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pod ich wpĘwem immuno supre sj a j est wyniki enr b ez-
pośredniego działania toksycznego na komórki szpi-
ku kostnego, hamowania aktywności fagocytów, pro-
liferacji limfocytów i uwalniania interleukiny-2 (IL-
2) przez limfocyty l aktywności bakteriobójczej su-
rowicy oraz osłabienia aktywności układu peroksyda-
zy w leukocytach(26).

Inhibycyjny wpływ na układ immunologicztty wy-
wieraj ą infekcj e wirus owe i b akteryj ne. D zi Ńani e irn-
munosupresyjne wirusów polega na bezpośrednim
uszkodzeniu komórek zaangażowanych w fagocyto-
zie, komórek prezentujących antygen (APC) oraz I7a

zaburzentumechanizmówimmunoregulacjiprowadzą-
cym do nadreaktywności limfocytów r supresorowych
(Ts). Natomiast immunosupresja wywołana infekcją
bakteryjnąjest efektem zaburzeń pochłanianta t zabi-
jania w odczynie fagocytarnym, działania toksyczne-
go na komórki układu odpornościowego oraz induk-
cji poliklonalnej proliferacji limfocytów T (superan-

łgeny) (5, 13, 18).

lmmunologiczne mechanizmy odporności skóry

Skóra posiada własny układ immunologiczny (SIS-
skin immune system), ktory odgrywa rolę w rozwoju
sp ecyfi cznej o dporno ś ci przeciw gr zybiczej. Tkankę
limfaty c zną zw iązanąz e skó rą S ALT ( skin a s s o c i at e d
lymphoid tissue), tworząkomórki rraskórka i skóry
właściwej, a mianowicie komórki Langerhansa uwa-
żane za główne komórki dendrytyczne naskórka, ke-
ratynocyty, limfocyty T, z których większość posiada
receptor dla fragmenfu 7ó, komórki śró dbłonk a naczy -

niowego oraz makrofagi, granulocyĘ i komórki tucz-
ne. Komórki Langerhansa są pochodzenia szpikowe-
go i mająwiele wspólnych cech zmakrofagami. Dzię-
ki posiadaniu na swojej powierzchni cząsteczekMHc
klasy I i II uczestnicząw prezentacji anĘgenow grzy-
btczych limfocytom T. Posiadająone także receptory
dla fragmentu Fc IgG i IgE, składowej C3 dopełnia-
cza, anĘgen wspólny dla leukocytów CD45, antygen
CD4* dla limfocytów Th oraz produkująi wydzielają
interleukinę 1 (20, 23, 28). Jednym z czynntków re gu-
lujących funkcję komórek Langerhansa jest haptoglo-
bina, która jako ko-stymulator uczystniczy w akĘwa-
cji,,naiwnych" limfocytów T podczas prezentacji an-
tygenu w węzłach chłonnych (28).

LimfocyĘ T występujące w naskórku posiadająw
większości receptor TCR/ó. Pobudzone limfocyty
TCR/ó wykazują ekspresję receptora dIaIL-Z. Częśó
ma zakotwiczonę w błonie cząsteczkt CD8* i CD4*.
Limfocyty TCR/ó podobnie jak komórki NK posia-
dają zdolność naturalnej cytotoksyczności komórek
nowotworowych or az cytotoksyc zno ś c i komórkowej
zależnej od przeciwciał (ADCC). Rozpoznanie anty-
genu przęz limfo cĘ TCR/ó odbywa się prawdopo dob-
nie poprzez receptor TCR charakterystyczny dla lim-
focytów T i receptor dla komórek NK (20,23).

AkĘwność komórek Langerhansa wspomagają ke-
ratynocyty, Wykazują one ekspresję receptorów dla

IFN7, TNFa, IL- 1 i IL-6, zapomocą których odbiera-
ją sygnały przekazane przęz limfocyty naciekające
ognisko zapalne. Charakteryzują się one obecnością
na powierzchni błony komórkowej daĘch ilości czą-
steczek MHC klasy II, synte§zująi wydzielająIL-1,
IL-3,IL-6,IL-8,IL-10, TNFa, interferona iB QNF a
i INF B), czynnik wzrostu gulza a i B QGFa i TGFB)
i czynnik wzrostu fibroblastów (FGF - fibroblast
growth factor), czynnik wzro stowy p o cho dzen ia pĘ t-
kowego (PDGF -platelete derived growth factor). IL-
1, TNF-a i INF-7 pobudzająkeraĘnocly do produk-
cji wtórnych cytokin (IL-8, IP-10 - interferon induci-
ble protein, MCP 1 - macrophage chemoattraction pro-
tein 1) o działaniuchemotakĘcznymw miejscu zapa-
lenia. W wyniku pobudzenia wykazują one ekspresję
cząsteczek MHC klasy I, receptora dla fragmenfu Fc
IgG oraz niektórych integryn (I8,20,23).

