Alergia Astma
Immunologia,
9(4), xxx K., ¯ebrowska A. Rola cytokin w patomechanizmie chorób pêcherzowych
Waszczykowska
E.,2004,
Wysoczañska

179
IMMUNOLOGIA KLINICZNA

Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), 179-186

Rola cytokin w patomechanizmie chorób pêcherzowych
The role of cytokines in the pathogenesis of autoimmune bullous
skin disease
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Pemfigoid, pêcherzyca i choroba Duhringa nale¿¹ do grupy chorób
pêcherzowych rozwijaj¹cych siê w wyniku procesu autoimmunizacji.
Patomechanizm powstawania zmian skórnych w przebiegu tych
jednostek chorobowych nie jest do koñca poznany. Podobnie jak
w innych chorobach o pod³o¿u autoimmunologicznym, bierze siê pod
uwagê rolê odpowiedzi humoralnej i komórkowej. Po³¹czenie
przeciwcia³a z autoantygenem jest induktorem wielu reakcji, takich
jak: uczynnienie uk³adu dope³niacza, infiltracja i aktywacja komórek
zapalnych (g³ównie eozynofilów, neutrofilów i limfocytów T) oraz
komórek stacjonarnych (keratynocytów, komórek tucznych).
Pobudzone komórki uwalniaj¹ szereg mediatorów (m. in. cytokiny),
które zapocz¹tkowuj¹ kaskadê reakcji prowadz¹cych do uszkodzenia
tkanek i powstania pêcherzy. W literaturze pojawia siê coraz wiêcej
doniesieñ dotycz¹cych oznaczeñ poziomu wybranych cytokin
w surowicy, p³ynie pobranym z pêcherzy oraz w tkankach pobranych
z okolic zmian chorobowych od pacjentów z chorobami pêcherzowymi.
Blokowanie wydzielania cytokin odgrywaj¹cych istotn¹ rolê
w patomechanizmie rozwoju zmian skórnych w chorobach
pêcherzowych stworzy³oby nowe mo¿liwoci w leczeniu tych chorób.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), 179-186

Bullous pemphigoid, pemphigus and dermatitis herpetiformis
belong to the group of bullous skin diseases associated with autoimmune
processes. Precise mechanism of skin lesions formation in these diseases
is still unknown. Like with other autoimmunological diseases the role
of cell- and antibody-mediated immune reactions should be considered.
Antigen-antibody reaction induces many processes such as: activation
of complement and inflammatory cells (eosinophils, neutrophils and
T-cells) as well as induction of stationary cells (keratynocytes and
mast cells). Induced cells release large amounts of mediators such as
cytokines which initiate a cascade of reactions leading to tissue damage
and blister formation. There are many reports related to cytokine
concentration in serum, blister fluid and lesional tissue in patients
with bullous skin diseases. Inhibition of cytokines, which play an
important role in pathomechanism of blister formation associated with
autoimmune bullous diseases, may provide new therapeutic options.
Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(4), 179-186
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Choroby pêcherzowe zaliczamy do chorób autoimmunologicznych swoistych narz¹dowo, rozwijaj¹cych siê
w wyniku zaburzenia tolerancji w³asnych antygenów. Charakteryzuj¹ siê one obecnoci¹ przeciwcia³ skierowanych
przeciwko strukturom desmosomalnym i antygenom powierzchniowym keratynocytów (dermatozy pêcherzowe
akantolityczne) lub przeciwko strukturom pó³desmosomów
i b³ony podstawnej (dermatozy pêcherzowe podnaskórkowe). W obrazie klinicznym obserwujemy obecnoæ
wykwitów pêcherzowych i pêcherzykowych w obrêbie
skóry i/lub b³on luzowych. W zale¿noci od miejsca tworzenia siê pêcherzy, choroby pêcherzowe mo¿emy podzieliæ na dwie grupy: ródnaskórkowe (akantolityczne), do

których zaliczamy wszystkie odmiany pêcherzycy oraz
podnaskórkowe, obejmuj¹ce opryszczkowe zapalenie skóry (chorobê Duhringa), pemphigoid (BP), nabyte pêcherzowe oddzielanie siê naskórka (EBA) oraz linijn¹ IgA
dermatozê pêcherzow¹ (LABD). Rozpoznanie kliniczne
tych chorób, z racji ich rzadkiego wystêpowania, jest trudne. Pe³na diagnostyka opiera siê na badaniach immunopatologicznych oraz badaniu histologicznym. Wykazanie
w surowicy obecnoci kr¹¿¹cych autoprzeciwcia³ i charakter z³ogów immunologicznych w badaniu immunopatologicznym bezporednim oraz lokalizacja pêcherzy w badaniu histopatologicznym umo¿liwiaj¹ postawienie prawid³owej diagnozy.
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Patomechanizm powstania pêcherzy
Patomechanizm powstawania pêcherzy w przebiegu
chorób pêcherzowych nie jest do koñca poznany. Teoria
przypisuj¹ca g³ówn¹ rolê obecnoci przeciwcia³ jest coraz czêciej odrzucana gdy¿ udowodniono, ¿e sama obecnoæ przeciwcia³ nie jest wystarczaj¹ca do rozwoju zmian
pêcherzowych. Obecnie uwa¿a siê, ¿e reakcja antygenprzeciwcia³o uruchamia kaskadê reakcji prowadz¹cych do
przerwania po³¹czeñ miêdzykomórkowych i utworzenia
pêcherzy. Po³¹czenie przeciwcia³a z autoantygenem indukuje powstanie nacieku zapalnego sk³adaj¹cego siê w g³ównej mierze z eozynofilów, neutrofilów i limfocytów T. Pobudzone komórki nacieku wydzielaj¹ cytokiny, z których
wiele zapocz¹tkowuje aktywacjê innych komórek zapalnych. Cytokiny uwalniane s¹ równie¿ przez keratynocyty.
W efekcie mamy do czynienia ze z³o¿on¹ sieci¹ cytokinow¹ obecn¹ w rodowisku, w którym powstaj¹ pêcherze.
