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Zapalenie jest zespo³em reakcji, które umo¿liwiaj¹
eliminacjê wielu czynników szkodliwych zewn¹trz lub
wewn¹trzpochodnych, a nastêpnie reparacjê
uszkodzonych tkanek i przywrócenie prawid³owych
funkcji narz¹dów. Jest cech¹ w³aciw¹ dla organizmów
wielokomórkowych, która zjawi³a siê bardzo wczenie
w procesie rozwoju gatunkowego i zale¿y od szeregu
czynników humoralnych i komórkowych kodowanych
przez wiele genów. Zapalenie jest wiêc procesem
z³o¿onym, wieloczynnikowym, w którym wspó³istniej¹
aktywatory i inhibitory precyzyjnie reguluj¹ce
odpowied na patogeny. Celem biologicznym zapalenia
jest eliminacja patogenu i wyzdrowienie. Najczêstsz¹
przyczyn¹ zapalenia s¹ infekcje, a nastêpnie reakcje
immunologiczne i alergiczne oraz uszkodzenia tkanek.
Odpowied ustroju na infekcje bakteryjne jest
jedn¹ z najbardziej pierwotnych reakcji, które pojawi³y
siê bardzo wczenie w procesie rozwoju gatunkowego
i zale¿¹ od kompleksu konserwatywnych genów
koduj¹cych bia³ka, warunkuj¹ce rozpoznanie antygenów
ciany komórkowej bakterii lub toksyn bakteryjnych, bez
uprzedniej immunizacji na nie ustroju. Substancje takie
nazwano superantygenami [1].
Z regu³y bezporednio po zadzia³aniu bodca pod
postaci¹ urazu mechanicznego z przerwaniem ci¹g³oci
tkanek, infekcji bakteryjnej, niektórych reakcji
immunologicznych lub zadzia³ania wysokich, rzadziej
niskich temperatur dochodzi w bardzo krótkim okresie
(sekundy, minuty) do rozwoju ostrego procesu zapalnego,
który schematycznie pokazano na ryc.1.
Szczególnie silnym czynnikiem dzia³aj¹cym prozapalnie
jest uraz wiod¹cy do uszkodzenia tkanek. Nastêpuje
wówczas uruchomienie poprzez czynnik kontaktu
procesów krzepniêcia i kininogenezy, a tak¿e aktywacja
na drodze alternatywnej uk³adu dope³niacza. Reakcje te
s¹ bezporednio odpowiedzialne za aktywacjê
kininogenezy i uwalnianie kinin oraz produktów
degradacji fibryny, z komórek tucznych uwalniana jest
histamina. Uk³ad dope³niacza indukuje produkcjê przez
granulocyty i makrofagi szeregu mediatorów takich jak:
metabolity kwasu arachidonowego - leukotrien B4
(LTB4) i czynnik aktywuj¹cy p³ytki (PAF) o niezwykle
silnym dzia³aniu na naczynia krwionone, powoduj¹c
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Ryc. 1. Mediatory peptydowe wczesnych faz zapalenia ostrego

