów obojĊtnocháonnych (7).
Zmagazynowana laktoferyna moĪe byü uwalniana z ziarnistoĞci na dwa sposoby:
podczas degranulacji granulocytów dostaje siĊ bezpoĞrednio do krwiobiegu i/lub
otaczających tkanek lub teĪ ziarnistoĞci mogą poáączyü siĊ z fagosomem (5,7). Do
degranulacji tych ziarnistoĞci dochodzi pod wpáywem Il-8 i wiązania niektórych
immunoglobulin powierzchniowych. StĊĪenie laktoferyny w osoczu wzrasta w takich
stanach, jak: przedawkowanie Īelaza, stany zapalne, choroby zakaĨne czy choroby
nowotworowe (7).
Bardzo waĪną cechą laktoferyny jest jej opornoĞü na dziaáanie trawiące enzymów
proteolitycznych, takich jak trypsyna i jej pochodne (13). Ta cecha pozwala na przejĞcie
przez przewód pokarmowy w postaci niestrawionej. Jest to szczególnie istotne u dzieci
karmionych piersią - laktoferyna obecna w mleku matki zostaje spoĪyta i nastĊpnie
wcháoniĊta. Postaü związana z Īelazem (hololaktoferyna) jest bardziej odporna na
procesy trawienne niĪ postaü wolna (apolaktoferyna) (7).
Laktoferyna usuwana jest z krąĪenia w ciągu 24-48 godzin. Proces ten przebiega
na drodze kilku mechanizmów. Pierwszy z nich polega na endocytozie laktoferyny
przez makrofagi i monocyty. W drugim laktoferyna moĪe byü usuwana bezpoĞrednio
przez komórki wątrobowe, a proces ten jest niezaleĪny od formy laktoferyny (apo i
holo). Ponadto cząsteczki laktoferyny oraz jej fragmenty znaleziono w moczu oraz w
stolcu, co moĪe poĞrednio przemawiaü za usuwaniem jej poprzez nerki i przewód
pokarmowy (7).

1. 2. 5. Rola laktoferyny
1. 2. 5. 1. WáaĞciwoĞci bakteriostatyczne
Laktoferyna jest biaákiem biorącym udziaá w odpornoĞci wrodzonej, nieswoistej
czáowieka oraz innych ssaków. FunkcjĊ tĊ peáni przede wszystkim dziĊki zdolnoĞciom
silnego wiązania Īelaza, co okreĞla jej wáaĞciwoĞci bakteriostatyczne (14). Poprzez
wiązanie i sekwestracjĊ Īelaza laktoferyna pozbawia bakterie niezbĊdnego czynnika
odĪywczego. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe na drodze tego mechanizmu laktoferyna
7

jedynie ogranicza ich wzrost. W badaniach in vitro wykazano, Īe poprzez hamowanie
wzrostu bakterii zaleĪnych od obecnoĞci Īelaza, promowany jest wzrost gatunków,
które nie wymagają do swego rozwoju jego obecnoĞci. Wymieniü wĞród nich naleĪy
bakterie mlekowe, których obecnoĞü w przewodzie pokarmowym uwaĪana jest za
korzystną (15). W sytuacjach klinicznych, w których zachodzi koniecznoĞü
suplementacji Īelaza, moĪe dojĞü do intensywnego wzrostu niepoĪądanych gatunków
bakterii.
Niektóre

gatunki

bakterii

nabyáy

zdolnoĞci

znoszenia

dziaáania

bakteriostatycznego laktoferyny. Jedną z nich jest wytwarzanie przez bakterie maáych
cząsteczek wiąĪących Īelazo, tak zwanych syderoforów. Cząsteczki te konkurują z
laktoferyną o wiązanie nierozpuszczalnych jonów Īelaza (16). Innym sposobem
pozyskania Īelaza przez bakterie w sytuacji jego niedoboru jest usuwanie go z heminy
(17). Niektóre szczepy bakterii Gram-ujemnych potrafią wypieraü Īelazo bezpoĞrednio
z wiązania z laktoferyną lub transferyną. Do takiej reakcji dochodzi poprzez wiązanie
tych biaáek z receptorami obecnymi na powierzchni szczepów bakteryjnych (17).
Wskutek powstaáej w ten sposób zmiany konfiguracji przestrzennej zmniejsza siĊ
powinowactwo laktoferyny do Īelaza.
1. 2. 5. 2. WáaĞciwoĞci bakteriobójcze
Początkowo uwaĪano, Īe obronna rola laktoferyny ograniczaáa siĊ do wiązania
Īelaza niezbĊdnego do wzrostu bakterii. Obecnie wiadomo jednak, Īe biaáko to posiada
takĪe wáaĞciwoĞci bakteriobójcze, niezaleĪne od sekwestracji Īelaza (18).
Dziaáanie laktoferyny moĪe byü bezpoĞrednie lub poĞrednie (19). W przypadku
bakterii Gram-ujemnych, laktoferyna wiąĪe siĊ z biaákami obecnymi na powierzchni
bakterii. Doprowadza do uwolnienia lipopolisacharydów, co powoduje wzrost
przepuszczalnoĞci báony komórkowej bakterii i uwraĪliwienie ich na zmianĊ ciĞnienia
osmotycznego, dziaáanie lizozymu oraz innych czynników o wáaĞciwoĞciach
antybakteryjnych (20).
Niszczenie bakterii Gram-dodatnich odbywa siĊ poprzez áączenie siĊ fragmentów
biaáka posiadających dodatni áadunek z báoną komórki bakteryjnej. Po wiązaniu báona
komórkowa ulega zniszczeniu (17).
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1. 2. 5. 3. Inne wáaĞciwoĞci antybakteryjne
Udowodniono, Īe laktoferyna wypeánia swoją funkcjĊ obronną takĪe dziĊki
wáaĞciwoĞciom proteolitycznym, skierowanym przeciw wydzielanym przez bakterie
czynnikom zwiĊkszającym wirulencjĊ. MoĪe powodowaü ona degradacjĊ proteazy IgA1
produkowanej przez Haemophilus influaenzae. AktywnoĞü antyproteazowa, podobna do
seryny, zlokalizowana jest prawdopodobnie w domenie N (17). Odkryto takĪe, Īe
laktoferyna hamuje inwazyjnoĞü szczepu M90T Shigella flexneri, poprzez uwalnianie, a
nastĊpnie niszczenie antygenów plazmidowych B i C (Ipa B i Ipa C) (17). Laktoferyna
moĪe ponadto uwalniaü peptyd laktoferrycynĊ. Laktoferrycyna jest fragmentem pĊtli
pierwotnego biaáka, skáadającym siĊ z dodatnio naáadowanych zasadowych reszt
aminokwasowych poáączonych mostkiem dwusiarczkowym. Laktoferrycyna posiada
takĪe wáaĞciwoĞci antybakteryjne (21). Z domeny N1 laktoferyny uwalniane jest
ponadto inne biaáko posiadające wáaĞciwoĞci przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze –
laktoferrampina (22). Laktoferyna moĪe wzmagaü dziaáanie przeciwbakteryjne
lizozymu (19), ponadto moĪe ona hamowaü wiązanie bakterii z tkankami docelowymi,
przez co utrudnia ich zasiedlanie (19). Dziaáanie to udowodniono u pacjentów z
mukowiscydozą. Skáad wydzieliny Ğluzowej dróg oddechowych róĪni siĊ w tej grupie
chorych znacznie w porównaniu z ludĨmi zdrowymi. Zawiera wiĊcej jonów sodu,
chloru, ale takĪe Īelaza, co sprzyja infekcji oraz powstawaniu reaktywnych form tlenu.
Typowymi bakteriami kolonizującymi i bĊdącymi czynnikiem etiologicznym infekcji
dróg oddechowych u tych pacjentów są Pseudomonas aeruginosa i Pseudomonas
cepacia. Laktoferyna poprzez wiązanie Īelaza hamuje adhezjĊ tych bakterii i tworzenie
przez nie biofilmu (17).
WáaĞciwoĞci przeciwbakteryjne laktoferyny wynikają nie tylko z bezpoĞredniego
jej dziaáania na bakterie, ale takĪe z wpáywu na ukáad immunologiczny poprzez
indukowanie wielu poĞrednich reakcji biorących udziaá w systemie obronnym. Mają
one szczególne znaczenie w czasie endotoksemii oraz wstrząsu septycznego. Na
modelach zwierzĊcych udowodniono, Īe laktoferyna zmniejsza produkcjĊ cytokin
prozapalnych takich jak: Il-6, Il-1, TNF-Į, a zwiĊksza natomiast Il-4 i Il-10 (19).

1. 2. 5. 4. WáaĞciwoĞci przeciwwirusowe
W 1987 roku przeprowadzono badania doĞwiadczalne na zwierzĊtach, w których
udowodniono, Īe laktoferyna posiada takĪe wáaĞciwoĞci przeciwwirusowe (23).
AktywnoĞü ta dotyczy zarówno wirusów bezotoczkowych, jak i otoczkowych. Beljaars
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i wsp. wykazali w badaniach na szczurach zakaĪonych wirusem cytomegalii, Īe
podawanie laktoferyny znacząco obniĪaáo wiremiĊ. Obserwowano to jednak tylko
wówczas, gdy szczury byáy zakaĪane wirusem w postaci pozakomórkowej. Na tej
podstawie autorzy wyciągnĊli wniosek, Īe prawdopodobnie laktoferyna blokuje wejĞcie
wirusa do komórki gospodarza (24). HipotezĊ tĊ potwierdzają takĪe inne badania z
wykorzystaniem hodowli komórkowych. Laktoferyna wpáywa na początkowe etapy
infekcji wirusowej: adsorpcjĊ oraz wnikanie wirusa do infekowanych komórek. W linii
komórkowej ludzkich komórek jelitowych udowodniono, Īe dodanie krowiej
laktoferyny hamowaáo przyáączanie rotawirusów do enterocytów; laktoferyna miaáa
negatywny wpáyw takĪe na kolejne etapy ich rozwoju (25).
Podobne wyniki daáy badania nad enterowirusami: laktoferyna hamowaáa wczesne
etapy infekcji (25). Analogicznie sytuacja przedstawiaáa siĊ w przypadku innej grupy
wirusów bezotoczkowych – adenowirusów. Są one czĊstym czynnikiem infekcyjnym u
dzieci. Obraz kliniczny zakaĪenia adenowirusami bywa zróĪnicowany: dotyczy
zarówno ukáadu oddechowego, jak i przewodu pokarmowego (zapalenie gardáa, páuc,
biegunka).

Laktoferyna

wypiera

cząsteczki

adenowirusów

z

wiązania

z

glikozaminoglikanami, bĊdącego pierwszym etapem ataku na komórkĊ docelową.
Ponadto laktoferyna moĪe wiązaü siĊ z zewnĊtrznymi áaĔcuchami biaákowymi wirusa,
odpowiedzialnymi za adhezjĊ do komórki docelowej i w ten sposób takĪe hamowaü
dziaáanie wirusa (25). Kolejnym wirusem, którego wejĞcie do komórki docelowej jest
blokowane przez laktoferynĊ, jest wirus opryszczki zwykáej (Herpes simplex) (26).
Laktoferyna wywiera dziaáanie takĪe na wirus HIV. Aktualnie, w sytuacji braku
szczepieĔ przeciw wirusowi HIV, zagadnienie to jest przedmiotem wielu badaĔ.
Laktoferyna blokuje poáączenie siĊ wirusa HIV z komórką docelową oraz jego wejĞcie
do komórki, oddziaáując w ten sposób na wczesne etapy aktywnoĞci wirusa (27,28).
Ostatnio w piĞmiennictwie pojawiáy siĊ obiecujące doniesienia dotyczące
zastosowania laktoferyny u dzieci wertykalnie zakaĪonych wirusem HIV. Ocenie
poddano wiremiĊ w osoczu oraz liczbĊ limfocytów CD4+ przed podaniem laktoferyny,
po 3 i po 6 miesiącach leczenia oraz 6 miesiĊcy po zakoĔczeniu terapii. Obserwowano
znamienne obniĪenie wiremii, a liczba limfocytów CD4+ po zakoĔczeniu terapii
wzrastaáa. Efekt ten byá jeszcze wyraĨniejszy, gdy laktoferynĊ stosowano jednoczeĞnie
z lekami antyretrowirusowymi (29).
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Wykazano, Īe w linii komórkowej ludzkich hepatocytów laktoferyna zapobiega
zakaĪeniu wirusami hepatotropowymi (HBV, HCV), dziaáając takĪe na wczesne etapy
infekcji (30,31).

1. 2. 5. 5. WáaĞciwoĞci przeciwgrzybicze
Laktoferyna wykazuje dziaáanie przeciwgrzybicze, przede wszystkim przeciw
droĪdĪakom (Candida). WáaĞciwoĞci te ujawniają siĊ jednak dopiero przy wysokich
stĊĪeniach laktoferyny i zaleĪą od gatunku drobnoustroju. Mają zwykle charakter
hamujący a nie grzybobójczy. W badaniach in vitro postaü nie związana laktoferyny
(apolaktoferyna) wykazuje bezpoĞredni efekt toksyczny na droĪdĪe Candida albicans.
Dziaáanie to jest jednak zaleĪne od takich czynników fizycznych jak pH i temperatura
otoczenia, w związku z tym w warunkach in vivo jest prawie caákowicie
wyeliminowane i nie ma praktycznego znaczenia. Dziaáanie przeciwgrzybicze
laktoferyny uwarunkowane jest prawdopodobnie przez wiązanie jonów Īelaza z
otoczenia droĪdĪaków. In vivo dziaáanie przeciwgrzybicze laktoferyny udowodniono w
infekcjach Trichophyton mentagrophytes. ĝwinkom morskim z infekcją zlokalizowaną
na skórze grzbietu, podawano doustnie laktoferynĊ, uzyskując znaczne przyspieszenie
gojenia rany. U ludzi podobne badania przeprowadzono u pacjentów z grzybicą stóp
(19).

1. 2. 5. 6. WáaĞciwoĞci przeciwpasoĪytnicze
W porównaniu z wáaĞciwoĞciami przeciwbakteryjnymi liczba badaĔ dotyczących
wáaĞciwoĞci przeciwpasoĪytniczych laktoferyny jest niewielka, aczkolwiek takĪe i to
dziaáanie laktoferyny zostaáo potwierdzone. NajczĊĞciej przedstawiana jest jej
aktywnoĞü wobec tachyzoitów Toxoplasma gondii. Wykazano, Īe laktoferyna nie ma
wpáywu na wnikniĊcie tego drobnoustroju do komórek gospodarza, hamuje natomiast
dalszy, wewnątrzkomórkowy rozwój pasoĪyta (32). Istnieją jednak doniesienia, w
których dowiedziono, Īe hololaktoferyna moĪe poprzez uwalnianie Īelaza uáatwiaü
rozwój pasoĪytów. Sytuacja taka dotyczy np. Trichomonas vaginalis (32).

1. 2. 5. 7. WáaĞciwoĞci przeciwzapalne laktoferyny
Laktoferyna oprócz swojego dziaáania przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego,
przeciwgrzybiczego i przeciwpasoĪytniczego moĪe wpáywaü na przebieg reakcji
zapalnej, zarówno tej wspóátowarzyszącej infekcjom, jak i tej wywoáanej innymi
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czynnikami (6). Hamuje ona procesy zapalne poprzez zmniejszenie produkcji cytokin
prozapalnych, takich jak: czynnik martwicy guza D (TNF-D), interlekukina 1E (Il-1E)
czy interleukina 6 (Il-6) (6,33). Laktoferyna doprowadza takĪe do obniĪenia ich
produkcji poprzez mononukleary, uprzednio aktywowane lipopolisacharydami (34). W
ten sposób zmniejsza nasilenie reakcji zapalnej zarówno powstaáej w czasie infekcji, jak
i w przebiegu schorzeĔ o innej etiologii, np. alergii. ZwiĊksza ponadto sekrecjĊ cytokin
przeciwzapalnych, takich jak Il-10 i Il-4 (34).
Udziaá w funkcji przeciwzapalnej laktoferyny przypisaü naleĪy wiązaniu
lipopolisacharydów przez laktoferycynĊ, biaáko uwalniane z laktoferyny. Znane są
liczne przykáady takiego dziaáania: podanie laktoferyny zmniejsza zapalenie báony
Ğluzowej Īoáądka wywoáane przez Helicobacter pylori (35) oraz utrzymuje integralnoĞü
báony Ğluzowej jelita po prowokacji lipopolisacharydami (36).
Choroby zapalne, w których wystĊpuje podwyĪszony poziom laktoferyny to
schorzenia neurodegeneracyjne (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) (37), NZJ
(38), choroby alergiczne (odczyny skórne i astma) oraz zapalenia stawów (6). Co
wiĊcej, w badaniach na modelu zwierzĊcym tych chorób, podanie laktoferyny
zmniejszaáo nasilenie stanu zapalnego (39,40). Laktoferyna moĪe áączyü siĊ z róĪnymi
receptorami na powierzchni komórek ukáadu odpornoĞciowego, takich jak neutrofile,
monocyty, makrofagi, limfocyty czy komórki mikrogleju. Prawdopodobnie wywiera
ona w ten sposób poĞredni wpáyw na procesy zapalne, hamując produkcjĊ cytokin
prozapalnych.

1. 2. 5. 8. Laktoferyna i reaktywne formy tlenu
Reaktywne formy tlenu (RFT) i ich formy pokrewne (tlenek azotu, dwutlenek
azotu, wolne rodniki tlenowe) powstają w kaĪdym organizmie w wyniku reakcji
oksydoredukcyjnych. W warunkach fizjologicznych istnieje dynamiczna równowaga
miĊdzy ich produkcją a degradacją. W sytuacjach patologicznych (przewlekáe stany
zapalne, naraĪenie na czynniki kancerogenne) ich liczba moĪe ulec zwiĊkszeniu, przez
co stanowią powaĪne zagroĪenie dla ustroju. ZwiĊkszenie RFT, produkowanych przez
komórki zapalne w niektórych przewlekáych chorobach zapalnych, moĪe prowadziü do
rozwoju nowotworu, np. we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, przewlekáym
zapaleniu wątroby czy w chorobie wrzodowej Īoáądka. Laktoferyna, poprzez wiązanie
Īelaza potrzebnego do wytwarzania reaktywnych form tlenu, ma dziaáanie
antyoksydacyjne (6).
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1. 2. 5. 9. WáaĞciwoĞci przeciwnowotworowe laktoferyny
W latach dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku pojawiáy siĊ publikacje
poruszające temat roli, jaką laktoferyna odgrywa w powstawaniu i zwalczaniu
nowotworów (41). Początkowo byáy to doĞwiadczenia oparte o badania na modelach
zwierzĊcych oraz liniach komórkowych. Obecnie istnieją doniesienia dotyczące
pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, którym podawano laktoferynĊ z
dobrym efektem (42). Badania są tak obiecujące, Īe byü moĪe leczenie laktoferyną
wejdzie na staáe do schematów terapii choroby nowotworowej. Ponadto laktoferyna
wydaje siĊ byü dobrym Ğrodkiem o dziaáaniu chemioprewencyjnym: podawana jest
doustnie i nie wywoáuje dziaáaĔ niepoĪądanych (43).
WáaĞciwoĞci przeciwnowotworowe laktoferyny wynikają z dziaáania na drodze
mechanizmów poĞrednich i bezpoĞrednich. Pierwszy z nich to szereg reakcji
immunomodulujących. Laktoferyna zwiĊksza iloĞü i aktywnoĞü limfocytów T CD8+,
CD4+ oraz komórek NK. Prawdopodobnie wynika to ze wzrostu poziomu Il-18,
uznanej za farmakokinetyczny wskaĨnik aktywnoĞci laktoferyny. Laktoferyna
stymuluje

równieĪ

fagocytozĊ

oraz

dziaáania

cytotoksyczne

granulocytów

obojĊtnocháonnych oraz makrofagów, wzmaga ponadto ekspresjĊ áaĔcucha ȗ (dzeta) na
powierzchni limfocytów. àaĔcuch ten stanowi ogniwo w przekazywaniu sygnaáu z
powierzchni komórki, która związaáa antygen.
Laktoferyna moĪe takĪe wpáywaü na adhezjĊ poszczególnych komórek. Wydaje
siĊ ponadto, Īe biaáko to posiada wáaĞciwoĞci cytotoksyczne: w badaniach na
zwierzĊtach wykazano zmniejszenie masy guza po bezpoĞredniej injekcji laktoferyny
do zmiany. Ponadto laktoferyna bezpoĞrednio wspomaga apoptozĊ, hamuje proliferacjĊ
komórek nowotworowych oraz hamuje angiogenezĊ nowotworów. Angiogeneza guza
jest jednym z kluczowych warunków niezbĊdnych do jego rozwoju. Pierwsze
doniesienia dotyczące wáaĞciwoĞci antyangiogennych laktoferyny pochodzą z 1998
roku. Badanie przeprowadzono u myszy z wszczepionym czerniakiem B16 i
cháoniakiem L5178Y. U zwierząt, którym podawano podskórnie laktoferynĊ,
obserwowano zmniejszenie masy guza, ustĊpowanie przerzutów oraz redukcjĊ liczby
naczyĔ zaopatrujących guz (43).
Powstawanie reaktywnych form tlenu ma miejsce w kaĪdym Īywym organizmie.
Istnieje wiele czynników zwiĊkszających iloĞü tych form, jak np. naraĪenie na
ksenobiotyki czy przewlekáy stan zapalny. Reaktywne formy tlenu indukują powstanie
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wielu onkogenów i w nastĊpstwie rozwój nowotworów. Laktoferyna wykazując
dziaáanie antyoksydacyjne moĪe w ten sposób dziaáaü równieĪ przeciwnowotworowo,
gáównie na drodze sekwestracji Īelaza, którego nadmiar promuje powstawanie
reaktywnych form tlenu (43).