Zagadnienie to jest ciekawe w kontekcie chorób pêcherzowych, gdy¿ pojawia siê coraz wiêcej badañ wykazuj¹cych obecnoæ zwiêkszonej lub zmniejszonej iloci okrelonych cytokin w surowicy, p³ynie pobieranym z pêcherzy
oraz wycinkach z okolicy zmian pêcherzowych [1].
Pêcherzyca
Pêcherzyca jest przewlek³¹, autoimmunologiczn¹ chorob¹ skóry, charakteryzuj¹c¹ siê histologicznie wystêpowaniem ródnaskórkowych pêcherzy. Cech¹ charakterystyczn¹ tej jednostki jest obecnoæ akantolizy czyli zniszczenia po³¹czeñ miêdzy keratynocytami. W wyniku po³¹czenia przeciwcia³a z antygenami, keratynocyty trac¹
zdolnoci adhezyjne, co prowadzi do akantolizy i powstania pêcherzy. Klinicznym odzwierciedleniem tego procesu jest wystêpowanie w aktywnym okresie choroby objawu Nikolskiego czyli spe³zania naskórka w wyniku delikatnego nawet urazu. W surowicy chorych obecne s¹
przeciwcia³a klasy IgG, rzadziej IgA, skierowane przeciwko strukturom desmosomalnym (mostki ³¹cz¹ce keratynocyty) oraz antygenom powierzchniowym keratynocytów. Przeciwcia³a te obecne s¹ tak¿e w postaci z³ogów
na powierzchni keratynocytów u wszystkich pacjentów
w aktywnym okresie choroby. G³ównym autoantygenem
jest kadheryna  desmogleina III [2] glikoproteina przezb³onowa o ciê¿arze cz¹steczkowym 130 kDa oraz desmogleina I  160 kDa. W pêcherzycy  modelowej chorobie autoimmunologicznej, istnieje korelacja pomiêdzy poziomem wykrywanych przeciwcia³ a nasileniem choroby.
Pêcherzyca wystêpuje w kilku odmianach klinicznych:
pêcherzyca zwyk³a (pemphigus vulgaris  PV) to najciê¿sza odmiana pêcherzycy, w której zmiany wystêpuj¹
w skórze oraz na b³onach luzowych. Pêcherze powstaj¹
na pod³o¿u skóry zmienionej rumieniowo oraz w skórze
pozornie zdrowej; odmiana pêcherzycy zwyk³ej  pêcherzyca bujaj¹ca (pemhigus vegetans) charakteryzuje siê
obecnoci¹ przeros³ych, brodawkuj¹cych tworów w fa³-

dach pachwinowych, w do³ach pachowych oraz w okolicach czêsto dra¿nionych (czerwieñ wargowa). W pêcherzycy liciastej (pemphigus foliaceus  PF), w której
akantoliza dotyczy górnych warstw naskórka, tu¿ pod
warstw¹ rogow¹, dominuj¹cymi zmianami s¹ nad¿erki oraz
z³uszczanie. Pêcherze s¹ wiotkie i ³atwo pêkaj¹, a b³ony
luzowe wolne s¹ od zmian chorobowych. PF mo¿e wystêpowaæ w odmianach: rumieniowatej, ³ojotokowej
i opryszczkowatej. Poza tym wyró¿nia siê jeszcze pêcherzycê paraneoplastyczn¹ oraz pêcherzycê ze z³ogami IgA.
Pemfigoid (bullous pemphigoid  BP)
Jest to przewlek³a dermatoza pêcherzowa charakteryzuj¹ca siê wystêpowaniem pêcherzy podnaskórkowych,
nacieku zapalnego w skórze, z³ogów immunoglobulin IgG
(rzadziej innych klas) oraz sk³adników dope³niacza wzd³u¿
b³ony podstawnej naskórka. Klinicznie pêcherze s¹ dobrze napiête, twarde i pojawiaj¹ siê w skórze pozornie
niezmienionej lub zmienionej rumieniowo, rzadko pojawiaj¹
siê równie¿ na b³onach luzowych. Zmiany skórne mog¹
byæ wielopostaciowe: pêcherze, pêcherzyki, rumienie i b¹ble pokrzywkowe. Wysiewom zmian mo¿e towarzyszyæ
wi¹d i pieczenie skóry. Pemfigoid wystêpuje w kilku odmianach klinicznych: pemfigoid pêcherzowy, pêcherzykowy, zlokalizowany, ³ojotokowy, guzkowy erytrodermiczny, bliznowaciej¹cy oraz pemfigoid ciê¿arnych. Wspóln¹
cech¹ wszystkich odmian klinicznych jest obecnoæ przeciwcia³ IgG (rzadko innych klas) skierowanych przeciwko sk³adnikom b³ony podstawnej. G³ównymi autoantygenami s¹ bia³ka hemidesmosomalne oznaczane jako BP180
oraz BP230. Najistotniejsz¹ rolê odgrywa antygen BP180
bêd¹cy przezb³onow¹ glikoprotein¹ [3]. Najbardziej immunogennym jej fragmentem jest domena zewn¹trzkomórkowa NC16A. Miano przeciwcia³ skierowanych przeciwko temu fragmentowi koreluje z aktywnoci¹ choroby. Antygen BP230 nale¿¹cy do rodziny bia³ek zwanych
plakinami, zlokalizowany wewn¹trzkomórkowo, zwi¹zany jest z p³ytk¹ (blaszk¹) hemidesmosomaln¹ [4]. Diagnostyka immunologiczna BP opiera siê na badaniu immunofluorescencyjnym bezporednim (direct immunofluorescence  DIF), w którym wykrywa siê z³ogi przeciwcia³ IgG na granicy skórno-naskórkowej oraz na badaniu
immunofluorescencyjnym porednim (indirect immunofluorescence  IIF), w którym wykrywa siê kr¹¿¹ce
w surowicy przeciwcia³a skierowane przeciwko antygenom b³ony podstawnej naskórka (basement membrane
zone  BMZ).