ich rozszerzenie i wzrost przepuszczalnoci. LTB4 i PAF,
pobudzaj¹ granulocyty i makrofagi, nasilaj¹ ich
metabolizm i pobudzaj¹ produkcjê szeregu cytokin
o dzia³aniu prozapalnym oraz uwalnianie z tych komórek
enzymów proteolitycznych takich jak: kolagenaz, elastaz
i innych proteaz. Tak wytworzone mediatory bardzo silnie
dzia³aj¹ na komórki ródb³onka naczyñ krwiononych
powoduj¹c zjawienie siê cz¹stek adhezyjnych odpowiedzialnych za pobudzenie przylegania granulocytów
i limfocytów, a nastêpnie wychodzenia ich poza obrêb
naczynia [2]. Uwolnione enzymy proteolityczne
odpowiedzialne s¹ za pobudzanie kininogenezy,
krzepniêcia oraz za degradacjê substancji miêdzykomórkowych ródb³onka naczyñ i wzrost jego przepuszczalnoci. Uwa¿a siê nawet, ¿e w³anie dziêki
enzymom proteolitycznym powstaj¹ okna, przez które
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przechodz¹ do przestrzeni pozanaczyniowych komórki
¿erne [3], a tak¿e równoczenie z nimi np. znajduj¹ce
siê w kr¹¿eniu komórki nowotworowe, które w ten
sposób przechodz¹ do tkanek daj¹c pocz¹tek przerzutom.
Uszkodzenie tkanki ³¹cznej w obrêbie narz¹dów jest
tak¿e nastêpstwem dzia³ania wspomnianych powy¿ej
enzymów. Schematycznie procesy te zestawiono na
ryc.2. Aktywacja proteaz ma szczególne znaczenie w
patogenezie m.in. rozedmy p³uc, wówczas to, przewlek³e
procesy zapalne doprowadzaj¹ przy wrodzonych
niedoborach antytrypsyny do zniszczenia elementów
elastycznych cian pêcherzyków p³ucnych przez proteazy
pochodz¹ce z naciekaj¹cych komórek ¿ernych [4].
Proteazy wywieraj¹ tak¿e bezporednie i porednie
dzia³anie pobudzaj¹ce na limfocyty, zaliczano je wiêc do
s³abych mitogenów, które dzia³aj¹ g³ównie na limfocyty
B i mog¹ nasilaæ przebieg reakcji swoistych, na przyk³ad
w wêz³ach ch³onnych oko³ownêkowych. Ostatnio
wykazano, ¿e elastaza granulocytarna zwiêksza na
poziomie transkrypcyjnym zawartoæ mRNA dla
inhibitora elastazy w komórkach nab³onka ludzkiego
drzewa oskrzelowego [4, 5] jest to przyk³ad indukowania
w przebiegu lokalnego procesu zapalnego swoicie
dzia³aj¹cych inhibitorów proteaz, a tym samym
uruchomienia korzystnych dla organizmu procesów
hamowania.
Infekcja, uraz, antygen, alergen
Toksyny
SUPERANTIGENY

PROTEAZY
KININY
aktywacja

)(

Komórkowy uk³ad obronny
granulocyty, monocyty, ródb³onek naczyñ

MN:"
cytokiny
metabolity
kwasu arachidowego
TNF,
LTB4
IL-1
PAF
IL-4, 6
....IL-8, 12

toksyczne
produkty tlenu
H2O2, NO, -O2

moleku³y
adhezyjne
integryny
selektyny

GRANULOCYTY TO KOMÓRKI PIERWSZEJ LINII OBRONY
USTROJU, S¥ TE¯ ODPOWIEDZIALNE ZA POWSTANIE
ZAPALENIA ORAZ REGULUJ¥ ODPOWIED IMMUNOLOGICZN¥
WARUNKI NIEZBÊDNE DO DZIA£ANIA
ODPOWIEDNIA PRODUKCJA
SZYBKA RECYRKULACJA
NIEZABURZONA FUNKCJA
FUNKCJA ZALE¯Y OD W£ACIWEGO POBUDZENIA,
PRODUKCJI BIA£EK, SPRAWNYCH UK£ADÓW
ENZYMATYCZNYCH
ODPOWIED GRANOLOCYTA ZALE¯Y OD UPRZEDNIEGO
ZJAWISKA NAZWANEGO z angielskiego "PRIMING"

Ryc. 2. Odpowied komórkowego uk³adu obronnego na
stymulatory.

