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Ocena skutecznoci leczenia aft nawrotowych olejem z w¹troby
rekina w aspekcie badañ klinicznych i immunologicznych

The assessment of the effectiveness of the shark liver oil in
recurrent aphthous stomatitis treatment: clinical and
immunological studies

Afty nawrotowe s¹ chorob¹ o niewyjanionej etiologii, której nie potrafimy skutecznie leczyæ. Celem badañ by³a ocena kliniczna zastosowania preparatu immunomoduluj¹cego  oleju z w¹troby rekina 
u pacjentów z aftami nawrotowymi oraz jego wp³ywu na uk³ad immunologiczny. W badaniach wziê³o udzia³ 25 pacjentów z nasilon¹
postaci¹ choroby. Zaobserwowano zmniejszenie czêstotliwoci wystêpowania aft z 1,56/mies. przed leczeniem do 0,95/mies. w pierwszym miesi¹cu po leczeniu. Liczba zmian aftowych zmniejszy³a siê
istotnie w trakcie leczenia oraz w pierwszych 2 miesi¹cach po leczeniu. W okresie 2-miesiêcznej obserwacji po leczeniu u 4 pacjentów afty nie wyst¹pi³y, u pozosta³ych pacjentów dochodzi³o do stopniowego powrotu choroby, ale z nasileniem mniejszym ni¿ przed leczeniem, a u 3 osób nie zaobserwowano z³agodzenia choroby ani w
trakcie, ani po leczeniu. Stosowanie oleju z w¹troby rekina nie doprowadzi³o do normalizacji wszystkich badanych parametrów immunologicznych. Po leczeniu polepszy³a siê odpowied neutrofilów na
opsonizowany zymosan (OZ) i ester forbolu (PMA), wzrós³ odsetek
limfocytów T, wróci³ do zakresu wartoci prawid³owych odsetek limfocytów B i limfocytów T CD3/HLA-DR+. Poziom sk³adowej C4 oraz
aktywnoæ hemolityczna dope³niacza zmniejszy³y siê, zbli¿aj¹c siê
do zakresu wartoci prawid³owych. Zwi¹zki zawarte w oleju z w¹troby rekina maj¹ pozytywne dzia³anie na uk³ad immunologiczny chorych na afty nawrotowe, wp³ywaj¹c na z³agodzenie choroby.

There is no specific and effective treatment for recurrent aphthous
stomatitis (RAS), which is connected with its unexplained etiology.
The purpose of this study was to determine the clinical efficiency
and immunomodulation of the shark liver oil in treatment of recurrent aphthous stomatitis. Twenty-five patients with severe disease
received treatment with shark liver oil during a three-month period.
The frequency of ocurrence of RAS decreased from 1.56 before treatment to 0.95 after treatment and the number of lesions per month
was significantly reduced during the third month of treatment and
two months after treatment. During two months after treatment 4
patients had no ulcers and an improvement was exhibited in all except
3 of the remaining patients. The treatment had an influence on some
immunological parameters. A better response of neutrophils to OZ
and PMA were seen. The B cell and T CD3/HLA DR+ cell percentage returned to normal values. A significantly increased percentage
of T cells was observed as compared to the before treatment value.
The level of C4 and the hemolytic activity of the complement system
decreased after treatment and neared the normal values. The shark
liver oil contains compounds that have a positive immunomodulation action and alleviate the course of disease.

S³owa kluczowe: afty nawrotowe; olej z w¹troby rekina; badania
immunologiczne
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Afty nawrotowe s¹ jedn¹ z najczêciej wystêpuj¹cych chorób b³ony luzowej jamy ustnej. Choroba charakteryzuje siê
wystêpowaniem nawrotowych bolesnych nad¿erek na b³onie luzowej jamy ustnej, które goj¹ siê samoistnie. Okresy
remisji mog¹ trwaæ od kilku dni do kilku miesiêcy.
Etiologia aft nawrotowych wci¹¿ nie jest dok³adnie poznana. Wiele czynników miejscowych i ogólnych mo¿e przyczyniaæ siê do rozwoju i nawrotów choroby, np. uraz, sk³ad liny,
stres, czynniki hormonalne, czynniki genetyczne, zaburzenia immunologiczne, zaka¿enia wirusowe i bakteryjne. Ponadto wspó³istnienie niektórych chorób ogólnoustrojowych
mo¿e mieæ zwi¹zek z patogenez¹ aft nawrotowych [10].
Wielu autorów uwa¿a, ¿e dysfunkcja uk³adu immunologicznego mo¿e odgrywaæ kluczow¹ rolê w rozwoju tej choroby [10]. Jednak pomimo licznych, prowadzonych od wielu
lat badañ nad rol¹ uk³adu immunologicznego nie uda³o siê
wyjaniæ dok³adnego patomechanizmu choroby, a co za
tym idzie, brak równie¿ ujednoliconych procedur postêpo-