Opryszczkowate zapalenie skóry (choroba Duhringa, dermatitis herpetiformis, DH)
Jest przewlek³¹ chorob¹ pêcherzow¹ charakteryzuj¹c¹ siê obecnoci¹ ziarnistych z³ogów IgA w brodawkach skórnych i/lub wzd³u¿ b³ony podstawnej. Choroba
indukowana jest przez spo¿ywanie glutenu, i podobnie jak
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w celiakii, w jej przebiegu mog¹ byæ obecne zmiany
w obrêbie b³ony luzowej jelit, jednak o du¿o mniejszym
nasileniu ni¿ w celiakii [5]. Po zastosowaniu diety eliminacyjnej negatywizuj¹ siê przeciwcia³a skierowane przeciwko endomysium miêni g³adkich (IgAEmA), bêd¹ce
markerem glutenozale¿nej enteropatii. Dopiero po oko³o
pó³ roku jej stosowania cofaj¹ siê zmiany skórne.
Klinicznie opryszczkowate zapalenie skóry charakteryzuje siê obecnoci¹ swêdz¹cej polimorficznej osutki (pêcherzyki, grudki, rumienie, b¹ble pokrzywkowe) z predylekcj¹ do zajmowania okrelonych czêci cia³a, takich jak:
poladki, kolana, ³okcie, okolica miêdzy³opatkowa, twarz
oraz ow³osiona skóra g³owy. B³ony luzowe s¹ wolne od
zmian chorobowych. Diagnostyka opiera siê na wykazaniu obecnoci w surowicy przeciwcia³ IgAEmA. W bezporednim badaniu immunofluorescencyjnym z okolic chorobowo zmienionej skóry, a g³ównie skóry pozornie zdrowej okolic nadgarstka i poladka, wykrywa siê ziarniste
z³ogi IgA, zlokalizowane w szczytach brodawek skórnych.
Czasami z³ogi te mo¿na równie¿ obserwowaæ wzd³u¿ b³ony
podstawnej. Oprócz IgA w tych samych miejscach obserwuje siê czasem z³ogi sk³adnika C3 dope³niacza. W badaniu histopatologicznym obecny jest oko³onaczyniowy
naciek limfocytów i monocytów, a tak¿e nagromadzenie
neutrofilów i eozynofilów w brodawkach skórnych we
wczesnym okresie zmian oraz pêcherze podnaskórkowe
i mikroropnie neutrofilowe Pierrarda w szczytach brodawek skórnych w zmianach dojrza³ych [6,7].
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temowo w surowicy. Istniej¹ du¿e ró¿nice w otrzymywanych wartociach poziomu cytokin w ró¿nych badaniach.
Przypuszcza siê, ¿e wynikaj¹ one z ró¿nego czasu tworzenia siê pêcherza [8], ciê¿koci choroby oraz od ró¿nych metod ich oznaczania (u¿ycie ró¿nych przeciwcia³).
Rodzinê limfocytów Th mo¿na podzieliæ w zale¿noci
od profilu wydzielanych cytokin na dwie grupy: limfocyty
Th1 oraz limfocyty Th2. Th1 profil cytokinowy zaanga¿owany jest w wiele chorób o pod³o¿u autoimmunologicznym i charakteryzuje siê dominacj¹ nastêpuj¹cych cytokin: IL-2, IFN-γ, IL-12, TNF-β. Th2 profil cytokinowy odgrywa istotn¹ rolê w rozwoju i podtrzymaniu procesu zapalnego w przebiegu chorób alergicznych, jest charakterystyczny dla chorób atopowych i innych alergicznych, a dominuj¹cymi cytokinami s¹: IL-4, IL-5,IL-6 IL-10, IL-13 [9].
Okrelenie profilu cytokinowego w przebiegu chorób
pêcherzowych skóry jest przedmiotem badañ wielu orodków. Lin i wsp. [10] wykazali, ¿e limfocyty T we wczesnej fazie immunizacji wydzielaj¹ cytokiny o profilu Th2.
Podobne wyniki otrzymali Caproni i wsp. [11] oznaczaj¹c
metodami: immunohistochemiczn¹ oraz RT-PCR (Reverse Transcriptase - Polymerase Chain Reaction) ekspresjê dominuj¹cych cytokin i obecnoæ markerów zapalenia (granulocyty, komórki tuczne) w PV i PF w skórze
zmienionej chorobowo i niezmienionej. We wszystkich
próbkach pobranych ze skóry zmienionej dominowa³ profil cytokin Th2. Rico i wsp. [9] oznaczali cytokiny o profilu Th1 (IL-2, IFN-γ) i Th2 (IL-4, IL-5, IL-13) w biopsjach tkanek pobranych z okolic pêcherzy od pacjentów
Rola cytokin w chorobach pêcherzowych
z BP i PV u¿ywaj¹c technik immunohistochemii i hybryCytokiny s¹ ma³ymi cz¹steczkami glikoproteinowymi dyzacji in situ. Wyniki wskazuj¹ na wyran¹ dominacjê
o niskiej masie cz¹steczkowej, wydzielanymi przez akty- profilu cytokinowego Th2 w przebiegu BP oraz obecnoæ
wowane komórki (limfocyty T, B, NK, makrofagi, komórki profilu mieszanego Th1/Th2 w PV [9]. Dominacja profilu
Langerhansa i inne komórki zaanga¿owane w przekazy- Th2 (obecne IL-4, IL-5, IL-13) w BP jest o tyle ciekawa
wanie informacji miêdzy komórkami). Jest to grupa bar- i nietypowa, ¿e w grupie chorób autoimmunologicznych
dzo niejednorodna pod wzglêdem budowy chemicznej, swoistych narz¹dowo (RZS, LE, SM, miastenia gravis)
a sklasyfikowanie ich do jednej grupy jest pojêciem jedy- dominuj¹cym profilem cytokinowym jest Th1. Byæ mo¿e
nie czynnociowym. Cytokiny reguluj¹ wiêkszoæ proce- poziom uwalnianych cytokin zale¿y od czasu trwania chosów biologicznych komórek. Porednicz¹ w przekazywa- roby (pacjenci w tym badaniu poddani byli biopsji we
niu sygna³u miêdzy komórkami, indukuj¹ wzrost komó- wczesnym etapie choroby), jej aktywnoci oraz zastosorek, ró¿nicowanie, chemotaksjê, aktywacjê, wzmagaj¹ cy- wanej terapii. Ci sami autorzy wykazali obecnoæ profilu
totoksycznoæ oraz uczestnicz¹ w regulacji odpornoci mieszanego Th1/Th2 w PV (obecne IL-2, IFN-γ, IL-4
i procesach krwiotworzenia. S¹ one mediatorami reakcji i nieoznaczalny poziom IL-5 i IL-13 [9]. Inne badania Bazapalnych i immunologicznych. Ze wzglêdu na pe³nion¹ roni i wsp. [12] sugeruj¹, ¿e w ostrej fazie pêcherzycy
funkcjê, cytokiny mo¿emy podzieliæ na kilka grup: interfe- dominuje profil Th1 (IL-6, IFN-γ), natomiast w fazie przerony, chemokiny, interleukiny, cytokiny bior¹ce udzia³ w he- wlek³ej zmniejsza siê poziom IFN-γ, a zwiêksza IL-10,
mopoezie. Inny podzia³ bior¹cy pod uwagê udzia³ cytokin która jest cytokin¹ Th2 [12]. Odwrotne stanowisko zajw procesie zapalnym dzieli je na cytokiny przeciwzapalne muje Hertl [13] uwa¿aj¹c, ¿e w PV i BP autoreaktywne
i prozapalne (monokiny). Cytokiny prozapalne, TNF-α czy limfocyty T CD4 rozpoznaj¹ epitopy zewn¹trzkomórkoIL-1 odpowiedzialne s¹ za podtrzymywanie stanu zapal- wych fragmentów desmogleiny 3 i antygenu BP180 i ponego w przebiegu wielu chorób autoimmunizacyjnych. woduj¹ preferencyjnie uwalnianie profilu cytokin Th2.