Niezwykle istotn¹ kwesti¹ dla prze¿ycia gatunku jest
odpowied ustroju na infekcje bakteryjne, z tych zapewne
wzglêdów mechanizmy odpowiedzialne za ni¹ nale¿¹ do
filogenetycznie najstarszych. Organizmy wyposa¿one
zosta³y w narz¹dy szybkiego rozpoznawania i reakcji
na bakterie i czynniki przez nie wydzielane, za zapis
genetyczny tych struktur zawarty jest w protookogenach
o konserwatywnej budowie, podobnej u organizmów
znajduj¹cych siê na ró¿nych szczeblach rozwoju
gatunkowego. Z tych w³anie wzglêdów do szybkiej
reakcji na toksyny lub antygeny bakteryjne nie jest
potrzebne uprzednie uczulenie. Zarówno komórki ¿erne,
jak i komórki odpowiedzi immunologicznej posiadaj¹
odpowiednie receptory rozpoznaj¹ce sk³adowe zarówno
ciany bakteryjnej, jak i endotoksyn [6, 7]. Dlatego tym
czynnikom bakteryjnym nadano nazwê superantygenów,
bowiem rozpoznawane s¹ one bez uprzedniego uczulenia
przez znacznie wiêksz¹ iloæ komórek w porównaniu
do antygenów a klasycznej odpowiedzi immunologicznej.
I tak na przyk³ad u osobnika uczulonego, antygen
rozpoznaje zaledwie kilka procent (ok. 3%) limfocytów
krwi obwodowej, za superantygen jakim jest wspomniana
ju¿ endotoksyna bakteryjna, precyzyjnie widzi ponad
30% g³ównie limfocytów T ze swoistym receptorem T,
który sk³ada siê z dwóch ³añcuchów α i β oraz bez ma³a
wszystkie komórki fagocytuj¹ce poprzez ich receptory
integrynowe. Superantygen wi¹¿e siê z podjednostk¹ β
zarówno receptora T jak i integryny [1]. Powoduje to
powstawanie intensywnego pobudzenia z wydzielaniem
ca³ego szeregu aktywnych moleku³.
Opisano liczne mechanizmy rozpoznania i reakcji
na lipopolisacharydy bakteryjne (LPS) bakterii gram
ujemnych, które uzale¿nione s¹ od rozpoznania i dróg
przewodzenia sygna³u pobudzenia. Wykazano, ¿e
moleku³a CD14 na monocytach, makrofagach i aktywowanych granulocytach jest receptorem dla kompleksu
LPS/bia³ko wi¹¿¹ce LPS i mo¿e tworzyæ po³¹czenia
z kinazami bia³kowymi i fosfatydyloinozytolem, kóry jest
zdolny przekazaæ sygna³ pobudzenia wywo³uj¹cy reakcjê
komórki [8]. Drugim miejscem rozpoznania LPS s¹
kompleksy CD11b/CD18, które wi¹¿¹ fragment peptydu
Arg-Gly-Asp- [9]. LPS indukuje uwolnienie j¹drowego
czynnika transkrypcyjnego (NF-kB) z jego po³¹czenia
z inhibitorem w cytozolu komórki, ten za uruchamia
produkcjê m.in. czynnika martwicy guzów (TNF-α i β)
i interleukiny 1 (IL-1). Tym samym rozpoczyna siê
zasadniczy ci¹g zdarzeñ odpowiedzialnych za kolejne
etapy zapalenia, w którym zasadnicz¹ rolê pe³ni TNF-α.
Jest to moleku³a o plejotropowym dzia³aniu i autoregulacyjnych w³aciwociach. Gen koduj¹cy TNF
znajduje siê na chromosomie 6 w obrêbie genów III klasy
uk³adu HLA i z tych zapewne wzglêdów bierze udzia³
w chorobach zale¿nych od uk³adu HLA (sprzê¿onych).
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W bezporedniej bliskoci znajduje siê gen dla
limfotoksyny lub TNF-β. Obydwa geny s¹ prawdopodobnie wynikiem duplikacji genu pierwotnego [11, 12].
W pobli¿u genu dla TNF kodowane s¹ sk³adowe
dope³niacza, HSP70 i 21 hydroksylaza steroidów
nadnerczowych [11]. Geny III klasy uk³adu HLA s¹
pomiêdzy I i II klas¹, ale geny dla TNF w regulacji
ekspresji s¹ ca³kowicie niezale¿ne od uk³adu HLA, st¹d