wania terapeutycznego prowadz¹cego do wyleczenia czy
choæby zmniejszenia dolegliwoci i czêstoci nawrotów
choroby. Leki miejscowe s¹ u¿yteczne jedynie w ³agodzeniu objawów aft, a preparaty ogólne, ingeruj¹c w dzia³anie
uk³adu immunologicznego, powoduj¹ co najwy¿ej kilkumiesiêczne remisje [6, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 27, 28]. ¯aden lek d³ugotrwale nie zapobiega nawrotom choroby. Do
tej pory w leczeniu ogólnym stosowano zarówno leki immunosupresyjne, jak i immunostymuluj¹ce [9, 14, 22, 23,
24, 27, 28]. Pierwsze, pomimo wykazanej pewnej skutecznoci, nie nadaj¹ siê do d³ugotrwa³ego stosowania ze
wzglêdu na potencjalne dzia³ania niepo¿¹dane. Leki immunostymuluj¹ce natomiast s¹ mniej skuteczne, ale mog¹
byæ u¿ywane w leczeniu wspomagaj¹cym, charakteryzuj¹c siê pozytywnym wp³ywem na ca³y organizm, nie daj¹c
jednoczenie tylu objawów ubocznych, co preparaty immunosupresyjne. Ci¹gle trwaj¹ poszukiwania takiego leku,
który by³by ma³o toksyczny, a jednoczenie na tyle sku-
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teczny, ¿e jego okresowe stosowanie zapobiega³oby nawrotom choroby i ³agodzi³o jej przebieg.
Takie w³aciwoci wydaje siê mieæ preparat zawieraj¹cy
olej z w¹troby rekina (sk³ad: skwalen 120 mg, alkoksyglicerole 120 mg, kwasy t³uszczowe omega-3 25 mg, witamina A
50 j.m., witamina D 5 j.m.), który wykazuje dzia³anie moduluj¹ce system odpornoci. Naturalne zwi¹zki pochodz¹ce z
w¹troby rekina wp³ywaj¹ wielokierunkowo na odpornoæ nieswoist¹ organizmu. Skwalen pobudza komórkow¹ i humoraln¹ odpowied uk³adu odpornociowego, chroni komórki
przed niszcz¹cym dzia³aniem reaktywnych form tlenu. Ma
ponadto bezporednie dzia³anie przeciwbakteryjne (hamuje
wzrost bakterii), dzia³a te¿ porednio poprzez op³aszczanie
bakterii, u³atwiaj¹c ich fagocytozê [1, 2, 16]. Alkiloglicerole
bior¹ udzia³ w regulacji aktywnoci komórek uk³adu immunologicznego: pobudzaj¹ hemopoezê, fagocytozê, wzmagaj¹
wytwarzanie przeciwcia³. Maj¹ równie¿ bezporednie dzia³anie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze [31]. Dieta z zawartoci¹ wielonienasyconych kwasów t³uszczowych szeregu
omega-3 powoduje zahamowanie syntezy IL-1, IL-2, IL-6,
TNF-a, INF-g przez limfocyty krwi obwodowej oraz redukcjê
powstawania PGE2 [5, 7, 30]. Stwierdzono tak¿e zmniejszenie ekspresji HLA-DP, -DQ i -DR oraz ICAM-1 i LFA-1 na
monocytach [4].
W niniejszej pracy oceniono skutecznoæ preparatu zawieraj¹cego olej z w¹troby rekina (BioMarine 570) w leczeniu aft nawrotowych poprzez obserwacjê kliniczn¹ oraz ocenê wybranych parametrów odpowiedzi immunologicznej u pacjentów bior¹cych udzia³ w 3-miesiêcznej kuracji.