W chorobach pêcherzowych aktywnoæ cytokin proza- Wykazano, ¿e przeciwcia³a IgG4- zale¿ne od odpowiedzi
palnych obserwuje siê zarówno lokalnie w miejscach Th2 przewa¿aj¹ w aktywnym okresie choroby, podczas
zmian chorobowych, w p³ynie pobranym z pêcherzy lub gdy przeciwcia³a IgG1-zale¿ne od odpowiedzi Th1 wyw tkankach pobranych z okolic zmian skórnych, jak i sys- stêpuj¹ g³ównie w okresie przewlek³ym tych chorób [13].
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Giomi i wsp. [14] badaj¹c ekspresjê tkankow¹ cytokin
w przebiegu BP technikami immunohistochemicznymi oraz
hybrydyzacj¹ in situ, wykazali, ¿e w rozwiniêtej fazie
choroby obserwuje siê mieszany profil cytokin. Autorzy
wykazali zwiêkszon¹ ekspresjê cytokin Th1: IFN-γ i IL-2,
Th2: IL-4 i IL-5 oraz Th3 TGF-β [14]. Najmniej doniesieñ na temat dominuj¹cego profilu cytokinowego dotyczy opryszczkowatego zapalenia skóry. Caproni i wsp.
[7] metod¹ immunohistochemiczn¹ oraz RTPCR wykazali zwiêkszon¹ ekspresjê cytokin o profilu Th2 (IL-4
i IL-5) w tkankach pobranych z obszarów zmian skórnych pacjentów z DH.
Cytokiny a pemfigoid
W badaniu histologicznym u chorych na BP w miejscu zmian chorobowych obserwuje siê naciek komórek
zapalnych, z³o¿ony g³ównie z eozynofilów, limfocytów i histiocytów. Uwa¿a siê, ¿e uszkodzenie tkanek mo¿e byæ
zale¿ne od obecnoci eozynofilów, których aktywacja
powoduje uwalnianie toksycznych ziarnistoci tj. ECP
(eosinophilis cationic protein), MBP (major basic protein) oraz peroksydazê neutrofilow¹ [15]. W wietle tej
teorii istotne jest poszukiwanie czynników chemotaktycznych zwiêkszaj¹cych rekrutacjê eozynofilów w obszar
zmian skórnych. Najlepiej poznanym chemoantraktantem
oraz kluczowym czynnikiem ró¿nicowania i aktywacji
eozynofilów jest IL-5. Interleukina ta wytwarzana przez
limfocyty Th2 i komórki tuczne, bierze udzia³ w aktywacji
limfocytów B i produkcji przeciwcia³ IgA, jest te¿ czynnikiem wzrostu i ró¿nicowania eozynofilów oraz komórek
tucznych [16]. IL-5 indukuje apoptozê eozynofilów i uwalnianie z nich toksycznych ziarnistoci [17,18]. Jej podwy¿szony poziom w surowicy, p³ynie pêcherzowym i tkankach oko³opêcherzowych w aktywnym okresie choroby
potwierdzaj¹ liczne badania [9,14,15,19,20,21]. Potencjalnym chemoatraktantem i aktywatorem eozynofilów jest
kooperuj¹ca z IL-5 eotaksyna. Jest to nale¿¹ca do grupy
C-C chemokina, której zwiêkszon¹ ekspresjê zaobserwowano w chorobach z naciekiem eozynofilowym, takich
jak: astma oskrzelowa, przewlek³e zapalenie zatok czy
AZS. Wyniki badañ Shrikhande i wsp. [15] wykaza³y
znacznie podwy¿szone stê¿enie tej chemokiny zarówno
w zmianach pêcherzowych (p³ynie pobranym z pêcherzy), jak i w surowicy pacjentów z BP w porównaniu
z grup¹ kontroln¹. Podobne rezultaty badañ otrzymali Wakugawa i wsp. [22], którzy dodatkowo wykazali korelacjê miêdzy poziomem eotaksyny w p³ynie pêcherzowym
oraz liczb¹ eozynofilów obecnych w tym p³ynie. W przeprowadzonym przez nich badaniu immunohistochemicznym ekspresja eotaksyny w keratynocytach wokó³ zmian
pêcherzowych by³a znacznie podwy¿szona w stosunku
do grupy porównawczej. Eotaksyna w kooperacji z IL-5
wywo³uje i nasila dojrzewanie i aktywacjê eozynofilów
w szpiku kostnym oraz ich gwa³towny wyrzut do kr¹¿enia. Gerber i wsp. stwierdzili, ¿e receptor CCR3 dla eotak-

syny wykazuje selektywn¹ ekspresjê na limfocytach Th2
[23]. Znaczenie tej chemokiny mo¿e byæ wiêc istotne nie
tylko ze wzglêdu na jej dzia³anie chemotaktyczne w stosunku do eozynofilów, ale tak¿e limfocytów Th2. Z kolei
uwalnianie z limfocytów Th2 cytokin: IL-4, IL-5, IL-13
mo¿e w mechanizmie sprzê¿enia zwrotnego powodowaæ
wzrost stê¿enia eotaksyny. Badaj¹c patomechanizm powstawania pêcherzy w przebiegu BP nie sposób pomin¹æ
istotnej roli jak¹ odgrywaj¹ limfocyty T. Wiadomo, ¿e limfocyty T zw³aszcza o profilu Th2 zwiêkszaj¹ produkcjê
przeciwcia³ oddzia³uj¹c na limfocyty B. Limfocyty T s¹
jednymi z pierwszych komórek nacieku zapalnego rozwijaj¹cego siê w obrêbie zmian skórnych w BP [9]. Udowodniono równie¿, ¿e sama obecnoæ przeciwcia³ nie jest
wystarczaj¹ca do indukcji zmian pêcherzowych [24].