1. 2. 5. 10. Laktoferyna a organizm noworodka
Jak wspomniano laktoferyna oporna jest na dziaáanie enzymów proteolitycznych
przewodu pokarmowego, a przy udziale receptorów znajdujących siĊ na powierzchni
komórek kosmków jelitowych moĪe byü wcháaniana z jelita. Poprzez tworzenie
kompleksów z Īelazem wzmaga jego wcháanianie. Prawdopodobnie kompleks
laktoferyna-Īelazo wiąĪe siĊ ze swoistym receptorem na powierzchni enterocyta i ulega
wcháoniĊciu. MoĪna tym táumaczyü fakt, iĪ dostĊpnoĞü Īelaza z mleka kobiecego jest
okoáo 10 razy wiĊksza niĪ z mleka krowiego (44). Laktoferyna uczestniczy we
wcháanianiu manganu, cynku oraz wodorowĊglanów. Wiązanie laktoferyny z Īelazem
ma takĪe znaczenie w funkcjonowaniu bariery antyoksydacyjnej. ĩelazo w postaci
mineralnej jest bowiem katalizatorem reakcji, w której powstaje rodnik hydroksylowy
zaliczany do reaktywnych form tlenu, które są szkodliwe dla komórek nabáonka
jelitowego gospodarza (44).
Laktoferyna bierze udziaá w ksztaátowaniu flory bakteryjnej przewodu
pokarmowego u noworodka. Poprzez dziaáanie bakteriostatyczne związane z
sekwestracją Īelaza oraz wiązanie siĊ z adhezynami bakteryjnymi, laktoferyna
ogranicza wzrost flory patogennej, umoĪliwiając zasiedlenie jelita przez bakterie z
grupy Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Ze wzglĊdu na wymienione powyĪej
wáaĞciwoĞci laktoferyny, trwają badania dowodzące skutecznoĞci suplementacji
mieszanek mlecznych laktoferyną. W Stanach Zjednoczonych i w Japonii mieszanki
takie są juĪ dostĊpne na rynku (44).

1. 2. 6. StĊĪenie laktoferyny we krwi i innych páynach ustrojowych
Laktoferyna obecna jest w wielu páynach ustrojowych. WystĊpuje we krwi, mleku,
moczu, Ğlinie, ázach oraz wydzielinie báony Ğluzowej nosa, oskrzeli, pochwy, macicy,
przewodu pokarmowego, w páynie nasiennym, Īóáci, maziówce, páynie mózgowordzeniowym i w páynie owodniowym (43). ObecnoĞü laktoferyny moĪna stwierdziü
takĪe w kale. StĊĪenie w osoczu jest stosunkowo niskie w porównaniu np. ze stĊĪeniem
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w mleku, w wydzielinie oskrzeli, nosa czy w nasieniu. DoĞü wysokie stĊĪenia stwierdza
siĊ we ázach i w wydzielinie z pochwy (43).
ħródáem laktoferyny w osoczu są ziarnistoĞci drugorzĊdowe granulocytów
obojĊtnocháonnych. Wedáug wielu badaĔ stĊĪenie laktoferyny we krwi zwykle koreluje
z liczbą granulocytów obojĊtnocháonnych. Dotychczas nie okreĞlono jednoznacznie
wartoĞci referencyjnych stĊĪenia laktoferyny we krwi. Wiadomo, Īe w stanie zdrowia
utrzymywane jest staáe, stosunkowo niskie jej stĊĪenie. Wzrasta ono w stanach
zapalnych związanych z naciekiem i rozpadem granulocytów oraz w przewlekáych
chorobach zapalnych i w chorobie nowotworowej (43). W dostĊpnym piĞmiennictwie
prezentowany jest stosunkowo szeroki zakres normy w osoczu (od 0,01 µg/mL do 3,5
µg/mL). Jednak obserwowane róĪnice wynikają najpewniej z róĪnej metodologii
oznaczania poziomu laktoferyny we krwi. Wykazano ponadto dodatnią korelacjĊ
poziomu laktoferyny we krwi kobiet ciĊĪarnych z czasem trwania ciąĪy (7).
Prawdopodobnie związane jest to z obserwowaną w ciąĪy leukocytozą oraz z
wytwarzaniem laktoferyny przez doczesną (7). Badania dotyczące poziomu laktoferyny
u dzieci wykazaáy, iĪ najwyĪsze wartoĞci notuje siĊ w okresie noworodkowym.
Natomiast od okoáo 15 tygodnia Īycia wartoĞci zbliĪone są do obserwowanych u ludzi
dorosáych. Najprawdopodobniej stwierdzaną tendencjĊ moĪna táumaczyü wysokim
stĊĪeniem laktoferyny we krwi pĊpowinowej (44).
W mleku notuje siĊ stosunkowo wysokie stĊĪenia laktoferyny, przy czym
najwyĪsze w siarze. Interesujący jest fakt, Īe najwyĪsze poziomy tego biaáka stwierdza
siĊ w siarze matek, które urodziáy przedwczeĞnie (7).

1. 2. 7. PrzydatnoĞü diagnostyczna oznaczania stĊĪenia laktoferyny w
róĪnych materiaáach biologicznych
1. 2. 7. 1. Laktoferyna w kale
PrzydatnoĞü oznaczania poziomu laktoferyny w kale opisywana byáa juĪ w latach
dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku. Laktoferyna, jako biaáko uwalniane gáównie
przez

granulocyty

obojĊtnocháonne,

moĪe

byü

parametrem

umoĪliwiającym

róĪnicowanie stanu zapalnego jelita z zaburzeniami czynnoĞciowymi jego funkcji. W
1994 roku Miller i wsp. opublikowali pracĊ, w której postulują, Īe pomiar stĊĪenia
laktoferyny w kale pozwala odróĪniü biegunki przebiegające z nasilonym stanem
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zapalnym jelita od tych, w których nie stwierdza siĊ duĪych nacieków z komórek
zapalnych. Byáo to badanie prospektywne 26 ochotników, u których doĞwiadczalnie
indukowano biegunkĊ bakteryjną (45). Autorzy kolejnych doniesieĔ podkreĞlali
moĪliwoĞü wykorzystania oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale do róĪnicowania
miĊdzy biegunką o etiologii bakteryjnej i wirusowej, postulując wykorzystanie tego
parametru w diagnostyce ostrych biegunek (46). Choi i wsp. przedstawili moĪliwoĞü
znacznego zmniejszenia kosztów diagnostyki ostrych biegunek poprzez wykonanie
posiewu kaáu tylko u tych pacjentów, u których stwierdzono podwyĪszone stĊĪenie
laktoferyny w kale. Chorzy z podwyĪszonym stĊĪeniem laktoferyny w kale stanowią
grupĊ, u której naleĪy rozwaĪyü empiryczne leczenie antybiotykiem (47). PowyĪsze
obserwacje zostaáy potwierdzone takĪe w innych badaniach (48,49). Z pewną
ostroĪnoĞcią naleĪy interpretowaü wyniki oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale u
niemowląt karmionych piersią, w związku z tym, iĪ otrzymują one dodatkowo
laktoferynĊ z mlekiem matki (50)
Ocena przydatnoĞci oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale nadal jest
przedmiotem wielu badaĔ. W latach dziewiĊüdziesiątych ubiegáego wieku pojawiáy siĊ
pojedyncze doniesienia na temat podwyĪszonego stĊĪenia laktoferyny w kale u chorych
z NZJ. Autorzy ocenili korelacjĊ stĊĪenia laktoferyny z poziomem innych, uprzednio
juĪ

uznanych

wskaĨników,

uwalnianych

z

granulocytów

obojĊtnocháonnych.

Laktoferyna zostaáa uznana za najlepszy marker stanu zapalnego (38). Laktoferyna jako
parametr stanu zapalnego oznaczany w kale, ze wzglĊdu na stosunkowo niską cenĊ i
áatwoĞü wykonania, wydaje siĊ badaniem bardzo obiecującym w diagnostyce i
monitorowaniu przebiegu NZJ. Jednak doniesienia na ten temat w dostĊpnym
piĞmiennictwie są nieliczne (51,52,53), szczególnie dotyczące populacji dzieciĊcej (54).
Wedáug czĊĞci autorów oznaczanie stĊĪenia laktoferyny moĪe byü traktowane jako
badanie przesiewowe, sáuĪące do wstĊpnej kwalifikacji pacjentów z dotychczas
nierozpoznanym NZJ do przeprowadzenia poszerzonej diagnostyki (55). Inne
doniesienia sugerują, iĪ to proste badanie moĪe byü przydatne w róĪnicowaniu NZJ i
zespoáu jelita draĪliwego. DolegliwoĞci w zespole jelita draĪliwego są przewlekle i
róĪnorodne: bóle brzucha, biegunka lub zaparcia czy brak apetytu. Chorzy poddawani
są czĊsto licznym, specjalistycznym badaniom dodatkowym, w tym takĪe kolonoskopii.
StĊĪenie laktoferyny w kale u tych pacjentów jest porównywalne z wartoĞciami
obserwowanymi u ludzi zdrowych. Wydaje siĊ zatem, Īe byü moĪe oznaczanie stĊĪenia
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laktoferyny w kale pozwoli na rezygnacjĊ z kosztownej i czĊsto obciąĪającej
diagnostyki (56).
TakĪe u chorych z zespoleniem krĊtniczo-odbytniczym z towarzyszącymi
objawami ze strony przewodu-pokarmowego (biegunka, bóle brzucha) w róĪnicowaniu
zastosowanie znalazáo oznaczanie laktoferyny w kale. Wykazano bowiem korelacjĊ
poziomu tego biaáka w kale z nasileniem procesu zapalnego (57).
Niektórzy autorzy podkreĞlają przydatnoĞü oznaczania laktoferyny takĪe w
badaniach przesiewowych w kierunku nowotworów oraz polipów jelita grubego. Ocenia
siĊ, Īe wartoĞü tego badania jest porównywalna z oceną obecnoĞci krwi utajonej w kale
(58,59). Pojedyncze doniesienia poruszają temat uĪytecznoĞci powyĪszego testu w
ocenie stanu zapalnego báony Ğluzowej prostnicy, spowodowanego promieniowaniem
jonizującym w przebiegu radioterapii (60).

1. 2. 7. 2. Laktoferyna w páynie mózgowo-rdzeniowym
Laktoferyna, jako biaáko wydzielane przez granulocyty obojĊtnocháonne, tkanki
gruczoáowe oraz komórki mikrogleju, obecna jest takĪe w páynie mózgowordzeniowym. W chorobach przebiegających z uszkodzeniem bariery krew-mózg
stĊĪenie tego biaáka w páynie mózgowo-rdzeniowym wzrasta. Dotyczy to miĊdzy
innymi takich stanów klinicznych, jak krwawienie podpajĊczynówkowe czy zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych. Uszkodzenie bariery krew-mózg obserwowane jest takĪe
w chorobach neurodegeneracyjnych, np. w chorobie Alzheimera (37).

1. 2. 7. 3. Oznaczanie poziomu laktoferyny w moczu
Pojedyncze dane z piĞmiennictwa sugerują wykorzystanie oceny poziomu
laktoferyny w moczu jako markera infekcji dróg moczowych. W roku 1999 naukowcy
japoĔscy opublikowali doniesienie oparte o badanie pacjentów z zakaĪeniami dróg
moczowych o etiologii bakteryjnej, u których oznaczano stĊĪenie laktoferyny w moczu.
CzuáoĞü i swoistoĞü testu wyniosáy odpowiednio 93,3% i 89,3% (61).

1. 2. 8. Wykorzystanie laktoferyny w leczeniu
W związku z przeciwbakteryjnym i przeciwnowotworowym dziaáaniem
laktoferyny podejmowano próby jej leczniczego wykorzystania.
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Di Mario i Okuda i wsp. w grupie pacjentów zakaĪonych Helicobacter pylori
wykazali, Īe dodatkowe zastosowanie bydlĊcej laktoferyny zdecydowanie zwiĊkszaáo
odsetek chorych, u których uzyskano eradykacjĊ tego drobnoustroju (62,63).
Podobne badania przeprowadzono z uĪyciem hodowli komórek nowotworowych
lub modeli zwierzĊcych zawierających komórki nowotworowe. Dodawano laktoferynĊ,
uzyskując znaczące zahamowanie wzrostu patologicznej tkanki (64). Jednak do chwili
obecnej istnieją pojedyncze doniesienia dotyczące podawania laktoferyny pacjentom z
chorobą nowotworową. W 2006 roku Hayes i wsp. opublikowali badanie kliniczne, w
którym pacjentom ze skrajnie zaawansowaną chorobą nowotworową podawano
laktoferynĊ. U 7 z 10 badanych obserwowano zmniejszenie masy guza, a caáa grupa
chorych przeĪyáa przynajmniej rok od momentu zastosowania laktoferyny (42).

1. 3. Nieswoiste zapalenia jelit
1. 3. 1. Wprowadzenie
Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to choroby, których istotą jest przewlekáy proces
zapalny jelita. Do najczĊĞciej rozpoznawanych naleĪą: choroba LeĞniowskiego-Crohna
oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Schorzenia te charakteryzują siĊ
wieloletnim przebiegiem, z okresami zaostrzeĔ i remisji. Dotychczas etiologia NZJ nie
zostaáa ostatecznie ustalona. W ostatnich latach stale wzrasta liczba pacjentów, u
których rozpoznaje siĊ NZJ.

1. 3. 2. Epidemiologia
CzĊstoĞü NZJ u dzieci jest doĞü wysoka i obserwuje siĊ staáą tendencjĊ wzrostową
liczby zachorowaĔ w tej grupie wiekowej (65). Pacjenci pediatryczni (od 0 do 18 roku
Īycia) stanowią okoáo 30% wszystkich chorych z NZJ (65). CzĊstoĞü wystĊpowania
wykazuje duĪe zróĪnicowanie geograficzne. NajwiĊcej zachorowaĔ notuje siĊ w
Europie, Ameryce Póánocnej i Australii (65), natomiast niska zachorowalnoĞü
wystĊpuje w krajach Ameryki Poáudniowej, Azji Poáudniowej, Afryki z wyjątkiem RPA
(66). NajwyĪsze wskaĨniki czĊstoĞci wystĊpowania mają miejsce w krajach wysoko
rozwiniĊtych, natomiast w obszarach rozwijających siĊ odsetek zachorowaĔ na NZJ jest
znacznie niĪszy (65). Prawdopodobnie dominują tam zapalenia jelit o etiologii
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infekcyjnej. Jednak dane pochodzące z tych krajów są niepeáne i byü moĪe mamy do
czynienia ze zjawiskiem zbyt niskiej rozpoznawalnoĞci. W Europie najwyĪsza czĊstoĞü
wystĊpowania NZJ u dzieci jest notowana w Szwecji, w rejonie Sztokholmu: 10,5
nowych rozpoznaĔ na 100 000 dzieci (67), a w wiĊkszoĞci krajów waha siĊ pomiĊdzy 2
a 6 (68,69,70). Dane pochodzące z Europy Wschodniej są, w porównaniu z Europą
Zachodnią, niepeáne. WiĊkszoĞü z nich dotyczy populacji dorosáych, jednak i w tej
grupie odnotowano wzrost zachorowaĔ (71). Aktualne badania dotyczące dzieci
pochodzącą z Czech. Wykazano w nich wzrost czĊstoĞci wystĊpowania choroby
LeĞniowskiego-Crohna z 0,25 w 1990 roku do 1,25 na 100 000 dzieci poniĪej 15 roku
Īycia w 2001 roku (72). Dane na temat zachorowaĔ dzieci polskich wydają siĊ równieĪ
niepeáne. Ostatnie pochodzą z lat 2002-2004, gdzie obserwowana czĊstoĞü zachorowaĔ
na NZJ wynosiáa 1,22 na 100 000 dzieci i máodzieĪy do 18 r.Ī. (73).

