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MICROBIOME, DYSBIOSIS AND CHRONIC
RHINOSINUSITIS
Microbiome describes the whole community of
microbes living within a human body. The science
that allowed investigating microbiome is based on
genetic analysis. Bacteria inhabiting human body
participate in the processes known as innate and
adaptive immunity. In this paper we show the
recent data underlying this thesis and describe the
communities of bacteria especially inhabiting the
paranasal sinuses.
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Od czasów stwierdzenia obecnoÊci bakterii
wÊród nas przez Antoniego van Leeuwenhoeka
oraz przypisania im w∏aÊciwoÊci chorobotwórczych przez Roberta Kocha i Ludwika Pasteura
wiele si´ zmieni∏o w pojmowaniu przez cz∏owieka mikroÊwiata drobnoustrojów. Tak jak w przyrodzie ró˝ne gatunki roÊlin czy zwierzàt ˝yjà
w symbiozie, tak˝e w przypadku cz∏owieka istnieje potrzeba wspó∏istnienia z innymi organizmami. Taka symbioza pozwala nam w pe∏ni korzystaç z mo˝liwoÊci, jakie daje nasz organizm,
i umo˝liwia pe∏niejsze wykorzystanie potencja∏u
zapisanego w naszym ∏aƒcuchu DNA.
W pierwszej dekadzie XXI wieku wprowadzono termin mikrobiom, który okreÊla ca∏oÊç
danego Êrodowiska ekologicznego z∏o˝onego
z drobnoustrojów. Wiemy, ˝e ka˝dy z nas stanowi swego rodzaju rezerwuar dla mikroorganizmów, ale rzadko zdajemy sobie spraw´, ˝e stanowià one a˝ 2 do 3 kg naszej masy cia∏a. Mo˝na
ich iloÊç okreÊliç jeszcze precyzyjniej: w ka˝dym
organizmie ludzkim znajduje si´ ok. 10 razy
wi´cej komórek drobnoustrojów ni˝ komórek
„gospodarza”. Niektórzy autorzy idà jeszcze
o krok dalej, pytajàc: kto tutaj jest gospodarzem?
Rozpocz´cie badaƒ nad mikrobiomem sta∏o
si´ mo˝liwe dzi´ki wdro˝eniu metod identyfikacji
mikroorganizmów niezale˝nych od posiewu. Wprowadzenie metod genotypowych, w tym analizy
sekwencji wysoce konserwatywnego regionu
16S rRNA, ujawni∏o, ˝e od 20 do 60% drobnoustrojów sk∏adajàcych si´ na mikrobiom cz∏owieka
nie hoduje si´ in vitro. Region 16S rRNA zawiera
fragment sekwencji unikalnej dla danego rodzaju
lub gatunku mikroorganizmu i w ten sposób
umo˝liwia jego identyfikacj´. Metody badania
ludzkiego mikrobiomu oparte na analizie sekwencji 16S rRNA oraz sekwencjonowanie metagenomu
znalaz∏y zastosowanie w zainicjowanym w 2007 r.
przez National Institute of Health (USA) projekcie
zatytu∏owanym „Mikrobiom cz∏owieka” (Human
Microbiome Project), majàcym byç swego rodzaju
mapà drogowà w naukach biomedycznych (Turnbaugh i in. 2007). Jego celem jest:
1. Kompleksowe poznanie ludzkiego mikrobiomu z ró˝nych nisz ekologicznych organizmu od tzw. normalnych ochotników.

Dethlefsen i wspó∏pracownicy (2008) wykazali
ogromny wp∏yw antybiotyków na przekszta∏cenia zachodzàce w ludzkim mikrobiomie po ich
zastosowaniu. Antybiotykoterapia, b´dàca kamieniem milowym w leczeniu zaka˝eƒ, zmusza
nas jednak do stawienia czo∏a konsekwencjom,
jakie ze sobà niesie.
W zwiàzku z antybiotykoterapià docieramy
do tematu wytrzyma∏oÊci wewnàtrz danego
mikroÊrodowiska i mo˝liwoÊci jego powrotu
do pierwotnego sk∏adu i funkcjonowania (Lemon
i in. 2012) oraz konsekwencji przekroczenia granic wytrzyma∏oÊci. Zastosowaniu antybiotyków,
tak˝e tych wykorzystywanych w rolnictwie
(jako promotorów wzrostu trzody hodowlanej),
przypisuje si´ wyst´powanie oty∏oÊci u ludzi
w zwiàzku ze zmianami zachodzàcymi w obr´bie
mikrobiomu, szczególnie w pierwszych latach
˝ycia (Trasande i in. 2013). Nasilenie dynamiki
zmian w mikrobiomie – cz´stoÊci i czasu ich
trwania – mo˝e odpowiadaç za zwi´kszenie ryzyka nabywania i przekazywania infekcji przenoszonych drogà p∏ciowà (Gajer i in. 2012). Cryan
i Dinan (2012) stwierdzili, ˝e pewne szczepy
Lactobacillus rhamnosus modulujà odpowiedê
na stres, co na modelu myszy mo˝e si´ odbywaç
za poÊrednictwem nerwu b∏´dnego. W kardiologii tak˝e poszukiwane sà zwiàzki z drobnoustrojami, szczególnie w odniesieniu do roli bakterii
w przemianie choliny w tlenek N-trimetylaminy
(TMAO), co przek∏ada si´ na odk∏adanie si´ p∏ytek mia˝d˝ycowych w naczyniach krwionoÊnych
(Koeth i in. 2013).