Pobudzone limfocyty T uwalniaj¹ miêdzy innymi sCD4
oraz sCD8. Poziom tych cz¹stek w surowicy koreluje
z aktywnoci¹ wielu chorób o pod³o¿u immunologicznym,
zapalnym i infekcyjnym. Sun i wsp. [1] badali poziom tych
cz¹stek w p³ynie pêcherzowym oraz poszukiwali zale¿noci miêdzy ich stê¿eniem a stê¿eniem okrelonych cytokin. Stosuj¹c metodê ELISA wykazali oni zwiêkszony
poziom sCD4 oraz w nieco mniejszym stopniu sCD8
w p³ynie pêcherzowym pacjentów z BP. Autorzy zaobserwowali tak¿e odwrotn¹ korelacjê pomiêdzy poziomem
sCD4 i IL-10 oraz dodatni¹ korelacjê miêdzy poziomem
sCD8 a poziomem IL-8 w p³ynie pêcherzowym pacjentów z BP. Wynik taki potwierdza immunosupresyjne dzia³anie IL-10 na limfocyty T. Ostatnio podkrela siê rolê
IL-10 w patogenezie ró¿nych chorób zapalnych i autoimmunologicznych. Jej ród³em mog¹ byæ zarówno limfocyty Th2, makrofagi, jak i keratynocyty. Wydaje siê, ¿e cytokina ta mo¿e odgrywaæ wiêc istotn¹ rolê w hamowaniu
zapalenia rozwijaj¹cego siê przy udziale limfocytów T.
IL-10 pobudza odpowied limfocytów Th2, hamuje odpowied limfocytów Th1 i aktywuje limfocyty B. W badaniu Sun i wsp. [1] nie potwierdzili wyników przedstawionych przez Schmidta i wsp. [25] dotycz¹cych zwiêkszonego poziomu IL-10 w p³ynie pêcherzowym w stosunku
do poziomu tej interleukiny w surowicy tych samych chorych. Podobne wyniki dotyczy³y IL-6 oraz TNF-α [1].
Wykazano tak¿e obecnoæ korelacji miêdzy poziomem
sCD8 a poziomem IL-8. Poziom IL-8 w p³ynie pêcherzowym by³ istotnie wy¿szy w porównaniu z surowic¹ pacjentów, jak równie¿ grup¹ porównawcz¹ osób zdrowych.
Wyniki te potwierdzaj¹ wczeniejsze badania Ameglio
i wsp. [26]. W tym samym badaniu wykazano zwiêkszony poziom IL-8 tak¿e w p³ynie pobranym z pêcherzy
sztucznie wytworzonych w mechanizmie ssania, co sugeruje, ¿e podwy¿szony poziom IL-8 mo¿e byæ niezale¿ny od sposobu w jakim powstaj¹ pêcherze.
IL-8 jest najlepiej poznan¹ α-chemokin¹ o silnych w³aciwociach chemotaktycznych w stosunku do neutrofilów, limfocytów i monocytów [12]. Schmidt i wsp. [27]
wykazali du¿o wy¿sze stê¿enia IL-8 w p³ynie pêcherzowym
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w porównaniu z surowic¹ tych samych pacjentów, co
sugeruje miejscowe uwalnianie tej cytokiny w trakcie
powstawania pêcherzy. Wykrycie IL-8 w p³ynie pêcherzy wytworzonych przez ssanie jest zgodne z dotychczasowymi doniesieniami Kuhna [28]. Autor ten bada³ poziom IL-8 w takich pêcherzach w ci¹gu 24 godzin. W ci¹gu
pierwszych 5 godzin nie zaobserwowano ró¿nic w poziomie uwalnianej IL-8. Znamienny wzrost uwalniania IL-8
nastêpowa³ miêdzy 8 a 24 godzin¹. ród³em IL-8 mog¹
byæ komórki stacjonarne skóry: keratynocyty, fibroblasty,
komórki endothelium, komórki tuczne lub nap³ywaj¹ce
z kr¹¿enia monocyty/makrofagi, limfocyty T czy neutrofile. Wszystkie te komórki obserwuje siê w miejscach
zmian skórnych w przebiegu BP. Kristensen i wsp. [29]
stosuj¹c metody biologii molekularnej nie wykazali obecnoci mRNA dla IL-8 w naskórku pobranym z pêcherzy,
co sugeruje, ¿e ród³em IL-8 nie s¹ prawdopodobnie komórki stacjonarne. Wysoki poziom IL-8 w przeciwieñstwie do wiêkszoci innych cytokin utrzymuje siê d³u¿ej
w miejscach zmian skórnych, co wynika z opornoci IL-8
na proteazy degraduj¹ce. Zupe³nie inne wyniki otrzyma³
w swoim badaniu nad IL-8 oraz Bornscheuer [30]. Stosuj¹c metodê immunohistochemii przy u¿yciu przeciwcia³
przeciwko IL-8 oraz RATNES nie znalaz³ ró¿nic w ekspresji tych chemokin w skórze osób zdrowych oraz pacjentów z BP, PV, DH [30].