znaczenie takiej ich lokalizacji pozostaje w sferze
przypuszczeñ [11]. Dzia³anie TNF-α na odpowiednie
receptory komórek docelowych zale¿y prawdopodobnie
od fragmentów N-terminalnych moleku³y [13, 14].
Plejotropowe w³aciwoci biologiczne tej cytokiny
zestawiono na ryc.3. Szczególnego podkrelenia
wymagaj¹ pokazane na schemacie jej zdolnoci do
pobudzania transkrypcji szeregu biologicznie wa¿nych
mediatorów.
£¹cznie z TNF-α wytwarzana jest interleukina I
(IL1), która wystêpuje pod dwiema postaciami: α i β
kodowanymi przez dwa odrêbne geny znajduj¹ce siê na
ramieniu d³ugim chromosomu 2. Maj¹ one znaczne
podobieñstwo na poziomie nukleotydowym i peptydowym, obydwie formy dzia³aj¹ na ten sam receptor
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Ryc. 3. Indukcja TNF-α, nastêpstwa miejscowe i ogólnoustrojowe.
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i wywo³uj¹ podobne nastêpstwa. W komórkach wytwarzaj¹cych IL-1 znajduj¹ siê zazwyczaj obydwa geny,
natomiast ich ekspresja mo¿e byæ ró¿na. Wiele komórek
po zadzia³aniu czynnika stymuluj¹cego wytwarza IL-1,
nale¿¹ do nich: monocyty/makrofagi, limfocyty T,
granulocyty (³¹cznie z IL-1 uwalniany jest z tych
ostatnich swoisty inhibitor), keratynocyty, astrocyty,
komórki ródb³onka, komórki Langerhansa, komórki
miêni g³adkich. Geny IL-1 aktywuje szereg endogennych i egzogennych czynników, jak: sk³adowe
dope³niacza, TNF-α, TGF-β, IL-1, a tak¿e kompleksy
antygen-przeciwcia³o, moczany, uwolnione w nastêpstwie
urazu proteazy komórkowe, produkty bakteryjne egzoi endotoksyny bakteryjne, hemaglutyniny wirusowe. Po
zadzia³aniu czynnika stymuluj¹cego transkrypcjê
powstaj¹ propeptydy IL-1, które po wyjciu z komórki
produkuj¹cej, uczynniane s¹ przez proteazy do wpe³ni
aktywnej moleku³y IL-1 o c.cz. 17,5 kD. IL-1 znajduje
siê tak¿e w tkankach prawid³owych, takich jak: skóra,
mózg, spe³niaæ te¿ ma pewn¹ w rolê w przebiegu cyklu
menstruacyjnego. IL-1 odpowiedzialna jest za wiele
fizjologicznych i patologicznych zjawisk, dzia³anie jej
na komórki efektorowe zachodzi za porednictwem dwu
rodzajów receptorów, jeden o c.cz. 80 kD znajduje siê
na limfocytach T, fibroblastach i innych komórkach
tkanki ³¹cznej, drugi mniejszy na limfocytach B i innych
komórkach. IL-1 indukuje ekspresjê specyficznych
genów w komórkach docelowych poprzez uczynnienie
odpowiednich czynników transkrypcyjnych [15, 16, 17].
W ten sposób w bardzo ma³ych stê¿eniach pobudza
wydzielanie IL-2, syntezê receptora dla IL-2, wydzielanie
kolagenazy. IL-1 jest niezbêdna do indukcji odpowiedzi
immunologicznej. Na komórki docelowe dzia³a poprzez
receptor sprzê¿ony z bia³kiem G, pobudza fibroblasty
do wytwarzania ma³ocz¹steczkowych HSP, jest
kostymulatorem dla TGF i PDGF, które s¹ g³ównymi
czynnikami pobudzaj¹cymi wzrost fibroblastów i syntezê
kolagenu, stymuluje hepatocyty do wytwarzania bia³ek
ostrej fazy, na podwzgórze dzia³a jako pyrogen,
powoduje uwolnienie neuromediatorów. Ponadto IL-1
uruchamia uwalnianie granulocytów ze szpiku kostnego,
pobudza ich metabolizm i wydzielanie szeregu substancji,
takich jak: enzymy proteolityczne, IL-1, TNF, wolne
rodniki i nadtlenki. IL-1, wzmaga na komórkach
ródb³onka ekspresjê moleku³ odpowiedzialnych za
