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Stê¿enie sCD30 i przeciwcia³ skierowanych przeciw
aneksynie V w surowicy oraz onkoproteiny Bcl-2 w lizatach
limfocytarnych chorych z alergi¹ wziewn¹
Serum concentration of sCD30, Annexin V auto-antibodies and Bcl-2 level
in lymphocytes lysates obtained from patients with inhalant allergy
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Streszczenie
Wprowadzenie. Znaczenie procesu apoptozy limfocytów T w przebiegu alergicznego zapalenia pozostaje niejasne. Antygen CD30,
nale¿¹cy do nadrodziny receptorów zwi¹zanych TNF, przekazuje
sygna³ apoptozy, stanowi¹c istotny element regulacji d³ugoci ¿ycia
komórki.

Summary
Introduction. The importance of apoptosis regulating factors in the
pathophysiology of atopic disorders is still disputable. CD30 as an
apoptosis regulating receptor is suspected to be involved in the
immunocompetent cell survival rate that is increased during allergic
inflammation.

Cel pracy. Celem pracy by³a ocena stê¿enia sCD30 w surowicy
chorych na ró¿ne choroby alergiczne oraz okrelenie zale¿noci
pomiêdzy stê¿eniami sCD30, onkoproteiny Bcl-2 i przeciwcia³
skierowanych przeciw aneksynie V.
Materia³ i metody. Badaniami objêto 52 chorych na okresowy,
alergiczny nie¿yt nosa i/lub astmê epizodyczn¹, uczulonych na py³ki
traw i zbó¿ oraz 26 chorych na astmê oskrzelow¹ przewlek³¹, lekk¹
uczulonych na roztocze kurzu domowego. 24 zdrowych osób
stanowi³o grupê kontroln¹. Oznaczenia stê¿enia sCD30, Bcl-2 oraz
przeciwcia³ anti-Annexin V dokonano metod¹ immunoenzymatyczn¹
(DAKO  CD30, ELISA, Bender-MedSystems, Bcl-2 human ELISA,
anti-Annexin V ELISA). TIgE oznaczono fluoroimmunoenzymatycznie
(Pharmacia CAP System IgE FEIA).

Aim of the study. The aim of presented work was to evaluate the
sCD30 molecule concentration in sera obtained from atopic patients
and to analyse the relationship between the concentrations of sCD30
and anti-Annexin V antibodies and Bcl-2 oncoprotein.
Material and methods. 52 grass allergen-sensitive patients suffering
from seasonal rhinitis and/or seasonal asthma, and 26 subjects with
mild allergic asthma sensitised to house dust mite antigens were included
into the trial. Control group consisted of 24 subjects without any signs
of atopy. Immunoenzyme assay for sCD30, Bcl-2 and Anti-annexin V
antibodies detection was used (DAKO CD30, ELISA, Bcl-2 Bender
MedSystems, Bender MedSystems  anti-Annexin V ELISA).
Fluoroimmunoenzyme method was employed for TIgE estimation.

Wyniki. Stê¿enie sCD30 w grupie chorych uczulonych na alergeny
traw i zbó¿ by³o wy¿sze ni¿ w grupie osób zdrowych (mediana, P 
17,0 U/mL vs K  8,05 U/mL, AS1  21,5 U/mL vs K  8,05 U/mL, p<0,05).
Stê¿enie sCD30 w surowicy chorych na astmê alergiczn¹, uczulonych
na roztocza kurzu domowego, nie ró¿ni³y siê w porównaniu z grup¹
kontroln¹ (mediana, AS2  10,3 U/mL vs K  8,05 U/mL; p>0,05). Stê¿enie
Bcl-2 w lizatach limfocytarnych chorych by³o porównywalne
z wartociami w grupie kontrolnej (mediana, AT1 350  U/mL vs K 
277,5 U/mL; p>0,05). Podobnie czêstoæ wystêpowania przeciwcia³
skierowanych przeciwko aneksynie V (anti-Annexin V antibodies) nie
ró¿ni³o siê w grupie badanej i kontrolnej (odpowiednio: 47% i 54%). Nie
stwierdzono zale¿noci pomiêdzy stê¿eniami badanych cz¹stek.