MATERIA£ I METODY
Badania przeprowadzono za zgod¹ Uczelnianej Komisji Etyki
Badañ Naukowych przy AM w £odzi. W badaniu wziê³o udzia³
25 osób: 16 kobiet i 9 mê¿czyzn w wieku 19-60 lat (rednia
wieku 39,4±13,76 lat). Do grupy badanej na podstawie wywiadu i badania klinicznego zakwalifikowano osoby z aftami nawrotowymi wystêpuj¹cymi przynajmniej raz na miesi¹c, bez
chorób ogólnoustrojowych i nie przyjmuj¹ce ¿adnych leków.
Pacjenci byli obserwowani przez 2 miesi¹ce przed podjêciem kuracji w celu obliczenia redniej liczby aft oraz iloci
nawrotów w miesi¹cu. Przed rozpoczêciem przyjmowania
leku oraz po zakoñczonym leczeniu od ka¿dej z osób pobrano 2 ml krwi na heparynê litow¹ i 3 ml krwi na skrzep w celu
wykonania badañ immunologicznych i oceny morfologii krwi
obwodowej. Ka¿dy z pacjentów w chwili rozpoczêcia badañ
by³ w fazie aktywnej choroby (2-4 dzieñ od momentu pojawienia siê zmiany).
Oceniono nastêpuj¹ce parametry immunologiczne:
· Czynnoæ neutrofilów poprzez badanie wytwarzania reaktywnych form tlenu (RFT) w uk³adzie: bez pobudzenia oraz
po stymulacji receptorowo zale¿nymi stymulatorami (formylo-metionylo-leucylo-fenyloalanina  fMLP i opsonizowany
zymosan  OZ) i receptorowo niezale¿nym stymulatorem
(ester forbolu  PMA) metod¹ chemiluminescencji krwi pe³nej [18]. Pomiar przeprowadzono aparatem MLX Microtiter®
Plate Luminometr; wartoci chemiluminescencji krwi pe³nej
skorygowano o liczbê bezwzglêdn¹ neutrofilów oraz stê¿enie hemoglobiny i wyra¿ono w umownych jednostkach luminescencji RLUmax (Relative Light Units Max) wg wzoru:
CL wyliczona = CL zmierzona [RLU max] ×

Hb [%]
WBC [tys./mL] × PMN [%]

gdzie:
WBC  bezwzglêdna liczba bia³ych krwinek (white blood cell)
[103/ml]
CL
 chemiluminescencja [RLUmax]
Hb
 hemoglobina (haemoglobin) [%]
PMN  neutrofile krwi obwodowej (polymorphonuclear leukocytes) [%].
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· Sk³ad odsetkowy subpopulacji limfocytów T (CD3, CD4,
CD8), odsetek limfocytów B (CD19), komórek NK
(CD16/CD56) i odsetek limfocytów T CD3 z ekspresj¹
HLA-DR krwi obwodowej, znakowanych przeciwcia³ami monoklonalnymi firmy Becton-Dickinson, oceniony
przy u¿yciu cytometru przep³ywowego FACS Calibur firmy Becton-Dickinson.
· Poziomy sk³adowych C3c i C4 uk³adu dope³niacza, oznaczone metod¹ nefelometryczn¹, odczynnikami firmy Behring, oraz aktywnoæ hemolityczn¹ drogi klasycznej dope³niacza (CH50), ocenion¹ zmodyfikowan¹ metod¹ Mayera.
Grupê kontroln¹ do badañ chemiluminescencji neutrofilów i uk³adu dope³niacza stanowi³o 19 zdrowych osób, które
nie chorowa³y nigdy na afty nawrotowe. Wartoci odsetkowe
subpopulacji limfocytów osób chorych porównywano do wartoci referencyjnych, opracowanych dla populacji polskiej [29].
Pacjenci zostali poinstruowani o zalecanym sposobie
przyjmowania leku (kapsu³ki trzymane w ustach a¿ do ich
pêkniêcia, nastêpnie olej rozprowadzony po b³onie luzowej
jamy ustnej i po³kniêty). Dawkowanie preparatu: 3 kapsu³ki 3
razy dziennie przez 3 miesi¹ce. Co 2 tygodnie pacjenci zg³aszali siê na badania kontrolne w celu oceny wykwitów aftowych (iloæ, wielkoæ, bolesnoæ, gojenie) oraz odczuæ subiektywnych, ocenionych wg dwupunktowej skali: 0  brak
poprawy, 1  poprawa. Po zakoñczonym leczeniu pacjenci
byli badani raz w miesi¹cu przez okres dwóch miesiêcy.
Dla wszystkich parametrów obliczono wartoæ redni¹, odchylenie standardowe (SD), a dla ocen klinicznych tak¿e b³¹d
standardowy redniej (SEM). Do weryfikacji statystycznej danych zastosowano nastêpuj¹ce testy: Ko³mogorowa-Smirnowa z poprawk¹ Lillieforsa, Fishera-Snedecora, t-Studenta,
Cohrana-Coxa, t-Studenta dla zmiennych powi¹zanych. Za
wynik istotny statystycznie przyjêto p £ 0,05.