1. 3. 3. Etiologia
Jak dotychczas etiopatogeneza NZJ nie jest w peáni wyjaĞniona. Pod uwagĊ bierze
siĊ zaburzenia immunologiczne, czynniki infekcyjne, wpáyw niektórych leków,
czynniki genetyczne oraz Ğrodowiskowe.
W ciągu ostatnich kilkudziesiĊciu lat w krajach Europy i Ameryki Póánocnej
obserwuje siĊ zmianĊ profilu chorób wystĊpujących u dzieci. Do lat osiemdziesiątych
XX wieku dominowaáy schorzenia infekcyjne. Obecnie notuje siĊ wzrost czĊstoĞci
wystĊpowania chorób o podáoĪu autoimmunologicznym oraz przewlekáych schorzeĔ
zapalnych (74). Podejmowane są liczne próby wyjaĞnienia tego zjawiska. NajczĊĞciej
cytowana jest tzw. „hipoteza higieniczna”, wiąĪąca powyĪsze zmiany z polepszeniem
warunków socjoekonomicznych, skutkującym maáym kontaktem z antygenami
bakteryjnymi w okresie dzieciĔstwa (74). Kolejnym czynnikiem Ğrodowiskowym
mającym wpáyw na wystĊpowanie NZJ jest palenie papierosów. ZwiĊksza ono ryzyko
wystąpienia i zaostrzenia przebiegu choroby LeĞniowskiego-Crohna, natomiast
wykazuje dziaáanie ochronne w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
(75). WystĊpowanie NZJ wydaje siĊ mieü związek z karmieniem piersią, które ma
dziaáanie ochronne, związane z wpáywem na rozwój ukáadu immunologicznego w
okresie wczesnego dzieciĔstwa (76).
Obecnie uwaĪa siĊ, Īe zasadniczą rolĊ w etiopatogenezie NZJ peánią zaburzenia
immunologiczne polegające na utracie równowagi miĊdzy czynnikami prozapalnymi i
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przeciwzapalnymi i nasilonej produkcji cytokin prozapalnych oraz zmianie w populacji
limfocytów (76).
Wedáug niektórych autorów zaburzenia w sferze psychicznej, takie jak: stres,
obniĪenie nastroju i depresja mogą mieü wpáyw na ujawnienie siĊ NZJ (76). Inni
autorzy reprezentują pogląd, iĪ stres moĪe jedynie modyfikowaü przebieg choroby (77).
WystĊpowanie NZJ moĪe mieü związek ze stosowaniem niektórych leków.
Stwierdzono, Īe u kobiet stosujących doustne Ğrodki antykoncepcyjne ryzyko
wystąpienia choroby LeĞniowskiego-Crohna jest dwukrotnie wyĪsze (78). Natomiast
niesteroidowe leki przeciwzapalne u pacjentów z NZJ zwiĊkszają ryzyko zaostrzenia
choroby (78).
W przeszáoĞci etiologiĊ NZJ wiązano z zakaĪeniem bakteryjnym. NajczĊĞciej
wymieniane drobnoustroje to: Listeria monocytogenes, Chlamydia trachomatis,
Escherichia coli, Saccharamyces cerevisiae. NajwiĊksze nadzieje związane z etiologią
NZJ dotyczyáy Mycobacterium paratuberculosis. Drobnoustrój ten byá izolowany z
bioptatów jelit u pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna. Jednak podjĊte próby
leczenia przeciwprątkowego nie przyniosáy oczekiwanych efektów (78).
OdrĊbny przedmiot badaĔ stanowi rola, jaką moĪe peániü w etiologii NZJ flora
bakteryjna jelit. Niektóre doniesienia wskazują na utratĊ przez ukáad immunologiczny
tolerancji antygenów tych drobnoustrojów, czego konsekwencją moĪe byü rozwój
przewlekáego stanu zapalnego (78).
Badania autorów skandynawskich wykazaáy zwiĊkszoną zachorowalnoĞü na
chorobĊ LeĞniowskiego-Crohna u osób, które urodziáy siĊ w okresie trwania epidemii
odry w Szwecji. Jednak hipoteza ta nie zostaáa potwierdzona przez innych autorów (79).
Podobnie nie potwierdzono związku miĊdzy wystąpieniem choroby LeĞniowskiegoCrohna a zastosowaniem w dzieciĔstwie poliwalentnego szczepienia przeciw odrze,
Ğwince i róĪyczce, zawierającego Īywe, atenuowane wirusy (76).
W etiologii NZJ istotną rolĊ peánią aspekty genetyczne. Od dawna znana jest
zwiĊkszona zachorowalnoĞü na NZJ u krewnych pierwszego stopnia (76). Szczególnym
przykáadem są zachorowania u bliĨniąt jednojajowych. Wydaje siĊ, Īe NZJ są
chorobami poligenowymi. Opisano juĪ kilkanaĞcie loci, których geny mogą mieü
wpáyw na rozwój NZJ. Znajdują siĊ na chromosomach: 16 – IBD1, 12 – IBD2, 6 –
IBD3, 14 – IBD4, 5 – IBD5, 19 – IBD6, 1 – IBD7, 16 – IBD8 oraz na 3 – IBD9 (76).
Szereg publikacji dotyczy roli, jaką peáni w etiopatogenezie choroby LeĞniowskiegoCrohna gen NOD2/CARD15, zlokalizowany na chromosomie 16. Badania wskazują, Īe
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u nosicieli tego genu zaburzona jest równowaga miĊdzy ciągáoĞcią báony Ğluzowej jelita
a florą bakteryjną jelit (80).
WĞród innych czynników mogących mieü znaczenie w etiopatogenezie NZJ
wymienia siĊ zaburzenia przepuszczalnoĞci jelitowej. ZwiĊkszenie przepuszczalnoĞci
jelitowej jest wykáadnikiem zaburzenia integralnoĞci báony Ğluzowej jelita (81). CzĊĞü
autorów jest zgodna, Īe zwiĊkszenie przepuszczalnoĞci jelitowej uwarunkowane jest
genetycznie i poprzedza wystąpienie choroby LeĞniowskiego-Crohna (82). Natomiast
wedáug innych naukowców zwiĊkszenie przepuszczalnoĞci jelitowej jest jedynie
skutkiem toczącego siĊ w jelicie stanu zapalnego. W procesie tym pod wpáywem TNF-Į
(czynnik martwicy guza Į) dochodzi do rozszczelnienia tzw. „tight junctions” (83).
Ocena przepuszczalnoĞci jelitowej mogáaby wiĊc byü jedynie przydatna w ocenie
przebiegu NZJ. Wykazano, Īe nawrót choroby poprzedzony jest zwiĊkszeniem
przepuszczalnoĞci jelitowej (84).

1. 3. 4. Obraz kliniczny
Obraz kliniczny NZJ jest záoĪony i z tego powodu postawienie ostatecznego
rozpoznania moĪe byü trudne.
Gáówne objawy choroby LeĞniowskiego-Crohna to przewlekáe bóle brzucha,
biegunka oraz utrata masy ciaáa. U dzieci początek choroby moĪe byü podstĊpny.
Dominowaü mogą przewlekáe stany gorączkowe, apatia, niechĊü do jedzenia, bladoĞü
powáok skórnych. Utracie masy ciaáa towarzyszy zwykle opóĨnione wzrastanie oraz
opóĨnione dojrzewanie páciowe. Rzadziej wystĊpujące objawy to: rumieĔ guzowaty,
artropatia oraz nawracające afty w jamie ustnej (85).
Obraz

kliniczny

wrzodziejącego

zapalenia

jelita

grubego

jest

bardziej

charakterystyczny niĪ choroby LeĞniowskiego-Crohna. NajczĊĞciej wystĊpujące objawy
to biegunka i krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. U znacznej
liczby pacjentów rozpoznawana jest niedokrwistoĞü niedoborowa. Objawy takie jak
bóle brzucha wystĊpują u okoáo 50% chorych, a utrata masy ciaáa u okoáo 30% (85).
CiĊĪki przebieg choroby moĪe wystąpiü zarówno u pacjentów z chorobą
LeĞniowskiego-Crohna, jak i z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. NajczĊĞciej
ma miejsce w początkowym etapie choroby, przed ustaleniem ostatecznego rozpoznania
(85).
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1. 3. 5. Zmiany morfologiczne w obrĊbie przewodu pokarmowego
Zmiany

morfologiczne

w

chorobie

LeĞniowskiego-Crohna

najczĊĞciej

zlokalizowane są w okolicy zastawki krĊtniczo-kątniczej, w jelicie grubym, rzadziej w
postaci izolowanej w koĔcowym odcinku jelita cienkiego. Wiadomo jednak, Īe w
chorobie LeĞniowskiego-Crohna mogą wystĊpowaü w caáym przewodzie pokarmowym.
Zmiany te mają charakter segmentarny, tzn. odcinki zmienione chorobowo sąsiadują z
odcinkami makroskopowo niezmienionymi (85).
W obrazie makroskopowym jelita najczĊĞciej jest stwierdzana powiĊkszona
grudka cháonna otoczona rumieniem. MoĪe ona przeksztaáciü siĊ w tzw. owrzodzenie
aftowe. W miarĊ zaawansowania procesu chorobowego w jelicie mogą powstaü
gáĊbokie szczelinowate owrzodzenia. Inne zmiany typowe dla choroby LeĞniowskiegoCrohna to zwĊĪenie jelita, ropnie okoáojelitowe i przetoki.
Proces chorobowy w chorobie LeĞniowskiego-Crohna obejmuje wszystkie
warstwy báony Ğluzowej jelita (85). Badanie mikroskopowe bioptatu jelita ujawnia
obecnoĞü

nacieków

obojĊtnocháonnych)

z
oraz

komórek
przewlekáej

zapalnych
ziarniny

(limfocytów
z

i

wielojądrowymi

granulocytów
komórkami

olbrzymimi (85).
Zmiany

morfologiczne

we

wrzodziejącym

zapaleniu jelita

grubego

są

zlokalizowane najczĊĞciej w odbytnicy, zstĊpnicy, rzadziej w caáym jelicie grubym.
Mają one charakter ciągáy. W obrazie makroskopowym jelita stwierdzane jest
przekrwienie, utrata rysunku naczyniowego, ziarninowanie, obecnoĞü krwisto-ropnej
wydzieliny na powierzchni báony Ğluzowej oraz rozlegáe owrzodzenia. W badaniu
mikroskopowym bioptatu jelita uwidaczniany jest proces zapalny, reprezentowany
przez nacieki skáadające siĊ z granulocytów obojĊtnocháonnych. Ponadto są obecne
mikroropnie w kryptach jelitowych, charakterystyczne dla wrzodziejącego zapalenia
jelita grubego (85).

1. 3. 6. Diagnostyka
Diagnostyka NZJ obejmuje wywiad, badanie fizykalne oraz badania dodatkowe.
Do podstawowych badaĔ laboratoryjnych wykonywanych w procesie diagnostycznym
NZJ naleĪą: morfologia krwi obwodowej, wzór odsetkowy krwinek biaáych, odczyn
opadania krwinek czerwonych (OB) oraz stĊĪenie biaáka C-reaktywnego (CRP) w
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surowicy krwi. Vermeire i wsp. uwaĪają, Īe CRP zwáaszcza w chorobie LeĞniowskiegoCrohna jest dobrym wykáadnikiem stanu zapalnego i jest uĪyteczne w róĪnicowaniu
oraz monitorowaniu przebiegu choroby (86).
Liczba krwinek biaáych i páytek krwi są takĪe uznanymi parametrami stanu
zapalnego. Jednak są to parametry wysoce nieswoiste i z tego wzglĊdu ich przydatnoĞü
kliniczna w NZJ jest ograniczona. Ponadto leukocytoza moĪe byü efektem stosowania
terapii kortykosteroidami (85).
Kolejne badania laboratoryjne wykonywane w NZJ to oznaczenie stĊĪenia biaáka
caákowitego, albumin, Īelaza oraz fibrynogenu (85).
W początkowym etapie leczenia NZJ, a zwáaszcza choroby LeĞniowskiegoCrohna, celem wykluczenia choroby trzewnej, konieczne jest oznaczenie stĊĪenia
przeciwciaá przeciw endomysium miĊĞni gáadkich (85).
W celu róĪnicowania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego z chorobą
LeĞniowskiego-Crohna oznacza siĊ poziom przeciwciaá przeciw Saccharomyces
cerevisiae i przeciwciaá przeciw okoáojądrowemu antygenowi granulocytów (pANCA).
Pierwsze charakterystyczne są dla choroby LeĞniowskiego-Crohna, natomiast drugie dla
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (85).
Kolejnym etapem w diagnostyce NZJ jest badanie kolonoskopowe, pozwalające
na zobrazowanie báony Ğluzowej jelita grubego i koĔcowego odcinka jelita cienkiego.
Badania endoskopowe umoĪliwiają ponadto pobranie bioptatów báony Ğluzowej jelita,
koniecznych do wykonania badania histopatologicznego (85).
Inne badania, które ze wzglĊdu na naraĪenie na promieniowanie rentgenowskie są
rzadziej przeprowadzane w NZJ, to badania radiologiczne. WĞród nich wymieniü naleĪy
zdjĊcie przeglądowe jamy brzusznej oraz badania przewodu pokarmowego z uĪyciem
kontrastu (85).
Niezwykle uĪyteczne w NZJ jest takĪe badanie sonograficzne jamy brzusznej.
Oprócz oceny lokalizacji narządów jamy brzusznej oraz potwierdzenia obecnoĞci
tworów patologicznych, takich jak guzy czy ropnie, badanie to umoĪliwia pomiar
gruboĞci Ğciany jelita (85).
Ze wzglĊdu na stosunkowo rzadkie wystĊpowanie NZJ u maáych dzieci konieczne
jest wykluczenie szeregu innych chorób. W róĪnicowaniu z NZJ brane są przede
wszystkim pod uwagĊ choroby infekcyjne, wywoáywane przez takie drobnoustroje, jak:
Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, Yersinia, Amoeba, Mycobacterium
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tuberculosis, Clostridium, Giardia lamblia oraz celiakia i alergia na biaáko mleka
krowiego (85).
Wszyscy pacjenci z rozpoznanym NZJ powinni pozostawaü pod staáą opieką
specjalistyczną. Podstawowe badania, które są pomocne w monitorowaniu przebiegu
choroby to: morfologia krwi obwodowej, CRP i OB. W praktyce codziennej czĊsto
wykonywane jest badanie stolca na obecnoĞü krwi utajonej. Jest to parametr nieswoisty,
jednak ze wzglĊdu na to, Īe ma charakter nieinwazyjny, oznaczenie to jest niezwykle
cenne.
Obecnie szereg doniesieĔ wskazuje na rolĊ, jaką mogą peániü w przyszáoĞci
parametry „stanu zapalnego” oznaczane w stolcu. Parametry te są niezwykle czuáe,
poniewaĪ ich wahania odzwierciedlają dynamikĊ procesu zapalnego jedynie w obrĊbie
jelita. Dobrze udokumentowana jest praktyczna przydatnoĞü oznaczania w kale
stĊĪenia: kalprotektyny, alfa1-antytrypsyny, lizozymu, mieloperoksydazy i elastazy
granulocytów obojĊtnocháonnych (86). W piĞmiennictwie dostĊpne są pojedyncze
doniesienia dotyczące oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale (51,52,53,54).
Wprowadzenie dodatkowego parametru umoĪliwiającego monitorowanie przebiegu
NZJ, a oznaczanego w tak dostĊpnym materiale biologicznym, jakim jest stolec, bĊdzie
niezwykle cenne zwáaszcza u dzieci.

1. 3. 7. Powikáania nieswoistych zapaleĔ jelit
NZJ obarczone są ryzykiem wystąpienia licznych powikáaĔ. NajczĊĞciej
wymieniane to: przetoki jelitowo-jelitowe, jelitowo-skórne, zwĊĪenia jelita w chorobie
LeĞniowskiego-Crohna oraz perforacja jelita i toksyczne zapalenie jelita grubego we
wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Inne powaĪne powikáania mogą byü efektem
leczenia immunosupresyjnego (86). Wieloletni stan zapalny, zwáaszcza u pacjentów z
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, moĪe doprowadziü do rozwoju raka jelita
grubego (85).

1. 3. 8. Leczenie
Leczenie NZJ powinno byü prowadzone przez zespóá terapeutyczny, w skáad
którego wchodzą: gastroenterolog, pediatra, dietetyk, psycholog, chirurg oraz lekarz
pierwszego kontaktu (87).
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Podstawowe

zasady

leczenia

obejmują:

szybkie

ustalenie

rozpoznania,

poinformowanie pacjenta i rodziny o istocie choroby, leczenie doprowadzające do
remisji,

utrzymanie

remisji,

odpowiednie

postĊpowanie

Īywieniowe

oraz

minimalizowanie efektów ubocznych leczenia. U dzieci niezwykle istotne jest
zapewnienie prawidáowego wzrastania i dojrzewania páciowego oraz opieka
psychologiczna i kontynuowanie edukacji szkolnej przez dziecko (87).
W

aktywnej

postaci

choroby

LeĞniowskiego-Crohna

stosuje

siĊ

glikokortykosteroidy oraz kilkutygodniowe Īywienie enteralne z zastosowaniem diet
przemysáowych. W celu utrzymania remisji choroby podawane są 5-aminonosalicylany
(sulfasalazyna, mesalazyna), a w postaciach opornych na leczenie stosuje siĊ
azatioprynĊ, 6-merkaptopurynĊ oraz metotreksat. Inne leki z grupy ingerujących w
odpowiedĨ immunologiczną to cyklosporyna, takroimus i wprowadzone ostatnio do
leczenia przeciwciaáa przeciw czynnikowi martwicy guza Į (TNF-Į) - infliximab (86).
W chorobie LeĞniowskiego-Crohna leczenie chirurgiczne podejmowane jest tylko
wówczas, gdy wystĊpują powaĪne powikáania choroby. Gáówne wskazania do tej formy
terapii to: zwĊĪenie jelita i zaburzenia pasaĪu, ropieĔ w jamie brzusznej oraz przetoki
miĊdzypĊtlowe lub jelitowo-skórne (85).
Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego jest zasadniczo podobne do
leczenia choroby LeĞniowskiego-Crohna. W ciĊĪkich postaciach stosuje siĊ
krótkotrwaáe Īywienie pozajelitowe oraz glikokortykosteroidy. W leczeniu postaci
áagodnych i Ğrednio zaawansowanych znajdują zastosowanie 5-aminosalicylany.
Sporadycznie do terapii wprowadza siĊ azatioprynĊ i 6-merkaptopurynĊ a wyjątkowo
rzadko cyklosporynĊ i takrolimus. Coraz czĊĞciej podejmowane są próby leczenia
infliximabem. Leczenie chirurgiczne wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
podejmowane jest z kilku przyczyn: przede wszystkim w przypadkach opornych na
dotychczasowe leczenie farmakologiczne, a ponadto z powodu wystąpienia powikáaĔ
choroby, takich jak: perforacja przewodu pokarmowego, krwawienie z przewodu
pokarmowego czy dysplazja i rak jelita grubego w póĨniejszym etapie choroby (86).

Wobec niezwykle záoĪonej oraz dotychczas nie w peáni wyjaĞnionej etiologii NZJ,
czĊsto ciĊĪkiego lub nietypowego obrazu klinicznego choroby, skomplikowanego
procesu

diagnostycznego,

a

przede

wszystkim

braku

prostych

parametrów

umoĪliwiających monitorowanie przebiegu choroby, w niniejszej pracy podjĊto próbĊ
oceny przydatnoĞci oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci z NZJ.
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2.

CEL PRACY
Celem pracy byáa ocena przydatnoĞci oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale jako

wykáadnika nasilenia procesu zapalnego u dzieci i máodzieĪy z nieswoistymi
zapaleniami jelit.

Cele szczegóáowe to:
x

Ocena przydatnoĞci oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale jako parametru
pozwalającego na rozpoznanie stanu zapalnego jelit.

x

Ocena przydatnoĞci oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale jako markera
aktywnoĞci zapalnej u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit z róĪnym
stopniem zaawansowania klinicznego i endoskopowego choroby.

x

Porównanie stĊĪenia laktoferyny w kale z innymi, uznanymi markerami stanu
zapalnego w nieswoistych zapaleniach jelit.

x

Dodatkowym celem pracy byáo ustalenie wartoĞci referencyjnych stĊĪenia
laktoferyny w kale dla wieku rozwojowego.
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3.

MATERIAà I METODY

3. 1. Pacjenci i grupa porównawcza
Badaniami objĊto 101 dzieci, w tym 48 dziewcząt (48,5%) i 53 cháopców (52,5%).
WĞród badanych byáo 24 (23,7%) pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna oraz 28
(27,7%) dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, u 5 dzieci (5,0%)
rozpoznano zapalenie báony Ğluzowej prostnicy, a u 3 (3,0%) niespecyficzne zapalenie
báony Ğluzowej jelita grubego. Od dzieci chorych pobrano áącznie 123 próbki kaáu.
Pozostaáych 41 badanych (40,59%) stanowiáo grupĊ porównawczą, do której
zakwalifikowano 23 dzieci zdrowych (56,1%) oraz 18 dzieci (43,9%) diagnozowanych
lub leczonych z powodu niezapalnych chorób przewodu pokarmowego (zwĊĪenie
niezapalne przeáyku - 2 dzieci, obciąĪony wywiad nowotworowy w rodzinie (rak jelita
grubego u krewnych pierwszego stopnia) - 2 dzieci, bóle brzucha o etiologii
czynnoĞciowej - 14 dzieci). Wszyscy pacjenci pozostawali pod staáą opieką Kliniki
Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii DzieciĊcej Akademii Medycznej w GdaĔsku
oraz Poradni Gastroenterologii DzieciĊcej przy Pomorskim Centrum Traumatologii w
GdaĔsku w latach 2005-2008.

3. 2.

Badania dodatkowe
U wszystkich dzieci przeprowadzono szczegóáowe badanie podmiotowe i

przedmiotowe.
W wywiadzie analizowano przede wszystkim: bóle brzucha, záe samopoczucie,
gorączkĊ, liczbĊ wypróĪnieĔ w ciągu doby, charakter oddawanych stolców (páynne,
póápáynne, staáe, obecnoĞü Ğluzu i/lub krwi) oraz uczucie parcia na stolec.
Poza badaniem fizykalnym wykonano pomiary antropometryczne (wzrost, masa
ciaáa). U kaĪdego pacjenta obliczono wskaĨnik Cole’a wedáug nastĊpującego wzoru
(88):
Wsk. Cole’a (%) = [masa ciaáa x dáugoĞü standardowa ciaáa2 / standardowa masa ciaáa x dáugoĞü ciaáa2] x 100
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U wszystkich dzieci chorych wykonano nastĊpujące badania laboratoryjne:
x

morfologiĊ krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym krwinek biaáych,

x

oznaczenie bezwzglĊdnej liczby granulocytów obojĊtnocháonnych we
krwi obwodowej,

x

odczyn opadania krwinek czerwonych (OB),

x

stĊĪenie biaáka C- reaktywnego w surowicy krwi,

x

stĊĪenie fibrynogenu w osoczu,

x

badanie kaáu na obecnoĞü krwi utajonej.

