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Wstêp: Tr¹dzik ró¿owaty (rosacea)
jest przewlek³¹ chorob¹ skóry, czêciej
dotyczy kobiet w 4. i 5. dekadzie ¿ycia.
Istot¹ choroby jest stan zapalny, który
wywo³any jest ró¿nymi nie w pe³ni poznanymi czynnikami. Cel: Celem badañ by³a ocena stê¿enia wybranych
cytokin prozapalnych - IL-6, IL-18, TNFa oraz bia³ka CRP u chorych na tr¹dzik
ró¿owaty i próba okrelenia korelacji
miêdzy ich stê¿eniem w surowicy a
podtypem klinicznym tr¹dziku ró¿owatego. Materia³ i metody: Badaniem objêto grupê 60 chorych na tr¹dzik ró¿owaty (45 kobiet i 15 mê¿czyzn) w wieku od 28-82 lat (rednio 51 lat). Grupê
kontroln¹ stanowi³o 25 zdrowych
ochotników odpowiednio dobranych
pod wzglêdem p³ci i wieku. Do okrelenia stê¿eñ IL-6 oraz IL-18 wykorzystano metodê ELISA (Bender MedSystems GmbH Wiedeñ, Austria). Stê¿enie TNF-a oznaczano metod¹ immunoenzymatyczn¹, chemiluminescencyjnego, sekwencyjnego testu kanapkowego IMMULITE TNF-a. Ilociow¹ diagnostykê CRP in vitro oznaczano preparatem N High Sensitivity CRP (Dade
Behring, Inc.) przy zastosowaniu immunonefelometrii w systemach analitycznych BN (Dade Behring, Marburg
GmbH, USA). Wyniki: Mediana stê¿enia IL-6 u pacjentów z tr¹dzikiem ró¿owatym wynios³a 0,9 pg/ml w porównaniu do grupy kontrolnej osób zdrowych - 1,8 pg/ml, p<0,001. Mediana stê¿enia IL-18 u chorych wynosi³a 163,5
pg/ml i by³a istotnie wy¿sza w porównaniu do mediany stê¿enia uzyskanego w grupie kontrolnej - 16,2 pg/ml, p
<0,001. Wykazano wy¿sze stê¿enie
TNF-alfa u chorych  5,79 pg/ml ni¿ w
grupie kontrolnej  4,73 pg/ml, p=0,060.
Mediana stê¿enia CRP u pacjentów z
tr¹dzikiem ró¿owatym wynosi³a 0,095
mg/dl, a wród badanej grupy kontrolnej - 0,12 mg/dl, p= 0,415. Nie odnotowano te¿ istotnych statystycznie zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem badanych
bia³ek a postaci¹ tr¹dziku ró¿owatego.
Wnioski: Zaburzone wartoci stê¿enia
IL-6 i IL-18 w surowicy osób chorych,
niezale¿nie od postaci klinicznej,
wiadcz¹ o ich roli w rozwoju stanu zapalnego w przebiegu tr¹dziku ró¿owatego. Zale¿noci takich nie wykazano
dla TNF-a i bia³ka CRP.
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Concentration of selected cytokines in serum of patients
with acne rosacea
Introduction: Rosacea is a common
chronic disorder, mainly affects women in their thirties or fourties. As
etiology, inflammation is taken into
consideration. Aim of the study: To assess the concentrations of proinflammatory cytokines: IL-6, IL-18, TNF-a
and CRP protein. Material and methods: the study was performed in 60
patients (45 women and 15 men) with
rosacea, median age 51 years (range
28-82 years). Twenty five healthy volunteers, sex and age matched, served
as a control group. Levels of selected
parameters of inflammation: IL-6, IL18 were detected by ELISA (Bender
MedSystems GmbH, Vienna Austria),
level of TNF a was detected by an immunoenzymatic, chemiluminescent,
sequential test IMMULITE TNF-a, while detection of CRP was made using
an immunonephelometric method
using N High Sensitivity CRP (Dade
Behring, Inc.). Results: The concentration of IL-6 in the group of patients was
statistically significantly lower than in
the control group, 0.9 pg/ml and 1.8 pg/
ml respectively, p<0.001. In the group
of the patients with PPR, obtained result (0.9 pg/ml) did not differ from thaat the group with ETR (1.15 pg/ml),
p>0.05. The concentration of IL-18 in
