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Atopický ekzém a specifické IgE protilátky  
proti stafylokokovým enterotoxinům u dětí

Atopic eczema and specific IgE antibodies to Staphylococcal 
enterotoxins in children.

VáclAVA GutoVá, MArtIn lIškA

Ústav imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Plzeň

Souhrn
Kůže atopiků je kolonizována v 80–100% kmeny Staphylococcus aureus, které produkují enterotoxiny, působící jako superantigeny. Řada prací 
prokazuje u takto kolonizovaných pacientů sp. IgE proti zmíněným enterotoxinům. Mezi dětmi přicházejícími k alergologovi s atopickým ekzé-
mem lze vytipovat 3 skupiny pacientů. Skupinu dětí s polyvalentní alergií prokazatelnou SPT a/nebo sp. IgE na najčastější inhalační a potravi-
nové alergeny a s vysokou haldinou celkového IgE. Skupinu dětí se zvýšenou hladinou celkového IgE, ale  bez prokazatelných sp. IgE protilátek 
a s negativními SPT. A další skupinu, u které nejsou žádné laboratorní nálezy atopie, mají negativní sp. IgE a normální hladiny celkového IgE. 
Klinický stav a příznaky ekzému bývají ve všech skupinách stejné.
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, zda u těchto našich pacientů je pozitivita sp. IgE proti stafylokokovým enterotoxinům a srovnat mezi sebou uvedené 
skupiny. Zjistit korelace mezi tíží ekzému, IgE a sp. IgE proti SE.
Metody: Vybrali jsme stafylokokové enterotoxiny B, C a TSST (dále SEB, SEC a SETSST). Vyšetřili jsme 84 dětí s atopickým ekzémem,  kontrolní 
skupinou bylo 10 zdravých dárců.  Podle senzibilizace byly děti rozděleny do tří skupin. A, B a C. Tíže ekzému byla stanovena pomocí SCORAD. 
Stanovení byla provedena s pomocí systému CAP, Alastat, Immulite 2000.
Výsledky: Stupeň tíže ekzému se významně  nelišil ve vyšetřovaných skupinách. Pozitivita protilátek proti stafylokokovým enterotoxinům byla 
zjištěna celkem u 19 % pacientů. Ve skupině s vysokým IgE a pozitivitou na běžné alergeny to bylo 32 %, ve skupině s vysokým celkovým IgE 20 
%. Hladiny sp. IgE anti SEB, SEC a SETSST korelovaly pozitivně s hladinami celkového IgE. Nejvíce pacientů mělo pozitivní protilátky proti 
SEC – 9,  dále proti SETSST – 8 a proti SEB – 5. Ve skupině ekzematiků s normální hladinou celkového IgE  žádná pozitivita nalezena nebyla 
a v kontrolní skupině zdravých dárců také ne. Pozitivní korelace byla nalezena i mezi tíží ekzému a pozitivitou anti SEB, SEC a SETSST. 
Závěry: Toxiny zlatého stafylokoka vyvolávají u atopiků tvrobu sp. IgE protilátek a hrají tak určitou úlohu v patogenezi atopického ekzému, zejména 
u dětí s těžším průběhem ekzému a polysenzibilizací. U dětí bez senzibilizace na jiné alergeny mohou být SE hlavní příčinou zánětu kůže.
Klíčová slova: ekzém, děti, stafylokokové enterotoxiny, IgE

AbstrAct
Background: The skin of patients with atopic eczema (AE) is in 80–100% colonised with Staphylococcus aureus strains producing enterotoxins 
with superantigen properties. In vitro superantigens play the role in induction and maintenance of chronic skin inflammation. 
In children with AE are 3 groups of patients.  First (A) group of children with positive skin prick tests (SPT) and/or positive specific IgE to 
many food or aeroallergens and very high level od total IgE, second (B) group with high level of total IgE, but no positive SPT or specific IgE to 
frequent allergenes and third (C) group with normal level of IgE and no positive SPT and IgE The same clinical symptoms of eczema are present 
in all three groups.
Aim: To determine the positivity of sp. IgE to staphylococcal enterotoxins (SE) in our patients and to compare results of all three groups. To find 
correlation between the severity of eczema, the level of total IgE and  the positivity  of specific IgE to SE.
Methods: We examined 84 children with the diagnosis of AD and 10 healthy controls. In group A was 41 patients (p), group B 28 p, group C 15 
p. The severity of AE was evaluated on the SCORAD scale.
It was examined the total level of IgE,  SPT,  specific IgE to main food and inhalant allergenes and sp. IgE to SE and according the results were 
patients divided to groups A,B and C.
Results: The severity of AD in all 3 groups  didn’t  differ significantly. The level of total IgE was  significantly higher in polysenzitised children 
(A). Positivity of sp. IgE to  SE was found in 19% of patients. In group with high total IgE  and  polysenzitisation  was 32% positive children, in 
group with elevate  total IgE and no senzuitisation was 20% positive children. In group with negative tests and normal IgE and in control group 
there were no positivities to SE found. 
Significant correlation was found  between total IgE and sp. IgE to SEC (p–0.002), and severity of disease and sp. IgE to TSST (p – 0.01).
Conclusions: SE induce production of specific IgE in children with AE and could play a role in patogenesis of AE  especially in children with more 
severe course of disease. In children without any other senzitisation could SE be the main cause of skin inflammation.
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Úvod