Morfologia z oceną wzoru biaáokrwinkowego zostaáa wykonana metodą
konduktometryczną. Odczyn sedymentacji krwinek czerwonych (OB) zostaá wykonany
metodą

tradycyjną.

StĊĪenie

biaáka

C-reaktywnego

oznaczono

metodą

immunoturbidymetryczną, za pomocą testu lateksowego. StĊĪenie fibrynogenu
wykonano metodą Claussa.
Badanie na obecnoĞü krwi utajonej w kale wykonano przy uĪyciu testu
jakoĞciowego, opartego o metodĊ immunochromatograficzną. Otrzymane wyniki
interpretowano jako ujemne lub dodatnie.
Wszystkie wyĪej wymienione badania wykonano w ramach rutynowej diagnostyki
i nie byá w tym celu pobierany dodatkowo materiaá biologiczny.
U 47 badanych pacjentów, zgodnie z algorytmem postĊpowania diagnostycznego,
wykonano 65 badaĔ kolonoskopowych. W grupie tej byáo 18 pacjentów z chorobą
LeĞniowskiego-Crohna, 22 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, 5 z zapaleniem
báony Ğluzowej prostnicy i 2 z niespecyficznym zapaleniem báony Ğluzowej jelita
grubego. Badanie przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym, wykonywano je w
Pracowni Endoskopii Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i ĩywienia
Dzieci Akademii Medycznej w GdaĔsku, endoskopem OLYMPUS PCF–16OAL.
ĩaden z badających endoskopistów nie znaá stĊĪenia laktoferyny w kale u
poszczególnych badanych. Oceniano obraz makroskopowy báony Ğluzowej jelita
grubego i koĔcowego odcinka jelita cienkiego. Zmiany klasyfikowano wedáug
czterostopniowej skali zaawansowania zmian zapalnych zaproponowanej przez
Langhorsta i wsp. (Tabela 1) (89).
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Tabela 1
Zaawansowanie zmian makroskopowych w endoskopii

Liczba

Zmiany makroskopowe

punktów

Prawidáowy obraz

0

RumieĔ, zmniejszenie lub zniesienie rysunku
naczyniowego, kruchoĞü báony Ğluzowej, obecnoĞü

1

pojedynczych aft
ObecnoĞü licznych aft i maáych owrzodzeĔ

2

ObecnoĞü duĪych owrzodzeĔ, spontaniczne

3

krwawienie, grudki, zwĊĪenie Ğwiatáa jelita

3. 3. WskaĨniki aktywnoĞci choroby
Przeprowadzone badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz badania dodatkowe
umoĪliwiáy

wyznaczenie

Pediatrycznego

Indeksu

AktywnoĞci

w

chorobie

LeĞniowskiego-Crohna (PCDAI – Pediatric Crohn’s Disease Activity Index w
modyfikacji

RyĪki)

i

indeksu

Truelove-Wittsa

(w

modyfikacji

RyĪki)

we

wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (zaáącznik 1,2).

3. 4. Oznaczanie laktoferyny w kale
Próbki materiaáu biologicznego byáy pobierane do plastikowych pojemników
przeznaczonych do pobierania stolca. NastĊpnie byáy one zamraĪane do temperatury 72oC i w tych warunkach przechowywane do chwili wykonywania oznaczeĔ.
Oznaczenia stĊĪenia laktoferyny w kale dokonano przy uĪyciu komercyjnego testu
IBD-SCAN

TM

(TECHLAB,

numer

katalogowy

30351).

Jest

to

test

immunoenzymatyczny umoĪliwiający oznaczenia iloĞciowe. Istota badania polega na
áączeniu siĊ przeciwciaá przeciw ludzkiej laktoferynie, zawartych w teĞcie, z laktoferyną
obecną w pobranej próbce stolca. Procedura przebiega w kilku etapach. Pierwszy to
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rozmroĪenie badanego materiaáu i jego rozcieĔczenie (uĪywano nastĊpujących
rozcieĔczeĔ – 1:100, 1:400, 1:1000, 1:4000). NastĊpnie przygotowane roztwory
przenoszono

do

studzienek

mikrotitracyjnych,

zawierających

unieruchomione,

poliklonalne przeciwciaáa przeciw ludzkiej laktoferynie. W czasie 30 minutowej
inkubacji laktoferyna obecna w badanym materiale biologicznym wiązaáa siĊ z
unieruchomionymi w doákach przeciwciaáami. Kolejny etap to páukanie studzienek i
dodanie koniugatu, który zawieraá poliklonalne, królicze przeciwciaáa przeciw ludzkiej
laktoferynie, sprzĊĪone z peroksydazą chrzanową. Po kolejnej, 30 minutowej inkubacji,
ponownie páukano páytkĊ. W ten sposób powstawaáa warstwowa struktura skáadająca
siĊ z przeciwciaá przeciw laktoferynie opáaszczających páytkĊ, laktoferyny pochodzącej
z badanego materiaáu lub dodatniej kontroli standardowych rozcieĔczeĔ i przeciwciaá
skoniugowanych z peroksydazą chrzanową. W koĔcowym etapie, po kolejnym
páukaniu, dodawano substrat w postaci tetrametylobenzydyny. Prowadziáo to do reakcji
katalizowanej

przez

peroksydazĊ

chrzanową,

w

wyniku

której

bezbarwna

tetrametylobenzydyna przechodziáa w produkt o niebieskiej barwie. W kolejnym etapie
dodawano kwas siarkowy, który zatrzymywaá reakcjĊ katalizowaną przez peroksydazĊ
chrzanową i zmieniaá barwĊ roztworu na Īóátą. Nasilenie zabarwienia byáo okreĞlane
iloĞciowo jako pomiar gĊstoĞci optycznej przy absorpcji maksymalnej 450 nm na
czytniku mikropáytek ELISA. W zaleĪnoĞci od stĊĪenia laktoferyny dochodziáo do
powstania

róĪnej

intensywnoĞci

zabarwienia

uzyskanego

roztworu.

Podczas

wykonywania testu do studzienek dodawano takĪe roztwory standardowe (roztwory
laktoferyny o stĊĪeniach 6,25 ng/nl, 25 ng/ml, 50 ng/ml, 100 ng/ml). Na podstawie
znanych stĊĪeĔ roztworów wykreĞlono krzywą kalibracyjną, której rzĊdna to stĊĪenia
laktoferyny (znane z roztworów standardowych), a odciĊta to wartoĞci zmierzonej dla
tych stĊĪeĔ laktoferyny absorbancji. Ostatecznie dokonywany byá pomiar absorbancji
roztworów badanych, powstaáych przez rozcieĔczenie analizowanego materiaáu.
Pojedynczy pomiar stĊĪenia laktoferyny oznaczany byá po naniesieniu zmierzonej
absorbancji na krzywą kalibracyjną i odczytanie odpowiadającego jej wyniku.
PoprawnoĞü wykonanych oznaczeĔ byáa sprawdzana w oparciu o roztwory pozytywnej
i negatywnej kontroli (zamieszczone w komercyjnym zestawie). Pomiaru gĊstoĞci
optycznej dokonano przy uĪyciu czytnika ELizaMatTM 3000.
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Wedáug zaleceĔ producenta testu (firma Techlab) wartoĞci od 0 do 7,24 µg/g (ml)
stolca uznawane są u dorosáych za normĊ, natomiast poziomy laktoferyny 7,25 µg/g
(ml) interpretuje siĊ jako podwyĪszone.

Materiaá biologiczny (kaá) zostaá pobrany i analizowany po uzyskaniu pisemnej
zgody rodziców lub opiekunów badanych pacjentów. Pozostaáe badania zostaáy
wykonane w trakcie koniecznej diagnostyki i terapii pacjentów leczonych w klinice.
NiezaleĪna Komisja Bioetyczna do Spraw BadaĔ Naukowych przy Akademii
Medycznej w GdaĔsku wyraziáa zgodĊ na przeprowadzenie niniejszej pracy
(NKEBN/321/2004). W Aneksie zaáączono odpowiedni formularz (zaáącznik 3).
Oznaczenia stĊĪenia laktoferyny w kale wykonano w Katedrze ĩywienia
Klinicznego Akademii Medycznej w GdaĔsku (kierownik: prof. dr hab. Wiesáawa
àysiak-Szydáowska).

3. 5.

Metody statystyczne

Wyniki badaĔ, które uzyskano w niniejszej pracy poddano analizie statystycznej.
OcenĊ rozkáadu parametrów liczbowych przeprowadzono w oparciu o test
Koámogorova-Smirnova. Parametry, które nie wykazywaáy cech rozkáadu normalnego
poddano transformacji logarytmicznej przed weryfikacją hipotez statystycznych.
Porównanie pomiĊdzy kilkoma grupami zmiennych zaleĪnych przeprowadzono metodą
analizy wariancji z wykorzystaniem testu ANOVA Kruskala-Wallisa. JeĪeli test Anova
wykazaá róĪnice znamienne statystycznie, analizĊ kontrastów post hoc przeprowadzono
z wykorzystaniem testu Scheffe’go. Dla porównania dwóch grup danych zebranych
wedáug modelu zmiennych niepowiązanych, dla pomiarów dokonanych w skali
porządkowej stosowano test Manna-Whitneya. Na wykresach, w zaleĪnoĞci od rozkáadu
parametru, przedstawiono Ğrednią i odchylenia standardowe (SD) lub medianĊ, 25 i 75
centyl oraz zakres wartoĞci. ZaleĪnoĞü parametrów mierzonych w skali interwaáowej
przeprowadzono z wykorzystaniem testu korelacji rang Spearmana. W wynikach
podano obliczone poziomy istotnoĞci weryfikowanych hipotez statystycznych, p<0,05
interpretowano jako znamienne statystycznie.
Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu oprogramowania
statystycznego Statistica wersja 6.1 (StatSoft, Inc., USA) (90,91).
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W celu ustalenia wartoĞci referencyjnych testu diagnostycznego zastosowano
metodĊ podwójnego odchylenia standardowego oraz wykreĞlono krzywą ROC
(Receiver Operating Characteristic). Krzywa ROC jest krzywą, która umoĪliwia ocenĊ
zdolnoĞci

testu

do

prawidáowego

oddzielenia

wyników

prawidáowych

i

nieprawidáowych. W praktyce sáuĪy do porównania zdolnoĞci rozdzielczej testów.
Wykres ilustruje zaleĪnoĞü miĊdzy czuáoĞcią a dopeánieniem swoistoĞci do wartoĞci 1
(zakáadając róĪne wartoĞci progowe testu – cut-off) (92). Dla kaĪdej krzywej ROC
obliczono pole powierzchni pod krzywą (AUC – Area Under the Curve). Im wartoĞü
AUC bliĪsza jednoĞci tym wyĪsza wartoĞü diagnostyczna testu w rozróĪnianiu osób
zdrowych i chorych.
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4. WYNIKI
4. 1. Wprowadzenie
Do badania zakwalifikowano 101 dzieci, w tym 60 dzieci chorych i 41 dzieci
zaliczonych do grupy porównawczej. Analizie poddano ogóáem 164 próbki kaáu, w tym
w 95 przypadkach pobrane od cháopców (57,9%) i w 69 od dziewcząt (42,1%). WĞród
164 próbek, 123 pochodziáy od dzieci chorych, a 41 od dzieci z grupy porównawczej.
W grupie chorych, w 46 przypadkach (37,4%) materiaá pochodziá od dziewcząt, a w 77
przypadkach (62,6%) od cháopców.

4. 2. Grupa porównawcza
Grupa porównawcza skáadaáa siĊ z 41 dzieci, 23 dziewcząt (56,1%) i 18 cháopców
(43,9%), w wieku od 1 do 18 lat (Ğrednia 9,8 ± 4,9 lat, mediana 9,0 lat). Nie wykazano
statystycznie znamiennej róĪnicy miĊdzy wiekiem dzieci z grupy porównawczej a
wiekiem dzieci chorych (p>0,05). Na rycinie 1 przedstawiono rozkáad wieku dzieci z
grupy porównawczej, róĪniá siĊ on statystycznie znamiennie od rozkáadu normalnego
(p<0,001).
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Liczba dzieci
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Wiek badanych [lata]

Rycina 1
Rozkáad wieku dzieci z grupy porównawczej
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StĊĪenie laktoferyny w kale u dzieci w grupie porównawczej mieĞciáo siĊ w
zakresie wartoĞci od 0,26 do 18,80 µg/g stolca (Ğrednia 3,65 ± 4,71 µg/g stolca, mediana
1,43 µg/g stolca).
Szczegóáowy rozkáad stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci w grupie porównawczej
przedstawia rycina 2, róĪniá siĊ on statystycznie znamiennie od rozkáadu normalnego
(p<0,001).
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Rycina 2
Rozkáad stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci w grupie porównawczej
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NastĊpnie starano siĊ ustaliü czy istnieje zaleĪnoĞü miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny
a wiekiem badanych dzieci. W grupie porównawczej nie obserwowano korelacji miĊdzy
stĊĪeniem laktoferyny w kale i wiekiem badanych dzieci (r= -0,41), co przedstawiono
graficznie na rycinie 3.
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Rycina 3
ZaleĪnoĞü stĊĪenia laktoferyny w kale od wieku dzieci w grupie porównawczej (r=-0,41)

Analizowano takĪe poziomy laktoferyny w kale w zaleĪnoĞci od páci dzieci z
grupy porównawczej. StĊĪenie laktoferyny w kale u dziewcząt w tej grupie mieĞciáo siĊ
w zakresie wartoĞci od 0,26 do 13,05 µg/g stolca (Ğrednia 2,56 ± 3,42 µg/g stolca,
mediana 0,67 µg/g stolca). Natomiast u cháopców wartoĞci wahaáy siĊ od 0,32 do 18,80
µg/g stolca (Ğrednia 5,00 ± 5,79 µg/g stolca, mediana 3,31 µg/g stolca). W grupie
porównawczej nie wykazano statystycznie istotnej róĪnicy stĊĪenia laktoferyny w kale
w zaleĪnoĞci od páci badanych (p=0,082). PróbĊ ustalenie powyĪszej zaleĪnoĞci
przedstawiono na rycinie 4.
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Rycina 4
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale w zaleĪnoĞci od páci badanych
w grupie porównawczej (p=0,082)

4. 3. WartoĞci referencyjne stĊĪenia laktoferyny w kale
Na podstawie analizy wyników w grupie porównawczej, dla celów niniejszej
pracy, ustalono wartoĞci referencyjne dla stĊĪenia laktoferyny w kale. PosáuĪono siĊ
metodą „Ğrednia + 2 x odchylenie standardowe”. Dane niezbĊdne do obliczenia
poziomu odciĊcia (cut-off) zawiera tabela 2.
Tabela 2
Dane wykorzystane do obliczenia poziomu odciĊcia

Grupa
kontrolna

Liczba
dzieci

ĝrednie
stĊĪenie
laktoferyny
(µg/g stolca)

SD

ĝrednia +
2xSD

Cut-off

41

3,65

4,71

13,07

13
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StĊĪenie laktoferyny w kale wynoszące 13 µg/g stolca przyjĊto jako poziom
odciĊcia (cut-off). Na tej podstawie obliczono czuáoĞü i swoistoĞü testu, wynoszące
odpowiednio: 78,86% i 92,10%. Ponadto obliczono wartoĞü predykcyjną testu
dodatniego (PPV – Positive Predictive Value) oraz wartoĞü predykcyjną testu ujemnego
(NPV – Negative Predictive Value), które wyniosáy odpowiednio 97,00% i 57,38%.
Dane niezbĊdne do obliczenia powyĪszych wartoĞci przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3
Dane niezbĊdne do obliczenia czuáoĞci, swoistoĞci, PPV (wartoĞü predykcyjna testu
dodatniego) i NPV (wartoĞü predykcyjna testu ujemnego) oznaczania stĊĪenia
laktoferyny w kale

LICZBA PRÓBEK KAàU

StĊĪenie
laktoferyny w
kale powyĪej
cut-off
(13 µg/g stolca)
StĊĪenie
laktoferyny w
kale poniĪej
cut-off
(13 µg/g stolca)

Ogóáem

Grupa dzieci
chorych

Grupa porównawcza

97 (78,86%)

3 (7,31%)

100

26 (21,14%)

38 (92,69%)

64

123

41

164

Ogóáem

4. 4. Krzywa ROC
Krzywa ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) jest krzywą, która
umoĪliwia ocenĊ zdolnoĞci testu do prawidáowego oddzielenia wyników mieszczących
siĊ w granicach normy i wyników nieprawidáowych. W praktyce sáuĪy do porównania
zdolnoĞci rozdzielczej testów. Wykres ilustruje zaleĪnoĞü miĊdzy czuáoĞcią a
dopeánieniem swoistoĞci do wartoĞci 1 (zakáadając róĪne wartoĞci progowe testu – cutoff). Na rycinie 5 przedstawiono krzywą ROC dla oznaczania stĊĪenia laktoferyny w
kale u badanych w niniejszej pracy dzieci.
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Pole powierzchni pod krzywą ROC (AUC, Area Under Curve) mieĞci siĊ w
przedziale wartoĞci od 0 do 1. Im wynik bliĪszy jednoĞci, tym lepsza wartoĞü
diagnostyczna testu, czyli zdolnoĞü do rozdzielenia wyników prawidáowych od
nieprawidáowych. W badaniach wáasnych AUC dla oznaczania laktoferyny w kale
wynosi 0,89, co wskazuje na duĪą wartoĞü diagnostyczną analizowanego testu w
rozgraniczaniu stanu zdrowia od choroby (NZJ).