the patients was 163.5 pg/ml and it was
statistically significantly lower than
median level of this protein in the control group (16.2 pg/ml), p<0.01. The
concentration of TNF a in the group of
patients was 5.79 pg/ml and was higher than the level in the control group - 4.73 pg/ml; nevertheless there was
no statistically significant correlations,
p>0.05. Median concentration of TNF
a in the patients with PPR was 4.975
pg/ml and in the patients with ETR 6.73
pg/ml, p>0.05. Median concentration of
CRP in the group with PPR was 0.085
mg/dl and with ETR 0.14 mg/dl. Conclusion: Disturbed levels of Il-6 and IL18, independent of clinical type of rosacea, confirm their role in the development of an inflammatory state in the
course of the disease. This kind of correlations was not present for TNF a and
CRP protein.
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Wstêp
Tr¹dzik ró¿owaty (rosacea) jest chorob¹ zapaln¹, o nie w pe³ni wyjanionej etiologii, wystêpuj¹c¹ zw³aszcza u kobiet w 4. i
5. dekadzie ¿ycia, maj¹c¹ przewlek³y i nawrotowy przebieg. Ocenia siê, ¿e dermatoza ta dotyczy 0,5-2% populacji [4]. Pomimo
czêstego wystêpowania i wielu badañ prowadzonych w tej grupie osób, nie wszystkie
mechanizmy jej rozwoju zosta³y poznane.
Wród czynników przyczynowych rozpatrywane jest zara¿enie Helicobacter pylori
[5,23] kolonizacja skóry nu¿eñcem Demodex folliculorum [7], a tak¿e wp³yw zaburzeñ
hormonalnych, ¿o³¹dkowo-jelitowych, naczynioruchowych, neuropeptydów i mediatorów zapalenia [4,8].
Obraz kliniczny zmian skórnych jest niejednorodny i zale¿y od czasu ich trwania
oraz postaci morfologicznej. Zgodnie z wytycznymi National Rosacea Society, opublikowanymi w 2002 roku rozpoznanie tr¹dziku ró¿owatego opiera siê g³ównie na kryteriach klinicznych, do których nale¿y obecnoæ tzw. rumienia przemijaj¹cego (flushing), rumienia trwa³ego, teleangiektazji,
zmian zapalnych o typie grudek, krost lub
drobnych guzków oraz ognisk obrzêkowych
lub przerostowych o charakterze phyma.
Niekiedy zmianom skórnym towarzyszy
przekrwienie spojówek, a pacjenci zg³aszaj¹ dolegliwoci pod postaci¹ wi¹du i pieczenia skóry.
Stan zapalny jest z³o¿onym i wieloczynnikowym procesem, bêd¹cym odpowiedzi¹
organizmu na dzia³aj¹cy bodziec, maj¹cym
na celu przywrócenie fizjologicznych funkcji narz¹dów i tkanek. Jego przebieg w
znacznym stopniu uzale¿niony jest od czynników endogennych [12]. Sk³ada siê z trzech
g³ównych etapów: zwiêkszonego nap³ywu
krwi do zajêtego obszaru, wzrostu przepuszczalnoci ródb³onka naczyñ krwiononych
oraz nasilonego transportu, migracji leukocytów, limfocytów, monocytów z naczyñ do
zmienionych tkanek. Te kaskadowo przebiegaj¹ce reakcje prowadz¹ do uwalniania
mediatorów dzia³aj¹cych miejscowo i ogólnie. Wród bia³ek prozapalnych istotn¹ rolê
przypisuje siê cytokinom, które kontroluj¹
wszystkie fazy odpowiedzi immunologicznej.
Do cytokin prozapalnych nale¿¹ miêdzy
innymi: interleukina 1 (IL-1), interleukina 2
(IL-2), interleukina 6 (IL-6), interleukina-18
(IL-18), czynnik martwicy nowotworu (TNFa - Tumor Necrosis Factor alfa). Bia³ko Creaktywne (CRP - C-reactive protein) nale¿y do tzw. bia³ek ostrej fazy i jest czu³ym
wskanikiem stanu zapalnego [1,9,12].
Celem pracy by³a ocena stê¿enia wybranych cytokin prozapalnych: IL-6, IL-18,
TNF-a oraz bia³ka CRP w surowicy chorych
na tr¹dzik ró¿owaty, a tak¿e próba okrelenia korelacji miêdzy ich stê¿eniem a podtypem klinicznym choroby.
Materia³ i metody