WYNIKI
Ocena kliniczna. W momencie zakoñczenia leczenia u
trzech pacjentów wystêpowa³y afty, pozostali nie mieli ¿adnych zmian w jamie ustnej. Zaobserwowano zmniejszenie
czêstotliwoci wystêpowania aft w 1. i 3. miesi¹cu leczenia
w stosunku do stanu przed leczeniem. Czêstotliwoæ wystêpowania aft zmniejszy³a siê z 1,56/miesi¹c przed leczeniem do 0,95/miesi¹c w pierwszym miesi¹cu po leczeniu
(tab. 1). Liczba zmian aftowych zmniejsza³a siê w trakcie
leczenia, a najni¿sza by³a w 1. miesi¹cu po leczeniu. Subiektywne odczucia pacjentów dotycz¹ce skutecznoci leczenia mieci³y siê w granicach 56-67% w trakcie leczenia,
ale w 1. miesi¹cu po leczeniu odsetek osób zg³aszaj¹cych
poprawê zmniejszy³ siê do 33%, co jest niezgodne z obiektywnie zaobserwowan¹ redukcj¹ zarówno czêstotliwoci, jak
i iloci zmian aftowych. W okresie 2-miesiêcznej obserwacji po leczeniu u 4 pacjentów afty nie wyst¹pi³y. U 3 osób
nie zaobserwowano z³agodzenia choroby ani w badaniu
obiektywnym, ani w subiektywnym odczuciu pacjentów. U
pozosta³ych osób w 2. miesi¹cu po leczeniu nast¹pi³o zwiêkszenie czêstotliwoci i liczby aft,ale z mniejszym nasileniem.
Badania immunologiczne. Badania sk³adu odsetkowego niektórych subpopulacji limfocytów krwi obwodowej wykaza³y u osób chorych zmniejszenie odsetka limfocytów B
oraz wzrost odsetka limfocytów T z markerem HLA-DR+, którego zwiêkszon¹ ekspresjê obserwuje siê na pobudzonych
limfocytach. Po leczeniu stwierdzono wzrost odsetka limfocytów T CD3 i B oraz spadek odsetka limfocytów T HLADR+ w stosunku do wartoci przed leczeniem (tab. 2).
U pacjentów przed rozpoczêciem leczenia zaobserwowano zwiêkszone wytwarzanie RFT przez neutrofile spoczynkowe i stymulowane fMLP. Neutrofile stymulowane PMA
generowa³y mniejsz¹ iloæ RFT w porównaniu do osób zdrowych (tab. 3). Po leczeniu znacz¹co wzros³o wytwarzanie
RFT przez neutrofile stymulowane OZ, po stymulacji PMA
wartoci chemiluminescencji nie odbiega³y od prawid³owych,
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Tabela 1. Zestawienie czêstotliwoci wystêpowania oraz redniej liczby zmian aftowych na miesi¹c
Table 1. Clinical manifestations of RAS: the frequency of incidence and the number of ulcers per month
Czêstotliwoæ wystêpowania
Frequency of incidence per month
r ± SD (SEM)
Mean ± SD (SEM)

Liczba zmian aftowych
Number of aphthous lesions per month
r ± SD (SEM)
Mean ± SD (SEM)

Przed leczeniem
Before treatment n=25

1,56 ± 0,507
(0,101)

4,04 ± 2,715
(0,543)