adherencjê ELAM, ICAM. IL-1 powoduje tak¿e,
produkcjê i wydzielanie szeregu cytokin, jak IL-2, 4, 5
i 6, które ³¹cznie pobudzaj¹ limfocyty B do produkcji
i wydzielania immunoglobulin. Wydzielanie IL-1
stymuluje tak¿e histamina [17].
Szczególnie IL-6 uwa¿ana jest za jeden z g³ównych
mediatorów zapalenia i poza makrofagami wydziela j¹
szereg innych komórek [16]. Interleukina 6 jest
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wielofunkcyjn¹ limfokin¹, któr¹ wytwarzaj¹ monocyty,
makrofagi, fibroblasty, komórki ródb³onka,
keratynocyty, limfocyty T, a tak¿e niektóre komórki
nowotworowe. Transkrypcjê wzbudzaj¹ te same
czynniki, które indukuj¹ produkcjê i wydzielanie IL-1
lub TNF-α. IL-6 jest wiêc wydzielana ³¹cznie z innymi
cytokinami w sposób skoordynowany, ma to miejsce w
przebiegu infekcji bakteryjnych, po zadzia³aniu
endotoksyn bakteryjnych, leukotrienu LTB4, a ponad to
ka¿da z trzech wymienionych cytokin mo¿e pobudzaæ
produkcjê pozosta³ych dwóch. Na komórki docelowe IL-6
oddzia³ywuje poprzez swoiste rceptory, które nie reaguj¹
krzy¿owo z innymi cytokinami, a znajduj¹ siê na
komórkach odpowiedzi immunologicznej, hepatocytach,
fibroblastach. Geny dla ludzkiej IL-6 zmapowane zosta³y
na chromosomie 7 i 5, nietranskrybowany fragment genu
jest identyczny z funkcjonalnie podobnym fragmentem
mRNA dla lymfokin, cytokin i protoonkogenów.
Zidentyfikowano dwa bia³ka w cytoplazmie wielu
komórek, które powoduj¹ ekspresjê IL-6 mRNA,
nazwano je TNF-IL-6 lub te¿ j¹drowym czynnikiem
transkrypcyjnym dla IL-6. Obecnie wiadomo, ¿e do
regionów regulacyjnych genów dla cytokin jak: TNF,
IL-6, β-IFN, TIL-2 lub genów I i II klasy uk³adu HLA
oraz szeregu genów koduj¹cych bia³ka ostrej fazy
przy³¹cza siê kompleks NF-kB i reguluje transkrypcjê
wymienionych powy¿ej czynników. NF-kB nale¿y do
rodziny kappa immunoglobulin, sk³ada siê z dwóch
podjednostek IkB i NF-kB, jego budowa ma du¿e
podobieñstwo do protoonkogenu c-rel, znajduje siê w
cytozolu w kompleksie z inhibitorem IkB. Po zadzia³aniu
stymulatora nastêpuje dysocjacja inhibitora i NF-kB
wêdruje do j¹dra komórkowego, gdzie powoduje
uruchomienie transkrypcji. Glikokortykoidy, które
hamuj¹ wytwarzanie IL-6, dzia³anie swoje wywieraj¹
na poziomie transkrypcyjnym. Czynnik indukuj¹cy
transkrypcjê IL-6 zwany NF-IL-6 mRNA jest wytwarzany
w du¿ej iloci w nastêpstwie dzia³ania LPS, Il-1 i TNF,
które indukuj¹ go g³ównie w p³ucach, w¹trobie i nerkach,
za stymuluj¹ce dzia³anie IL-6 przejawia siê w w¹trobie,
gdzie IL-6 jest g³ównym stymulatorem wytwarzania
bia³ek ostrej fazy, których poziom narasta w przebiegu
zapalenia niezale¿nie od jego patogenezy.
Bia³ka ostrej fazy zjawiaj¹ siê bardzo wczenie
w czasie rozwoju gatunkowego i wiele z nich dzia³a jako
antyproteazy, opsoniny, czynniki krzepniêcia (fibrynogen)
lub gojenia siê ran. Obecnie wiadomo, ¿e produkcjê
bia³ek ostrej fazy wywo³aæ mog¹ nastêpuj¹ce cytokiny:
IL-6, IL-1, TNF, interferon-γ (IFN-γ), czynnik transformuj¹cy (TGF-α). Najsilniejsze dzia³anie wywiera
IL-6, która jako stymulator bia³ek ostrej fazy dzia³a
synegicznie z glikokortykosteroidami, które z jednej
strony zwiêkszaj¹ zawartoæ receptorów na hepatocytach,