Jak dzia∏a mikrobiom? Prawid∏owy mikrobiom kszta∏tuje ekspresj´ genów u gospodarza
oraz moduluje jego odpowiedê, a ponadto wewnàtrz siebie reguluje liczebnoÊç i fizjologi´
patogenów. Z kolei dysbioza jest stanem zaburzenia sk∏adu i struktury mikrobiomu. Obecnie
uwa˝a si´, ˝e mikrobiom, w którym obecna jest
zró˝nicowana flora, indukuje stan tzw. homeostazy immunologicznej, czyli immunotolerancji.
Z kolei w wielu chorobach zapalnych dochodzi
do nadmiernej aktywacji uk∏adu odpornoÊciowego, za którà mo˝e odpowiadaç dysbioza.
W stanie dysbiozy najcz´Êciej opisywana jest
zmniejszona ró˝norodnoÊç bakterii i Êrodowisko
zdominowane przez patogeny. Honda i Littman
(2012) zwracajà uwag´ na fakt, ˝e niektóre
komensale sà w stanie indukowaç T-komórkowe
odpowiedzi zapalne, co odnoszà do zwiàzku pomi´dzy kolonizacjà Prevotella copri a autoimmunologicznym zapaleniem stawów (Scher i in.
2012, 2013). Naik i wspó∏pracownicy (2012)
wykazali z kolei, ˝e Staphylococcus epidermidis
mo˝e przywróciç kontrol´ nad zaka˝eniami
www.magazynorl.pl
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2. Ustalenie, czy mikrobiom badanych osób
ró˝ni si´ w zale˝noÊci od stanu ich zdrowia.
3. Wypracowanie nowych standardów i technologii, a tak˝e ustanowienie etycznych
i prawnych norm, tak aby w kolejno podejmowanych przez Êrodowiska naukowe
badaniach mo˝na by∏o je zastosowaç
bez powtarzania niektórych etapów badaƒ.
Jednak˝e badania samego regionu 16S rRNA
wykazujà ogromnà ró˝norodnoÊç mi´dzy osobnikami. W celu lepszego zrozumienia zale˝noÊci
w obr´bie mikrobiomu badania powinny obejmowaç nie tylko ocen´ genetycznà regionu 16S rRNA,
ale równie˝ uwzgl´dniaç takie dziedziny jak metaproteomika oraz metabolomika (Jansson i in.
2012). Obie te dziedziny zalicza si´ do dzia∏u zajmujàcego si´ biologià systemowà:
● Metaproteomika oznacza badania ekspresji
genów (bia∏ek) w ró˝nych mikroÊrodowiskach (ekosystemach) (Wilmes i Bond 2006).
● Metabolomika natomiast obejmuje badania
i analiz´ matabolitów obecnych w komórkach i tkankach ˝ywych organizmów.
Bakteryjne metabolity z kolei mogà dzia∏aç jako:
– sk∏adniki od˝ywcze dla komórek gospodarza
(np. krótko∏aƒcuchowe kwasy t∏uszczowe),
– przekaêniki (neuroprzekaêniki, takie jak:
noradrenalina, serotonina czy dopamina),
– czynniki uszkadzajàce geny (np. azotany,
siarkowodór),
– czynniki wywierajàce korzystne dzia∏anie
na komórki (izotiocyjaniany czy flawonoidy).
Rola mikrobiomu poruszana jest w kontekÊcie wielu dziedzin medycyny, takich jak: gastroenterologia, alergologia, pediatria, neurologia,
kardiologia, dermatologia, psychiatria czy onkologia; i pojawiajà si´ kolejne: pneumonologia,
laryngologia i inne. WÊród chorób, które mogà
zale˝eç od wyst´powania zaburzeƒ na poziomie
mikrobiomu i jego metabolitów, wymienia si´:
zapalenie jelita grubego zwiàzane z Clostridium
difficile, zespó∏ jelita dra˝liwego, cukrzyc´ typu I,
oty∏oÊç, ch∏oniaki, mia˝d˝yc´, zaburzenia behawioralne i poznawcze oraz wiele innych.
Mikrobiom podlega pewnym ekologicznym
zasadom, które zarzàdzajà jego dynamikà.
WÊród nich wymieniane sà: wytrzyma∏oÊç (ang.
resilience), odpornoÊç (ang. resistance) i zdolnoÊç do utrzymania si´ (ang. persistence) (Gajer
i in. 2012). Zrozumienie zale˝noÊci, jakie zachodzà w takim mikroÊrodowisku, jest kluczowym
zagadnieniem, które pozwala lepiej przewidzieç
reakcje na leki (Mikov 1994; Jia i in. 2008), podatnoÊç na wyst´powanie chorób zakaênych
i przewlek∏ych odpowiedzi zapalnych, a mo˝e
równie˝ zaburzeƒ behawioralnych (Lyte 2013).
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skóry wywo∏anymi przez Leischmania major.
Stwierdzono tak˝e wyst´powanie zaburzeƒ
w sk∏adzie mikrobiomu skóry u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry i pierwotnymi niedoborami odpornoÊci (Oh i in. 2013).
Obecnie uwa˝a si´, ˝e ekspozycja prenatalna
i po urodzeniu na mikroorganizmy wp∏ywa
na rozwój odpowiedzi immunologicznej i definiuje predyspozycje w rozwoju chorób zapalnych
oraz sprzyja rozwojowi mechanizmów obronnych u noworodka. Mikrobiom, który nas zasiedla, podlega przemianom zale˝nym od wielu
czynników i rozpoczyna kszta∏towanie si´ jeszcze w okresie prenatalnym, poprzez okres oko∏oporodowy i zaraz po porodzie, tak aby pewne
plateau osiàgnàç pomi´dzy 1. a 3. rokiem ˝ycia.