1,0

0,9

0,8

0,7

CzuáoĞü

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1 - Sw oistoĞü

Rycina 5
Krzywa ROC dla stĊĪenia laktoferyny w kale dla caáej
badanej populacji (AUC 0,89)

4. 5. Grupa dzieci chorych
Grupa chorych liczyáa 60 dzieci, w tym 25 (41,7%) dziewcząt i 35 (58,3%)
cháopców w wieku od 0,3 do 18,0 lat (Ğrednia 13,4 ± 4,8 lat, mediana 15,3 lat) (rycina
6). Rozkáad wieku w grupie dzieci chorych róĪniá siĊ statystycznie znamiennie od
rozkáadu normalnego (p<0,001). Wiek wiĊkszej czĊĞci badanych mieĞciá siĊ w
granicach od 14 do 18 lat.
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Rycina 6
Rozkáad wieku w grupie dzieci chorych

Materiaá biologiczny poddany badaniom, pochodzący od chorych dzieci liczyá 123
próbki kaáu. W 46 przypadkach (37,4%) pobrany byá od dziewcząt, a w 77 od cháopców
(62,6%).
StĊĪenie laktoferyny w kale w grupie dzieci chorych mieĞciáo siĊ w szerokim
zakresie od 0,01 do 2080,00 µg/g stolca (Ğrednia 335,25 ± 462,15 µg/g stolca, mediana
120,76 µg/g stolca) i byáo statystycznie znamiennie wyĪsze od wyników uzyskanych w
grupie porównawczej (p<0,001). Rycina 7 ilustruje porównanie obu tych wartoĞci.
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Rycina 7
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci chorych i u dzieci z grupy
porównawczej (p<0,001)

Na rycinie 8 przedstawiono rozkáad stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci chorych,
róĪniá siĊ on statystycznie istotnie od rozkáadu normalnego (p<0,001).
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Rycina 8
Rozkáad stĊĪenia laktoferyny w kale w grupie dzieci chorych
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NastĊpnie w grupie dzieci chorych przeanalizowano liczbĊ próbek w
poszczególnych przedziaáach wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale. PowyĪsza analiza
zostaáa przedstawiona w postaci graficznej na rycinie 9. Wykazano, Īe tylko w 26
próbkach (21,1%) wynik byá prawidáowy. W pozostaáych 97 próbkach kaáu (78,9%)
poziom laktoferyny byá podwyĪszony. Przy czym wiĊkszoĞü oznaczeĔ mieĞciáa siĊ w
wartoĞciach poniĪej 700 µg/g stolca (79 próbek), pojedyncze zaĞ poniĪej 1700 µg/g
stolca (16 próbek) i tylko 2 powyĪej 2000 µg/g stolca.
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Rycina 9
Porównanie liczby otrzymanych wyników w poszczególnych przedziaáach wartoĞci stĊĪenia
laktoferyny w kale u wszystkich dzieci chorych
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Kolejną analizą byáa próba ustalenia zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w
kale a wiekiem chorych dzieci. Nie stwierdzono statystycznie znamiennej korelacji
powyĪszych parametrów, co przedstawiono na rycinie 10 (r=0,14).
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Rycina 10
ZaleĪnoĞü stĊĪenia laktoferyny w kale od wieku w grupie dzieci chorych r=0,14

Na rycinie 11 przedstawiono porównanie stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci
chorych i z grupy porównawczej w poszczególnych przedziaáach wiekowych.
NajwyĪsze indywidualne wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale w grupie dzieci chorych
obserwowano w grupie dzieci chorych w wieku do 4 lat oraz od 12 do 18 lat. Natomiast
w grupie porównawczej wyĪsze wartoĞci stĊĪenia laktoferyny stwierdzono u dzieci w
wieku do 8 lat.
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Rycina 11
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci chorych i u dzieci z grupy porównawczej
w poszczególnych grupach wiekowych

4. 5. 1. StĊĪenie laktoferyny w kale w zaleĪnoĞci od páci dzieci chorych
W grupie dzieci chorych w 46 (37,4%) przypadkach materiaá pochodziá od
dziewcząt, a w 77 (62,6%) od cháopców. W grupie dziewcząt wiek wahaá siĊ od 1,3 do
18,0 lat (Ğrednia 13,9 ± 4,0 lat, mediana 14,7 lat), zaĞ u cháopców od 0,3 do 18,0 lat
(Ğrednia 13,2 ± 5,2 lat, mediana 15,3 lat) i nie róĪniá siĊ znamiennie od wieku dziewcząt
(p=0,638).
StĊĪenie laktoferyny w kale w materiale pobranym od dziewcząt mieĞciáo siĊ w
zakresie od 0,10 do 2080,00 µg/g stolca (Ğrednia 298,34 ± 431,23 µg/g stolca, mediana
128,95 µg/g stolca), natomiast u cháopców wahaáo siĊ od 0,01 do 2032,80 µg/g stolca
(Ğrednia 357,30 ± 481,08 µg/g stolca, mediana 116,80 µg/g stolca). Nie stwierdzono
statystycznie znamiennej róĪnicy miĊdzy stĊĪeniami laktoferyny w kale u chorych
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dziewcząt i cháopców (p=0,496). Graficzne porównanie obu wartoĞci ilustruje rycina
12.
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Rycina 12
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u cháopców i u dziewcząt w grupie dzieci
chorych (p=0,496)

NastĊpnie oddzielnie porównano wartoĞci stĊĪeĔ laktoferyny u dzieci z grupy
porównawczej i dzieci chorych, po podziale obu grup zgodnie z pácią badanego.
Wykazano, Īe wartoĞci uzyskane u dziewcząt chorych byáy wyĪsze niĪ u dziewcząt z
grupy porównawczej i byáa to róĪnica statystycznie znamienna (p=0,0017; rycina 13).
Podobnie, wartoĞci uzyskane u cháopców chorych byáy wyĪsze niĪ u cháopców z grupy
porównawczej. TakĪe w tym przypadku róĪnica byáa statystycznie istotna (p=0,0012;
rycina 14).
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Rycina 13
Porównanie wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u dziewcząt w grupie
porównawczej i w grupie chorych (p=0,0017)
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Rycina 14
Porównanie wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u cháopców w grupie chorych i
w grupie porównawczej (p=0,0012)
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4. 5. 2 StĊĪenie laktoferyny w kale u dzieci chorych w zaleĪnoĞci od
rozpoznania
W kolejnym etapie pracy grupĊ dzieci chorych podzielono w zaleĪnoĞci od
rozpoznania na 4 podgrupy:
WZJG – pacjenci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. W tej grupie
uzyskano 59 próbek kaáu.
CHL-C – pacjenci z chorobą LeĞniowskiego-Crohna. W tej grupie uzyskano 55
próbek kaáu.
NZJG – dzieci z niespecyficznym zapaleniem jelita grubego (colitis non
specifica). W tej grupie uzyskano 4 próbki kaáu.
ZP – pacjenci z zapaleniem báony Ğluzowej prostnicy (proctitis). W tej grupie
uzyskano 5 próbek kaáu.
Wiek pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) wahaá siĊ od
1,9 do 18,0 lat (Ğrednia 14,2 ± 4,2 lat, mediana 16,4 lat).
StĊĪenie laktoferyny w kale u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego (WZJG) mieĞciáo siĊ w szerokim zakresie od 0,55 do 2080,00 µg/g stolca
(Ğrednia 409,35 ± 574,49 µg/g stolca, mediana 116,80 µg/g stolca) i byáo statystycznie
znamiennie wyĪsze od wartoĞci w grupie porównawczej, których Ğrednia wynosiáa 3,65
± 4,71 µg/g stolca, a mediana 1,43 µg/g stolca (p<0,001) (rycina 15).
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Rycina 15
Porównanie wartoĞci stĊĪenia laktoferyny u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego (WZJG) i u dzieci z grupy porównawczej (p<0,001)

Wiek pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna (CHL-C) wahaá siĊ od 0,9 do
18,0 lat (Ğrednia 13,2 ± 5,1 lat, mediana 14,2 lat).
StĊĪenie laktoferyny w kale u pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna
(CHL-C) mieĞciáo siĊ w zakresie od 0,01 do 1368,80 µg/g stolca (Ğrednia 298,15 ±
326,46 µg/g stolca, mediana 172,88 µg/g stolca) i byáo statystycznie znamiennie wyĪsze
od stĊĪeĔ w grupie porównawczej (p<0,001). Graficzne porównanie tych wartoĞci
przedstawiono na rycinie 16.
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Rycina 16
Porównanie wartoĞci stĊĪenia laktoferyny u dzieci z chorobą LeĞniowskiegoCrohna (CHL-C) i u dzieci z grupy porównawczej (p<0,001)

U dzieci z niespecyficznym zapaleniem jelita grubego (NZJG) stĊĪenie
laktoferyny w kale wahaáo siĊ od 0,40 do 86,76 µg/g stolca (Ğrednia 38,99 ± 40,87 µg/g
stolca, mediana 34,40 µg/g stolca), natomiast u dzieci z zapaleniem báony Ğluzowej
prostnicy (ZP) wartoĞci mieĞciáy siĊ w zakresie od 6,72 do 441,05 µg/g stolca (Ğrednia
106,02 ± 188,01 µg/g stolca, mediana 26,48 µg/g stolca). Nie stwierdzono istotnych
statystycznie róĪnic miĊdzy stĊĪeniami laktoferyny uzyskanymi w obu tych grupach
(p>0,05) (rycina 17).
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WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u wszystkich chorych dzieci, w zaleĪnoĞci
od rozpoznania, ilustruje rycina 17.
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Rycina 17
Porównanie wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale w zaleĪnoĞci od rozpoznania:
WZJG – wrzodziejące zapalenie jelita grubego, CHL-C – choroba LeĞniowskiegoCrohna, NZJG – niespecyficzne zapalenie jelita grubego, ZP – zapalenie prostnicy

Porównanie miĊdzy wartoĞciami stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci z
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą LeĞniowskiego-Crohna nie
wykazaáo statystycznie znamiennej róĪnicy (p=0,211) (rycina 17).
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4. 5. 3. StĊĪenie laktoferyny w kale u dzieci chorych w zaleĪnoĞci od
stopnia aktywnoĞci klinicznej choroby
Kolejnym etapem niniejszej pracy byáa próba ustalenia zaleĪnoĞci miĊdzy
stĊĪeniem laktoferyny w kale a stopniem aktywnoĞci klinicznej choroby. Analizie
poddano wyniki uzyskane u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz
oddzielnie u pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna.
U dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zastosowano trzystopniowy
wskaĨnik Truelove-Wittsa (zaáącznik 2). Punktacja od 0 do 4 oznaczaáa áagodną postaü
choroby, a od 5 do 8 umiarkowaną postaü choroby. CiĊĪka postaü dotyczyáa punktacji
od 9 do 12. Poziomy laktoferyny w kale w poszczególnych podgrupach przedstawiaáy
siĊ nastĊpująco.
W podgrupie z áagodną postacią choroby (42 próbki) wartoĞci mieĞciáy siĊ w
zakresie od 0,55 do 2080 µg/g stolca (Ğrednia 330,87 ± 536,52 µg/g stolca, mediana
79,5 µg/g stolca). W podgrupie z umiarkowaną postacią choroby (15 próbek) stĊĪenie
wahaáo siĊ od 1,1 do 1658,4 µg/g stolca (Ğrednia 642,4 ± 661,94 µg/g stolca, mediana
312,6 µg/g stolca). Do podgrupy z ciĊĪką postacią choroby zakwalifikowano 2 dzieci, a
oznaczone wartoĞci wynosiáy 71,74 i 547,2 µg/g stolca.
CaáoĞü wyników po klasyfikacji zgodnej ze wskaĨnikiem Truelove-Wittsa
przedstawiono w tabeli 14 i na rycinie 18.
Wykazano statystycznie znamienną róĪnicĊ wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale
miĊdzy podgrupami z áagodną i umiarkowaną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego (p<0,05). Ze wzglĊdu na maáą liczbĊ dzieci z ciĊĪką postacią choroby,
podgrupy tej nie porównywano z pozostaáymi.
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Tabela 4
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego (WZJG) w poszczególnych stopniach aktywnoĞci klinicznej choroby wedáug
indeksu Truelove-Wittsa w modyfikacji RyĪki

StopieĔ
aktywnoĞci
klinicznej
choroby

Liczba
próbek

ĝrednia

Mediana

Minimum

Maksimum

SD

áagodny

42

330,87

79,5

0,55

2080

536,52

umiarkowany

15

642,4

312,6

1,1

1658,4

661,94

ciĊĪki

2

71,74

547,2
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Rycina 18
Porównanie wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem
jelita (WZJG) w zaleĪnoĞci od stopnia aktywnoĞci klinicznej wedáug indeksu Truelove
– Wittsa: l – áagodna postaü, u – umiarkowana postaü, c – ciĊĪka postaü
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NastĊpnie w podgrupie dzieci z áagodną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego analizie poddano liczbĊ próbek, mieszczącą siĊ w poszczególnych przedziaáach
wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale (rycina 19). Wykazano, Īe jedynie w 12
przypadkach (28,6%) wartoĞci byáy prawidáowe. W pozostaáych 30 próbkach kaáu
(71,4%) poziomy laktoferyny byáy podwyĪszone. WĞród nich wiĊkszoĞü mieĞciáa siĊ w
przedziale od 13 do 500 µg/g stolca (23 próbki), pojedyncze oznaczenia mieĞciáy siĊ w
zakresach: od 500 do 600 µg/g stolca – 1 próbka, od 1000 do 1100 µg/g stolca - 2
próbki, od 1200 do 1300 µg/g stolca – 1 próbka, od 1500 do 1600 µg/g stolca – 1
próbka, powyĪej 2000 µg/g stolca – 2 próbki.

14

12

Liczba próbek

10

8

6

4

> 2000

1900 - 2000

1800 - 1900

1700 - 1800

1600 - 1700

1500 - 1600

1400 - 1500

1300 - 1400

1200 - 1300

1100 - 1200

1000 - 1100

800 - 900

900 - 1000

700 - 800

600 - 700

500 - 600

400 - 500

300 - 400

200 - 300

100 - 200

50 - 100

13 - 50

0

< 13

2

StĊĪenie laktoferyny [ug/g stolca]

Rycina 19
Porównanie liczby otrzymanych wyników w poszczególnych przedziaáach wartoĞci
stĊĪenia laktoferyny w kale u chorych z áagodną postacią wrzodziejącego zapalenia
jelita grubego
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U dzieci z chorobą LeĞniowskiego-Crohna (CHL-C), w ocenie aktywnoĞci
klinicznej choroby, zastosowano Pediatryczny WskaĨnik AktywnoĞci Choroby
LeĞniowskiego-Crohna w modyfikacji RyĪki (PCDAI) (zaáącznik 1). Punktacja od 0 do
10 oznaczaáa brak aktywnoĞci klinicznej choroby, od 11 do 25 áagodną postaü choroby.
Pacjenci z umiarkowaną postacią uzyskali od 26 do 50 punktów. Natomiast w
analizowanym materiale nie byáo ani jednego pacjenta z wynikiem powyĪej 51 punktów
co oznacza, Īe nie byáo ani jednego dziecka z ciĊĪką postacią choroby LeĞniowskiegoCrohna (CHL-C).
Wyniki uzyskane w powyĪszych podgrupach byáy nastĊpujące. U pacjentów z
nieaktywną postacią choroby (36 próbek) stĊĪenie laktoferyny w kale mieĞciáo siĊ w
zakresie od 0,008 do 1358,80 µg/g stolca (Ğrednia 268,97 ± 320,88 µg/g stolca, mediana
118,20). W podgrupie z áagodną postacią choroby (13 próbek) wartoĞci mieĞciáy siĊ w

zakresie od 0,31 do 649,40 µg/g stolca (Ğrednia 252,43 ± 206,63 µg/g stolca, mediana
238,50). Natomiast w podgrupie z umiarkowaną postacią choroby (6 próbek) stĊĪenie

laktoferyny w kale wahaáo siĊ od 0,10 do 1272,80 µg/g stolca (Ğrednia 572,27 ± 475,51
µg/g stolca, mediana 548,90). CaáoĞü wyników po klasyfikacji wedáug PCDAI
przedstawiono w tabeli 5 i na rycinie 20.
Tabela 5
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna
(CHL-C)

w

poszczególnych

stopniach

aktywnoĞci

klinicznej

choroby

wedáug

Pediatrycznego WskaĨnika AktywnoĞci Choroby LeĞniowskiego-Crohna w modyfikacji
RyĪki (PCDAI)

StopieĔ
aktywnoĞci
klinicznej
choroby
Brak
aktywnoĞci
àagodny

Liczba
próbek

StĊĪenie laktoferyny w kale (µg/g stolca)
ĝrednia

Mediana

Minimum

Maksimum

SD

36

268,97

118,2

0,008

1358,80

320,88

13

252,43

238,5

0,31

649,4

206,63

Umiarkowany

6

572,27

548,9

0,1

1272,8

475,51

CiĊĪki

0
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Rycina 20
Porównanie wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci z chorobą LeĞniowskiegoCrohna (CHL-C) w zaleĪnoĞci od stopnia aktywnoĞci klinicznej wedáug indeksu
PCDAI (b – brak aktywnoĞci, l – áagodna postaü, u – umiarkowana postaü)

Przeprowadzona analiza wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci z róĪnym
stopniem aktywnoĞci klinicznej choroby LeĞniowskiego-Crohna (CHL-C) wedáug
PCDAI wykazaáa statystycznie znamienną róĪnicĊ miĊdzy pacjentami z áagodną i
umiarkowaną postacią kliniczną choroby (p<0,05). Natomiast poziomy w grupach z
nieaktywną i áagodną postacią choroby nie róĪniáy siĊ (p>0,05) (rycina 20).
Oddzielnej analizie poddano liczbĊ próbek pobraną od pacjentów z nieaktywną
postacią i áagodną postacią choroby LeĞniowskiego-Crohna (CHL-C) w poszczególnych
przedziaáach wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale.
W podgrupie z nieaktywną postacią choroby LeĞniowskiego-Crohna (CHL-C)
jedynie w 5 przypadkach (13,9%) stĊĪenie laktoferyny w kale byáo prawidáowe. W
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pozostaáych 31 próbkach (86,1%) poziomy laktoferyny byáy podwyĪszone, wĞród nich
wiĊkszoĞü mieĞciáa siĊ w zakresie poniĪej 500 µg/g stolca (24 próbki), a pojedyncze od
500 do 1400 µg/g stolca (7 próbek). PowyĪsza analiza zostaáa przedstawiona na rycinie
21.
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Rycina 21
Porównanie liczby otrzymanych wyników w poszczególnych przedziaáach wartoĞci
stĊĪenia

laktoferyny

w

kale

u

dzieci

z

nieaktywną

postacią

choroby

LeĞniowskiego-Crohna (CHL-C)

Natomiast w podgrupie z áagodną postacią choroby LeĞniowskiego-Crohna
(CHL-C) wartoĞci prawidáowe stwierdzono tylko w 2 przypadkach (15,4%). W
pozostaáych 11 próbkach (84,6%) poziomy laktoferyny byáy podwyĪszone, ale mieĞciáy
siĊ w zakresie niĪszym niĪ 700 µg/g stolca, co zostaáo przedstawione graficznie na
rycinie 22.
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Rycina 22
Porównanie liczby otrzymanych wyników w poszczególnych przedziaáach wartoĞci
steĪenia laktoferyny w kale u dzieci z áagodną postacią choroby LeĞniowskiegoCrohna

4. 5. 4. StĊĪenie laktoferyny w kale u dzieci chorych w zaleĪnoĞci od
stopnia nasilenia zmian endoskopowych
W badanej grupie wszystkich dzieci chorych poszukiwano ewentualnej zaleĪnoĞci
miĊdzy poziomem laktoferyny w kale a nasileniem zmian endoskopowych. Badanie
kolonoskopowe wykonano u 47 pacjentów (u 12 zostaáo wykonano dwukrotnie, a u 3
trzykrotnie); wykonywano je jedynie u tych dzieci, u których istniaáy Ğcisáe wskazania
do przeprowadzenia tego typu diagnostyki. W ocenie zmian makroskopowych
zastosowano skalĊ zaproponowaną przez Langhorsta i wsp. (tabela 6), zgodnie z którą
grupĊ dzieci chorych podzielono na 4 podgrupy (89).
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Tabela 6
Zaawansowanie zmian makroskopowych w endoskopii

Liczba
punktów

Charakter zmian

Zmiany makroskopowe

Prawidáowy obraz

Bez zmian

1

àagodne zmiany

RumieĔ, zmniejszenie lub
zniesienie rysunku naczyniowego,
kruchoĞü báony Ğluzowej,
obecnoĞü pojedynczych aft

2

Umiarkowane zmiany

ObecnoĞü licznych aft i
niewielkich owrzodzeĔ

3

Masywne zmiany

ObecnoĞü duĪych owrzodzeĔ,
spontaniczne krwawienie, grudki,
zwĊĪenie Ğwiatáa jelita

0

WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci chorych z poszczególnym stopniem
nasilenia zmian endoskopowych przedstawiaáy siĊ nastĊpująco. U dzieci z
prawidáowym obrazem báony Ğluzowej w badaniu kolonoskopowym (N=7), stĊĪenie
laktoferyny w kale wahaáo siĊ od 0,1 do 919,2 µg/g stolca (Ğrednia 160,66 ± 340,52
µg/g stolca, mediana 1,1 µg/g stolca). W tej podgrupie w 2 przypadkach stĊĪenie
laktoferyny w kale byáo podwyĪszone, mimo iĪ nie stwierdzono u nich zmian zapalnych
w badaniu kolonoskopowym. U dzieci z áagodnym stanem zapalnym jelita (N=18)
poziom laktoferyny w kale wahaá siĊ od 0,4 do 1658,4 µg/g stolca (Ğrednia 371,40 ±
551,98 µg/g stolca, mediana 46,47 µg/g stolca). U pacjentów z umiarkowanymi
zmianami endoskopowymi (N=33) stĊĪenie mieĞciáo siĊ w zakresie od 5,37 do 2080,00
µg/g stolca (Ğrednia 500,48 ± 603,38 µg/g stolca, mediana 163,04 µg/g stolca),
natomiast u pacjentów z zaawansowanymi zmianami zapalnymi stwierdzonymi w
endoskopii (N=7) stĊĪenie laktoferyny mieĞciáo siĊ w zakresie od 152,28 do 1288,80
µg/g stolca (Ğrednia 480,70 ± 394,34 µg/g stolca, mediana 409,92 µg/g stolca). CaáoĞü
powyĪszych wyników zawiera tabela 7, a graficznie zostaáy przedstawione na rycinie
23.
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Tabela 7
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale w poszczególnych stopniach nasilenia zmian
endoskopowych