z drugiej hamuj¹ wytwarzanie IL-6 przez monocyty.
Wzmo¿one wytwarzanie IL-6 stwierdzono w przebiegu
infekcji wirusowych, ostrych i przewlek³ych zapaleñ,
niektórych nowotworów, chorób autoimmunizacyjnych [7].
Transformuj¹cy czynnik wzrostu beta (TGF-β) ma kilka
isoform kodowanych na ró¿nych chromosomach, jest
peptydem o dwufunkcyjnej naturze silnych w³aciwociach prozapalnych oraz immunosupresyjnych.
Naturalnym ród³em TGF s¹ p³ytki krwi, w kr¹¿eniu
znajduje siê w postaci nieaktywnego kompleksu
po³¹czony niekowalencyjnie z glikozylowan¹ glikoprotein¹ i bia³kiem ³¹cz¹cym. Pó³okres trwania
w kr¹¿eniu tego kompleksu wynosi 90 min, postaæ
aktywna jest eliminowana w czasie kilku minut.
Kompleks ten mo¿e wi¹zaæ siê do komórek ródb³onka,
aktywacja nastêpuje po zadzia³aniu proteaz, w tym tak¿e
plazminy i katepsyn. Powoduje chemotaksjê granulocytów i makrofagów, ekspresjê integryn, pobudza
fagocytozê i wydzielanie enzymów proteolitycznych
i cytokin jak IL-1, TNF, IL-6. Pierwotnie uwa¿ano, ¿e
TGF-β jest immunosupresorem. Obecnie wiemy, ¿e
przypiesza tworzenie komórek wspomagaj¹cych TH1,
ma w³aciwoci kostymuluj¹ce na limfocyty T poprzez
kompleks TCR/CD3. Podawany przewlekle do kr¹¿enia
dzia³a immunosupresyjnie hamuj¹c ekspresje receptorów
dla IL-1, wzmaga wzrost limfocytów CD8, a hamuje
funkcje limfocytów CD4, hamuje proliferacjê limfocytów B i wydzielanie immunoglobulin, zwiêksza
podatnoæ ustroju na infekcje. Tak wiêc natychmiastowe
wydzielanie TGF-β po zadzia³aniu urazu, czy w nastêpstwie
reakcji immunologicznych wywiera silne bezporednie
i porednie dzia³anie prozapalne oraz immunosupresyjne
dzia³ania ogólnoustrojowe. TGF-β jest chemotaktyczny
dla fibroblastów, wzmaga syntezê kolagenu i fibrynonektyny, pobudza osteoklasty, hamuje wzrost komórek
nab³onkowych, ródb³onka, miêni g³adkich, limfocytów,
hamuje komórki hemopoetyczne, reakcje limfocytów na
allantygeny. Podany in vivo przypiesza gojenie siê ran
oraz angiogenezê [18, 19].
W miejscowych reakcjach zapalnych uczestnicz¹
inne czynniki wzrostu wydzielane przez komórki, bior¹ce
udzia³ w przebiegu zapalenia jak p³ytkowo-pochodny
czynnik wzrostu (PDGF), czynnik wzrostu nab³onka
i czynnik wzrostu fibroblastów (EGF, FGF), które
pobudzaj¹ wzrost fibroblastów, dzia³aj¹ na nie
chemotaktycznie, stymuluj¹ osteoklasty, a ponadto
specyficznie EGF pobudza wzrost komórek nab³onkowych i ródb³onkowych, FGF stymuluje fibroblasty.
Obecnie prowadzone s¹ intensywne badania nad ca³¹
rodzin¹ niskocz¹steczkowych cytokin zapalnych, które
uda³o siê wyosobniæ i sklonowaæ. Fizjologicznie bior¹
one udzia³ w procesach reparacyjnych, dzia³aj¹
chemotaktycznie na granulocyty i makrofagi. Uzyskanie
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ich w du¿ych ilociach metodami rekombinacyjnymi
mo¿e zaowocowaæ rezultatami nigdy w przyrodzie nie
wystêpuj¹cymi [20, 21].
Odrêbnego omówienia przy analizie reakcji
ustroju na bodce zapalnotwórcze wymaga udzia³
centralnego uk³adu nerwowego. W przypadku urazu ból,
który powstaje w nastêpstwie zadzia³ania na receptory
nocyceptywne czynników mechanicznych lub swoistych
stymulatorów jak: kininy czy leukotrieny poprzez drogi
dorodkowe i korê mózgow¹ pobudza orodki podwzgórzowe do wytwarzania hormonów peptydowych
odpowiedzialnych za uwalnianie hormonów tropowych
przysadki (CRF). Niektóre swoiste neuromediatory mog¹
pobudzaæ krwinki bia³e. Istniej¹ tak¿e oddzia³ywania
odwrotne; cytokiny i limfokiny produkowane przez
limfocyty bezporednio pobudzaj¹ podwzgórze. Nale¿¹
do nich wytwarzane przez makrofagi i limfocyty IL-1,
IL-6 i TNF-α. Równoczesne pobudzenie uk³adu
adrenergicznego powoduje uwalnianie neuropeptydów
Y i P, te za poprzez N-terminalny fragment ich moleku³y
uczynniaj¹ komórki tuczne do wydzielania histaminy
i produkcji leukotrienów. Tym samym nasilaj¹ proces
zapalny w sposób niezale¿ny od egzogennych patogenów
[22, 23, 24]. Podkreliæ nale¿y, ¿e uwalnianie histaminy
w reakcjach immunologicznych jest bardzo cile
uzale¿nione od jonów wapnia, nie obserwuje siê
natomiast takiej zale¿noci przy wydzielaniu neurogennym, co mo¿e sugerowaæ inn¹ drogê pobudzenia
komórki. W ziarnistociach wydzielniczych neuronów
czuciowych znajduje siê somatostatyna i substancja P,
uwalnianie ich nastêpuje po pobudzeniu aksonów,
wywieraj¹ one przeciwstawne oddzia³ywania.
Substancja P wzmaga przepuszczalnoæ naczyñ
krwiononych, pobudza proliferacjê limfocytów, nasila
syntezê immunoglobulin, poprzez specyficzne receptory
pobudza granulocyty i makrofagi do produkcji i wydzielania przez nie cytokin, enzymów i innych substancji,
dzia³a chemotaktycznie. Somatostatyna znosi te
wszystkie efekty oddzia³ywañ substancji P, dzia³a
dok³adnie przeciwstawnie [23, 24].
Równolegle uczynniony zostaje uk³ad przysadkowonadnerczowy, co powoduje, ¿e wraz z ACTH wytwarzane s¹ dzia³aj¹ce analgetycznie endorfiny i enkefaliny
[21], nastêpuje wzrost wytwarzania dzia³aj¹cych
przeciwzapalnie i immunosupresyjnie kortykoidów,
których mechanizm dzia³ania sprowadza siê miêdzy
innymi do hamowania wytwarzania leukotrienów, jak
i hamowania indukcji genu kolagenazy i obni¿enia jej
produkcji. Obserwuje siê tak¿e obni¿enie wytwarzania
steroidów p³ciowych. Jest te¿ wyrana wspó³zale¿noæ
pomiêdzy zapaleniem, a funkcjami centralnego uk³adu
nerwowego i gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego.
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Szczególn¹ rolê w procesach zapalnych, g³ównie
w ich ostrej fazie, spe³niaj¹ granulocyty, które w nastêpstwie
pobudzenia odpowiedzialne s¹ za szereg zjawisk
regulacyjnych i patologicznych. Schematycznie zestawiono je na ryc.4, któr¹ opracowano w oparciu
o publikacje [25, 26, 27, 28].
CZYNNIKI ETIOLOGICZNE
(superantygeny, antygeny, toksyny)
cytokiny zapalne*
TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, INF-γ