Badaniem objêto grupê 60 chorych na tr¹dzik ró¿owaty (45 kobiet i 15 mê¿czyzn) w wieku od 28-82 lat
(rednio 51 lat), leczonych ambulatoryjnie w Klinice Dermatologii i Wenerologii UM w £odzi w latach 2005-2006.
Rozpoznanie ustalono w oparciu o kryteria opracowane
przez National Rosacea Society. W badanej grupie postaci rumieniowa z teleangiektazjami (erythematotelangiectatic rosacea - ETR) stwierdzona by³a u 19 chorych,
grudkowo- krostkowa (papulopustular rosacea - PPR) u
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36 chorych, przerostowa (phymatous rosacea  PR) u 2
chorych, natomiast oczna (ocular rosacea  OR) u 3 chorych. Grupê kontroln¹ stanowi³o 25 zdrowych ochotników odpowiednio dobranych pod wzglêdem p³ci i wieku.
U wszystkich osób na podstawie wywiadu oraz badañ
laboratoryjnych wykluczono wspó³istnienie procesów
chorobowych i stosowanych leków, mog¹cych wp³ywaæ
na poziom oznaczanych cytokin (infekcja, alergia, choroby nowotworowe, uszkodzenie w¹troby).
Wszystkie osoby wyrazi³y dobrowoln¹ zgodê na
udzia³ w badaniu, które uzyska³o zgodê Komisji Bioetyki
przy Uniwersytecie Medycznym w £odzi. U wszystkich
pobrano 7 ml krwi ¿ylnej do probówek separacyjnych nie
zawieraj¹cych antykoagulantu. Krew odwirowywano z
czêstoci¹ 4000 or/min przez 10 min. Uzyskan¹ surowicê przechowywano w temperaturze - 20oC w celu jednoczasowej analizy wszystkich parametrów.
Stê¿enie IL-6 oraz IL-18 oznaczano metod¹ ELISA
przy u¿yciu komercyjnych odczynników firmy Bender
MedSystems GmbH, Wiedeñ, Austria, zgodnie z protoko³em zalecanym przez producenta. Absorbancjê odczytywano na czytniku p³ytek ELISA przy d³ugoci fali 450
nm. Stê¿enia IL-6 oraz IL-18 wyra¿ono w pg/ml, graniczna czu³oæ u¿ytego testu wynosi³a 1,4 pg/ml w przypadku IL-6 oraz 9,2 pg/ml w przypadku IL-18.
Stê¿enie TNF-a w surowicy oznaczano metod¹ immunoenzymatyczn¹, chemiluminescencyjn¹, sekwencyjnego testu kanapkowego IMMULITE TNF-a. W tecie
tym natê¿enie wiecenia mierzone przez lumenometr jest
wprost proporcjonalne do stê¿enia oznaczanej substancji. Wartoæ progowa testu wynosi 1,7 pg/mL.
Do ilociowej diagnostyki bia³ka C-reaktywnego
(CRP - C-reactive protein) u¿yto preparat N High Sensitivity CRP (Dade Behring, Inc.) przy zastosowaniu udoskonalonej metody immunonefelometrii w systemach
analitycznych BN (Dade Behring, Marburg GmbH, USA).
Uzyskane wyniki, zgodnie z zaleceniem producenta, oceniono przez porównanie ze wzorcem, po wyznaczeniu
krzywej referencyjnej.
Stê¿enia IL-6 i IL-18 oznaczono u wszystkich badanych, natomiast stê¿enie TNF-a u 42, a stê¿enie CRP
u 40 chorych.
W analizie statystycznej wykorzystano dwustronny
test Fishera. Korelacjê uznawano za istotn¹ statystycznie przy p<0,05.