StopieĔ
nasilenia zmian
endoskopowych

Liczba
badaĔ ĝrednia

StĊĪenie laktoferyny w kale (µg/g stolca)
Mediana

Minimum

Maksimum

SD

0

7

160,66

1,1

0,1

919,2

340,52

1

18

371,40

46,47

0,4

1658,4

551,98

2

33

500,48

163,04

5,37

2080,00

603,38

3

7

480,70

409,92

152,28

1288,80

394,34

Statystycznie wyĪsze wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale wykazano u pacjentów
z wiĊkszym stopniem nasilenia zmian zapalnych báony Ğluzowej jelita, stwierdzanym w
badaniu kolonoskopowym. PowyĪsza tendencja dotyczyáa porównania miĊdzy
wszystkimi analizowanymi grupami (p = 0,043) (rycina 23).
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Rycina 23
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale w zaleĪnoĞci od stopnia nasilenia zmian
endoskopowych (0-prawidáowy obraz báony Ğluzowej jelita; 1-áagodne zmiany
zapalne, 2-umiarkowane zmiany zapalne, 3-masywne zmiany zapalne)
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4. 5. 5. StĊĪenie laktoferyny w kale a inne parametry stanu zapalnego u
dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit
NastĊpnie przeprowadzono porównanie stĊĪenia laktoferyny w kale z klasycznymi
parametrami stanu zapalnego: stĊĪeniem biaáka C-reaktywnego w surowicy krwi (CRP),
odczynem opadania krwinek czerwonych (OB), liczbą krwinek biaáych (LEU), liczbą
granulocytów obojĊtnocháonnych (GRAN) i liczbą páytek krwi w badaniu
morfotycznym krwi (PLT) oraz stĊĪeniem fibrynogenu w osoczu krwi (FIBR).
WartoĞci stĊĪenia biaáka C-reaktywnego (CRP) u dzieci chorych mieĞciáy siĊ w
zakresie od 0,10 do 259,0 mg/dl (Ğrednia 9,24 ± 27,25 mg/dl, mediana 1,90 mg/dl). Nie
wykazano korelacji miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a stĊĪeniem biaáka Creaktywnego (CRP) w surowicy krwi u dzieci chorych (r=0,1). PoniĪej na ryc.24
przedstawiono próbĊ ustalenia tej zaleĪnoĞci.
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Rycina 24
Korelacja wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale ze stĊĪeniem biaáka C-reaktywnego w
surowicy krwi (CRP) (r=0,1)
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WartoĞci odczynu opadania krwinek czerwonych (OB) u dzieci chorych mieĞciáy
siĊ w zakresie od 1,0 do 105,0 mm/h (Ğrednia 17,3 ± 16,63 mm/h, mediana 12,0 mm/h).
Nie wykazano korelacji miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a wartoĞcią odczynu
opadania krwinek czerwonych (OB) (r=0,34), co zilustrowano na rycinie 25.
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Rycina 25
Korelacja wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale z odczynem opadania krwinek czerwonych
(OB) (r=0,34)
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Liczba krwinek biaáych we krwi obwodowej (LEU) u dzieci chorych mieĞciáa siĊ
w szerokim zakresie od 3,67 do 35,50 tysiĊcy/mm3 (Ğrednia 9,36 ± 4,38 tysiĊcy/mm3,
mediana 8,53 tysiĊcy/mm3).
Nie wykazano korelacji miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a liczbą krwinek
biaáych we krwi obwodowej (LEU) (r=0,09), co przedstawiono na rycinie 26.
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Rycina 26
Korelacja wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale z liczbą leukocytów we krwi obwodowej
(r=0,09)
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BezwzglĊdna liczba granulocytów obojĊtnocháonnych we krwi obwodowej
(GRAN) u dzieci chorych wahaáa siĊ od 1,30 do 23,07 tysiĊcy/mm3 (Ğrednia 5,90 ± 3,42
tysiĊcy/mm3, mediana 5,19 tysiĊcy/mm3).
Nie wykazano korelacji miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a bezwzglĊdną
liczbą granulocytów we krwi obwodowej (GRAN) (r=0,07). PróbĊ ustalenia tej
zaleĪnoĞci zilustrowano na rycinie 27.
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Rycina 27
Korelacja wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale z liczbą granulocytów obojĊtnocháonnych
we krwi obwodowej (GRAN) (r=0,07)
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Liczba páytek we krwi obwodowej (PLT) u dzieci chorych wahaáa siĊ od 122,0 do
860,0 tysiĊcy/mm3 (Ğrednia 358,90 ± 137,84 tysiĊcy/mm3, mediana 334,0 tysiĊcy/mm3).
Nie wykazano zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a liczbą páytek we
krwi obwodowej (r=0,12), co przedstawiono rycinie 28.

2200
2000

StĊĪenie laktoferyny [ug/g stolca]

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

100

200

300

400

500

Páytki krwi [tys./mm 3]

600

700

800

900

95% p.ufnoĞci

Rycina 28
Korelacja wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale z liczbą páytek krwi we krwi obwodowej
(r=0,12)
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StĊĪenie fibrynogenu w osoczu krwi u dzieci chorych wahaáo siĊ w zakresie od
1,20 do 7,28 mg/dl (Ğrednia 3,48 ± 0,92 mg/dl, mediana 3,39 mg/dl).
Nie stwierdzono korelacji miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a stĊĪeniem
fibrynogenu w osoczu krwi (r=0,25). PróbĊ ustalenia tej zaleĪnoĞci zilustrowano na
rycinie 29.
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Rycina 29
Korelacja wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale ze stĊĪeniem fibrynogenu (r=0,25)
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W tabeli 8 przedstawiono wyniki wszystkich klasycznych parametrów stanu
zapalnego, uzyskane w grupie dzieci chorych.

Tabela 8
WartoĞci klasycznych parametrów stanu zapalnego uzyskane u dzieci chorych

Parametr stanu
zapalnego

Liczba
badaĔ

ĝrednia

Mediana

Minimun

Maksimum

SD

CRP (mg/dl)

123

9,24

1,90

0,10

259,00

27,25

OB (mm/h)

123

17,3

12,0

1,0

105,0

16,63

LEU (tys/mm3)

123

9,36

8,53

3,67

35,50

4,38

GRAN (tys/mm3)

123

5,90

5,19

1,30

23,07

3,42

PLT (tys/mm3)

123

358,9

334,0

122,0

860,0

137,84

FIBR (mg/dl)

123

3,48

3,39

1,20

7,28

0,92

NastĊpnie w celu porównania czuáoĞci uznanych markerów stanu zapalnego i
oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale, dla stĊĪenia biaáka C-reaktywnego (CRP) i
odczynu opadania krwinek czerwonych (OB) wykreĞlono krzywe ROC (Receiver
Operating Characteristic Curve) (rycina 30 i 31).
Dla obu parametrów obliczono pole powierzchni pod krzywą (AUC), które
wynosiáo 0,389 dla CRP (rycina 30) i 0,653 dla OB (rycina 31).
Natomiast pole powierzchni pod krzywą (AUC) dla laktoferyny byáo znacznie
wiĊksze (0,89) (rycina 5), co oznacza, Īe ocena tego parametru charakteryzuje siĊ
wiĊkszą czuáoĞcią i swoistoĞcią w rozgraniczaniu osób ze stanem zapalnym jelita od
osób zdrowych.
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Rycina 30
Krzywa ROC dla CRP (AUC 0,389)
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Rycina 31
Krzywa ROC dla OB (AUC 0,653)
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Ponadto osobnej analizie poddano ewentualną zaleĪnoĞü stĊĪenia laktoferyny w
kale od obecnoĞci krwi utajonej w badanych próbkach kaáu dzieci chorych.
StĊĪenie laktoferyny w kale u dzieci chorych, u których próba na krew utajoną
byáa ujemna mieĞciáo siĊ w zakresie 0,01-2032,80 µg/g stolca (Ğrednia 230,90 ± 350,92
µg/g stolca, mediana 86,76 µg/g stolca) i byáo statystycznie znamiennie niĪsze
(p<0,005) niĪ u dzieci z wynikiem pozytywnym (rycina 32). W tej grupie poziom
laktoferyny w kale wahaá siĊ od 0,31 do 2080,00 µg/g stolca (Ğrednia 468,59 ± 548,96
µg/g stolca, mediana 244,11 µg/g stolca).

1600

StĊĪenie laktoferyny [ug/g stolca]

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
ujemna

dodatnia

Mediana
25%-75%
Zakres

Próba na obecnoĞü krwi utajonej w kale

Rycina 32
StĊĪenie laktoferyny w kale u dzieci chorych w zaleĪnoĞci od wyniku próby na obecnoĞü
krwi utajonej w kale (p<0,005)
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Szczegóáowej analizie poddano grupĊ pacjentów, u których próba na obecnoĞü
krwi utajonej w kale byáa ujemna. Jedynie w 19 próbkach (27,5%) stĊĪenie laktoferyny
w kale byáo prawidáowe (rycina 33). Natomiast wykazano, Īe aĪ w 50 przypadkach
(72,5%) z tej grupy, mimo ujemnego badania na obecnoĞü krwi utajonej w kale, poziom
laktoferyny byá podwyĪszony. W wiĊkszoĞci stĊĪenie to mieĞciáo siĊ w zakresie
niĪszym niĪ 600 µg/g stolca. A tylko w pojedynczych próbkach byáo wiĊksze.
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Rycina 33
Porównanie liczby otrzymanych wyników w poszczególnych przedziaáach wartoĞci
stĊĪenia laktoferyny w kale u pacjentów z ujemnym wynikiem badania w kierunku
obecnoĞci krwi utajonej w kale
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4. 5. 6. StĊĪenie laktoferyny w kale a lokalizacja zmian chorobowych w
grupie dzieci chorych
NastĊpnie poszukiwano zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a
umiejscowieniem zmian chorobowych w jelicie u dzieci z NZJ. W badaniu
kolonoskopowym zmiany chorobowe w jelicie uwidoczniono w 8 lokalizacjach, przy
tym w 3 z nich byáy one rozlegáe. PróbĊ ustalenia powyĪszej zaleĪnoĞci zilustrowano na
rycinie 34.
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Rycina 34
StĊĪenie laktoferyny w kale w zaleĪnoĞci od lokalizacji zmian zapalnych (1 – bez zmian
endoskopowych; 2 – lewa poáowa okrĊĪnicy; 3 – prawa poáowa okrĊĪnicy; 4 – caáe jelito
grube; 5 – caáe jelito grube i koĔcowy odcinek jelita cienkiego; 6 – prawa poáowa
okrĊĪnicy, zastawka krĊtniczo-kątnicza, koĔcowy odcinek jelita cienkiego; 7 – caáe jelito
grube, zastawka krĊtniczo-kątnicza, koĔcowy odcinek jelita cienkiego, 8 – caáe jelito
grube, zastawka krĊtniczo-kątnicza)
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Dokáadne wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale w zaleĪnoĞci od umiejscowienia
zmian zapalnych jelita, stwierdzonego w badaniu kolonoskopowym przedstawiono w
tabeli 9.
Tabela 9
WartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale (µg/g stolca) w zaleĪnoĞci od lokalizacji zmian
zapalnych w jelicie

Lokalizacja
zmian
zapalnych w
jelicie

Liczba
próbek

StĊĪenie laktoferyny w kale (µg/g stolca)
Ğrednia

mediana

min

max

odch. std.

1

6

182,68

0,71

0,10

919,20

367,52

2

25

392,78

78,60

3,52

2032,80

597,69

3

1

58,88

58,88

4

12

480,68

104,78

0,40

1658,40

627,62

5

2

617,38

617,38

393,96

840,80

315,96

6

4

251,30

208,11

100,90

488,10

167,60

7

9

483,26

409,92

68,44

1272,80

359,20

8

5

780,59

524,10

76,16

2080,00

820,41

StĊĪenie laktoferyny w kale nie róĪniáo siĊ statystycznie istotnie w
poszczególnych lokalizacjach zmian chorobowych (p>0,05) (rycina 34).
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4. 6. Podsumowanie wyników
1.

WartoĞci stĊĪenia laktoferyny oznaczone w kale pobranym od dzieci
chorych byáy wyĪsze od wartoĞci uzyskanych u dzieci z grupy
porównawczej (p<0,001).

2.

Nie wykazano zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale u dzieci
chorych a pácią (p=0,496) ani wiekiem (r=0,14) badanych dzieci.

3.

Nie wykazano róĪnicy istotnej statystycznie miĊdzy wartoĞcią stĊĪenia
laktoferyny w kale u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i u
pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna (p=0,211).

4.

Nie wykazano zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a klasycznymi
markerami stanu zapalnego.

5.

Wykazano zaleĪnoĞü miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a stopniem
aktywnoĞci klinicznej choroby u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem
jelita grubego i chorobą LeĞniowskiego-Crohna.

6.

Wykazano zaleĪnoĞü miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny a nasileniem zmian
endoskopowych (p = 0,043) u dzieci chorych.

7.

Nie wykazano zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a lokalizacją
zmian zapalnych u dzieci chorych.

8.

W grupie porównawczej ustalono wartoĞci referencyjne dla stĊĪenia
laktoferyny w kale, mieszczące siĊ w zakresie od 0 do 13 µg/g stolca.
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5. DYSKUSJA
Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to grupa przewlekáych schorzeĔ zapalnych o
przebiegu cechującym siĊ wystĊpowaniem okresów zaostrzeĔ i remisji. Obecnie NZJ są
coraz czĊĞciej rozpoznawane u dzieci.
Od wielu lat naukowcy zajmujący siĊ NZJ poszukują parametru oznaczanego w
stolcu, który umoĪliwiaáby wczesne rozpoznawanie i monitorowanie przebiegu
choroby. Laktoferyna jest jednym z wielu biaáek, wydalanych do Ğwiatáa jelita, których
poziom roĞnie na skutek stanu zapalnego báony Ğluzowej jelita. Oznaczanie stĊĪenia
laktoferyny przynosi wiele korzyĞci. Laktoferyna oznaczana jest w stolcu, gdzie
znajdują siĊ substancje wydzielane przez komórki zmienione zapalnie, w miejscu, gdzie
wystĊpują zmiany chorobowe jelita. Zatem wartoĞü jej stĊĪenia odzwierciedla nasilenie
lokalnych zmian zapalnych, a nie uogólnionego procesu, jak to ma miejsce w
przypadku wielu klasycznych parametrów stanu zapalnego, badanych we krwi (54). Po
drugie badanie to naleĪy do badaĔ caákowicie nieinwazyjnych, co jest niezwykle istotne
u pacjentów przewlekle chorych, a szczególnie u dzieci. Badanie klasycznych
parametrów stanu zapalnego wiąĪe siĊ z koniecznoĞcią pobrania krwi. Procedura ta
naraĪa dziecko na stres (54). „Záoty standard” w rozpoznawaniu NZJ, do którego
zalicza siĊ badanie kolonoskopowe z oceną histopatologiczną báony Ğluzowej jelita, jest
badaniem inwazyjnym, które u dzieci winno byü wykonywane w znieczuleniu ogólnym.
Niesie to ryzyko wystąpienia powikáaĔ znieczulenia, a takĪe podnosi koszt diagnostyki.
Po trzecie pobranie materiaáu do badaĔ (stolca) jest niezwykle proste i moĪe byü
wykonane przez rodziców czy samego pacjenta (54).

W 2007 roku Schoepfer i wsp. u chorych z NZJ, u których oceniali parametry
stanu zapalnego oznaczane w kale, przeprowadzili ankietĊ na temat akceptacji tej formy
badania (93). Wykazano, Īe 95% badanych nie miaáo Īadnych problemów z pobraniem
materiaáu, a tylko 5% pacjentów twierdziáo, Īe miaáo niewielkie trudnoĞci. WĞród
ankietowanych w cytowanej pracy byli tylko chorzy doroĞli. W grupie pacjentów
pediatrycznych, w znaczącej czĊĞci, materiaá do badaĔ pobierają rodzice lub
opiekunowie.
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Laktoferyna jest wykáadnikiem stanu zapalnego. Jej stĊĪenie w kale jest
podwyĪszone takĪe w innych chorobach, których istotą jest obecnoĞü stanu zapalnego
jelita. WĞród nich wymieniü naleĪy biegunki o etiologii bakteryjnej czy zmiany zapalne
towarzyszące nowotworom jelita grubego (94). Ponadto laktoferyna wydzielana jest
przez komórki gruczoáu piersiowego do mleka, dlatego teĪ jej stĊĪenie w kale moĪe byü
podwyĪszone u zdrowych niemowląt i maáych dzieci karmionych naturalnie (50).
Proces zapalny w NZJ dotyczy báony Ğluzowej i warstwy podĞluzowej jelita we
wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego lub caáej gruboĞci Ğciany jelita w chorobie
LeĞniowskiego-Crohna

(95).

Typowe

zmiany

stwierdzane

w

badaniu

histopatologicznym we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego to zaburzenie
architektoniki báony Ğluzowej, skrócenie krypt i ich nieregularne rozgaáĊzienia. Ponadto
obecne są nacieki z granulocytów obojĊtnocháonnych i tzw. ropnie krypt (95). W
chorobie LeĞniowskiego-Crohna proces zapalny dotyczy caáej gruboĞci jelita i
przebiega z jej pogrubieniem. W badaniu histopatologicznym stwierdza siĊ ziarniniaki,
zawierające wielojądrowe komórki olbrzymie oraz nacieki zapalne z limfocytów a w
okresie zaostrzenia choroby, takĪe z granulocytów obojĊtnocháonnych (95). Nierzadko
mogą tworzyü siĊ ropnie. Zatem zarówno we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego,
jak i w chorobie LeĞniowskiego-Crohna, do Ğciany jelita napáywają aktywowane
granulocyty obojĊtnocháonne, a do jego Ğwiatáa wydalane są produkowane przez nie
biaáka. W związku z powyĪszym, zrozumiaáe jest szerokie zainteresowanie naukowców
znalezieniem badania, które bĊdzie odzwierciedleniem liczby leukocytów w stolcu.
Pierwotnie podejmowano próby bezpoĞredniej oceny liczby krwinek biaáych w stolcu,
ale wadą tego oznaczenia byáa koniecznoĞü wykonywania badania ze ĞwieĪo pobranego
materiaáu biologicznego oraz subiektywizm oceny mikroskopowej (96). Wobec
powyĪszego ocena liczby leukocytów w kale nie jest obecnie w praktyce klinicznej
powszechnie wykonywana i wydaje siĊ, Īe moĪe zostaü zastąpiona oznaczeniem
stĊĪenia laktoferyny w kale, która jest produktem pobudzonych granulocytów
obojĊtnocháonnych (55).

Pierwsza wzmianka na temat oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale pochodzi z
1992 roku. Guerrant i wsp. przedstawili badanie, w którym oznaczano stĊĪenie
laktoferyny u chorych z biegunką o potwierdzonej etiologii bakteryjnej (Shigella,
Salmonella, Clostridium difficile). Wykazano, Īe jest ono podwyĪszone u pacjentów z
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wysoką liczbą leukocytów w stolcu (96). Doniesienie to staáo siĊ inspiracją do dalszych
badaĔ, w których analizowano kliniczną przydatnoĞü oznaczania stĊĪenia laktoferyny w
kale w róĪnicowaniu biegunek o etiologii bakteryjnej od biegunek o etiologii wirusowej
(46,47,97,98,99).

Oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale zostaáo w 2003 roku zaakceptowane przez
amerykaĔską Food and Drug Administration jako metoda umoĪliwiająca stwierdzenie
obecnoĞci stanu zapalnego w jelicie (51).

W 2000 roku Nielsen i wsp., w analizie dotyczącej wykáadników aktywnoĞci
choroby w NZJ, poruszyli problem znalezienia idealnego markera, który byáby czuáy i
specyficzny, pozwoliáby na wytypowanie osób z grupy ryzyka rozwoju choroby,
umoĪliwiáby monitorowanie przebiegu schorzenia i kontrolĊ wyników jego leczenia. W
codziennej praktyce klinicznej brak jest takiego markera, którego oznaczenie byáoby
nieinwazyjne, áatwe w wykonaniu i tanie (100). RolĊ takiego wskaĨnika mogáoby peániü
wáaĞnie oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale. Pionierskie doniesienie dotyczące
przydatnoĞci oznaczania laktoferyny w kale u pacjentów z NZJ pochodzi z Japonii z
1993 roku (101). W kolejnych latach opublikowano dane pochodzące z innych
oĞrodków (38,55,102). Przeáomowe znaczenie dotyczące tego zagadnienia miaáa
publikacja Kane i wsp., którzy badali pacjentów z NZJ oraz chorych z zespoáem jelita
draĪliwego. Poziomy laktoferyny w kale byáy znamiennie wyĪsze w pierwszej grupie
badanych (51). Dalsze badania potwierdziáy przydatnoĞü oznaczania laktoferyny w kale
u pacjentów z NZJ (90,94,103,104), jednak wszystkie dotyczyáy pacjentów dorosáych.