Atopický ekzém (AE) je geneticky determinované, chro-
nické, relabující zánětlivé postižení kůže, klinicky se pro-
jevující kožními lézemi s typickou morfologií a lokalizací,  
s přítomností mnohdy velmi intenzivního svědění, které 
vede ke škrábání a tím sekundárním poškozením kožní 
bariéry. 

Na buněčné úrovni se kožní léze rozvíjí na podkladě 
komplexní interakce mezi antigen prezentujícími buňka-
mi (APC) exprimujícími vysoce afinitní receptor pro IgE 
a T lymfocyty,  keratinocyty, mastocyty a eozinofily a je 
kombinací  časné a celulární imunitní odpovědi (1).

AE postihuje asi 15–20 % evropských dětí, podle epide-
miologických studií z 90. let (2) a prevalence zatím ještě 
stoupá. 

Kůže pacientů s AE je  kolonizována kmeny Staphylococ-
cus aureus až v 90 % (3).  Zdá se, že  Staphylococcus aureus 
(S.a.) hraje důležitou roli v patogeneze atopického ekzému 
a to nejen jako trigger, ale hlavně jako faktor udržující chro-
nický zánět. Tuto funkci mají nejspíš toxiny jím produkova-
né. Morishita a spol. našli S.a. nejen na povrchu epidermis, 
ale i mezi vrstvami keratinocytů v epidermis a stafylokokové 
toxiny dokonce v dermis, v prostředí do kterého infiltrují  
buňky zánětu. (4, 5, 6). Mechanizmus zvýšené kolonizace 
však není zatím úplně jasný. Jde o kombinaci různých vlivů, 
mezi kterými se uplatňuje porušení bariérové funkce kůže 
škrábáním, absence určité antibakteriální funkce kožních 
ceramidů, které jsou u atopického ekzému vrozeně defektní 
(7), a v neposlední řadě absence antibakteriálních peptidů 
(8), která je zřejmě také vrozená. Defekt ceramidů vede dále 
ke ztrátám vody, vysušování kůže a tím k dalšímu svědění 
a škrábání.

S.a. izolovaný z kůže atopiků produkuje enterotoxiny, 
působící jako superantigeny (9). Tyto antigeny se váží pří-
mo, bez zpracování  na HLA-DR molekuly na profesionál-
ních antigen prezentujících buňkách (APC), makrofázích 
a dendritických buňkách a indukují masivní lokální i sys-
témovou sekreci prozánětlivých  cytokinů  a mediátorů 
zánětu. Současně zvyšují migraci a aktivaci T-lymfocytů 
do místa zánětu (10, 11, 12).

SE aktivací keratinocytů v epidermis a dendritických 
buněk v dermis  indukují tvorbu IL1, TNF alfa a IL12, 
které  vedou k expresi endoteliálních adhezivních mole-
kul  (E-selectinu)  a k iniciálnímu influxu  CLA+ Th2 
lymfocytů. V prostředí IL 12  dochází k indukci tvorby 
IgE B lymfocyty (13).

Většina pacientů s AE vyrábí specifické IgE protilátky 
namířené proti enterotoxinům stafylokoků, které kolo-
nizují jejich kůži. Jde o enterotoxiny označované A, B, C 
a D a  toxic shock staphylococcal toxin 1 – TSST1. Induk-
ce tvorby sp. IgE protilátek byla prokázána v řadě prací  
( 14, 15, 16, 17). Prevalence pozitivity sp. IgE proti stafy-
lokokovým enterotoxinům (SE) se v jednotlivých pracích 
pohybuje od 30 do 80 %. Některé práce prokazují  korelaci 
mezi přítomností  IgE  proti SE a tíží ekzému (18).

Bazofily  pacientů s pozitivitou sp. IgE proti enterotoxi-
nům uvolňují histamin po expozici relevantnímu ente-
rotoxinu, ale ne po expozici enterotoxinu, proti kterému 
nemá  pacient sp. IgE (19).