Immunokompetentne komórki Langerhansa mogą
migrować ze skóry do regionalnych organów limfo-
idalnych, gdzie zachodzi aktywacja limfocytów, w
szczegolności komórek T. W ten sposób antygeny
uwalniane przęz dermatofity w powierzchownych
warstwach naskórka mogą aktywować centralny sys-
tem immunologiczny. W hodowli komórek Langerhan-
sa pochodzących od pacjentów z dęrmatofitozą wy-
raźnię wzrastała reakcja limfocytów T uczulonych z
antygenem grzybiczym (2). Wzrast ała też w obszar zę
otaczającymbezpośrednio zainfekowaną skórę pacj en-
tów z ostrąpostacią grzybtcy (cyt. 5). Spostrzeżenia te
w połączeniu z obecnością dermatofitów, głównie w
war s twi e ro g ow ej nas kórka, p o zw alaj ąpr zy ptlszczać,
że komórki Langerhansa obecne w naskórku wykazu-
jąanalogiczne działanie in vivow przypadku infekcji
dermatofitami, Uczestniczątym samym w fazię afę-
rentnej skómej odpowiedzi komórkowej. Antygeny
grzybicze uwalniane w warstwie rogowej naskórka
wychwytyrv ane sąprzez lokalne komórki prezentują-
ce antygen takie jak komórki Langerhansa i makrofa-
gi, które uczriająimmunokompetentne limfocyty T
znajdujące się w regionalnej tkance limfoidalnej. Po-
budzony limfocyt T produkuje interleukiny (IL-1, L-
ż), apod ich wpĘrvemzachodzi róznicowanie komó-
rek efektorowych T (limfocyty Tc i Th). Krążące lim-
focy§ pomo cnicze (Th) aktywuj ą komórki tuczne, któ-
re uwalniaj ąnaczyniowo aktywne mediatory warun-
kujące migrację do skóry właściwej limfocytów, ma-
krofagów i neutroirlów oraz przeciwciał (wśród nich
przeciwciał ukierunkowanych na an§geny grzybów)
występujących w klasie IgM i IgG. Natomiast ptze-
ciwciała występujące w klasie IgA są produkowane
lokalnie w skórze. W wyniku interakcj i aktywowanych
limfocytów T z lokalnymi komórkami reprezentują-
cymi antygen (APC) dochodzi do ekspresji nadwraż-
liwości typu IV (5, 18, 21).

0dpornośó natulalna

Głównym mechanizmem w odporności naturalnej
biorącym ldział w eliminacji grzybajest fagocytoza,



w której naj ważniej szą ro 1ę odgrywaj ą neutro file. Mi-
krokonidia sąłatwo pochłaniane i zabtjane w procesie
fago c5Ąozy. Istotną rolę spełnia fragment składowej C3
dop ełniacza, który w iąząc s i ę z p owi e r zctnią ś c i any
komórkow ej grzybów ułatwia neutrofilom fagocyto-
zę. Natomiast nitki grzybnt otaczanę sąprzęz neutro-
file, które popołączeniu się zapomocąreceptorów lek-
tynowych, uwalniaj ą substancj e grzybobój c ze (głow -
nie metabolity utleniające) do bezpośredniego otocze-
nia. W nieswoistej odporności komórkowej uczestni-
czą również mal<rofagi. Ich aktywność wzrasta pod
wpływem IFN7, IL-3, GM-CSF oraz M-CSF, Makro-
fagi po siadaj ą rec eptory leĘnowe w tĘące bezpo śred-
nio określone cukry ściany komórkowej grzybów lub
ntszcząje przy ldziale obecnego na ich powierzchni
receptora FcIgG i C3b. Bezpośrednte działante cyto-
toksyczne wobec komórek grzyba wykazują również
komórki NK, które dodatkowo uwalniając TNFa sty-
muĘ ą grzybobój cze właściwo ści granulocytów (5, 1 8 ).