Wobec narastającej liczby dzieci z NZJ, trudnoĞci w diagnostyce oraz w
monitorowaniu terapii, koniecznoĞci powtarzania inwazyjnych badaĔ diagnostycznych,
w niniejszej pracy badano poziomy laktoferyny w kale w tej grupie chorych i
przeprowadzono analizĊ mającą na celu ocenĊ przydatnoĞci tego badania w praktyce
klinicznej.

W związku z brakiem w piĞmiennictwie danych na temat wartoĞci referencyjnych
stĊĪenia laktoferyny w kale w wieku rozwojowym, w pracy wáasnej podjĊto próbĊ
ustalenia normy dla tego oznaczenia. Do grupy porównawczej zakwalifikowano 41
dzieci. StĊĪenia laktoferyny w kale mieĞciáy siĊ w zakresie od 0,26 do 18,80 µg/g stolca
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(Ğrednia 3,65 µg/g stolca). WartoĞü poziomu odciĊcia (cut-off) wynosiáa 13 µg/g stolca.
Producent testu komercyjnego jako normĊ stĊĪenia laktoferyny w kale podaje wartoĞci
od 0 do 7,24 µg/g stolca, są to jednak zalecenia oparte o badania dorosáych.
WartoĞci uznane, przez innych autorów, jako referencyjne są zróĪnicowane
(51,54,58,89,103,104,105), ale zwykle mieszczą siĊ poniĪej 10 µg/g stolca. CzĊĞü
badaczy

do

grupy

kontrolnej

kwalifikowaáa

wyáącznie

osoby

zdrowe

(51,54,58,103,105), inne badania dotyczyáy takĪe pacjentów z zespoáem jelita
draĪliwego (89,104). NajniĪsze wartoĞci poziomu odciĊcia wynoszące 2,25 i 2,11 µg/g
stolca uzyskali Kane i Walker (51,54), nieco wyĪsze Hirata, Schoepfer i Dai – 5,96;
4,00 i 6,35 µg/g stolca (58,103,105). SpoĞród powyĪej cytowanych autorów, tylko
Walker i wsp. badali dzieci (54), jednak grupa kontrolna w tej analizie byáa nieliczna
(N=22). W badaniach Hirata i wsp. ustalono takĪe stosunkowo niskie wartoĞci
referencyjne, moĪe to jednak byü wynikiem wykorzystania innego zestawu testów do
oznaczania laktoferyny w kale (58).

Na podstawie wyznaczonego poziomu odciĊcia (cut-off) obliczono czuáoĞü i
swoistoĞü oznaczania poziomu laktoferyny w kale w rozpoznawaniu NZJ. W
niniejszym badaniu wyniosáy one odpowiednio 78,86% i 92,10%. Są to wyniki
wskazujące na duĪą przydatnoĞü tego oznaczenia w praktyce klinicznej. Otrzymane
wyniki są takĪe porównywalne z opublikowanymi przez innych autorów. SpoĞród tych
analiz, w których do grupy kontrolnej kwalifikowano wyáącznie osoby zdrowe, Fine i
wsp. uzyskali czuáoĞü 90% i swoistoĞü 98% (55), a Kane i wsp. czuáoĞü 78% i swoistoĞü
90% (51). Natomiast Schoepfer i Langhorst porównywali grupĊ pacjentów z NZJ z
pacjentami z zespoáem jelita draĪliwego. W ich badaniach czuáoĞü i swoistoĞü wynosiáy
odpowiednio 86% i 100% w badaniu Schoepfera i wsp. (93) oraz 85% i 77,2% w
badaniu Langhorsta i wsp. (89).
W 2007 roku Walker i wsp. opublikowali podsumowanie jedynej dotychczas
dostĊpnej analizy, dotyczącej oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci i
máodzieĪy z NZJ. Uzyskane przez nich wyniki wykazaáy bardzo wysoką czuáoĞü i
swoistoĞü testu, wynoszące odpowiednio 97% i 100% (54). Byü moĪe tak dobre
rezultaty wynikają z faktu, iĪ powyĪsze parametry zostaáy obliczone w oparciu o bardzo
niską wartoĞü poziomu odciĊcia, a grupa porównawcza w tym badaniu byáa, jak juĪ
wspomniano, nieliczna (N=22) (54).
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Celem oceny jakoĞci testu w niniejszym badaniu wykreĞlono krzywą ROC
(Receiver Characteristic Curve) oraz obliczono pole powierzchni pod tą krzywą (AUC,
Area Under Curve). Krzywa ROC sáuĪy do oceny testu jako parametru róĪnicującego
wyniki prawidáowe od nieprawidáowych. Pole powierzchni pod krzywą (AUC) mieĞci
siĊ w granicach od 0 do 1. Im wynik jest bliĪszy jednoĞci, tym lepsza wartoĞü
diagnostyczna testu. W badaniach wáasnych pole powierzchni pod krzywą (AUC)
wyniosáo 0,89. Jest to rezultat porównywalny z wynikami uzyskanymi przez innych
autorów i Ğwiadczy o stosunkowo wysokiej wartoĞci tego testu diagnostycznego
(53,54,104).
ĝrednie stĊĪenie laktoferyny u dzieci chorych w badaniach wáasnych wynosiáo
335,25 ± 462,15 µg/g stolca i byáo statystycznie znamiennie wyĪsze od wartoĞci w grupie

porównawczej (p < 0,001). PowyĪsze wyniki są zgodne z obserwowanymi przez innych
autorów (51,54,89,93). W dostĊpnym piĞmiennictwie znaleziono tylko jedną pracĊ
analizującą powyĪszy problem w populacji dzieciĊcej (54). NaleĪy jednak podkreĞliü,
Īe Ğrednie stĊĪenia laktoferyny w cytowanych pracach róĪniáy siĊ znacznie. Badania
Walkera i wsp. wykazaáy bardzo wysoką Ğrednią wartoĞü laktoferyny w kale w NZJ,
równą niemal 2000 µg/g stolca, (54). Przyczyna uzyskania tak wysokich wartoĞci moĪe
wynikaü z faktu, Īe ponad poáowa pacjentów zostaáa zakwalifikowana do badania w
aktywnym stadium choroby. Natomiast poziomy laktoferyny w NZJ, w analizie
przeprowadzonej przez Kane i wsp., byáy bardziej zbliĪone do uzyskanych w niniejszej
pracy (51). Zupeánie odmienne wyniki przedstawili w 2007 roku autorzy niemieccy
(104), u których uzyskane wartoĞci byáy znacznie niĪsze, zaĞ najwyĪsze poziomy
laktoferyny mieĞciáy siĊ w zakresie miĊdzy 300 a 500 (mediana <70 µg/g stolca).
Autorzy nie przedstawili jednak szczegóáowej charakterystyki pacjentów.

W pracy wáasnej podjĊto próbĊ zróĪnicowania wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego i choroby LeĞniowskiego-Crohna na podstawie poziomu laktoferyny w kale.
Nie stwierdzono statystycznie znamiennej róĪnicy miĊdzy wynikami uzyskanymi w obu
podgrupach. Dane z piĞmiennictwa dotyczące porównania stĊĪenia laktoferyny w kale u
pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą LeĞniowskiego-Crohna
są nieliczne, a wyniki, które uzyskano, nie są jednoznaczne. Kane i wsp. w badaniach z
2003 roku wykazali, Īe Ğrednie stĊĪenie oznaczone u chorych z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego byáo prawie trzy razy wyĪsze od stĊĪenia u pacjentów z
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chorobą LeĞniowskiego-Crohna (51). Jednak inni badacze nie potwierdzili istnienia tej
róĪnicy (54). W związku z tym powyĪsze zagadnienie wymaga przeprowadzenia
dalszych badaĔ. Niezwykle istotne jest dokáadne zdefiniowanie porównywanych grup,
szczególnie pod wzglĊdem stopnia aktywnoĞci klinicznej choroby.

Niezmiernie interesująca, z klinicznego punktu widzenia, byáaby moĪliwoĞü
wykorzystania oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale do poĞredniego okreĞlenia
nasilenia zmian chorobowych w jelicie. W związku z powyĪszym, w badaniach
wáasnych poszukiwano zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a stopniem
nasilenia zmian endoskopowych, sklasyfikowanych wedáug czterostopniowej skali (89).
Obserwowano wzrost stĊĪenia laktoferyny wraz ze wzrostem nasilenia tych zmian. Byáy
to róĪnice statystycznie znamienne, podobnie jak w badaniach innych autorów (54,89).
NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe poszczególni badacze stosowali róĪne skale okreĞlające
stopieĔ nasilenia zmian endoskopowych, co utrudnia peáne porównanie uzyskanych
wyników. NajczĊĞciej korzystano ze skal uproszczonych (89,106), rzadziej ze skal z
podziaáem na dwie grupy: wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobĊ
LeĞniowskiego-Crohna (53), a sporadycznie zaĞ ze skal dokáadnych, uwzglĊdniających
róĪne lokalizacje zmian (107).
W badaniach wáasnych na uwagĊ zasáugują wyniki uzyskane u dwóch pacjentów z
chorobą LeĞniowskiego-Crohna, u których badanie kolonoskopowe nie wykazaáo
odchyleĔ, a stĊĪenie laktoferyny w kale byáo podwyĪszone. Prawdopodobnie byáo to
spowodowane obecnoĞcią zmian zapalnych w jelicie cienkim, niedostĊpnych
klasycznemu badaniu endoskopowemu. Uzyskanie takiego wyniku, przy dobrej
kondycji ogólnej pacjenta i prawidáowym obrazie w endoskopii powinno skáoniü
lekarza do poszukiwania zmian zapalnych w innym odcinku przewodu pokarmowego,
niedostĊpnym metodom obrazowym uĪywanym w codziennej praktyce

W piĞmiennictwie dotyczącym przydatnoĞci oznaczania poziomu biaáek
wydzielanych przez granulocyty obojĊtnocháonne do Ğwiatáa jelita u pacjentów z NZJ,
analizowana jest korelacja stĊĪenia tych biaáek w kale ze wskaĨnikami aktywnoĞci
klinicznej choroby. WskaĨniki te zostaáy powszechnie zaakceptowane, w celu
umoĪliwienia jednolitej, porównywalnej oceny stanu klinicznego pacjentów. Pozwalają
one na porównanie poszczególnych chorych oraz na ocenĊ przebiegu choroby u jednego
pacjenta w toku dáugofalowej obserwacji. W diagnostyce NZJ uznanych jest kilka
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wskaĨników aktywnoĞci klinicznej. U pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna
stosuje siĊ Indeks AktywnoĞci Choroby LeĞniowskiego-Crohna (CDAI – Crohn
Disease Activity Index) (108), który u dzieci zmodyfikowano na Pediatyczny Indeks
AktywnoĞci Choroby LeĞniowskiego-Crohna (PCDAI - Pediatric Crohn Disease
Activity Index) (109). Natomiast u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego do oceny przebiegu klinicznego choroby stosuje siĊ skalĊ Truelove-Wittsa
(110). Inne rzadziej stosowane wskaĨniki, to popularne w Stanach Zjednoczonych
wskaĨniki Harvey-Bradshaw (oddzielny dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i
dla choroby LeĞniowskiego-Crohna) (111) oraz wskaĨnik Mayo (103).
W niniejszych badaniach podjĊto próbĊ analizy zaleĪnoĞci stĊĪenia laktoferyny w
kale od stopnia aktywnoĞci klinicznej choroby ocenianej wedáug wskaĨnika TrueloveWittsa u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz od PCDAI u dzieci z
chorobą LeĞniowskiego-Crohna. U dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
wartoĞci stĊĪenia laktoferyny w kale w podgrupie z umiarkowaną postacią choroby byáy
wyĪsze niĪ w podgrupie z áagodną postacią choroby. Podgrupy z ciĊĪką postacią
choroby, ze wzglĊdu na maáą liczebnoĞü (N=2), nie poddano analizie. Natomiast w
grupie dzieci z chorobą LeĞniowskiego-Crohna Īadnego pacjenta nie zakwalifikowano
do podgrupy z ciĊĪką postacią choroby, a poziomy u dzieci z umiarkowaną postacią
choroby byáy wyĪsze od tych, które stwierdzono u dzieci z postacią áagodną.
Poszukiwania podobnych zaleĪnoĞci prowadzone byáy równieĪ przez innych
badaczy. Wyniki przez nich uzyskane nie są jednoznaczne. W 2003 roku Kane i wsp.
wykazali zaleĪnoĞü stĊĪenia laktoferyny w kale od stopnia aktywnoĞci klinicznej
choroby. Autorzy korzystali ze wskaĨników aktywnoĞci choroby uwzglĊdniających
wyáącznie objawy kliniczne (51). Podobne spostrzeĪenia poczynili Walker i wsp. W
badaniu opublikowanym w 2007 przeprowadzili bardzo dogáĊbną analizĊ zaleĪnoĞci
miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a wskaĨnikami aktywnoĞci klinicznej choroby.
Oznaczenia wykonano w podgrupach pacjentów bĊdących w aktywnym i nieaktywnym
stadium choroby. Identyfikacja stopnia aktywnoĞci klinicznej choroby zostaáa
przeprowadzona

zgodnie
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Pediatrycznym

Indeksem

AktywnoĞci

Choroby

LeĞniowskiego-Crohna (PCDAI), nastĊpnie wedáug wskaĨnika Harvey-Bradshaw, skali
Kozarek dla wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz ogólnego wskaĨnika
lekarskiego (PGA – Physician’s Global Assessment). Wykazano zaleĪnoĞü stĊĪenia
laktoferyny w kale od stopnia aktywnoĞci klinicznej, ocenianej na podstawie wyĪej
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wymienionych wskaĨników (54). RównieĪ badania Schoepfera i wsp. wykazaáy
zaleĪnoĞü miĊdzy poziomem laktoferyny w kale a Indeksem AktywnoĞci Choroby
LeĞniowskiego-Crohna (CDAI). Jednak w tym samym badaniu u pacjentów z
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego stwierdzono brak korelacji ze stopniem
aktywnoĞci choroby sklasyfikowanym wedáug wskaĨnika Mayo (93). Doniesienia
naukowców fiĔskich potwierdziáy takĪe zaleĪnoĞü stĊĪenia laktoferyny od stopnia
aktywnoĞci

choroby,

ustalonego

zgodnie

z

Indeksem

AktywnoĞci

Choroby

LeĞniowskiego-Crohna (CDAI) (94).
Odmienne dane przedstawili autorzy niemieccy, zarówno u pacjentów z chorobą
LeĞniowskiego-Crohna, jak i u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
nie wykazali podobnych zaleĪnoĞci (104). W związku z tak duĪym zróĪnicowaniem
opublikowanych wyników wydaje siĊ, Īe kwestia istnienia ewentualnej zaleĪnoĞci
miĊdzy wskaĨnikami aktywnoĞci klinicznej a poziomem laktoferyny w kale pozostaje
nadal otwarta i wymaga dalszych badaĔ przeprowadzonych w wiĊkszych grupach
chorych.
Interesującą analizĊ przeprowadzili Lim i wsp., badając grupĊ pacjentów z
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego po resekcji jelita grubego i prostnicy.
Wykazali oni korelacjĊ miĊdzy indeksem aktywnoĞci klinicznej zapalenia báony
Ğluzowej okolicy zespolenia jelita a stĊĪeniem laktoferyny w kale (112).
WĞród otrzymanych, w niniejszej pracy, wyników warte podkreĞlenia są dane
uzyskane u pacjentów z niĪszym stopniem aktywnoĞci klinicznej choroby (ryc. 19, 21,
22). Dotyczy to zarówno pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego jak i
choroba

LeĞniowskiego-Crohna.

W

podgrupie

chorych

z

áagodną

postacią

wrzodziejącego zapalenia jelita grubego podwyĪszone stĊĪenie laktoferyny w kale
stwierdzono aĪ w 30 przypadkach (71,4%), u pacjentów z nieaktywną klinicznie
postacią choroby LeĞniowskiego-Crohna w 31 (86,1%), a u osób z áagodną postacią tej
choroby w 11 przypadkach (84,6%).
Wydaje siĊ, Īe u tych pacjentów, pomimo dobrego stanu klinicznego, lokalnie w
jelicie nadal toczy siĊ proces zapalny. PowyĪsze analizy mogą sugerowaü brak peánej
zbieĪnoĞci indeksów aktywnoĞci klinicznej ze zmianami zapalnymi w jelicie.
WskaĨniki te, choü uznane, nie są idealnym wykáadnikiem aktywnoĞci procesu
chorobowego. SpostrzeĪenia takie poczynili juĪ w 1999 roku van der Sluys Veer i wsp.,
którzy podkreĞlali brak caákowitego obiektywizmu indeksów aktywnoĞci klinicznej
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(113). W skalach tych bowiem ocenia siĊ miĊdzy innymi: ogólne samopoczucie czy teĪ
dolegliwoĞci bólowe brzucha, które są zawsze oceną subiektywną, zaleĪną od
indywidualnego progu bólowego pacjenta.
Podobne obserwacje poczynili takĪe inni autorzy, którzy zgadzają siĊ z poglądem,
Īe istnieje grupa pacjentów w nieaktywnym stadium klinicznym choroby, u których
stĊĪenie laktoferyny w kale jest podwyĪszone (51,54,93,94,105).
NaleĪy wiĊc zadaü pytanie, jak postĊpowaü z takimi chorymi? W pracy dotyczącej
markerów laboratoryjnych choroby w NZJ Lundberg i wsp. przedstawili stopniową
zmianĊ poglądów na temat terapii tych schorzeĔ (114). Początkowo opowiadano siĊ za
leczeniem wyáącznie pacjentów z klinicznymi objawami choroby; brak objawów
klinicznych uznawany byá za remisjĊ. Obecnie uwaĪa siĊ jednak, Īe naleĪy
kontynuowaü leczenie pomimo ustąpienia objawów. Udowodniono, Īe dáugotrwaáe
stosowanie w czasie remisji sulfosalazyny lub kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA)
znacząco zredukowaáo liczbĊ nawrotów choroby we wrzodziejącym zapaleniu jelita
grubego (114), a w konsekwencji obniĪyáo takĪe ryzyko wystąpienia raka jelita grubego
u tych pacjentów (115).
Podobna sytuacja miaáa miejsce u pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna, u
których stosowanie azatiopryny doprowadziáo do zmniejszenia ogólnej liczby powikáaĔ,
takich jak ropnie czy przetoki (116).
Od dawna znany jest fakt, iĪ remisja kliniczna choroby nie zawsze znajduje
potwierdzenie w badaniu endoskopowym czy mikroskopowym jelita (116). Stąd teĪ
zachodzi potrzeba staáego monitorowania przebiegu choroby w taki sposób, który
umoĪliwiaáby uchwycenie nawet niewielkich zmian zapalnych jelita, jeszcze przed
wystąpieniem objawów klinicznych (114). Dotychczas w praktyce klinicznej moĪliwoĞü
dokáadnego Ğledzenia aktywnoĞci procesu zapalnego dostarczaáo przede wszystkim
badanie kolonoskopowe i histopatologiczne jelita. W niektórych oĞrodkach wykonuje
siĊ w tym celu równieĪ badanie scyntygraficzne jelita (85). JednakĪe cena,
czasocháonnoĞü, a przede wszystkim inwazyjnoĞü tych badaĔ stanowią wyraĨną barierĊ
w wykorzystywaniu ich do monitorowania przebiegu choroby.
Biorąc pod uwagĊ wyniki uzyskane w niniejszym badaniu oraz wyniki uzyskane
przez innych autorów, wydaje siĊ, iĪ rolĊ markera stanu zapalnego w NZJ mogáoby
peániü oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale. PostĊpując zgodnie z otrzymanymi
wynikami, pacjentów, u których nie obserwuje siĊ objawów klinicznych choroby, a u

80

których wykazano podwyĪszone stĊĪenie laktoferyny w kale, nie moĪna uznaü za
bĊdących w peánej remisji.