ZJAWISKO "PRIMING"
stymulacja

apoptoza
hamowanie (LPS, GM-CSF,
kortykosterydy)

wydzielanie

proteinazy, TNF-α, GM-CSF, IL-1, mediatory zapalenia
H 2O2, NO
ekspresja

receptorów, integryn, antygenów HLA
funkcja

produkcja wolnych rodników, cytokin, uczynnienie APC
efekty
zapalenie, uszkodzenie tkanek, prezentacja antygenu,
fagocytoza, procesy naprawy i gojenia

Ryc. 4. Nastêpstwa pobudzenia granulocytów w procesie
zapalenia.

Niektóre mediatory humoralne zapalenia zestawiono
poni¿ej:
Rodzaj
moleku³y

Komórki
wydzielaj¹ce

IL-1, TNF−α, granulocyty,
makrofagi, limfocyty
limfocyty,
IL-6
makrofagi
granulocyty
granulocyty,
Proteazy
makrofagi
granulocyty,
Wolne
makrofagi
rodniki
Tlenki azotu makrofagi,
granulocyty,
endotelium,
hepatocyty
makrofagi,
G-CSF i
granulocyty
GM-CSF
Erytropoetyna makrofagi

Narz¹dy docelowe
ródb³onek naczyñ, w¹troba,
uk³ad immunologiczny, mózg
komórki szpiku, w¹troba
uszkodzenie cianek naczyñ
krwiononych
uszkodzenie bia³ek, komórek,
dzia³anie bakteriobójcze tlenu
dzia³anie cytotoksyczne
i bateriobójcze
szpik kostny
szpik kostny
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