Wyniki
W ca³ej analizowanej grupie chorych
stê¿enie IL-6 u pacjentów z tr¹dzikiem ró¿owatym by³o istotnie ni¿sze (0,9 pg/ml) w
porównaniu mediany stê¿enia (1,8 pg/ml) w
grupie kontrolnej zdrowych osób, p<0,001.
Stê¿enie IL-18 u chorych na rosacea
(163,5 pg/ml) by³o istotnie statystycznie
wy¿sze w porównaniu do stê¿enia w grupie
kontrolnej (16,2 pg/ml), p <0,001.
Nie wykazano ró¿nicy istotnej statystycznie w stê¿eniu TNF-a u chorych na tr¹dzik ró¿owaty (5,79 pg/ml) w porównaniu do
grupy kontrolnej (4,73 pg/ml), p>0,05.
W analizowanej grupie stê¿enie CRP u
chorych z tr¹dzikiem ró¿owatym (0,095 mg/
dl) nie ró¿ni³o siê istotnie statystycznie od
stê¿enia okrelonego w grupie kontrolnej
(0,12 mg/dl), p>0,05. Wyniki zawarto w tabeli I.
Poddano równie¿ analizie wyniki stê¿enia wybranych parametrów stanu zapalnego w zale¿noci od postaci tr¹dziku ró¿owatego. Ze wzglêdu na nisk¹ liczbê obserwacji postaci ocznej i przerostowej wyniki
odniesiono jedynie do postaci grudkowokrostkowej i rumieniowej z teleangiektazjami. Uzyskane wyniki przedstawia tabela II.
W grupie pacjentów z ETR stê¿enie IL6 wynosi³o 1,15 pg/ml i nie ró¿ni³o siê istotnie od stê¿enia tego parametru w grupie
pacjentów z PPR - 0,9 pg/ml, p=0,357. red-
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nie stê¿enie IL-18 u pacjentów z ETR wynosi³o 152,8 pg/ml natomiast w grupie chorych z PPR mia³o wartoæ 166,1 pg/ml,
p=0,87. rednie stê¿enie TNF-a u pacjentów z postaci¹ mia³o wartoæ ETR 6,73 pg/
ml a w postaci PPR wynios³o 4,975 pg/ml.
Ró¿nice nie mia³y cech istotnoci statystycznej, p=0,222. rednie stê¿enie CRP chorych
z ETR wynosi³o 0,14 mg/dl natomiast u pacjentów z PPR - 0,085 mg/dl. Wyniki mia³y
wartoci porównywalne i nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie, p=0,45.
Omówienie
Sporód wielu czynników maj¹cych
wp³yw na powstawanie zmian tr¹dzikowych
rozpatrywany jest udzia³ neuromediatorów i
mediatorów zapalenia. Teoriê zapaln¹ potwierdza obraz histopatologiczny, w którym
poza charakterystycznym rozszerzeniem
