
Rozprawa Doktorska 

 

Beata Polkowska-Pruszyńska 

 

„Zaburzenia mikrobiomu jelitowego w wybranych chorobach skóry – zespół przerostu flory 

bakteryjnej jelita cienkiego” 

 

Streszczenie 

 

Mikrobiom człowieka stanowi szeroką gamę mikroorganizmów. Homeostaza 

utrzymująca się między układem odpornościowym gospodarza a środowiskiem 

mikrobiologicznym zapewnia obopólne korzyści i ochronę. Rosnąca liczba doniesień 

naukowych potwierdza zależność stanu skóry od mikrobiomu jelit, co opisuje się jako oś jelito-

skóra (j. ang. gut-skin axis). Proksymalny odcinek jelita cienkiego składa się maksymalnie z 

103 CFU/ml (j.ang. colony forming units, jednostki tworzące kolonie) bakterii. W pewnych 

warunkach może dojść do wzrostu liczby zlokalizowanych w tym odcinku przewodu 

pokarmowego bakterii do ponad 105 CFU/ml lub do rozwoju atypowej dla tej lokalizacji flory 

bakteryjnej, co określa się mianem zespołu przerostu flory bakteryjny jelita cienkiego (j. ang. 

small intestinal bacterial overgrowth, SIBO). Ostatnie badania wykazały zwiększoną częstość 

występowania SIBO u pacjentów z twardziną układową (j.ang. systemic sclerosis, SSc), 

łuszczycą, trądzikiem różowatym i łysieniem plackowatym. Pewne zmiany mikrobiomu 

jelitowego obserwuje się także w przebiegu trądziku odwróconego i atopowego zapalenia 

skóry. 

Twardzina układowa (SSc) jest przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą tkanki 

łącznej prowadzącą do poważnych zaburzeń czynności narządów wewnętrznych, w tym zajęcia 

przewodu pokarmowego. Obecność nietypowych objawów żołądkowo-jelitowych w przebiegu 

SSc wiąże się  

z możliwą diagnozą zespołu SIBO. Wykonana przez nas analiza piśmiennictwa wykazała 

występowanie zespołu SIBO u 39% pacjentów z SSc. 

W naszej pracy badaliśmy rozpowszechnienie i charakterystykę zespołu SIBO u 

pacjentów  

z SSc, skuteczność leczenia SIBO rifkasyminą w tej grupie chorych, a także wartość 

predykcyjną kalprotektyny w kale (j.ang faecal calprotectin, FC) u pacjentów z SSc i jej 

możliwe zastosowanie jako markera SIBO. 



Obserwowaliśmy, że częstość występowania SIBO była wyższa u pacjentów z SSc  

w porównaniu z grupą kontrolną (47,5% vs 12,8%; p = 0,0008). Eradykacja SIBO po leczeniu 

rifaksyminą była skuteczna u 73,3% pacjentów z SSc. Zaobserwowaliśmy również istotnie 

wyższe wartości FC w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (97 vs 20 pg / g; p 

<0,0001) oraz  

u pacjentów z SSc z rozpoznaniem SIBO w porównaniu z pacjentami SSc bez SIBO (206 vs 

24 pg / g; p = 0,0010). FC okazał się czułym (94,12%) i swoistym (73,68%) markerem w 

wykrywaniu SIBO u pacjentów z SSc (AUC = 0,82, 95% CI = 0,66–0,93; p <0,0001). 

Zebrane dane sugerują, że SIBO występuje częściej u pacjentów z SSc niż u kontroli. 

Terapia eradykacyjna rifaksyminą wiąże się z zadowalającymi wynikami i wysokim profilem 

bezpieczeństwa. Nasze obserwacje sugerują potencjalną wartość FC w SSc w wykrywaniu 

zaburzeń żołądkowo-jelitowych i jego obiecującą rolę jako dodatkowego narzędzia 

diagnostycznego dla SIBO. 
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Abstract 

 

The human microbiome is a wide range of microorganisms residing in and on our body. 

The homeostasis between host immune system and the microbial environment allows mutual 

benefits and protection. There is increasing evidence connecting the skin condition with the gut 

microbiome, which has been described as the skin–gut axis. The proximal small intestine 

consists maximum of 103 CFU/ml (colony forming units) of bacteria. Certain conditions may 

lead to the increase in the number of bacteria in the small intestine to over 105 CFU/ml or to the 

development of atypical flora, defined as the small intestinal bacterial overgrowth (SIBO). 

Recent studies have shown increased SIBO incidence in patients with systemic sclerosis (SSc), 

psoriasis, rosacea and alopecia areata. Certain intestinal microbiome alterations are also 

observed int the course of acne inversa and atopic dermatitis.  

Systemic sclerosis (SSc) is a chronic, connective tissue disease of autoimmune origin 

leading to serious internal organs malfunctions, including gastrointestinal tract involvement. 

Recently, the presence of uncharacteristic gastrointestinal symptoms in the course of SSc has 

been linked to SIBO diagnosis. Our literature analysis showed an increased presence of SIBO 

in 39% SSc patients.  

In our study we also investigated the prevalence and characteristics of SIBO and the 

efficacy of rifaximin in SIBO treatment in SSc patients, as well as the predictive value of faecal 

calprotectin in SSc patients and its’ possible use as a SIBO marker. 

We found that SIBO prevalence was higher in SSc patients compared with control group 

(47.5% vs 12.8%; p=0.0008). SIBO eradication after rifaximin treatment was successful in 

73.3% of SSc patients. We also observed significantly higher FC values in the study group 

compared to controls (97 vs. 20 _g/g; p < 0.0001) and in SSc patients diagnosed with SIBO 

compared to SSc patients without SIBO (206 vs. 24 _g/g; p = 0.0010). FC turned out to be a 

sensitive (94.12%) and specific (73.68%) marker in the detection of SIBO in patients with SSc 

(AUC = 0.82, 95% CI = 0.66–0.93; p < 0.0001). 



The collected data suggest that SIBO occurs more frequently in SSc patients than in 

controls. Eradication therapy with rifaximin is associated with satisfactory results and a high 

safety profile. Our observations suggest the potential value of FC in SSc in detecting 

gastrointestinal impairment and its promising role as an additional diagnostic tool for SIBO. 

  

 