Results. The sCD30 concentration was significantly increased in
patients suffering from allergic rhinitis and/or seasonal asthma
compared to healthy control (median, P  17.0 U/mL vs K  8.05 U/mL,
AS 1  21.5 U/mL vs. K  8.05 U/mL, p<0.05). Serum sCD30
concentrations in the asthmatic patients sensitised to house dust mite
were not different from those noted in the control (median, AS2  10.3
U/mL vs. K  8.05 U/mL, p>0.05). Bcl-2 molecule concentration in
lymphocyte lysates isolated from the atopic subjects was comparable
with that determined in the control subjects (median, AT1 350  U/mL
vs. K  277.5 U/mL; p>0.05). The prevalence of anti-Annexin V
antibodies was comparable in control and atopic patients ( 47% vs.
54%, respectively). There was no relationship between the
concentrations of the studied molecules.

Wnioski. Cz¹steczka sCD30 mo¿e odgrywaæ rolê w patomechanizmie
chorób atopowych. Stê¿enie sCD30 w surowicy chorych na atopowe
choroby alergiczne pozostaje bez zwi¹zku z wartociami stê¿eñ
Bcl-2 i przeciwcia³ anti-Annexin V.

Conclusions. sCD30 could be involved in pathophysiology of some
sensitisations. There is no relationship between apoptosis-regulating
molecules, such as anti-annexin V antibodies and Bcl-2, and sCD30
concentration.

S³owa kluczowe: sCD30, Bcl-2, przeciwcia³a anti-Annexin V,
alergia, apoptoza
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Antygen CD30 nale¿¹cy do nadrodziny receptorów
funkcjonalnie zwi¹zanych z receptorem dla TNF (Tumor
necrosis factor)/NGF (nerve growth factor) zwi¹zany
jest z przekazywaniem sygna³u zaprogramowanej mierci komórki. Jest to bia³ko sk³adaj¹ce siê z 595 aminokwasów, które tworz¹ trzy domeny: zewn¹trzkomórkow¹,
przez-b³onow¹ i wewn¹trzkomórkow¹ [1]. Pod wp³ywem b³onowej cynkowo-zale¿nej metaloproteinazy dochodzi do uwolnienia czêci zewn¹trzkomórkowej  rozpuszczalnej formy CD30  sCD30 [2]. sCD30 jest glikoprotein¹ o masie cz¹steczkowej 85/88-kDa. Podwy¿szone stê¿enia sCD30, które korelowa³o z nasileniem objawów
chorobowych, obserwowano w przebiegu ch³oniaków,
AILD (zespó³ angioimmunoblastycznej limfadenopatii
z dysproteinemi¹, uogólnionego ziarniniaka Wegenera
[3-6]. W przebiegu infekcji wirusowych (HIV, EpsteinBarr, WZWB), chorób uk³adowych tkanki ³¹cznej (SLE),
pemfigoidzie, stwardnienia rozsianego, Zespo³u Omen, choroby Gravesa-Basedowa, Hashimoto, Kavasaki oraz pierwotnej ¿ó³ciowej marskoci w¹troby równie¿ obserwowano podwy¿szone stê¿enia sCD30 [7-15]. Stwierdzono tak¿e podwy¿szone wartoci stê¿eñ sCD30 w przebiegu atopowego zapalenia skóry [16-18], natomiast wyniki badañ
dotycz¹cych alergii dróg oddechowych ró¿ni¹ siê [19,20].
Istniej¹ dane wskazuj¹ce, i¿ apoptoza mediowana przez
CD30 zachodzi przy wspó³udziale takich czynników jak
kaspaza 1 i 3, nie prowadzi do aktywacji NF-κB czy c-Jun,
natomiast jest ca³kowicie hamowana przez Bcl-2 [21].
Bcl-2 nale¿y do bia³ek wewn¹trzkomórkowych strukturalnie zwi¹zanych z b³on¹ mitochondriów. Do ekspresji
Bcl-2 dochodzi w komórkach T, B, hemopoetycznych,
nab³onkowych, nab³onkowych zmienionych nowotworowo. Wraz z bia³kiem okrelonym mianem Bax tworzy
heterodimer o w³aciwociach hamuj¹cych proces apoptozy [22].
Oprócz CD30 przekazuj¹cego sygna³ apoptozy oraz
jej inhibitora  Bcl-2, w pracy dokonano równoczesnego
oznaczenia innej cz¹steczki zwi¹zanej z apoptoz¹  stê¿enia przeciwcia³ skierowanych przeciw aneksynie V
(anti-Annexin V antibodies). Aneksyna V nale¿y do rodziny bia³ek cytoplazmatycznych strukturalnie zwi¹zanych
z zale¿nym od wapnia mechanizmem wi¹zania fosfolipidów. Struktura bia³kowa cz¹steczki aneksyny jest dobrze
poznana. Przy n-koñcowej czêci bia³ka znajduje siê tzw.
miejsce fosforylacji. Czêæ c-koñcowa to rdzeñ sk³adaj¹cy siê z czterech, z³o¿onych z 70 aminokwasów, domen
[23,24]. Bia³ko to wykazuje powinowactwo do fosfolipidów, w tym szczególnie do fosfatydyloseryny [23,25].
Kompleks fosfatydyloseryny oraz aneksyny V znajduj¹cy siê na zewn¹trz nietkniêtej, w pocz¹tkowej fazie apoptozy, b³ony komórkowej stymuluje wytwarzanie autoprzeciwcia³ antyfosfolipidowych. Obecnoæ tych autoprzeciwcia³ stwierdzono w wielu stanach patologicznych: reumatoidalnym zapaleniu stawów, uk³adowym toczniu rumieniowatym, zakrzepicy ¿ylnej i têtniczej w przebiegu sa-
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moistnych poronieñ [26-30]. Miano autoprzeciwcia³ skierowanych przeciw aneksynie V jest w czêci wynikiem
nasilenia procesów zaprogramowanej mierci komórki.
Celem pracy by³a ocena stê¿enia sCD30 w surowicy
chorych na okresowy, alergiczny nie¿yt nosa i astmê alergiczn¹ oraz okrelenie zale¿noci pomiêdzy stê¿eniami
sCD30 w surowicy krwi, onkoproteiny Bcl-2 w lizatach
limfocytarnych oraz przeciwcia³ skierowanych przeciw
aneksynie V w osoczu krwi chorych atopowych.
MATERIA£ I METODY
Pacjenci