drobnych naczyñ widocznym ju¿ we wczesnych okresach choroby, obserwuje siê oko³onaczyniowy naciek zapalny z³o¿ony z histiocytów, limfocytów a tak¿e komórek plazmatycznych. Wielu autorów podnosi znaczenie procesu zapalnego, który przyczynia siê do rozwoju typowych dla tr¹dziku ró¿owatego wykwitów grudkowych, krostkowych, guzków, co w efekcie prowadzi do
zw³óknienia i powstawania form przyros³ych
o typie phyma [16].
Wród neuromediatorów dotychczas
najwiêksz¹ rolê w patogenezie rosacea przypisuje siê substancji P (SP) [13,18]. Bia³ko
to jest uwalniane przez zakoñczenia aferentnych, bezmielinowych w³ókien typu C oraz
mielinowych typu A delta [20,21]. W³ókna
te zawieraj¹ przede wszystkim SP oraz neurokininê A i CGRP (calcitonin gene-related
peptide), za we w³óknach unerwiaj¹cych
struktury w obrêbie skóry w³aciwej stwierdza siê ponadto obecnoæ VIP (vasoactive
intestinal peptide) [22] i to w³anie SP, CGRP
oraz VIP odpowiadaj¹ w najwiêkszym stopniu za rozszerzenie naczyñ. U chorych na
rosacea stwierdza siê wiêksz¹ liczbê w³ókien nerwowych oraz wzrost stê¿enia substancji P w obszarach zmienionej skóry.
[14,18]. Mediatory zapalenia, do których
nale¿¹ histamina, leukotrieny i cytokiny
zwiêkszaj¹ wra¿liwoæ zakoñczeñ w³ókien
bezmielinowych, co prowadzi do przed³u¿enia reakcji zapalnej [12].
Substancja P wyzwala degranulacjê komórek tucznych i uwolnienie histaminy oraz
TNF-a [2], aktywuj¹c ekspresjê cz¹steczek
adhezyjnych VCAM-1 oraz ICAM-1 na komórkach ródb³onka nasila nap³yw komórek zapalnych. W literaturze istniej¹ pewne
kontrowersje dotycz¹ce wp³ywu SP na IL6. Jedni autorzy uwa¿aj¹, ¿e stymuluje ona
komórki do produkcji IL-6 [26], inni natomiast, ¿e hamuje jej syntezê [17].
Interleukina 6 stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych i najbardziej wielokierunkowo dzia³aj¹cych cytokin. Produkowana jest przez
monocyty, makrofagi, fibroblasty, komórki
ródb³onkowe, keratynocyty, mastocyty, limfocyty T a tak¿e komórki nowotworowe. Jej
produkcja aktywowana jest przez lipopolisacharyd cian bakterii (LPS), a tak¿e inne
cytokiny pozapalne jak: IL-1, TNF-a, czynnik wzrostu pochodzenia p³ytkowego
(PDGF) i interferon gamma.
Interleukina-6 jest równie¿ g³ównym
M. Salamon i wsp.