Pierwszy miesi¹c leczenia
First month of treatment n=25

1,32 ± 0,557
(0,111) *

3,48 ± 3,572
(0,714)

Drugi miesi¹c leczenia
Second month of treatment n=21

1,38 ± 1,024
(0,223)

3,33 ± 3,454
(0,754)

Trzeci miesi¹c leczenia
Third month of treatment n=20

1,11 ± 0,994
(0,228) *

3,32 ± 3,772
(0,865) *

Pierwszy miesi¹c po leczeniu
First month after treatment n=20

0,95 ± 0,705
(0,162) * #

2,47 ± 2,412
(0,533) * #

Drugi miesi¹c po leczeniu
Second month after treatment n=20

1,18 ± 0,809
(0,196) *

2,96 ± 2,633
(0,639) * a

*  p £ 0,05 porównanie do wartoci przed leczeniem #  p £ 0,05 porównanie do wartoci z pierwszego miesi¹ca leczenia
*  p £ 0,05 as compared to before treatment values
#  p £ 0,05 as compared to first month of treatment values
a  p £ 0,05 porównanie do wartoci z pierwszego miesi¹ca po leczeniu
a  p £ 0,05 as compared to first month after treatment values
Tabela 2. Porównanie wartoci odsetkowych limfocytów T i ich subpopulacji, limfocytów B, komórek NK i limfocytów T aktywowanych w grupie osób przed
i po leczeniu oraz wartoci referencyjnych
Table 2. Percentage of T cells and its subsets, B cells, NK cells and activated T cells of patients before and after treatment and reference values
Przed leczeniem
Before treatment
n=25
r ± SD

Po leczeniu
After treatment
n=20
r ± SD

Wartoci referencyjne
Reference values
r ± SD

CD3

70,82 ± 6,531

72,11 ± 7,928 #

69,4 ± 6,20

CD4

45,18 ± 6,502

44,89 ± 6,900

45,2 ± 7,20
33,8 ± 5,50

CD8

36,06 ± 7,709

35,33 ± 7,348

CD19

11,76 ± 3,833 *

12,56 ± 3,972

13,3 ± 4,10

NK

16,06 ± 6,036

15,33 ± 7,550

17,6 ± 5,90

CD4/CD8

1,35 ± 0,523

1,37 ± 0,578

1,38 ± 0,340

CD3/HLA-DR+

9,80 ± 5,759 *

6,75 ± 3,919 #

5,0 ± 1,00

*  p £ 0,05 porównanie do wartoci referencyjnych
*  p £ 0,05 as compared to reference values

#  p £ 0,05 porównanie do wartoci przed leczeniem
#  p £ 0,05 as compared to before treatment values

Tabela 3. rednie wartoci chemiluminescencji krwi pe³nej u pacjentów przed i po leczeniu oraz w grupie kontrolnej
Table 3. The average chemiluminescence values of neutrophils in patients and controls
Neutrofile niestymulowane
Unstimulated neutrophils

fMLP

OZ

PMA

Przed leczeniem
Before treatment
n=25

* 0,22 ± 0,126

* 0,34 ± 0,194

0,78 ± 0,417

* 0,53 ± 0,330

Po leczeniu
After treatment
n=20

* 0,18 ± 0,091

* 0,35 ± 0,189

# 1,10 ± 0,544

0,64 ± 0,422

Grupa kontrolna
Control group
n=19

0,10 ± 0,056

0,17 ± 0,074

0,92 ± 0,339

0,68 ± 0,231

n  liczebnoæ grupy
n  number of performed investigations
*  p £ 0,05 porównanie do grupy kontrolnej
*  p £ 0,05 significant differences as compared to controls
#  p £ 0,05 porównanie do wartoci przed leczeniem
#  p £ 0,05 as compared to before treatment values

natomiast chemiluminescencja spoczynkowa i stymulowana fMLP nie zmieni³y siê w porównaniu do stanu przed leczeniem.
Poziom sk³adowych C3c i C4, a tak¿e aktywnoæ hemolityczna dope³niacza (CH50) by³y zwiêkszone w grupie pacjentów w fazie aktywnej choroby w stosunku do wartoci obserwowanych u osób zdrowych. Po leczeniu poziom sk³adowej
C4 uk³adu dope³niacza oraz wartoæ CH50 zmniejszy³y siê
znamiennie w stosunku do wartoci w fazie aktywnej choroby, aczkolwiek nie powróci³y do zakresu wartoci prawid³owych (ryc. 1).