Badaniami objêto grupê 102 osób, w tym: 78 chorych
atopowych (AT), w tym 35 kobiet, 43 mê¿czyzn w wieku
od 15 do 62 lat (rednia wieku  28,05±10,07) i wyró¿niono grupy:
1. P  35 chorych na okresowy, alergiczny nie¿yt nosa
(15 kobiet i 20 mê¿czyzn w wieku 17-50 lat, rednio
27,0±8,7) uczulonych na py³ki traw i zbó¿. Objawy
choroby kontrolowano stosowaniem leków antyhistaminowych drugiej generacji;
2. AS 1  17 chorych na astmê epizodyczn¹ oraz sezonowy, alergiczny nie¿yt nosa (9 kobiet, 8 mê¿czyzn
w wieku od 17-51 lat, rednio 25,3±9,2) uczulonych na
py³ki traw i zbó¿. Objawy choroby kontrolowano stosowaniem leków antyhistaminowych drugiej generacji oraz doranie b2-mimetykami krótkodzia³ajacymi;
3. AS 2  26 chorych na astmê oskrzelow¹ przewlek³¹
lekk¹ uczulonych na roztocze kurzu domowego (11
kobiet i 15 mê¿czyzn, w wieku 17-62 lat, rednio
31,5±6,3) leczonych w ostatnim roku b2-mimetykami
d³ugodzia³aj¹cymi, preparatami anty-leukotrienowymi i/lub steroidami wziewnymi w dawce nie przekraczaj¹cej 400mg/24h w przeliczeniu na budezonid;
4. AT1  podgrupa chorych atopowych, sk³ada siê z 21
osób uczulonych na py³ki traw i zbó¿ (chorzy, u których rednia stê¿eñ sCD30 by³a znamiennie wy¿sza
ni¿ w grupie kontrolnej). Jedenastu chorych tej grupy
demonstrowa³o objawy okresowego, alergicznego
nie¿ytu nosa (czêæ grupy P). U dziesiêciu, prócz nie¿ytu nosa, wystêpowa³y okresowo objawy astmy
epizodycznej (czêæ grupy AS 1). Grupa sk³ada³a siê
z 13 mê¿czyzn i 8 kobiet, rednia wieku  28,8±8.
U tych chorych jednoczenie oznaczono stê¿enia
sCD30, przeciwcia³ anti-Annexin V w osoczu/surowicy krwi oraz Bcl-2 w lizatach limfocytarnych;
5. 24 zdrowych osób nie wykazuj¹cych cech atopii 
grupa kontrolna [K], 10 kobiet i 14 mê¿czyzn w wieku od 19 do 41 lat (rednia wieku  28,7).
Kryteria w³¹czenia: 1/ Uzyskanie pisemnej zgody
chorego na badanie; 2/ Astma epizodyczna (wg kryteriów
GINA 2004, 31); 3/ Astma oskrzelowa przewlek³a lekka
(wg kryteriów GINA 2004, 30); 4/ Okresowy alergiczny
nie¿yt nosa; 5/ Dodatni wynik testów skórnych; 6/ Ca³kowite
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stê¿enie IgE powy¿ej 100 kU/L; 7/ Stê¿enie alergenowoswoistej IgE powy¿ej 2 klasy (> 0,7 kU/L).
Kryteria wy³¹czenia: 1/ Wspó³istnienie innych chorób
poza nale¿¹cymi do krêgu atopii; 2/ Astma o rednio-ciê¿kim i ciê¿kim przebiegu (kryteria GINA 2004); 3/ Ujemny
wynik testów skórnych; 4/ Ca³kowite stê¿enie IgE poni¿ej 100 kU/L; 5/ Stê¿enie alergenowo-swoistej IgE poni¿ej 2 klasy (< 0,7 kU/L); 6/ Wspó³istnienie innych chorób
poza okresowym alergicznym nie¿ytem nosa i astm¹ oskrzelow¹; 7/ Chorzy, u których stosowano kortykoterapiê systemow¹ w okresie krótszym ni¿ 6 miesiêcy poprzedzaj¹cym badanie; 8/ Chorzy poddani swoistej immunoterapii
w okresie krótszym ni¿ 3 lata poprzedzaj¹ce badania.
Metody badañ