W odporno ś ci prze ciw gr zybic zej ucze stniczą rów-
nież niespe cyftczne czynniki humoralne, FungistaĘcz-
na aktywno ś ć normalnej surowicy Iudzi i zwierz ąt j e st
uwarunkowana obecnością czynnika inhibycyjnego.
Ro 1 a te go czynnlka nie zo stała pr e cy zy jnie okre ś 1 on a.

Przypuszcza się, że ogranicza on penetrację i wzrost
grzybów w chorobowo zmienionej skórze do zewnętrz-
nych skeratynizowanych warstw naskórka, chroniąc w
ten sposób przedtnwazjągŁębiej położone żyłve tkan-
ki. Wyizolowany z surowicy ludzkiej czynnik hamu-
j ący zidenĘfi kow ano j ako a2 -makro gl obul inę. Arti s

i Jones (1), King i wsp. (17) dowiedlt, że synteĘzo-
wana przęz makrofagi transferyna działa inhibicyjnie
na wzrost dermatofitów poptzez pozbawianie ich na
dr o dzę w iązania j onow żelaza - p i erwi as tka i stotn e go
dla rozwoju zarazka.Istnieją sugestie, że transferyna
lub inne czynniki humoralne mogą dyfundować do
warstwy rogowej naskórka i bezpośrednio hamować
wzrost dermatofitów Dermatofity mogą też aktywo-
wać dop ełn iacz na dr o dze alternatywn ęj QD . Według
Dahl (6) oraz Davies tZaini (7) w czasie wzrostu grzy-
bów uwalniane są substancj e chemotakĘczne dla neu-
trofilów" W efekcie dochodzi do bezpośredniego ha-
mowania wzrostu dermatofitów lub pod wpływem
składników dopełniacza są aktywowane neutrofile,
które infrltnrj ą miej sce infekcj i gdzie likwi dlją zaka-
żente (6,7).

Odpomośó komó*owa swoista

Po przechorowaniu zakażęnia pierwotneg.o lqU
szc zep ieniu or ganizm uzyskuj e o dp orno ś ć na reinfek-
cję łm samym gafunkiem grzyba. W tej odporności
są zaangażowane immuno 1o giczne mechanizmy sys -

temowe. W przypadku reinfekcji szybko ustępują
zmiany chorobowe izarazek jest eliminowany zwar-
stwy rogowej skóry. W przebiegu zakażenia pierwot-
nego rozwija się nadwrażliwość Ępllpoźnego, która
jest skorelowana z odpornością na reinfekcję. Zbięż-
ność w czasie maksymalnego nasilenia objawów kli-

nicznych oraz szczytu nadwrażliwości opóźnionej,
przy braku lub niskim nasileniu odpowiedzi humoral-
nej dowodzi o decydującej roli odporności komórko-
wej w likwidacji zakażeń grzybiczych (18).

Proces kształtowania się odporności w przebiegu
grzybic skórnych u zwierzątjestzłożony, a mechanizm
jej powstawania nie został w pełni wyjaśniony.kzyj-
muje się, żenabytaodporność organizmu j estzwtąza-
na z intensylvnością stanu zapalnego skóry wywoła-
nęgo przęz efektorowe mechanizmy odpomości ko-
mórkowej. Nasilenie i czas trwania odporności naby-
tej w wyniku zakażentapierwotnego jest uzależniony
od wielu czynników, szczegóInie od gatunku derma-
tofi ta. Zakażęnta wywołane przęz dermatofiĘ zoofl-
ne cechują się ostrymi zmlanamt zapalnymi w miej-
scu infekcji i z reguĘ samoistnie ustępują co zwtąza-
ne jest zrozwojem swoistej odporności protekcyjnej.
W przeciwieństwie do tego antropofilne gatunki der-
mato fitów s ą c z ę s to pr zy czy nąprz ewl ekłych zakażeń,
w których chorobowo zmieniona skóra wykanlje sła-
by odczyn zapalny,zaś organizm cechuje słaba aktyw-
ność w zakresie odpowiedzi immunologicznej in vivo
i in vitro na antygen grzybiczy. Odpomość komórko-
wa powstała w wynikupierwotnego zakażeniau zwie-
rząt jest względna, ponieważ może byc przeŁamana
przy masylvnej dawce zakaźnej (3, 5, 6, 10, 12, 1 8).