Badania japoñskiej grupy Teraki i wsp. [31] nad rol¹
cytokin w patomechanizmie rozwoju zmian skórnych udowadniaj¹, ¿e zwiêkszony poziom IL-4 oraz IL-13 w surowicy oraz w p³ynie pêcherzowym pacjentów z BP jest
wynikiem uwalniania tych cytokin z limfocytów T. Wyniki te otrzymano stosuj¹c metodê cytofluorymetrii przep³ywowej, a wiêkszoæ badañ nad cytokinami w chorobach pêcherzowych przeprowadzanych jest w oparciu
o metodê ELISA. Jednoczenie ci sami autorzy zaobserwowali istotny spadek poziomu IL-13 po terapii kortykosteroidowej oraz zwiêkszone stê¿enie IL-10 w okresie
remisji BP.
Schmidt i wsp. [32] przeprowadzili eksperyment in
vitro na hodowli ludzkich keratynocytów (normal human epidermal keratinocytes  NHEK) inkubowanych
w rodowisku przeciwcia³ IgG pobranych od pacjentów
z BP lub królików immunizowanych rekombinowan¹
ludzk¹ BP180-NC16A. Celem badania by³o sprawdzenie hipotezy sugeruj¹cej, ¿e reakcja antygen-przeciwcia³o BP180 wywo³uje sygna³ transdukcji prowadz¹cy do
uwalniania prozapalnych cytokin z komórek keratynocytów. Na podstawie wykonanych oznaczeñ stwierdzono
zwiêkszony poziom (zale¿ny od czasu) IL-6 oraz IL-8 w porównaniu z grup¹ porównawcz¹, natomiast poziom innych
badanych cytokin: TNF-α, IL-1α, β, IL-10 by³ nieoznaczalny. Wyniki te potwierdzono obecnoci¹ mRNA dla IL-6
i IL-8 [32].
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Wyranie zwiêkszone stê¿enie IL-6 oraz w mniejszym
stopniu zwiêkszony poziom TNF-α u pacjentów z BP zaobserwowali tak¿e Rhodes i wsp. [33]. IL-6 aktywuje
limfocyty T i B oraz indukuje migracjê limfocytów in vitro, wp³ywa na zwiêkszone uwalnianie bia³ek ostrej fazy.
Jej ród³em s¹ prawdopodobnie makrofagi i keratynocyty. TNF-α za aktywuje oraz nasila adhezjê neutrofilów,
stymuluje limfocyty T oraz wp³ywa na uwalnianie prostaglandyn oraz innych cytokin np. IL-6. Badania u tych samych pacjentów wykaza³y du¿o wy¿sze stê¿enia IL-6
i TNF-α w p³ynie pêcherzowym ni¿ w surowicy [33].
Zarówno w PV, jak i w BP, oprócz z³ogów przeciwcia³ i komplementu obserwuje siê obecnoæ nacieku komórkowego z³o¿onego z leukocytów, eozynofilów, neutrofilów, monocytów/makrofagów i trombocytów. W BP
zaobserwowano zwiêkszon¹ akumulacjê bazofilów i komórek tucznych, a tak¿e z³ogów IgE w b³onie podstawnej
oraz zwiêkszony poziom IgE w surowicy i p³ynie pobranym z pêcherzy [34]. Uznaje siê, ¿e akantoliza jest wynikiem obecnoci endogennych proteinaz aktywowanych
w reakcji immunologicznej [35]. Badania Grando i wsp.
[5] wykaza³y obecnoæ mediatorów zapalnych w p³ynie
pêcherzowym pacjentów z PV i BP. Autorzy brali pod
uwagê zarówno czas powstania pêcherzy, jak i trwania
choroby. Wydaje siê, ¿e pocz¹tkowo wysoki poziom IL-1
w p³ynie pêcherzowym mo¿e byæ wynikiem aktywnoci
komórek prezentuj¹cych antygen (równie¿ keratynocytów). Aktywnoæ IL-1 wykazuj¹cej zdolnoæ aktywacji
endoproteaz stymuluje produkcjê i sekrecjê bia³ek ostrej
fazy. W wie¿o powsta³ych pêcherzach oznaczono tak¿e
wysoki poziom eikozanoidów. Uwalniane metabolity kwasu arachidonowego bezporednio wp³ywaj¹ na zmniejszenie poziomu IL-1. Naciek za komórek zapalnych w okolicy skóry zmienionej jest wynikiem chemotaktycznego
dzia³ania mediatorów pierwszej fazy: cytokin, eikozanoidów i enzymów [5].
Badania Schmidta i wsp. [25] przy u¿yciu metody ELISA
wykaza³y zwiêkszon¹ ekspresjê IL-4, IL-6 IL-10 w p³ynie
pêcherzowym, natomiast poziom innych cytokin IL-3
i GM-CSF by³ taki sam jak w grupie porównawczej [25].
Przeprowadzone badania u pacjentów z BP, w których poszukiwano zale¿noci miêdzy aktywnoci¹ choroby a poziomem okrelonych cytokin, wykaza³y korelacjê
miêdzy iloci¹ zmian skórnych (nasileniem choroby) a poziomem IL-6 i TNF-α w surowicy chorych [36]. Wyniki
badañ Inaoki i Takehara [19], w których zaobserwowano
istotne zmniejszenie siê poziomu IL-6 oraz IL-8 w surowicy u pacjentów po leczeniu sugeruj¹, ¿e cytokiny te
mog¹ byæ wskanikami aktywnoci choroby. W tym samym badaniu nie wykazano zwiêkszonego w surowicy
poziomu IL-2, IL-4, IL-13, sIL2R ani sCD23. Z kolei
Engineer i wsp. [20] zaobserwowali istotnie statystycznie
zwiêkszony poziom IL-5 w surowicy i p³ynie z pêcherzy
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pacjentów w aktywnym okresie choroby oraz normalizacjê poziomu IL-5 w okresie remisji w stosunku do grupy
porównawczej [20].