Nast´pnie zmienia si´ zale˝nie od Êrodowiska,
w jakim ˝yjemy, i od tego, czym si´ od˝ywiamy.
Warunkujà go wewn´trznie nasze czynniki
genetyczne, a zewn´trznie warunki socjalno-bytowe oraz kulturowe.
Aagaard z zespo∏em (2014) opisali sk∏ad mikrobiomu obecnego w ∏o˝ysku, w którym wyst´pujà komensale typu: Firmicutes, Tenericutes,
Proteobacteria, Bacteroidetes, oraz Fusobacteriae. Sk∏ad ten, co ciekawe, przypomina ludzki
mikrobiom jamy ustnej. Zaobserwowano tak˝e,
˝e w pierwszym tygodniu ˝ycia donoszonych
noworodków mikrobiom jelitowy stanowià
g∏ównie przedstawiciele typów Actinobacteria,
Proteobacteria, Bacteroidetes i, rzadziej, Firmicutes. Autorzy tych prac uwa˝ajà, ˝e przedwczesne urodzenie skraca czas ekspozycji na bakterie
obecne w ∏o˝ysku i tym samym t∏umaczy niedojrza∏oÊç i ubogoÊç mikrobiomu zasiedlajàcego noworodki przedwczeÊnie urodzone (Adlerberth
i Wold 2009).
Pierwszym mikrobiomem najszerzej dotychczas poznanym i najbardziej zró˝nicowanym jest
mikrobiom przewodu pokarmowego. Na podstawie analizy mikrobiomu jelitowego wykazano
ró˝nice pomi´dzy mikrobiomem zdrowego i chorego cz∏owieka oraz drogi ∏àczàce ten mikrobiom
z chorobami zapalnymi jelit, takimi jak colitis
ulcerosa czy choroba Crohna, w których stwierdzono zmniejszenie ró˝norodnoÊci flory bakteryjnej i dysbioz´ obejmujàcà zmniejszenie odsetka
Clostridium leptum, Bacteroides uniformis,
Firmicutes oraz Bacteroides, a wy˝sze st´˝enia
Escherichia coli, Proteobacteria czy Bacteroides
ovatus. Ponadto u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit wykazano wy˝szà tymczasowà niestabilnoÊç w obr´bie mikrobiomu. Tak˝e u pacjentów z oty∏oÊcià mikrobiom mo˝e odpowiadaç
za regulacj´ metabolizmu obwodowego. U oty∏ych pacjentów zaobserwowano ni˝sze st´˝enia

14

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

Bacteroidetes, a wy˝sze Firmicutes w porównaniu z osobnikami zdrowymi. Co wi´cej, stwierdzono ˝e u oty∏ego pacjenta opisane zmiany
sà odwracalne po wdro˝eniu diety i çwiczeƒ
(Bäckhed i in. 2007). Tak˝e choroby alergiczne
górnych i dolnych dróg oddechowych sà ∏àczone
z nieprawid∏owoÊciami w mikrobiomie przewodu pokarmowego (Abrahamsson i in. 2013;
Bisgaard i in. 2011; Sjogren i in. 2009).
èród∏em bakterii wyst´pujàcych w dolnych
drogach oddechowych mogà byç organizmy inhalowane podczas oddychania, ale tak˝e flora obecna
w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym.
W zdrowym organizmie w dolnych drogach oddechowych, podobnie jak w górnych, stwierdza si´
du˝à ró˝norodnoÊç drobnoustrojów, takich jak:
Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria i innych. Marri i wspó∏pracownicy (2013)
oceniali mikrobiom w plwocinie indukowanej
u pacjentów z astmà lekkà w porównaniu ze zdrowymi osobnikami i stwierdzili wi´ksze zasiedlenie
przez Proteobacteria w grupie badanej. Wyniki te
korelowa∏y z badaniami mikrobiomu u pacjentów
z bardziej zaawansowanymi postaciami astmy
(Hilty i in. 2010). W astmie stwierdzono tak˝e
zwi´kszenie liczby paciorkowców w obr´bie Firmicutes. Zmiany w mikrobiomie pacjentów z POChP
obejmujà podobnie zwi´kszenie liczby Proteobacteria oraz zwi´kszenie odsetka paciorkowców
i gronkowców w obr´bie Firmicutes. Co ciekawe,
w mukowiscydozie podobnie zwi´ksza si´ liczba
Proteobacteria, ale równie˝ roÊnie liczba Actinobacteria. Wzrasta tak˝e stosunek Firmicutes
do Bacteroidetes (Blainey 2012). Ponadto stwierdzono, ˝e zwi´kszenie ró˝norodnoÊci bakterii
koreluje z lepszym stanem klinicznym pacjenta.
Powiàzanie drobnoustrojów ze stanem zdrowia i choroby rozpoczyna kaskad´ badaƒ nad mechanizmami, w jakich si´ te procesy odbywajà.