Swoista odporność komórkowa jest uwarunkowa-
naptzęz limfocyĘ T należące do subpopulacji limfo-
cytów pomocniczych Th (T-helper). Antygeny derma-
t o fitów s ą r o zp o znaw ane, pr zetw ar zane i umi e s z c za-
ne w połączęniuz cząsteczkami MHC II klasy na po-
wierzchni błon komórek prezentujących antygen (ma-
krofagi, komórki Langerhansa i prawdopodobnie ke-
ratynocyty) limfocytom T. Oprócz komórek pręzęntl-
jących i limfocytów Th, istotną rolę w odpowiedzi
immunolo g tcznej przeciwko dermatofitom spełniaj ą
cytokiny IL-2,IL-4,IL-10, IL-Iż, TNF i IFN7 uwal-
niane po uprzedniej stymulacji antygenowej. Rola cy-
tokin polega zarówno na wzmocnieniu prezentacji
antygenów grzybtczych (IFN7 iIL-D),jak i na sty-
mulacji określonej subpopulacji limfocytów T (IL-Z,
IL-4,ILĄ} i IFN7). IFNy uwalniany przez limfocyty
Thl hamuje proliferację i czynnośó limfocytow Th2,
podczas gdy IL-4 i IL-10 w5Ąwarzane ptzez komórki
Th2 hamują produkcję cytokin przęz limfocyty Thl.
Stąd też przyjmuje się, ze subpopulacja limfocytów
Thl decyduje o odporności komórkowej i jest zaanga-
żowana w odczynach nadwrażliwości opóźnionej.
Natomiast subpopulacja limfocytów Th2 produkuje
cytokiny sĘmulujące proliferacje limfocytów B, syn-
tezę i sekrecję przeciwciał (5, 19,2I). Smith i Griffin
(22) v,ryrażają pogląd, że zjawisko wzajemnego wy-
k|lczanta się limfocytów Thl iThz ozllacza, że dla
rozwoju protekcyj nej odporności przeciw grzybtczej
konieczna jest aktywacja subpopulacji limfocytów
Thl, którąwarunkuje rodzaj, a nawet szczep zakaża,
j ąc e go grzyb a (I 8, 26) . Natomiast aktywacj a limfo cy-
tów Th2 przyczynia się też do rozwoju przewlekłej



postaci grzybtcy skórnej oraz jest przyczynąhamo-
wania protekcyj nej o dp orno ś ci przec iwgr zybiczej.

ilabyta odpomośó humoralna

Odporność humoralna w zakażeniach wywołanych
dermatofitami nie odgrywa większej roli ochronnej.

vłyraźnej korelacj i po-
eciwciał surowiczych a
potwórne zakażenie (5,

8,26). Niewiele wiadomo też o ich swoistości. Wy-
stępowanie przeciwciał antydermatofitowych w suro-
wicach osobników zdrowych lub ich brak u znaczne-

przeciwko dermatofitom reaguj
mi innych gatunków grzybów
]ium i Cladosporium), często i

antygenówdiagnos§cznych,atakżemiejscem,zahe,
semfczasem trwania i charakterem infekcji. Kaaman i

przewlekłą grzybtcąwywołaną przez T. rubrum wy -

kaza\i niewielki wzrost przectwciał klasy IgA i IgG,
natomiast nie zaobserwowali wzrostu przeciwciał klasy

Mechanizmy efektolowe

Mechanizmy efektorowe zaangażowane w usuwa-,
niu dermatofitów z powieruchni skóry nie są dokład-

a cytokin hamują-
ztych hipotez nie
w warunkach do-

tywowane pIzezlimfocyty T, (18).

0dpornośó w plzewlekłych grzybioach skóry



wewnąfu z komórki, p owo duj ąc zabur zęnia synte zy lub
funkcji RNA (6, 9).