Cytokiny a pêcherzyca
Anhalt i wsp. ju¿ w 1982 roku udowodnili, ¿e pêcherzyca mo¿e zostaæ wyindukowana u myszy poprzez bierne przeniesienie przeciwcia³ IgG od pacjentów PV [37].
Autorzy potwierdzili w ten sposób autoimmunologiczne
pod³o¿e tej choroby. Autoprzeciwcia³a u pacjentów z pêcherzyc¹ obecne s¹ zarówno w surowicy, jak i na powierzchni keratynocytów. Obecnoæ przeciwcia³ nie tylko w obrêbie zmian pêcherzowych, ale równie¿ w otoczeniu skóry niezmienionej chorobowo sugeruje koniecznoæ wystêpowania równolegle obok odpowiedzi humoralnej, odpowiedzi komórkowej koniecznej do indukcji
zmian pêcherzowych [38]. Istotn¹ rolê odpowiedzi komórkowej w patomechanizmie zmian pêcherzowych
w pêcherzycy podkrela³ tak¿e Zillikens [39] i Lin [10].
Jednym z g³ównych mechanizmów, poprzez który dzia³aj¹ limfocyty T jest uwalnianie cytokin. DAuria i wsp.
[40] wykazali podwy¿szony poziom IL-6 oraz TNF w surowicy pacjentów z PV oraz istnienie korelacji miêdzy
poziomem tych cytokin a aktywnoci¹ choroby. Cytokin¹
wp³ywaj¹c¹ na obni¿enie poziomu IL-6 i IL-1 jest IL-10,
st¹d uwa¿a siê, ¿e istnieje potencjalna mo¿liwoæ zastosowania tej interleukiny w terapii PV [5,41].
Baroni i wsp. [12] porównywali poziom IL-10, IL-8
oraz IFN-γ w p³ynie z pêcherzy oraz surowicy pacjentów
z pêcherzyc¹. Poziom oznaczanych cytokin by³ zdecydowanie wy¿szy w p³ynie pêcherzowym w porównaniu z surowic¹, co mo¿e wiadczyæ o ich lokalnej produkcji. Jak
wiadomo z badañ in vitro, keratynocyty maj¹ zdolnoæ
miejscowej produkcji ró¿nych cytokin. Wykonane oznaczenia wykaza³y podwy¿szony poziom IL-8 zarówno
w p³ynie pêcherzowym, jak i w surowicy pacjentów z PV
w porównaniu z grup¹ porównawcz¹. Poziom za IL-10
by³ podwy¿szony jedynie w p³ynie pobranym z pêcherzy,
natomiast w surowicy badanych pacjentów jak i w grupie porównawczej by³ nieoznaczalny. Wyniki takie poddaj¹ pod dyskusjê przeciwzapaln¹ rolê IL-10 w przewlek³ej pêcherzycy, jak równie¿ nie potwierdzaj¹ wczeniejszych doniesieñ Bhola i wsp. [42], którzy wykazali zwiêkszone stê¿enie IL-10 zarówno w p³ynie z pêcherzy, jak
i surowicy pacjentów z PV. Poziom tej cytokiny w p³ynie
z pêcherzy by³ dziesiêciokrotnie wiêkszy w porównaniu
z surowic¹ tych samych pacjentów. Zwiêkszony poziom
IL-10 obserwowano w surowicy 87,5% pacjentów z aktywn¹ PV w porównaniu z osobami zdrowymi. W okresie remisji zwiêkszony poziom obserwowano tylko u 12,5%
pacjentów. W grupie porównawczej osób zdrowych oznaczalny poziom IL-10 wykazano tylko u 4,6% osób. W tym
samym badaniu autorzy wykazali istnienie korelacji miêdzy
poziomem IL-10 a aktywnoci¹ choroby. Odmienne wyniki dotycz¹ce IL-8 otrzyma³ Bornscheuer [30], który sto-

suj¹c metodê immunohistochemii bada³ uszkodzon¹ skórê u pacjentów z BP, PV, DH przy u¿yciu przeciwcia³
przeciwko IL-8 oraz RATNES. W badaniu tym nie uzyska³ ¿adnych ró¿nic w ekspresji badanych chemokin w porównaniu z grup¹ porównawcz¹.
Toto i wsp. [43] zaproponowali model, w którym limfocyty T odgrywaj¹ istotn¹ rolê inhibitorów akantolizy
produkuj¹c przeciwzapaln¹ IL-10. IFN-γ [12] wykrywany by³ u wszystkich pacjentów natomiast w grupie kontrolnej by³ nieoznaczalny. Wskazuje to na systemow¹ aktywacjê profilu Th1.
Istniej¹ tak¿e doniesienia o zwiêkszonym poziomie
rozpuszczalnego receptora IL-2 (sIL-R2) w surowicy
pacjentów z pêcherzyc¹ oraz korelacji jego poziomu
z aktywnoci¹ choroby [39]. Jeszcze wy¿szy poziom
sIL-R2 oznaczono w p³ynie pêcherzowym tych samych
pacjentów, co wskazuje na obecnoæ aktywnych limfocytów T w obrêbie uszkodzonej skóry i jej okolicach [39].
Badania w odmianie brazylijskiej pêcherzycy liciastej [44] potwierdzaj¹ dominacjê profilu Th2 cytokin
(zwiêkszony poziom IL-10, obni¿one za stê¿enia IL-2,
IFN-γ i IL-4 i IL-5). IL-10 stymuluje proliferacjê limfocytów B i produkcjê przeciwcia³ oraz hamuje odpowied
Th1. Zwiêkszona iloæ limfocytów B odpowiedzialna jest
za wzrost stê¿enia IL-12, która z kolei hamuje odpowied
Th2. Byæ mo¿e zwiêkszony poziom tej cytokiny jest przyczyn¹ obni¿onego stê¿enia IL-4 i IL-5 [44].