Wi´kszoÊç badaƒ odnosi si´ do procesów zapalnych zachodzàcych w organizmie cz∏owieka oraz
do rozwoju immunotolerancji, czyli zdolnoÊci
do identyfikacji antygenu i jego unieszkodliwienia. Uk∏ad odpornoÊciowy cz∏owieka dzia∏a
poprzez mechanizmy wrodzone i nabyte. Mikroorganizmy zasiedlajàce uk∏ad pokarmowy cz∏owieka rozwin´∏y procesy hamujàce nadmierne
reakcje zapalne przez wspó∏dzia∏anie z wrodzonym uk∏adem odpornoÊci i regulacj´ nabytej
odpornoÊci (Lee i in. 2010) (ryc. 1a). W regulacji
odpornoÊci nabytej kluczowà funkcj´ pe∏nià
limfocyty T (CD4+) i ich podgrupa – komórki T
helper, do których zaliczamy komórki Th1 oraz
Th2, ale tak˝e komórki Th17 i komórki T regulatorowe. W chorobach autoimmunologicznych,
takich jak np. choroba Crohna, szal´ przewa˝ajà
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Ryc. 1. Równowaga uk∏adu odpornoÊciowego
i jej zburzenia (Fujimura i in. 2010).
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procesy zapalne Th1-zale˝ne nad procesami
Th2-zale˝nymi (ryc. 1b). Z kolei w chorobach
o pod∏o˝u alergicznym i w astmie proces zapalny
toczy si´ dzi´ki nadmiernemu pobudzeniu
i przewadze komórek Th2-zale˝nych (ryc. 1c).
Wa˝nym elementem tych procesów sà komórki T
regulatorowe (ryc. 1d). Wykazano, ˝e doustna
substytucja probiotykami poprawia równowag´
pomi´dzy komórkami Th1 i Th2 oraz pomi´dzy
komórkami Th17 i T regulatorowymi (Ghadimi
i in. 2008; Ivanov i in. 2009). Bakterie, takie jak
Lactobacillus i Bacteroidetes, wspomagajà ekspresj´ komórek T regulatorowych i wydzielanie
IL-10 oraz TGF-α (Round i in. 2010). Zahamowanie wytwarzania limfocytów T oraz Th2-zale˝nego profilu cytokin okaza∏o si´ odwracalne
po podaniu polisacharydu Bacteroides fragilis
(Mazmanian i in. 2005). Jeszcze inny szczep
bakterii – Bacteroidetes phylum – okazuje si´
z kolei niezb´dny w ró˝nicowaniu komórek Th17
(Ivanov i in. 2008). Zale˝noÊci dotyczàce równowagi immunologicznej w organizmie i jej zaburzeƒ
przedstawiono na rycinie 1 (Fujimura i in. 2010).
Niezale˝nie od badaƒ wykazujàcych zmiennoÊci w obr´bie mikrobiomu zdrowych i chorych
ludzi, stworzono tak˝e model myszy aksenicznej
tzn. niezasiedlonej przez drobnoustroje. Na tym
modelu wykazano istotnà rol´ kolonizacji bakteryjnej w regulacji Th2-zale˝nych reakcji zapalnych, podczas stymulacji alergenami poprzez
m.in. zaburzenia funkcji komórek dendrytycznych (Herbst 2011). Dziewi´ç lat wczeÊniej
Christensen i wspó∏pracownicy (2002) wykazali,
˝e Lactobacilli spp. regulujà prac´ komórek dendrytycznych, co zapewnia równowag´ pomi´dzy
profilami cytokin Th1/Th2/Th3-zale˝nych w b∏onie Êluzowej jelit. Póêniej Fink z zespo∏em (2007)
wykazali, ˝e bakterie kwasu mlekowego majà
wp∏yw na aktywacj´ komórek NK. Olszak
i wspó∏pracownicy (2012) stwierdzili z kolei, ˝e
u nowo narodzonych myszy istnieje okno rozwojowe, podczas którego ekspozycja na drobnoustroje jest krytycznym elementem prawid∏owego
dojrzewania uk∏adu odpornoÊciowego. Na modelu myszy niezasiedlonej przez drobnoustroje
autorzy wykazali nagromadzenie komórek NK
w p∏ucach. W wyniku tego dochodzi∏o do nasilonej reakcji alergicznej po kontakcie z alergenem.
Co wa˝ne, stan ten mo˝na by∏o odwróciç przez
rekolonizacj´ myszy w okresie noworodkowym,
ale ju˝ nie u osobników doros∏ych.
W badaniach myszy z prawid∏owà mikroflorà,
którym podawano bakterie szczepu Lactobacillus
reuteri, tak˝e stwierdzono zmniejszenie nadreaktywnoÊci w drogach oddechowych przez wzrost
komórek T regulatorowych (Forsythe i in. 2007;
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Karimi i in. 2009). Bakterie, takie jak Acinetobacter lwoffii i Lactococcus lactis, tak˝e wykaza∏y
na modelu zwierz´cym wp∏yw na zmniejszenie
odpowiedzi alergicznej. Oba szczepy izolowane
od krów w gospodarstwach rolnych wykaza∏y
zdolnoÊç do kierowania dojrzewania komórek T
w stron´ odpowiedzi Th1-zale˝nej poprzez stymulowanie wytwarzania IL-12 przez komórki
dendrytyczne (Debarry i in. 2007).
W innym badaniu wykazano, ˝e inhalacja nieszkodliwego szczepu Escherichia coli mo˝e prowadziç do przeprogramowania komórek dendrytycznych i makrofagów w p∏ucach zdrowych myszy,
powodujàc d∏ugotrwa∏à ochron´ przed odpowiedzià alergicznà (Nembrini 2011). Nale˝y tutaj nadmieniç, ˝e niektóre szczepy Escherichia coli i jej
metabolity mogà odgrywaç istotnà rol´ w rozwoju
nowotworów jelita grubego wiàzanych ze stanem
zapalnym (Arthur i Jobin 2013).