Tabela I
Stê¿enia oznaczanych bia³ek prozapalnych u chorych na tr¹dzik ró¿owaty i w grupie kontrolnej.
Serum concentrations of selected proinflammatory proteins in rosacea patients and control group.

Grupa chory ch

Grupa kontrolna

p

M ediana

M ax

M in

M ediana

M ax

M in

IL-6 [pg/m l]

0,9

30,7

0,2

1,8

9,4

0,8

<0,001

IL-18 [pg/m l]

163,5

512,4

1,2

16,2

502,7

0

<0,001

TNF-alfa [pg/m l]

5,795

8,33

4,14

4,73

9,79

4

>0,05

CRP [m g/dl]

0,095

1,22

0,02

0,12

0,43

0,02

>0,05

Tabela II
Stê¿enia oznaczanych bia³ek prozapalnych u chorych z postaci¹ rumieniowo-teleangiektatyczn¹ i grudkowokrostkow¹.
Serum concentrations of selected proinflammatory proteins in patients with erythematotelangiectatic and papulopustular
rosacea
PPR
M ediana

Dolny
kw arty l

E TR
Górny
kw arty l

M ediana

Dolny
kw arty l

Górny
kw arty l

p

IL-6 [pg/m l]

0,9

0,6

1,2

1,15

0,75

1,25

>0,05

IL-18 [ pg/m l]

166,1

79,7

254,5

152,8

81,5

216,7

>0,05

TNF-alfa [pg/m l]

4,975

4,3

7,08

6,73

6,34

7,54

>0,05

CRP [m g/dl]

0,085

0,03

0,22

0,14

0,06

0,44

>0,05

PPR  (papulopustular rosacea)-postaæ grudkowo- krostkowa tr¹dziku ró¿owatego
ETR  (erythematotelangiectatic rosacea) postaæ rumieniowa z teleangiektazjami tr¹dziku ró¿owatego

mediatorem reakcji ostrej fazy, do której
dochodzi w wyniku uszkodzeñ tkanek, a tak¿e mediatorem bêd¹cego ich nastêpstwem
zapalenia [11]. Indukuje syntezê bia³ek ostrej
fazy w w¹trobie  CRP i bia³ka amyloidu A
surowicy, a tak¿e uwalnianie ACTH przez
komórki przysadki mózgowej. ACTH zwrotnie indukuje produkcjê kortyzolu, dzia³aj¹cego hamuj¹co na syntezê IL-6 oraz innych
cytokin zapalenia.
W dostêpnym pimiennictwie brak jest
publikacji omawiaj¹cych wp³yw IL-6 na rozwój zmian w przebiegu tr¹dziku ró¿owatego. Uzyskane wyniki w³asne wskazuj¹ na
istotne statystycznie ni¿sze jej stê¿enie u
chorych ani¿eli w porównywalnej grupie
osób zdrowych. Nie stwierdzono równie¿
korelacji pomiêdzy obrazem klinicznym
zmian skórnych a stê¿eniem tej cytokiny w
surowicy. Aczkolwiek trudno jest wyt³umaczyæ mechanizm tego zjawiska, to jednak
wynikaæ to mo¿e z hamuj¹cego wp³ywu substancji P na syntezê IL-6.
Wa¿n¹ cytokin¹ o dzia³aniu immunostymulujacym i prozapalnym jest równie¿ IL18, która w organizmie pobudza produkcjê
IFN-g, stymuluje aktywnoæ komórek naturalnie cytotoksycznych oraz swoistych limfocytów T cytotoksycznych. Interleukina 18
jest cytokin¹ o wielokierunkowym dzia³aniu,
która pe³ni wa¿n¹ rolê w odpornoci zwi¹zanej z aktywnoci¹ zarówno limfocytów
Th1 jak i Th2. Wywiera efekt immunostymuluj¹cy, przeciwnowotworowy oraz hamuje angiogenezê. IL-18 posiada receptor na
keratynocytach. Jeszcze do niedawna by³a
uwa¿ana za cytokinê hamuj¹c¹ proces alergiczny, pobudzaj¹c¹ wydzielanie IFN-g i dominacjê limfocytów Th1. Ostatnie doniesienia wskazuj¹ na znacznie podwy¿szony poziom IL-18 w surowicy pacjentów z chorobami alergicznymi, sugeruj¹c jej udzia³
zw³aszcza w atopowym zapaleniu skóry,
wskazuj¹c i¿ cytokina ta mo¿e byæ uwa¿aPrzegl¹d Lekarski 2008 / 65 / 9