Cytokiny a opryszczkowate zapalenie skóry (Choroba Duhringa, dermatitis herpetiformis)
Istnieje hipoteza, ¿e autoprzeciwcia³a IgA aktywuj¹
na drodze alternatywnej dope³niacz, prowadz¹c do pojawienia siê czynników chemotaktycznych dla komórek
zapalnych. Fakt, ¿e z³ogi C3 fragmentu dope³niacza oraz
C5-C9 kompleksu atakuj¹cego b³onê obserwuje siê tak¿e
w klinicznie niezmienionej skórze [45] wskazuje, ¿e w patomechanizmie powstawania pêcherzy bior¹ udzia³ tak¿e
inne czynniki.
Graeber i wsp. [6] badaj¹c rolê wybranych cytokin
w tworzeniu nacieku zapalnego i uszkodzeñ skóry w chorobie Duhringa wykazali zwiêkszony poziom IL-8 w warstwie podstawnej naskórka i keratynocytach. Mo¿e to mieæ
istotne znaczenie, poniewa¿ IL-8 jest silnym chemoatraktantem dla neutrofilów. W tym samym badaniu oznaczono tak¿e zwiêkszon¹ ekspresjê GM-SCF (granulocyte
macrophage colony stimulating factor) w obrêbie zmian
skórnych pacjentów z DH. Czynnik ten stymuluje ekspresjê receptorów IgAFc na komórkach wieloj¹drowych
PMN (polymorpho-nuclear neutrophils) i t¹ drog¹ mo¿e
zwiêkszaæ adhezjê tych komórek w z³ogach IgA. W konsekwencji powoduje to aktywacjê komórek PMN oraz
uwalnianie z nich enzymów odpowiedzialnych za tworzenie pêcherzy w DH. Autorzy w dalszej czêci badañ poszukuj¹c czynników mog¹cych wp³ywaæ na zwiêkszon¹
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ekspresjê IL-8, nie wykazali zwiêkszonej ekspresji IL-1,
IL-6 ani TNF-α, które mog³yby spe³niaæ tak¹ funkcjê.
Badacze uwa¿aj¹ jednak, ¿e stosowana przez nich metoda by³a ma³o czu³a i podtrzymuj¹ teoriê o istotnym znaczeniu IL-1. Wiadomo, ¿e ród³em IL-1 mog¹ byæ komórki naskórka, a jej uwalnianie mo¿e byæ indukowane
wieloma czynnikami, takimi jak uraz  uszkodzenie naskórka, a tak¿e innymi czynnikami immunologicznymi.
Wiadomo, ¿e zmiany skórne w DH powstaj¹ szczególnie
w miejscach najbardziej nara¿onych na pocieranie i urazy, co mo¿e powodowaæ zwiêkszone uwalnianie IL-1 z komórek naskórka. IL-1 jest siln¹ limfokin¹ i uwalnianie jej
z keratynocytów nawet w niewielkiej iloci mo¿e powodowaæ zwiêkszone uwalnianie IL-8 i GM-CSF obserwowane w uszkodzonej skórze pacjentów z DH.
Obecnoæ z³ogów IgA w skórze niezmienionej sugeruje, ¿e do rozwoju uszkodzeñ potrzebna jest nie tylko
obecnoæ IgA oraz aktywacja komplementu, ale tak¿e
pojawienie siê nacieku komórkowego [7]. Caproni i wsp.
[7] metod¹ immunohistochemiczn¹ oraz RTPCR wykazali zwiêkszon¹ ekspresjê cytokin o profilu Th2 (IL-4
i IL-5) w tkankach pobranych z obszarów zmian skórnych pacjentów z DH.
IL-4 wytwarzana przez limfocyty Th2 i komórki tuczne jest czynnikiem wzrostu i ró¿nicowania limfocytów
(g³ównie Th2). Cytokina ta bierze udzia³ w procesie prze³¹czania klas wytwarzanych immunoglobulin na IgE, a tak¿e hamuje odpowied limfocytów Th1. Wp³ywa równie¿
na infiltracjê eozynofilów do tkanek poprzez promowanie
ich migracji przez nab³onek naczyñ. IL-4 jest tak¿e czyn-
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nikiem zwiêkszaj¹cym poziom cz¹stek adhezyjnych dla
eozynofilów takich jak ICAM-1 i VCAM-1 [46].
W nacieku oko³okomórkowym oznaczono równie¿
IFN-γ, jednak wyniku tego nie uda³o siê potwierdziæ w reakcji PCR. W tym samym badaniu zaobserwowano dodatni¹ siln¹ reakcjê na obecnoæ bia³ek kationowych eozynofilów. Wynik ten dostarcza dowodów nie tylko na istotn¹
rolê, jak¹ odgrywaj¹ eozynofile w rozwoju uszkodzeñ skóry
w przebiegu DH, ale tak¿e mo¿liwoæ miejscowej syntezy IL-5 przez same eozynofile w miejscach zmian skórnych [47].
Wydzielanie cytokin mo¿e byæ hamowane równie¿
poprzez ich inhibitory. Zwi¹zki te mo¿emy podzieliæ na
swoiste i nieswoiste. Znane s¹ dwie grupy bia³ek bêd¹ce
inhibitorami cytokin: 1. Antagonici receptorów, które po
zwi¹zaniu siê z receptorem danej cytokiny nie wywo³uj¹
aktywacji komórki. Przyk³adem mo¿e byæ antagonista
receptora dla IL-1. 2. Rozpuszczalne inhibitory cytokin,
czyli antagonici cytokin blokuj¹cy nie receptory, a same
cytokiny. S¹ to, jak dowodz¹ badania, fragmenty z³uszczonych na drodze enzymatycznej domen zewn¹trzkomórkowych receptorów cytokinowych. Przyk³adem takiego
antagonisty jest obecny w surowicy rozpuszczalny receptor
dla IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IFN-γ, TNF. Ten ostatni z powodzeniem stosowany jest w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów.
Mo¿liwoæ blokowania uwalnianych cytokin oraz regulowanie ich ekspresji stworzy³oby nowe mo¿liwoci
w leczeniu wielu chorób, miêdzy innymi chorób o pod³o¿u
autoimmunologicznym.
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