Dále bylo prokázáno in vitro zvýšené uvolnění leuko-
trienu C4  z bazofilů pacientů s AE po stimulaci SE proti 
zdravým kontrolám (20).

Mezi dětmi, které přicházejí k alergologovi na vyšet-
ření s atopickým ekzémem, lze vytipovat tři skupiny 
pacientů. Skupinu dětí s vysokou celkovou hladinou IgE 
a  s polyvalentní alergií na inhalační a/nebo potravinové 
alergeny, kterou lze prokázat kožními prikck testy (SPT), 
nebo vyšetřením specifických IgE protilátek.  Druhou 
skupinu dětí, které mají zvýšenou  hladinu celkového 
IgE, ale nenalezneme pozitivitu sp. IgE ani pozitivní SPT 
na inhalační a potravinové alergeny. Třetí skupinou jsou 
děti, které mají hladinu celkového IgE v normálním roz-
mezí a mají i nagativní sp. IgE a negativní SPT.  Klinické 
příznaky ekzému bývají u všech dětí stejné.

Cílem práce bylo  zjistit hladiny specifických IgE proti 
stafylokokovým enterotoxinům (SE), zjistit souvislosti 
mezi tíží ekzému a pozitivitou  specifických IgE proti SE, 
zjistit souvislost mezi hladinou celkového IgE a pozitivi-
tou jednotlivých specifických anti SE IgE protilátek.  Dále 
jsme chtěli srovnat pozitivitu sp. anti SE protilátek v jed-
notlivých skupinách pacientů.

Materiál a metody

Vyšetřili jsme 84 dětí s atopickým akzémem jako jedi-
nou nebo hlavní diagnózou a 10 zdravých dárců. Děti byly 
ve věku od 4 měsíců do 19 let, poměr chlapců a dívek byl 
1:1. Byla odebrána anamnéza, provedeno fyzikální vyšetření 
a posouzena tíže ekzému podle škály SCORAD (21).

SCORAD (severity scoring  of atopic dermatitis) hod-
notí tíži ekzému na základě kombinace objektivnívh 
i subjektivních kritérií. Objektivními kritérii jsou: typ léze 
– erytém, edém, papuly, krusty, exkoriace, lichenifikace, 
suchost kůže, intenzita a rozsah lézí. Subjektivními: svě-
dění a poruchy spánku znázorněné pomocí vizuální škály 
1–10 nejčastěji rodiči pacientů.

Dále byly provedeny kožní testy SPT u těch dětí, kde to 
stav kůže dovolil, a vyšetřena hladina  celkového IgE  a spec. 
IgE proti základním inhalačním a potravinovým alergenům. 
Současně byly stanoveny hladiny specifických IgE protilátek 
proti stafylokokovým  enterotoxinům – SEB, SEC, TSST

Kožní prick testy byly provedeny v základním spektru 
alergenů – pyly trav,  pyly stromů, plísně – Alternaria, 
Cladosporium, srst kočky, psa, roztoči – Der. pteronysinus 
a Der. farinae, šváb, peří. Byly použity standardizované 
alergeny Alyostal firmy Stallergenes a standartní metoda 
provedení a odečtení SPT.

Pokud nebylo možno testovat SPT, bylo provedeno vyšet-
ření sp. IgE na tytéž alergeny. Dále byly vyšetřeny základní 
potravinové alergeny – bílkoviny kravského mléka, vaječný 
bílek a žloutek, směsi zelenin, ovoce a ořechů, pšeničná a žit-
ná mouka. Současně byla vyšetřena hladina celkového IgE.

Stanovení celkového  IgE bylo provedeno na analyzáto-
ru BNA firmy Behring. Stanovení sp.  IgE byla prováděna 
na analyzátorech  CAP systém firmy Pharmacia, ALAstat 
systém firmy DPC, později Immulite 2000  DPC.

Stanovení sp. IgE proti SEC a TSST  bylo provedeno na 
analyzátoru CAP systém Pharmacia, sp. IgE proti SEB  na  
analyzátoru Immulite 2000 DPC.
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Výsledky

Podle výsledků byly děti rozděleny do tří skupin – sku-
pina A – děti s vysokým, celkovým IgE a pozitivitou sp. 
IgE na inhalační a potravinové alergeny a/nebo pozitiv-
ními SPT, skupina B – děti s vyšším celkovým IgE, ale bez 
prokazatelné senzibilizace na běžné inhalační a potravi-
nové alergeny, a skupina C – děti s normální hladinou 
IgE a také bez senzibilizace SPT nebo laboratorně proka-
zatelné – viz graf 1.