Łagodny stanzapalny w chorobowo zmienionej skó-
rzęw grzybicy przewlekłej pozwalasądzić, że odpor-
ność komórkowa odgrywa niewielkie znaczęnle w
zakażeniach chronicznych. Wsk anlją na to badania
wykonane in vitro i in vivo u pacjentów zakażonych
przęz antropofilny grzyb T. rabrum. Brak jest reak-
tywno ś c i immuno 1o g tcznej w o dczynie nadwrażliwo -
ści opoźnionej i w teście transformacji blastycznej sty-
mulowanej antygenem tego grzyba. T. mentagrophy-
tes, T tonsurans i T concentricummogąrównież po-
wodować przewlekłe zakażęniao klinicznym i immu-
nologicznym przebiegu choroby podobnym do infek-
cji T. rubrum (13). Green i wsp. (12) wywołaliprze-
wlekłe zakażenie przez T mentagrophl,teswe fragmen-
tach skóry świnki morskiej transplantowanych do bia-
Ęch myszy zwtodzonym brakiem grasicy. Utrzymu-
j ąc ą się w heteroprz eszczepie przewlekłą infekcj ę, któ-
rej myszy bez grasicy nie były w stanie się pozbyć,
autor zy ttumaczą brakiem o dp orno ś ci komórkowej
zależnej od grasicy. Rolę grasicy w odporności prze-
ciwgrzybiczej potwierdzili autorzy w badaniach na
szc zur ach (cy t. 2 I) . Wykaz al i oni, że zw ter zęta z w r o -
dzonym brakiem grasicy w odróznieniu od normalnych
szc zur ów eutymi c zny ch zakażony ch T, m e n t a gr op h y -
tes nię były w stanie zahamować rozprzestrzenianta
się infekcji, co prowadztŁo do rozwoju infekcji chro-
nicznej. Ponadto u zwieruąt tych nie stwierdzono po-
zytywnych reakcji na Ęchofiłnę w teście skórnym
or az char aktery styc znej inten sywn ej in f,r ltracj i ko m ó -
rek jednojądrzastych w chorobowo zmienionej skó-
rze. Kolejne badania wykonane przęz autorów na
szczltachpotwierdziĘ zasadntcząr olęgrasicy i funk-
cjonalnych limfocytów T w odporności przeciwgrzy-
biczej.

P rz ew l ekł e zakażęnta gr zyb ic ze wy s tępuj ą naj c zę-
ściej u osobników z niedoborem odpomości typu ko-
mórkowego, co wskazljena dużąrolę tych mechani-
zmow w zwalczaniu infekcji grzybtczych. W przebie-
gu zaburzeń mechanizmów odp orno ś ci komórkowej
stwierdza się brak lub osłabienie reakcji zarówno na
antygeny grzybiczejak i inne antygeny, brak wytwa-
rzan|a cytokin przez limfocyty po kontakcie z antyge-
nem, ujemne wyniki alergicznych testów skórnych oraz
ujemne wyniki testów transformacji blastycznej. Nie-
kiedy limfocyty mogą ulegać transformacj i blastycz-
nej nie wytwarzając jednak MIF albo stwierdza się
równoczesny brak zdolności limfocytów do prolifera-
cji i wytwarzania MIF. Tak więc charakterystyczne
zmtany w o dc zy nach ob ronnych organizmu z pr zewle -
kłą dermatofttoząnie są specyficzne dla gatunku za-
tazka wywołującego zakażenie (3, 13,I4).

piśmiennictwo

l Artis W ]V., Jones H. E.: The effect of human lymphokine on the growth of
Trichophyton mentagrophytes J Invest Dermatol 1980, 7 4, 131- 134

2.Bneathen L, R, Kaalnan Z: Human epiderma1 Langerhans cells induce cel-

lular jmmune responses to trichophytin in dermatophytosis. Br. J, Dermat.
l983, 109,295-300

3 Brahmi Z., Ljautaund B,, Marj]] E: Depressed cell mediated immunity in
chronic dermatophytic infectious. Ann. Immunol. (Inst, Pasteur) 1980, 13 1C,
1.13-153.

4 Cabrera R M., B]ake J, S., Dah| M. 7; Inhibition of keratinocyte prolifera-
tion by a mannan glycoprotein isolated from Trichophyton rubrum. J Invest.
Dermatol 199l, 96, 61,6-62I.

5 Ca]deron R ,4.: Imtnunoregulation oldermatophytosis. Critical Rev. Micro-
biol.1989,16,339-36E

6 Dahl M. /; Suppression of immunity and inflammation by products produ-
ced by dermatophytes. J. Am. Acad. Detmatol, 1993,28, 19-23.

7 Davies R R, Zainj E: Trichophyton rubrum and the chemotaxis of polymor-
phonuclear leukocytes J Med. Vet. Mycology 1984,22,65-71.

8. Grando S. A., Henon M. I, Dń] M. Ę Binding and uptake of Trichophyton
rubrum maman by human epidermal keratinocfles: a time course study. Acta
Dematol. Venerol 1992. 72. 273-276.