OMÓWIENIE
W badaniach wziê³y udzia³ osoby cierpi¹ce na ciê¿k¹ postaæ
aft nawrotowych. W trakcie pierwszych 2 miesiêcy leczenia
nie dosz³o do znacz¹cej redukcji czêstotliwoci wystêpowania i iloci zmian aftowych, jednak¿e odnotowano wówczas
najwiêkszy odsetek pacjentów deklaruj¹cych z³agodzenie
objawów choroby (56-67%). W pierwszym miesi¹cu po zakoñczeniu leczeniu czêstotliwoæ wystêpowania i liczba aft
by³a najmniejsza, a odsetek pacjentów deklaruj¹cych poprawê wyniós³ zaledwie 33%. Rozbie¿noæ pomiêdzy ocen¹ kli-
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Ryc. 1. Poziom sk³adowych dope³niacza C3c i C4 oraz wartoæ aktywnoci hemolitycznej uk³adu dope³niacza (CH50) u pacjentów przed i po leczeniu oraz
w grupie kontrolnej.
Fig. 1. Levels of components C3c, C4 and hemolytic activity of the complement system in patients before and after treatment and controls.

niczn¹ a subiektywn¹ pacjentów mo¿e wynikaæ z pozytywnego nastawienia do preparatu na pocz¹tku leczenia i braku
oczekiwanych wyników w momencie zakoñczenia leczenia
(mimo ¿e pacjenci zostali poinformowani przed rozpoczêciem
leczenia o braku doniesieñ na temat skutecznoci oleju z
w¹troby rekina w leczeniu aft nawrotowych, wiêkszoæ z nich
oczekiwa³a ca³kowitego ust¹pienia choroby).
Afty nawrotowe s¹ chorob¹ o z³o¿onej etiologii, w której
zaburzenia immunologiczne odgrywaj¹ znaczn¹ rolê. Oceniono nastêpuj¹ce parametry uk³adu immunologicznego:
sk³ad odsetkowy limfocytów T, odsetek limfocytów B, komórek NK i odsetek limfocytów T z ekspresj¹ HLA-DR, generacjê RFT przez neutrofile, poziomy C3c i C4 oraz aktywnoæ hemolityczn¹ uk³adu dope³niacza. Zastosowany system badawczy pozwoli³ na wstêpn¹ ocenê zaanga¿owania
uk³adu immunologicznego w patomechanizm powstawania
aft nawrotowych, a badania wykonane po leczeniu u pacjentów w stanie remisji i konfrontacja z wczeniejszymi
badaniami w próbach powi¹zanych wskazywaæ mog¹ na
wp³yw preparatu na oznaczane parametry i jego skutecznoæ w leczeniu.
Neutrofile krwi obwodowej chorych zarówno przed, jak i
po leczeniu znajdowa³y siê w stanie pobudzenia, co objawia³o siê zwiêkszonym wytwarzaniem RFT komórek spoczynkowych i stymulowanych fMLP. Po leczeniu poprawi³a siê
odpowied neutrofilów na OZ i PMA. Dziêki zastosowaniu
pomiaru RFT we krwi pe³nej wyeliminowano mo¿liwoæ pobudzenia neutrofilów przez sam proces izolacji komórek.
Nadmierna reaktywnoæ neutrofilów krwi obwodowej mo¿e
wynikaæ z wp³ywu endogennego TNF-a, którego zwiêkszony
poziom stwierdzono u chorych na afty nawrotowe [3, 19, 25].
Nadmierne wytwarzanie RFT in vivo mo¿e mieæ ró¿norakie
konsekwencje, ³¹cznie z niszczeniem w³asnych komórek,
zmian¹ w³aciwoci autoantygenów, pobudzeniem innych
komórek uk³adu immunologicznego oraz zwiêkszeniem wytwarzania cytokin prozapalnych przez aktywacjê j¹drowego
czynnika transkrypcyjnego NF-kB [26].
Sk³adowe uk³adu dope³niacza C3c i C4 s¹ czu³ymi wskanikami tocz¹cego siê procesu zapalnego. Sk³adowa C4 bierze udzia³ w aktywacji drogi klasycznej uk³adu dope³niacza,
a sk³adowa C3c zarówno drogi klasycznej, jak i alternatyw-