na jako marker zapalenia wykorzystywany
do prognozowania przebiegu tej choroby
[6,10,24,25,27]. W pimiennictwie brak jest
doniesieñ dotycz¹cych udzia³u tej cytokiny
w patogenezie tr¹dziku ró¿owatego.
W badaniach w³asnych stwierdzono
podwy¿szone stê¿enie tej cytokiny u chorych w porównaniu do grupy osób zdrowych,
co mo¿e wiadczyæ o etiopatogenetycznym
wp³ywie bia³ka na rozwój zmian klinicznych.
Jedn¹ z najwa¿niejszych cytokin prozapalnych jest czynnik martwicy nowotworów
alfa. Swoj¹ nazwê zawdziêcza cytotoksycznemu dzia³aniu w stosunku do wielu linii
komórek nowotworowych. Bia³ko to uruchamia mechanizmy prowadz¹ce do wzrostu
wewn¹trzkomórkowego stê¿enia wolnych
rodników, co w konsekwencji przyczynia siê
do zapocz¹tkowania apoptozy komórki. Ponadto TNF-a jest zwi¹zany ze wzrostem produkcji bia³ek ostrej fazy, w tym równie¿ CRP.
W badaniach Bartona [3] wród pacjentów
z postaci¹ oczn¹ tr¹dziku ró¿owatego nie
wykazano obecnoci TNF-a w filmie ³zowym,
natomiast obserwowano znacz¹ce podwy¿szenie stê¿enie interleukiny 1-a, co wskazywaæ mo¿e na udzia³ innej cytokiny w patomechanizmie suchoci oka oraz zaburzeñ
ukrwienia rogówki.
Wyniki w³asne wskazuj¹ na nieznacznie
wy¿sze stê¿enia TNF-a w surowicy pacjentów z rosacea w porównaniu do grupy kontrolnej, co mo¿e byæ spowodowane stymuluj¹cym wp³ywem substancji P [2].
Bia³ko CRP nale¿y do tzw. bia³ek ostrej
fazy. Jest syntetyzowane w w¹trobie i w
sposób bardzo czu³y odzwierciedla reakcje
zapalne zachodz¹ce w organizmie. Istotny
wzrost stê¿enia w surowicy i osoczu nastêpuje w wiêkszoci stanów zapalnych. Zwiêkszenie stê¿enia odnotowano tak¿e w reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobach
uk³adu sercowo-naczyniowego, czêsto przebiegaj¹cych z nadcinieniem, w chorobach

naczyñ obwodowych, oraz w chorobach
zapalnych przewodu pokarmowego, w cukrzycy, oty³oci [15].
W uzyskanych wynikach w³asnych nie
odnotowano statystycznie istotnych ró¿nic
pomiêdzy stê¿eniem CRP u osób z tr¹dzikiem a grup¹ zdrowych ochotników, a tak¿e w ró¿nych podtypach klinicznych choroby. Wydaje siê wiêc, i¿ lokalny stan zapalny
skóry nie wp³ywa na stê¿enie tego bia³ka.
Wielu autorów sugeruje pod³o¿e zapalne tr¹dziku ró¿owatego [16], wskazuj¹c na
typowe zapalne wykwity w postaci grudkowo-krostkowej, jak równie¿ na zmiany pod
postaci¹ guzków, ognisk w³óknieñ oraz
przeros³ych wykwitów o typie phyma. Za
teori¹ o zapalnym pod³o¿u tej choroby przemawia równie¿ fakt wykorzystania w leczeniu rosacea antybiotyków z grupy tetracyklin, które ju¿ w niewielkich dawkach wykazuj¹ dzia³anie przeciwzapalne[19].
Aczkolwiek patomechanizm rozwoju
zmian skórnych w przebiegu tr¹dziku ró¿owatego jest z³o¿ony i nie w pe³ni poznany,
to jednak istotn¹ rolê odgrywa w nim proces zapalny. W wietle przeprowadzonych
badañ wydaje siê, ¿e zmiany zlokalizowane w obrêbie twarzy nie wp³ywaj¹ istotnie
na stê¿enie TNF-a i CRP w surowicy krwi.
Statystycznie wy¿sze stê¿enie IL-18 mo¿e
natomiast wskazywaæ na udzia³ tej cytokiny
w etiopatogenezie tr¹dziku ró¿owatego.
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