Tíže ekzému – podle hodnocení SCORAD byla tíže 
ekzému větší ve skupinách A a B, ale bez statistické 
významnosti. Graf 2

Významné rozdíly byly zjištěny v hladinách celkového 
IgE, kde ve skupině polysenzibilizovaných dětí  byly hla-
diny velmi vysoké, u dětí bez senzibilizace byly ve skupině 
B zvýšené a ve skupině C normální – graf 3.

U jednotlivých SE  byla pozitivita nejčastěji u SEC a SE 
TSST, méně často u SEB, ale rozdíly byly bez statistické 
významnosti – tab. 1.

Graf 1 

SCORAD

Graf 2 

Celkový IgE

Graf 3 

Pozitivita specifických IgE protilátek proti stafyloko-
kovým enterotoximům byl zjištěna celkem u 19 % dětí.  
V jednotlivých skupinách se ale velmi lišila. Ve skupině 
A – polysenzibilizovaní s vysokým IgE to bylo 32 %, ve 
skupině B – zvýšený celkový IgE 20 %, ve sklupině C 
a u zdravých dárců nebyla nalezena žádná pozitivita sp. 
IgE proti SE – graf 4 a 5.

negativnípozitivní

Graf 4 

Pozitivita sp. IgE k SE ve skupině A

Graf 5 

Pozitivita sp. IgE k SE ve skupině B

negativnípozitivní

Tab. 1: Zastoupení pozitivity jednotlivých SE   

SE počet %

SEB 5 6

SEc 9 11

tSSt  8 10

Pozitivní korelace SE s hladinou celkového IgE byly  
u všech SE, ale statisticky významné jen u SEC. Korelace 
mezi tíží ekzému podle SCORAD a jednotlivými SE byla 
méně vyjádřená.

Diskuze

Hodnocení tíže ekzému podle škály SCORAD 
považujeme za vhodné. Podle našich zkušeností několika 
let dobře odráží stupeň exacebace ekzému a pomáhá při 
dlouhodobém sledování pacientů.

Kožní testace je velmi obtížná, zvláště u nižších věko-
vých skupin, kdy se nedaří udržet stav kůže na předlok-
tích během vysazení antihistaminové  lokální kortikoidní 
léčby takový, aby bylo možné testovat. U starších dětí je 
situace příznivější. V našem souboru bylo testováno SPT 
zhruba 45 % pacientů. Stanovení specifických IgE se jeví 
jako vhodnější pro určení senzibilizace, i když je jasné, že 
pozitivita nemusí  souviset s klinickými projevy nemoci, 
zvláště u potravinových alergenů. Je proto otázkou, do 
jaké míry  také pozitivita  sp. IgE proti SE  souvisí s klinic-
kým projevy ekzému. Z literárních údajů (viz výše) se ale 
zdá, že stafylokokové superantigeny hrají roli při udržo-
vání ekzému. Proti literárním pramenům v našem soubo-
ru bylo zjištěno mnohem méně  anti SE IgE pozitivních 
jedinců.  Je možné, že je to dáno růzností  tíže ekzému, 
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v našem souboru byla maximální hodnota SCORAD 35 
bodů.  Je pravděpodobné, že řada dětí s ekzémem, pokud 
je jejich jedinou diagnózou  a v rodině není zátěž respi-
račními alergózami, není k alergologickému vyšetření 
vůbec doporučena, i když i v takových případech často 
senzibilizaci nalézáme.

Tvorba specifických IgE protilátek proti SE koreluje 
spíše s atopickým fenotypem, než s tíží klinických proje-
vů ekzému. Podle literárních údajů (22, 23) i podle našich 
zkušeností je  při těžších exacerbacích ekzému u atopiků 
s pozitivitou sp. IgE na SE, ale i bez ní,  indikována léčba 
antistafylokokovými antibiotiky v rámci komplexního 
terapeutického přístupu k pacientovi s těžším AE, sou-
časně s léčbou  topickými steroidy, která i bez ATB přináší 
snížení kolonizace kůže S.a.

Závěry

Potvrdili jsme, že enterotoxiny zlatého stafylokoka 
působící jako superantigeny vyvolávají u atopiků tvorbu 
specifických IgE protilátek a hrají tak svoji roli ve spouš-
tění a udržování alergického zánětu kůže a u dětí bez jiné 
senzibilizace mohou být jeho hlavní příčinou.. Domníváme 
se, že zařazení vyšetřování sp. IgE proti SE vhodně dopl-
ňuje diagnostický algoritmus při vyšetřování dětí s atopic-
kým ekzémem a může pomoci i v terapeutickém přístupu. 
Práce byla podpořena VZ MSM0021620812. 
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