W odniesieniu do cz∏owieka uwa˝a si´, ˝e
kontakt z bakteriami i zwierz´tami w okresie noworodkowym mo˝e zapobiegaç atopii przez
wspomaganie odpowiedzi Th1-zale˝nych lub
przez modyfikacj´ odpowiedzi Th2-zale˝nych.
U osób bez sk∏onnoÊci do atopii wyst´pujà g∏ównie odpowiedzi Th1-zale˝ne, podczas gdy u osób
z atopià obserwuje si´ reakcje Th2-zale˝ne.
U dzieci urodzonych przez matki przebywajàce w Êrodowisku rolniczym odpowiedê immunologiczna wià˝e si´ ze wzrostem liczby i wzmo˝onà
aktywnoÊcià komórek T regulatorowych we krwi
p´powinowej (Schaub i in. 2009). Komórki te z kolei mogà odpowiadaç za zmniejszenie wydzielania
cytokin Th2-zale˝nych charakterystycznych dla
odpowiedzi alergicznych. Ege i wspó∏pracownicy
(2006) z kolei wykazali wy˝szà ekspresj´ sk∏adowych odpowiedzi wrodzonej, takich jak receptory
typu Toll (TLR2, TLR4 i CD14), które rozpoznajà
i u∏atwiajà odpowiedê przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym.
Wst´pnie wykazano równie˝ zwiàzek pomi´dzy sk∏adem bakterii w górnych i dolnych
drogach oddechowych a nadreaktywnoÊcià, obwodowà eozynofilià i st´˝eniem IgE ca∏kowitego
(Bisgaard i in. 2007; Huang i in. 2011). Ponadto
u dzieci wystawionych na dzia∏anie alergenów
i bakterii w pierwszym roku ˝ycia wykazano
mniejsze ryzyko nawracajàcych Êwistów i uczulenia na alergeny, co wykorzystuje si´ w opracowywaniu strategii zapobiegania chorobom alergicznym (Lynch i in. 2014).
Abt z zespo∏em (2012) stwierdzili, ˝e podobnie do alergenów, czynniki infekcyjne, takie jak
wirusy, mogà wp∏ywaç na zaburzenia procesów
eliminacji wirusa z dróg oddechowych i upoÊledzenie wytwarzania komórek T cytotoksycznych.
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Do mechanizmów kontroli nad w∏asnym
Êwiatem bakterii zalicza si´ sekrecyjne IgA oraz
bia∏ka przeciwbakteryjne zlokalizowane w b∏onie Êluzowej. Sekrecyjne IgA wp∏ywa tak˝e
na zmniejszenie interakcji pomi´dzy mikrobiomem i Êluzówkowym uk∏adem odpornoÊciowym
(Peterson i in. 2007), a jego wytwarzanie jest
wspomagane przez Bacteroides spp.
Kolejnym wa˝nym elementem prawid∏owego
mikrobiomu sà bakterie Gram-ujemne i ich peptydoglikan, tzn. sk∏adnik Êciany komórkowej bakterii, który wzmaga powstawanie izolowanych
p´cherzyków limfoidalnych w b∏onie Êluzowej
jelita. P´cherzyki, które rozpoznajà mikroorganizmy dzi´ki receptorom typu Toll, dojrzewajà,
tworzàc skupiska komórek B (Bouskra i in. 2008).
Analizujàc dotychczasowe poglàdy w etiopatogenezie przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych, mo˝na zauwa˝yç pewnà ewolucj´.
Poczàtkowa idea zaka˝enia i wspó∏wyst´powania odmiennoÊci budowy anatomicznej bocznej
Êciany nosa zosta∏a wzbogacona o kolejnà wiedz´, nieco inaczej ujmujàcà rol´ bakterii w powstawaniu patologii. Pojawi∏a si´ teoria biofilmu
bakteryjnego przylegajàcego do b∏ony Êluzowej,
teoria superantygenów gronkowcowych pot´gujàcych reakcje zapalne w b∏onie Êluzowej, teoria
podejmujàca rol´ grzybów w procesie zapalnym
oraz teoria zapalenia koÊci. Wszystkie te teorie
∏àczy kolejna, odnoszàca si´ do ca∏ego organizmu, mówiàca o zaburzeniach równowagi odpowiedzi immunologicznej. Ale zaburzenia odpowiedzi immunologicznej mo˝na traktowaç nie
jako pod∏o˝e choroby, ale jako jej rezultat. Analizujàc wszystkie teorie wymieniane w patogenezie PZZP, widzimy, ˝e ca∏a historia od zawsze
sprowadza∏a si´ do roli bakterii, nie do koƒca rozumianej. Odrzucono poglàd zaka˝enia i zwiàzku
bakterii hodowanych tradycyjnymi metodami ze
stanem zapalnym, doszukujàc si´ innych mechanizmów. W 2005 r. Power z zespo∏em porównali
wynik tradycyjnego posiewu z wynikiem badania
PCR (Polymerase Chain Reaction – ∏aƒcuchowa
reakcja polimerazy)w materiale z przewodu
nosowego Êrodkowego i zaobserwowali wi´ksze
mo˝liwoÊci badania PCR w diagnostyce bakteriologicznej. Nieca∏e 10 lat póêniej Hauser
i wspó∏pracownicy (2014) napisali, ˝e tradycyjny
posiew w niewielkim stopniu jest w stanie oceniç
drobnoustroje zasiedlajàce zatoki przynosowe.