nej. Spadek poziomu sk³adowej C4 oraz wartoci CH50
wiadczy o remisji aktywnego procesu zapalnego.
Niektóre wyniki naszych badañ ró¿ni¹ siê od wyników
wczeniejszych doniesieñ. Nie zaobserwowalimy odchyleñ od zakresu wartoci prawid³owych u pacjentów z aftami w zakresie odsetka limfocytów T CD4 i T CD8, prawid³owy by³ tak¿e wspó³czynnik CD4/CD8, podczas gdy inni
autorzy odnotowali zwiêkszenie odsetka limfocytów T CD8,
zmniejszenie T CD4 i obni¿enie CD4/CD8 [17, 20]. Tak¿e
przeciwnie ni¿ w naszych badaniach, obserwowano
wzrost odsetka limfocytów B [8] oraz spadek odsetka limfocytów T HLA-DR+ [20]. Po leczeniu stwierdzilimy
wzrost odsetka limfocytów T i B oraz spadek odsetka limfocytów pobudzonych T HLA-DR+. Istotny spadek odsetka limfocytów aktywowanych T CD3/HLA-DR+ wskazuje
na remisjê choroby.
Zastosowanie preparatu zawieraj¹cego olej z w¹troby
rekina przez 3 miesi¹ce istotnie zmniejszy³o czêstotliwoæ
wystêpowania i iloæ aft, jednak po zaprzestaniu przyjmowania leku u wiêkszoci pacjentów afty powraca³y, ale z nasileniem mniejszym ni¿ przed leczeniem. Leczenie wprawdzie
nie doprowadzi³o do normalizacji wszystkich parametrów
immunologicznych, ale zdecydowanie poprawia³o odpowied
neutrofilów na OZ i PMA, spowodowa³o wzrost odsetka limfocytów T CD3, powrót do zakresu wartoci prawid³owych
odsetka limfocytów B i limfocytów T CD3/HLA-DR+. Ponadto po leczeniu zaobserwowano znacz¹cy spadek poziomu
sk³adowej C4 dope³niacza oraz wartoci aktywnoci hemolitycznej dope³niacza CH50, zbli¿aj¹ce siê do zakresu wartoci prawid³owych.
Afty nawrotowe s¹ jednostk¹ chorobow¹ o przewlek³ym
przebiegu i ciê¿ko poddaj¹c¹ siê leczeniu. Uzasadnieniem
stosowania preparatu zawieraj¹cego olej z w¹troby rekina
jest stwierdzona poprawa ocenionych parametrów odpowiedzi immunologicznej oraz brak przeciwwskazañ i objawów niepo¿¹danych. Olej z w¹troby rekina w leczeniu samodzielnym wydaje siê byæ niewystarczaj¹co skuteczny,
ale z uwagi na pozytywny reguluj¹cy wp³yw na uk³ad immunologiczny, mo¿e byæ polecany w leczeniu skojarzonym
z preparatami miejscowymi b¹d innymi lekami immunomoduluj¹cymi.
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1. Leczenie preparatem zawieraj¹cym olej z w¹troby rekina
zmniejsza czêstotliwoæ wystêpowania i liczbê zmian aftowych w trakcie leczenia oraz w pierwszych dwóch miesi¹cach po leczeniu.
2. Pod wp³ywem leczenia normalizacji ulega odsetek limfocytów B i limfocytów T HLA-DR+. Poziom sk³adowej C4
oraz aktywnoæ hemolityczna uk³adu dope³niacza (CH50)
zbli¿aj¹ siê do zakresu wartoci prawid³owych. Wytwarzanie RFT przez neutrofile stymulowane PMA ulega normalizacji, a po stymulacji OZ wzrasta w porównaniu ze
stanem przed leczeniem.
3. Olej z w¹troby rekina mo¿e byæ polecany u pacjentów z
aftami nawrotowymi jako leczenie wspomagaj¹ce w skojarzeniu z leczeniem miejscowym lub innym leczeniem
ogólnym.
Autorzy sk³adaj¹ podziêkowania firmie Marinex International
oraz Sebastianowi Kêdzierskiemu za pomoc przy realizacji
pracy.
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