W codziennej diagnostyce i monitorowaniu przebiegu NZJ zasadniczą rolĊ peáni
oznaczanie podstawowych parametrów okreĞlających nasilenie stanu zapalnego, takich
jak: stĊĪenie biaáka c-reaktywnego w surowicy krwi (CRP), odczyn opadania krwinek
czerwonych (OB), liczba krwinek biaáych krwi, liczba granulocytów obojĊtnocháonnych
czy liczba páytek krwi. Wobec powyĪszego w niniejszym badaniu podjĊto próbĊ
okreĞlenia zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a klasycznymi parametrami
stanu zapalnego. W analizie uwzglĊdniono dodatkowo stĊĪenie fibrynogenu w osoczu
oraz badanie na obecnoĞü krwi utajonej w kale. Uzyskane wyniki wykazaáy brak
korelacji miĊdzy wyĪej wymienionymi parametrami oznaczanymi we krwi a stĊĪeniem
laktoferyny w kale. Stwierdzono natomiast wyĪsze stĊĪenia laktoferyny u pacjentów z
dodatnim wynikiem badania w kierunku obecnoĞci krwi utajonej w kale.

WiĊkszoĞü doniesieĔ opublikowanych na ten temat przez innych autorów byáa
odmienna. Badania przeprowadzone przez naukowców amerykaĔskich wykazaáy
korelacjĊ miĊdzy poziomem laktoferyny a nastĊpującymi parametrami: stĊĪeniem
biaáka c-reaktywnego, odczynem sedymentacji krwinek czerwonych, hematokrytem,
oraz liczbą páytek krwi (54). Wartym podkreĞlenia jest jednak fakt, iĪ oznaczanie
stĊĪenia laktoferyny w kale w porównaniu z wymienionymi powyĪej parametrami,
cechowaáo siĊ wyĪszą czuáoĞcią w rozpoznawaniu NZJ (54). Podobne obserwacje
poczynili badacze szwajcarscy, którzy porównywali czuáoĞü i swoistoĞü testu na
obecnoĞü laktoferyny i innych badaĔ w róĪnicowaniu pacjentów z NZJ i zespoáem jelita
draĪliwego. CzuáoĞü i swoistoĞü oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale (86% i 100%)
byáy zdecydowanie wyĪsze od czuáoĞci i swoistoĞci oznaczania liczby leukocytów we
krwi obwodowej (47% i 90%) i oznaczania stĊĪenia biaáka c-reaktywnego (64% i 85%)
(94). Biorąc pod uwagĊ powyĪsze dane oraz wyniki wáasne wydaje siĊ, iĪ byü moĪe
rutynowa ocena laktoferyny w stolcu byáaby przydatna w monitorowaniu przebiegu
NZJ. Obecnie uwaĪa siĊ, Īe przewaga oznaczania parametrów stanu zapalnego w stolcu
nad badaniem klasycznych markerów stanu zapalnego, oznaczanych we krwi, wynika
miĊdzy innymi z faktu, Īe okreĞlają nasilenie zmian lokalnych, w miejscu choroby.
Klasyczne markery stanu zapalnego oznaczane we krwi odzwierciedlają natomiast
uogólnioną odpowiedĨ zapalną, a ponadto są niespecyficzne (95).
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Interesującym zagadnieniem, z punktu widzenia klinicznego, jest moĪliwoĞü
prognozowania nawrotu choroby i wdroĪenia leczenia jeszcze przed wystąpieniem
objawów klinicznych (114).
Dotychczas jedynie badanie endoskopowe dawaáo takie moĪliwoĞci. Doniesienie
Walkera i wsp. wskazują, rolĊ takiego parametru bĊdzie mogáo peániü oznaczanie
poziomu laktoferyny w kale. W publikacji z 2003 roku, potwierdzili oni bowiem wzrost
poziomu tego biaáka, wyprzedzający nawrót choroby (54).

Zagadnienie, które dotychczas pozostaje nadal nie rozstrzygniĊte, to istnienie
ewentualnej zaleĪnoĞci miĊdzy poziomem laktoferyny w kale a lokalizacją zmian
zapalnych w jelicie. W niniejszym badaniu podjĊto równieĪ ten temat, jednakĪe
przeprowadzona analiza nie wykazaáa obecnoĞci takiej zaleĪnoĞci.
Poszukiwania podobnych korelacji prowadzone byáy jedynie przez kilka zespoáów
badaczy, a uzyskane wyniki są niejednoznaczne i zagadnienie to wymaga z pewnoĞcią
przeprowadzenia dalszych, dogáĊbnych analiz, opartych o badania grup o duĪej
liczebnoĞci. W wiĊkszoĞci dostĊpnych publikacji nie podejmowano prób korelacji
lokalizacji zmian zapalnych jelita z poziomem laktoferyny w kale (54,89,93). Badania
Kane i wsp. w grupie 104 pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna i 80 pacjentów z
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego wykazaáy, iĪ nie ma zaleĪnoĞci pomiĊdzy
stĊĪeniem laktoferyny a lokalizacją zmian zapalnych w jelicie u tych chorych (51).
Natomiast w 2008 roku Sipponen i wsp. w oparciu o materiaá pobrany od pacjentów z
chorobą LeĞniowskiego-Crohna opublikowali pracĊ, w której dowiedli, Īe wyĪsze
stĊĪenia laktoferyny w kale wystĊpują u osób, u których zmiany zapalne zlokalizowane
są w jelicie grubym (94). Interesujące doniesienie opublikowali Scarpa i wsp.
Analizowali badanie pacjentów z chorobą LeĞniowskiego-Crohna, po resekcji
fragmentu jelita cienkiego i/lub grubego. WyĪsze poziomy laktoferyny w kale
stwierdzono u pacjentów, u których zmiany zlokalizowane byáy w jelicie cienkim i
okrĊĪnicy, w porównaniu z tymi, u których zmiany chorobowe obserwowano w okolicy
zastawki krĊtniczo-kątniczej (117).

Poszukiwania zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w kale a obecnoĞcią
zmian zapalnych w jelicie prowadzili takĪe Parsi i wsp. U pacjentów z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego, po proktokolektomii, z wytworzeniem zbiornika jelitowego i
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zespolenia jelitowo-odbytniczego (ileal-pouch-anal anastomosis) czuáoĞü i swoistoĞü
badania wynosiáy odpowiednio 100% i 85% (57). Podobne spostrzeĪenia poczynili Lim
i wsp. takĪe u chorych z NZJ po proktokolektomii, uzyskując niemal identyczne wyniki
(czuáoĞü 100% i swoistoĞü 86%). Ponadto w powyĪszej publikacji przedstawiono
schemat postĊpowania diagnostyczno-terapeutycznego u pacjentów po resekcji jelita
grubego i z objawami dysfunkcji zespolenia, oparty o oznaczanie poziomu laktoferyny
w kale (112).

Badanie kaáu na obecnoĞü laktoferyny posiada równieĪ atrybuty wynikające z
wáaĞciwoĞci fizycznych i chemicznych samego biaáka. Laktoferyna jest bardzo stabilna,
oporna na dziaáanie enzymów trawiennych. Producent testu zaleca wykonanie
oznaczenia w ciągu 24 godzin od pobrania materiaáu biologicznego, a w przypadku
braku moĪliwoĞci wykonania powyĪszego oznaczenia w podanym czasie, zaleca siĊ
zamroĪenie pobranego materiaáu w temperaturze -20oC lub niĪszej (118). Na stabilnoĞü
laktoferyny zwracali uwagĊ juĪ w 1992 roku Guerrant i wsp. (96). Kolejni autorzy
potwierdzili te doniesienia. Wedáug badaĔ Boone’a biaáko jest stabilne w temperaturze
pokojowej przez 5 (119), a wedáug Kayazawa i wsp. nawet przez 7 dni (120). W
ostatnich latach lekarze japoĔscy opublikowali badanie, w którym porównywali
przydatnoĞü oznaczania stĊĪenia laktoferyny i hemoglobiny w kale w chorobach jelita
grubego. W badaniu porównano takĪe stabilnoĞü obu biaáek. Wykonywano kilkakrotnie
oznaczenia w tej samej próbce materiaáu biologicznego: bezpoĞrednio po pobraniu, a
nastĊpnie w kolejnych dniach jego przechowywania. WartoĞci stĊĪenia laktoferyny
dáuĪej utrzymywaáy siĊ na tym samym poziomie, bez wzglĊdu na sposób
przechowywania (59). Pojedyncze doniesienia sugerują, iĪ wielokrotne rozmraĪanie
materiaáu biologicznego nie ma wpáywu na wartoĞü oznaczanego stĊĪenia laktoferyny
(51).

Jedno z niewielu zastrzeĪeĔ wobec badania stĊĪenia laktoferyny w kale związane
jest z ceną jednego oznaczenia. W materiale wáasnym wyniosáa ona 70 záotych, czyli
okoáo 33 dolarów. Jest to powaĪne ograniczenie wobec testu, który miaáby sáuĪyü jako
badanie przesiewowe. Wedáug niektórych danych sugerowana jest cena 20 dolarów
(93). Kolejne zastrzeĪenie wiąĪe siĊ z czasocháonnoĞcią wykonania oznaczeĔ,
spowodowaną koniecznoĞcią wykonania kaĪdorazowo kilku rozcieĔczeĔ materiaáu
biologicznego. Producent zestawu zaleca dwa rozcieĔczenia, które naleĪy przygotowaü
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w celu wykonania jednego oznaczenia (1:100 i 1:1000). Jednak zaznacza, Īe w razie
uzyskania wysokiego stĊĪenia laktoferyny, konieczne moĪe byü wykonanie kolejnych
rozcieĔczeĔ (118). W dostĊpnym piĞmiennictwie tylko pojedynczy autorzy opisali,
jakich uĪywano rozcieĔczeĔ. WĞród nich naleĪy wymieniü zespoáy Schoepfera i wsp.
oraz D’Incà i wsp., którzy wykonywali oznaczenia przy uĪyciu roztworu 1:400 (53,93).
W niniejszym badaniu wykonano rozcieĔczenia 1:100, 1:400, 1:1000, a w kilku
przypadkach równieĪ 1:4000, co znacząco podniosáo koszt badania. Byü moĪe do celów
przesiewowych bardziej uĪyteczne mogáyby byü testy jakoĞciowe lub póáiloĞciowe na
obecnoĞü laktoferyny w kale, które są obecnie wprowadzane do uĪycia.

W ostatnich latach notuje siĊ postĊp w badaniach nad parametrami stanu
zapalnego, oznaczanymi w stolcu. NajczĊĞciej oznaczane biaáka to kalprotektyna oraz
elastaza granulocytów obojĊtnocháonnych. Pojedyncze doniesienia oparte są o ocenĊ
przydatnoĞci oznaczania stĊĪenia w kale kilku biaáek jednoczeĞnie (89,93). Najnowsze
dane sygnalizują moĪliwoĞci wykorzystania w diagnostyce NZJ oznaczania w stolcu
biaáka S100A12 i M2-kinazy pirogronianowej (122,123,124,125,126).

Pomimo iĪ szereg wyników badaĔ wskazuje na przydatnoĞü oznaczania stĊĪenia w
stolcu biaáek, wydalanych przez granulocyty obojĊtnocháonne, do chwili obecnej Īaden
z tych parametrów nie zostaá wprowadzony do rutynowego panelu badaĔ
diagnostycznych u pacjentów z NZJ.

Wyniki uzyskane w niniejszym badaniu wykazaáy wysoką czuáoĞü i swoistoĞü
oznaczania stĊĪenia laktoferyny w kale i zachĊcają do wykorzystywania oceny tego
parametru w codziennej diagnostyce pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit.
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6. WNIOSKI:

1.

Oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale jest uĪytecznym wykáadnikiem

stanu zapalnego, w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu NZJ.
2.

Oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale u pacjentów z NZJ moĪe byü

wykorzystywane w ocenie stopnia aktywnoĞci klinicznej i endoskopowej choroby.
3.

Oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale jest parametrem o wiĊkszej

czuáoĞci od klasycznych parametrów stanu zapalnego w rozpoznawaniu NZJ.
4.

Oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale nie moĪe sáuĪyü jako parametr

róĪnicujący miĊdzy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego a chorobą
LeĞniowskiego-Crohna.
5.

Oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale nie jest pomocne w typowaniu

lokalizacji zmian zapalnych w jelicie u pacjentów z NZJ
6.

WartoĞci referencyjne stĊĪenia laktoferyny w kale u dzieci i máodzieĪy

wynoszą poniĪej 13 µg/g stolca, niezaleĪnie od páci.
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7. Aneks
Zaáącznik 1
Pediatryczny indeks aktywnoĞci choroby LeĞniowskiego – Crohna wedáug Hyamsa w modyfikacji
RyĪko (PCDAI – pediatric Crohn’s disease activity index)

Bóle brzucha

Brak

0

Sáabe

5

Silne

10

< 2, bez krwi

0

2-5 luĨnych lub Ğlad krwi

5

> 5 lub znaczne krwawienie

10

Stolce (dziennie)

Samopoczucie

Dobre (peána aktywnoĞü)

0

Nieco gorsze (mniejsza aktywnoĞü)

5

Záe (znaczne ograniczenie aktywnoĞci)

10

StĊĪenie hemoglobiny (g/dl)

OB (mm/godz.)

StĊĪenie albumin (g/l)

WskaĨnik Cole’a (%)

Badanie palpacyjne brzucha

> 12

0

10 – 12

2,5

< 10

5

< 20

0

20 – 50

2,5

> 50

5

> 35

0

31 – 35

5

< 31

10

> 85

0

80 – 85

10

< 85

20

Brak tkliwoĞci i oporu

0

Nieznaczna tkliwoĞü lub wyczuwalny guz

5

WyraĨna tkliwoĞü i guz

10

Brak

0

Niewielkie, bez bolesnoĞci

5

Przetoki, bolesnoĞü lub ropieĔ

10

Objawy pozajelitowe (gorączka >

Brak

0

38oC, zapalenie jamy ustnej,

Jeden z objawów

5

stawów, skóry itp.)

Dwa lub wiĊcej

10

Zmiany okoáoodbytnicze

Ocena aktywnoĞci: 0 – 10 pkt – brak aktywnoĞci, 11 – 25 pkt– áagodna postaü
choroby, 26 – 50 pkt – umiarkowana postaü choroby, > 51 pkt – ciĊĪka postaü
choroby
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Zaáącznik 2
Skala aktywnoĞci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wedáug Truelove – Wittsa w
modyfikacji RyĪki

0 pkt

1 pkt

2 pkt

Stolce biegunkowe

Do 2

2-6

>6

Krew w stolcach

brak

Ğlad

duĪo

temperatura

norma

do 38oC

> 38oC

StĊĪenie hemoglobiny

> 12 g/dl

10 – 12 g/dl

10 g/dl

OB

< 10

10 - 30

> 30

WskaĨnik Cole’a

> 85 %

80 – 85 %

< 80 %

Ocena aktywnoĞci:
0 – 4 pkt: áagodny rzut choroby
5 – 8 pkt: umiarkowany rzut choroby
9 – 12 pkt: ciĊĪki rzut choroby
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Zaáącznik 3
Informacja o badaniu oraz Ğwiadoma zgoda pacjenta

Tytuá badania: „ Laktoferyna w kale jako wykáadnik aktywnoĞci procesu zapalnego w
nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci”.
ImiĊ i nazwisko pacjenta:................................................................................
Data urodzenia..........................................Páeü..............
Adres.....................................................................................

Szanowni PaĔstwo
Celem niniejszego badania klinicznego jest ocena przydatnoĞci pomiaru stĊĪenia
laktoferyny w kale w rozpoznawaniu i kontroli nieswoistych zapaleĔ jelit, czyli choroby
LeĞniowskiego-crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
Badanie polega na pobraniu próbki stolca, nastĊpnie zmierzeniu stĊĪenia laktoferyny.
Wynik zostanie skorelowany z wynikami rutynowo wykonywanych badaĔ kontrolnych.
Badanie to naleĪy do grupy tzw. badaĔ nieinwazyjnych, nie wymaga prowokacji
oddania stolca, ani nie wymaga pobrania krwi. Nie niesie za sobą Īadnego ryzyka.
KorzyĞci związane z udziaáem PaĔstwa Dziecka w niniejszym badaniu klinicznym to
przyczynienie siĊ do wynalezienia prostego badania kontrolnego w nieswoistych
zapaleniach jelit, nie wymagającego pobierania krwi.
Dokáadne dane personalne PaĔstwa Dziecka zostaną objĊte tajemnicą lekarską.
Dokáadna ocena danych koĔcowych bĊdzie anonimowa.
Udziaá w badaniu jest dobrowolny.

Zapoznaáam/zapoznaáem siĊ z powyĪszą informacją, miaáam/miaáem moĪliwoĞci
uzyskania szerszych informacji oraz zadawania pytaĔ dotyczących badania.
WyraĪam zgodĊ na udziaá Mojego Dziecka...................................................................w
tym badaniu.

Podpis pacjenta..................................................................................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego.............................................................................

Podpis badacza ......................................................................................................
Data...........................................
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9. STRESZCZENIE
Laktoferyna jest glikoproteiną o masie cząsteczkowej okoáo 80 kDa, która jest
wytwarzana, magazynowana i wydzielana do krwi przez granulocyty obojĊtnocháonne.
Biaáko to bierze udziaá w wielu reakcjach obronnych organizmu.
Nieswoiste zapalenia jelit naleĪą do grupy przewlekáych chorób zapalnych. Do
„záotego standardu” w diagnostyce nieswoistych zapaleĔ jelit zaliczane jest badanie
kolonoskopowe z oceną mikroskopową bioptatu báony Ğluzowej jelita. Obecnie trwają
badania nad wykryciem biaáka wydalanego do Ğwiatáa jelita, którego stĊĪenie
odzwierciedlaáoby nasilenie procesu zapalnego w jelicie.
Celem pracy byáa ocena przydatnoĞci klinicznej oznaczania laktoferyny w kale w
diagnostyce i monitorowaniu nieswoistych zapaleĔ jelit u dzieci. Dodatkowo jako cel
postawiono próbĊ ustalenia normy referencyjnej tego oznaczenia.
Badaniami objĊto 101 dzieci, które byáy diagnozowane i leczone w klinice
Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i ĩywienia Dzieci AMG. WĞród nich byáo 60
dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit i 41 dzieci zaliczonych do grupy porównawczej.
àącznie przeanalizowano 123 próbki kaáu pobrane od dzieci chorych i 41 próbek
pobranych od dzieci z grupy porównawczej.
Oznaczenia wykonano metodą immunoenzymatyczną (ELISA), przy uĪyciu testu
komercyjnego IBD-SCAN. Ponadto u kaĪdego dziecka przeprowadzono badanie
podmiotowe i przedmiotowe oraz przeanalizowano wyniki badaĔ dodatkowych.
StĊĪenie laktoferyny w kale w grupie chorych mieĞciáo siĊ w zakresie od 0,01 do
2080,00 µg/g stolca (Ğrednia 335,25 ± 462,15 µg/g stolca, mediana 120,76 µg/g stolca) i
byáo wyĪsze (p<0,001) od stĊĪenia u dzieci z grupy porównawczej, u których wartoĞci
wahaáy siĊ od 0,26 do 18,80 µg/g stolca (Ğrednia 3,65 ± 4,71 µg/g stolca, mediana 1,43
µg/g stolca). Ponadto stĊĪenie laktoferyny w kale korelowaáo ze stopniem aktywnoĞci
klinicznej choroby oraz ze stopniem zaawansowania zmian endoskopowych báony
Ğluzowej jelita. Natomiast nie stwierdzono zaleĪnoĞci miĊdzy stĊĪeniem laktoferyny w
kale a wiekiem badanego ani lokalizacją zmian zapalnych w jelicie. Oznaczanie
stĊĪenia laktoferyny w kale nie pozwala na róĪnicowanie pacjentów z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego i z chorobą LeĞniowskiego-Crohna.
W niniejszej pracy okreĞlono wartoĞci referencyjne stĊĪenia laktoferynyw kale,
wynoszące poniĪej 13 µg/g stolca, niezaleĪnie od wieku i páci.
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Wydaje siĊ, Īe oznaczanie stĊĪenia laktoferyny w kale moĪe byü uĪytecznym
parametrem, w diagnostyce i monitorowaniu NZJ.
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