W projekcie „Mikrobiom cz∏owieka” wykazano, ˝e sk∏ad Êrodowiska mikroorganizmów
(zasiedlajàcych organizm) wp∏ywa na stan zdrowia bàdê choroby w obr´bie górnych i dolnych
dróg oddechowych. Patrzàc na PZZP z perspektywy
mikrobiomu, nale˝y zauwa˝yç dwa zagadnienia:

Firmicutes
● Staphylococcus epidermidis
● Staphylococcus aureus
● Staphylococcussimiae
● Anaerococus octavius
● Finegoldia magna
● Dolosigranulum pigrum
● Staphylococcus mitis
● Veillonella atypica
● Staphylococcus lugdunensis
● Staphylococcus sanguinis
● Staphylococcus oralis
● Enterococcus faecalis

Proteobacteria
● Escherichia coli
● Ralstonia pickettii
● Ralstonia planticola
● Ralstonia insidiosa
● Moraxella nonliquefaciens
● Neisseria meningitidis
● Stenotrophomonas maltophilia
● Haemophilus infuenzae
● Enterobacter aerogenes
● Moraxella catarrhalis

Actinobacteria
● Propionibacterium acnes
● Corynebacterium tuberculostearicum
● Propionibacterium granulosum
● Corynebacterium accolens
● Corynebacterium fastidiosum
● Rothia mucilaginosa
● Corynebacterium segmentosum
● Corynebacterium propinquum
● Corynebacterium pseudodiphtheriticum

Bacteroidetes
● Bacteroides vulgatus
● Bacteroides spp.
● Prevotella spp.

Fusobacteria
● Fusobacterium nucleatum

Ryc. 2. Mikrobiom przewodu nosowego Êrodkowego
u zdrowych osobników (Ramakrishnan i in. 2013).
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1. Jaki wp∏yw ma mikrobiom przewodu pokarmowego na regulowanie procesów
immunotolerancji w organizmie cz∏owieka,
tutaj w aspekcie zatok przynosowych.
2. Jaka jest rola mikrobiomu dróg oddechowych w patogenezie PZZP?
W odniesieniu do zatok przynosowych pojawi∏y si´ pojedyncze prace ilustrujàce mikrobiom
zdrowego cz∏owieka. Ramakrishnan i wspó∏pracownicy (2013) na podstawie materia∏u pobranego od 28 pacjentów, u których wykonywano
septoplastyk´ lub operacje guzów podstawy czaszki,
lub oczodo∏ów z dost´pu wewnàtrznosowego,
przeprowadzili badania mikrobiologiczne z wykorzystaniem technik PCR. W tym opracowaniu
zwrócono uwag´ na bogactwo i ró˝norodnoÊç
gatunków wyst´pujàcych w poszczególnych
typach bakterii (taxa) u zdrowych osobników
(ryc. 2). Najcz´Êciej stwierdzanymi bakteriami
w grupie badanej by∏y: Propionibacterium acnes,
Staphylococcus epidermidis oraz Staphylococcus
aureus. Te same gatunki wyst´powa∏y te˝ najcz´Êciej u ka˝dego badanego pacjenta. SpoÊród
nich gronkowiec z∏ocisty by∏ stwierdzany u 68%
pacjentów, a jego liczebnoÊç stanowi∏a Êrednio
8%. Nale˝y tak˝e zwróciç uwag´ na wyst´powanie
typowych patogenów górnych dróg oddechowych, takich jak Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis
czy te˝ Moraxella catarrhalis w niewielkich st´˝eniach (~0,1%) u osobników zdrowych. Wyst´powanie bakterii potencjalnie patogennych mo˝e
stanowiç pod∏o˝e ostrych stanów zapalnych
w warunkach dysbiozy. Z kolei ró˝norodnoÊç
mikrobiomu uwa˝ana jest za czynnik, który
ogranicza potencja∏ infekcyjny poszczególnych
patogenów i odpowiada za odpornoÊç rdzenia
mikrobiomu. Autorzy pracy zwracajà tak˝e uwag´
na zmiennoÊç liczebnoÊci bakterii w obr´bie
poszczególnych typów bakterii u ró˝nych pacjentów i wià˝à to z przejÊciowà niestabilnoÊcià
Êrodowiska lub wspó∏zawodnictwem pomi´dzy
poszczególnymi rodzajami czy gatunkami. Ponadto dostrze˝ono ró˝nice w mikrobiomie palaczy
i niepalàcych, jego zmiennoÊç zale˝nie od wieku
pacjentów oraz od miejsca zamieszkania.
WÊród niewielu, jak dotychczas, prac przedstawiajàcych mikrobiom pacjentów z PZZP znajduje si´ publikacja Boase i wspó∏pracowników
(2013) obejmujàca 38 chorych. W materiale
tkankowym pobranym z zatok sitowych podczas
endoskopowej mikrochirurgii wewnàtrznosowej
przeprowadzili badania z wykonaniem posiewu,
analizà biofilmu oraz analizà PCR. WykrywalnoÊç
mikroorganizmów w tym badaniu wynios∏a dla
posiewu 73%, a dla metod genetycznych 100%.