9. Grando S. A , HostagerB. S., Herron M.l: Binding of Trichophyton rubrum
mannan to human monocytes in vitro J Invest. Dermatol 1992,98,816-
880

10 Grappel S. E, Bishop C. T., B]ank F.: Immunology of dermatophytes and

detmatophytosis. Bacteriol Rev. 1974, 38, 222-250
11 . Green F, Ba]ish E.: Suppresion of in vitro lymphocye transformation during

an experimental dermatophyte infection. Infect. Immun. 1 97 9, 26, 554-562.
12. Green F., Lee K. W., Balish E.: Chronic T. mentagrophytes dermatophytosis

of guineapigs skin grafts on nude mice J. Invest Dermatol 1982, 79, 125-
129.

13 Hay R J., Shennan G: Chronic dermatophyte infections II Antibody and
cell-mediated immune responses. Br J Dermatol 1982, 106, 191-198

74 Honbo S., Jones H. J., Attis W M: Chronic dematophyte infection: evalu-
ation ofthe Ig class-specific antibody response reactive with polysaccharide
and peptide antigens derived lrom Trichophyton mentagrophytes. J. Invest
Dermatol 1981, 82, 281-290

1,5. Hoptbr R L, Grappe} S. V, B]ank E: Ant.ibodies with affinity for epithelial
tissue in chronic detmatophytosis Dermatologica, 1975, 151, 135-140

16 Kaaman T, von Stedingk L V, von Stedingk M., Wassetman l: ELISA-
determined serological reactivity against purilred trichophytin in dermato-
phytosis Arch Dermatol Venereol 1981, 6l, 3l3-317

17 King R. D., Khan H. A., Foye J. C, Greenberg J. H., Jones H.,E : Transfflerin,
iron and dematophytes. I. Serum dermatophyte inhibitory component defi-
nitively identified as unsafurated translerring J Lab Clin. Med 1975, 86,
204-212.

18 Kostro,(.: Dynamika zjawisk imrnunologicznych u lisów z naturalną i do-
świadczalną trychofitozą oraz u z\łierząt immunizowanych przeciwko tej

chorobie. Praca hab , AR Lub]in 1998.

19 Romagnani S.: Type 1 T helper and type 2 T helper cells: iunctions, regula-
tion and role in protection and disease. Int. J Clin. Lab Res 1991,2I, l52-
159

20.Sc]uoder J.-M.: Cytoklne Networks in the Skin. J Invest. Derrrratol 1995,

105.20-24
21 . S]unt J. B., Thketomi E. A., Woodfolk ]. A., Hayden M. L., Platts-Mi]]s T. A

-6.: The immune response to Trichophyton tonsurans. Distinct ce1l cytokine
profiles to a single protein among subjects with immediate and delayed hy-
persensitivity J Immunol 1996, I51, 5I92-5l9].

22 Snith ]. M. B., Gritfrn f.I Z: Strategies for the development of a vaccine
against ringwom J. Med Vet. Mycology, 1995, 33, 87-91

23 Sunderkotter C., Ka]den H., Luger T, A,: Ageing and the skin immune sys-
tem Arch Dennatol 1997, l33, 1256-1262

24 Swan ]. W, Dah| M. V, Coppo P A., Hammerschnidt D. E.: Complement
activation by Trichophyton rubrum. J. Invest. Dermatol. l983, 80, 156-158.

25 Wa]ters B. A., Chick J. E. D., Halliday W J.: Speciftc cell-mediated immu-
nity and ser-um blocking factors in patients with chronic dermatophyte infec-
tions Int. Arch Allergy Appl. Immunol. 1974,46,849-857.

2 6 Wawrzk i e w i c z J., Wa +łrzki e wi c z K., Zi ółko wska G : Immunolo gical proper-
ties of selected strains of Trichophyton genus Pol. Arch Wet 1988, 28, 5-
1,7 .

27 , Zlinlsek P, Kos J., Pinter L , Drobnic-Kosorok M: Detection by ELISA of
the hurnoral immune response in rabbits naturally infected with Trichophy-
ton mentagrophytes. Vet. Mjcrobio]. l999, 70,77-86.

28 Xie Y, Li Y, Zhang Q., Stil]er M. J., Wang C.-L. A., Strei]ein J, W.: Hapto-
globin is a natural regulator of Langerhans cell function in the skin J. Der-
matol. Sci. 2000, 24, 25-37.

Adres autora: dr hab. Krzysztof Kostro, ul. Sikorskiego 3l8,20-814
Lublin