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Wyizolowano 33 gatunki bakterii ze Êrednià 2,5
do 3,2 na ka˝dego osobnika z PZZP. Najcz´Êciej
izolowane przez nich bakterie to: Staphylococcus
aureus (61%), Staphylococcus epidermidis (55%)
oraz Propionibacterium acnes (37%). W porównaniu z niezbyt licznà grupà kontrolnà (No = 6)
stwierdzili wi´kszà liczb´ bakteryjnych genomów
u pacjentów z PZZP ni˝ u zdrowych. W odniesieniu do gronkowca z∏ocistego wykazali 10-krotnie
wi´cej jego genomu u pacjentów z PZZP ni˝
u zdrowych osobników, podczas gdy wyst´powanie S. epidermidis czy P. acnes by∏o porównywalne w próbkach obu grup. Z kolei Aurora
i wspó∏pracownicy (2012) porównali mikrobiom
30 pacjentów z PZZP i 12 osobników zdrowych
i nie stwierdzili ró˝nic jakoÊciowych w obu tych
grupach, ale zauwa˝yli wzrost liczebnoÊci bakterii w mikrobiomie pacjentów z PZZP. Z kolei Choi
z zespo∏em (2014) przebadali pop∏uczyny z nosa
8 pacjentów z PZZP, w tym 5 z polipami i 3 bez
polipów, oraz 3 pacjentów grupy kontrolnej.
Na podstawie analizy metagenomu zaobserwowali mniejszà ró˝norodnoÊç bakterii w grupie
badanej. W swoim opracowaniu zwrócili uwag´
na znamienne statystycznie wi´ksze st´˝enie
Prevotella w grupie kontrolnej ni˝ badanej oraz
gronkowców w grupie badanej.
Ponadto Abreu i wspó∏pracownicy (2012) wysun´li hipotez´ niedoboru bakterii kwasu mlekowego w PZZP. Autorzy stwierdzili tak˝e, ˝e Corynebacterium tuberculostearicum zwi´ksza swojà
liczebnoÊç u pacjentów z PZZP, a na modelu zwierz´cym wykazali jej patogenny potencja∏ – reakcj´
zapalnà mogli odwróciç po podaniu zwierz´tom
bakterii kwasu mlekowego do nozdrzy przednich.
Ramakrishnan i wspó∏pracownicy (2013) nie znaleêli korelacji pomi´dzy wyst´powaniem Corynebacterium tuberculostearicum a bakteriami kwasu mlekowego u zdrowych ludzi. W ca∏ej grupie
badanej Êrednia cz´stoÊç wyst´powania tego
mikroorganizmu wynios∏a 71,4% i Êrednio 2%
w mikrobiomie ka˝dego z nich.
Ramakrishnan z zespo∏em (2015) przeanalizowali materia∏ pobrany podczas operacji endoskopowych za pomocà wymazówek z okolic ujÊç
zatok przynosowych. Grupa obejmowa∏a 56 pacjentów z PZZP oraz 26 osób grupy kontrolnej.
W przeprowadzonej analizie genetycznej materia∏u nie dostrzegli oni ró˝nic w iloÊci bakterii
pomi´dzy typami. Natomiast zauwa˝yli, ˝e wyst´pujà znamienne statystycznie ró˝nice w grupie badanej pomi´dzy pacjentami z astmà i bez
astmy oraz przy wyst´powaniu treÊci ropnej
i przy jej braku. U pacjentów z PZZP i astmà
wyst´powa∏o mniej takich bakterii, jak: Prevotella, Fusobacterium i Campylobacter, a wi´cej
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gronkowców, Acinetobacter i Ralstonia. Z kolei
w obliczu treÊci ropnej wyst´powa∏o wi´cej
szczepów bakterii: Prevotella, paciorkowców,
Veillonella oraz Leptotrichia, a mniej: Propionibacterium, Anaerococcus, Pseudomonas, Ralstonia oraz Stenotrophomonas. W kontroli pooperacyjnej lepsze wyniki uzyskali pacjenci, u których
w materiale pobranym Êródoperacyjnie wi´cej
by∏o bakterii z rodzaju Actinobacteria, a wÊród
nich zwrócono uwag´ na Corynebacterium tuberculostearicum, której u pacjentów z lepszym
wynikiem by∏o dwukrotnie wi´cej. Z kolei gronkowca z∏ocistego w grupie z gorszym wynikiem
pooperacyjnym by∏o trzykrotnie wi´cej. Wiàzali
oni tak˝e lepsze wyniki pooperacyjne z wi´kszym bogactwem i ró˝norodnoÊcià mikrobiomu.
Chalermwatanachai i wspó∏pracownicy
(2015) wià˝à wyst´powanie gronkowca z∏ocistego ze wzrostem IL-5 oraz SE-IgE (IgE przeciwko
enterotoksynie gronkowcowej) i stwierdzajà jego
obecnoÊç metodà hybrydyzacji in situ (FISH)
u 75% pacjentów z PZZP z polipami. Negatywnà
korelacj´ dostrzegli pomi´dzy IL-22 a S. aureus.
Autorzy ci przebadali tak˝e pacjentów z mukowiscydozà i polipami nosa, stwierdzajàc w tej
grupie gronkowca z∏ocistego u 60% pacjentów.
Wyst´powanie Pseudomonas aeruginosa w tkankach skorelowali ze wzrostem TNF-α, IFN-γ
oraz IL-22. Nie dostrzegli ˝adnych szczególnych
zmian w grupie pacjentów z E. coli czy grzybami.
Informacje, jakie si´ wst´pnie ukazujà
po analizie genetycznej materia∏u biologicznego
pacjentów z PZZP, zebrano na rycinie 3.
W obliczu zmienionego profilu drobnoustrojów przez ró˝ne czynniki zewn´trzne mo˝emy
si´ liczyç z przetrwaniem os∏abionego mikrobiomu, a jego uzupe∏nianie przez probiotyki, prebiotyki i synbiotyki mo˝e stanowiç alternatywne
rozwiàzanie, prowadzàce do poprawy zdrowia
pacjenta. Zwraca si´ uwag´ na wczesne wdro˝enie suplementacji, jeszcze w okresie dzieciƒstwa, poniewa˝ pewne procesy mogà zachodziç
w kszta∏tujàcym si´ organizmie, a póêniej mogà
byç trudniejsze do osiàgni´cia. PodkreÊlana jest
potrzeba analizy mleka stosowanego do karmienia noworodków i niemowlàt, w którym bogata ró˝norodnoÊç oligosacharydów i glikanów
kszta∏tuje sk∏ad mikrobiomu, zw∏aszcza w odniesieniu do ró˝nych szczepów Bifidobacterium
(Ruiz-Moyano i in. 2013).
Do chwili obecnej w literaturze przedmiotu
pojawi∏o si´ o wiele wi´cej wyników badaƒ dotyczàcych wp∏ywu substytucji doustnej bakterii jelitowych na wyst´powanie infekcji GDO ni˝ PZZP.
W analizie pochodzàcej z bazy Cochrane czytamy,
˝e probiotyki sà lepsze ni˝ placebo w zmniejszeniu
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ÊmiertelnoÊci w porównaniu z podaniem doustnym (Youn i in. 2012;
Harata i in. 2010).
Niewielkie ró˝nice
Dobrym przyk∏adem potrzeby
w porównaniu
Zmiany dotyczàce
uzupe∏niania mikrobiomu jest letypów bakterii pomi´dzy
st´˝enia wyst´powania
czenie nawracajàcych zaka˝eƒ
osobnikami zdrowymi
bakterii
Clostridium difficile za pomocà
a chorymi
w mikrobiomie nosa
tzw.
transplantacji mikrobiomu kai zatok przynosowych
∏u (fecal microbiota transplanta(zwi´kszenie st´˝enia
bakterii, zmniejszenie
tion – FMT). Petrof i wspó∏pracowich ró˝norodnoÊci)
nicy (2013) podj´li z sukcesem
prób´ leczenia syntetycznym izolatem 33 szczepów bakterii ka∏u.
Odwrócenie proporcji
Dotychczasowe próby leczenia
wÊród trzech najcz´Êciej
stwierdzanych bakterii:
PZZP probiotykami sà, jak na razie,
doÊç skàpe i raczej opierajà si´ na leZdrowi: Propionibacterium acnes,
Staphylococcus epidermidis,
czeniu doustnym – bez znaczàcego
Staphylococcus aureus
efektu, lepsze wyniki leczenia wykaPZZP: Staphylococcus aureus,
zywane sà na modelach zwierz´Staphylococcus epidermidis,
cych. Mukerji z zespo∏em (2009)
Propionibacterium
podawali doustnie L. rhamnosus paacnes
cjentom z PZZP (4-tygodniowy kurs
leczenia, 77 pacjentów), nie stwierdzajàc znaczàcego rezultatu. NatoS. aureus – Th2miast Cleland i wspó∏pracownicy
-zale˝ny profil cytokin,
(2014) udowodnili na modelu zwiegorsze wyniki
rz´cym potencja∏ probiotyczny S.
pooperacyjne
epidermidis przeciwko gronkowcowi z∏ocistemu. Wykazano tak˝e, ˝e
bakterie kwasu mlekowego wp∏ywajà korzystnie na biofilm (Smith
Rola gronkowców
koagulazo-ujemnych
i in. 2011).
(potencja∏ probiotyczny)?
Wnioski nasuwajàce si´ w wyniku analizy mikrobiomu sà takie, ˝e
P. aeruginosa – Th1-zale˝ny profil cytokin
prawid∏owe zasiedlenie organizmu
Rola Corynebacterium
cz∏owieka przez bakterie stanowi
tuberculostearium / rola
bakterii kwasu
podstaw´ dalszego prawid∏owego
mlekowego?
funkcjonowania jego organizmu.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e zmiany
w stylu ˝ycia – w tym post´pujàca
higienizacja i nadu˝ywanie antybiotyków
– prowadzà do zmiany sk∏adu
Ryc 3. Zmiany w obr´bie mikrobiomu u pacjentów z PZZP.
bakterii zasiedlajàcych organizm
cz∏owieka, które z za∏o˝enia powinny indukowaç stan tolerancji immunologicznej.
liczby zachorowaƒ na ostre infekcje górnych dróg
Mikroorganizmy i ich doustna suplementacja
oddechowych i w ograniczeniu stosowania antymogà w pewnym stopniu odwracaç ten stan przez
biotyków (Hao i in. 2011). Co ciekawe, istniejà dopromowanie proliferacji komórek, które odpowianiesienia mówiàce o istotnej roli bakterii kwasu
dajà za stan równowagi immunologicznej, le˝àcej
mlekowego w leczeniu grypy i o lepszych wynitak˝e u pod∏o˝a PZZP. W Êwietle prac nad mikrokach w odniesieniu do dróg oddechowych po pobiomem pojawia si´ tak˝e temat produktów przedaniu bakterii kwasu mlekowego donosowo ni˝
miany bakterii i ich wp∏ywu na nasz organizm, co
doustnie (Kiyono i in. 2004). Zaszczepienie dononiewàtpliwie wymaga dalszej analizy i zg∏´biania
sowo ˝ywymi szczepami Lactobacillus rhamnosus
tematu. ●
myszy zainfekowanych wirusem grypy powodowa∏o wzrost wytwarzania IgA, zmniejszenie IL-6
i ekspresji TNF-α oraz powodowa∏o zmniejszenie
www.magazynorl.pl
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