Ca³kowite stê¿enie IgE (cIgE) w surowicy krwi oznaczono, stosuj¹c metodê fluoroimmunoenzymatyczn¹ Pharmacia CAP System IgE FEIA firmy Pharmacia. Oznaczeñ dokonano, stosuj¹c metodê immunoenzymatyczn¹
przy u¿yciu zestawów:
- DAKO CD30 (Ki-1 Antigen) ELISA do ilociowego
oznaczania rozpuszczalnej formy antygenu CD30 w surowicy krwi,
- Bender MedSystems  anti-Annexin V ELISA przeznaczonego do ilociowego oznaczania stê¿enia przeciwcia³ skierowanych przeciw aneksynie V w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej,
- Bender MedSystems  Bcl-2 ELISA przeznaczonego
do ilociowego oznaczania stê¿enia Bcl-2 w lizatach
limfocytarnych krwi obwodowej. Izolacji limfocytów
dokonywano poprzez dodanie do badanej próbki krwi
preparatu Gradisol (wirówka, 2000 obrotów/min).
Analiza statystyczna danych

W przypadku stê¿eñ przeciwcia³ anti-Annexin V zastosowano test dla cechy jakociowej  test chi2, porównuj¹c czêstoæ wystêpowania oznaczalnych (tj. powy¿ej
lub równych 1,8 ng/mL) stê¿eñ przeciwcia³ anti-Annexin V w grupach kontrolnej i badanej. W przypadku
sCD30, Bcl-2, TIgE zastosowano testy nieparametryczne
(U Manna-Whitneya) dla niezale¿nych prób losowych.
W ocenie zwi¹zków pomiêdzy danymi zastosowano test
korelacji rang Spearmana. Przyjêto poziom istotnoci
p<0.05 jako znamienny statystycznie.
WYNIKI
Ocena stê¿enia sCD30 w badanych grupach
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Stê¿enie sCD30 w grupie chorych na okresowy, alergiczny nie¿yt nosa oraz astmê epizodyczn¹ by³o tak¿e
znamiennie statystycznie wy¿sze ni¿ w grupie osób zdrowych (mediana, P  17,0 U/mL vs K  8,05 U/mL, AS1 
21,5 U/mL vs K  8,05 U/mL, p<0,05; test U MannaWhitneya).
Nie stwierdzono znamiennej ró¿nicy pomiêdzy obiema postaciami alergii py³kowej (mediana, P  17,0 U/mL
vs AS1  21,5 U/mL, p>0,05; test U Manna-Whitneya).
Wartoci stê¿eñ sCD30 w surowicy chorych na astmê alergiczn¹ przewlek³¹ lekk¹ (uczulonych na roztocza
kurzu domowego) nie ró¿ni³y siê znamiennie w porównaniu z grup¹ osób zdrowych (mediana, AS2  10,3 U/mL
vs K  8,05 U/mL; p>0,05, test U Manna-Whitneya),
natomiast by³y znamiennie ni¿sze ni¿ te obserwowane
u chorych z sezonowym alergicznym nie¿ytem nosa (mediana, AS2  10,3 U/mL vs P  17,0 U/mL) i astm¹ sezonow¹ (vs AS2  10,3 U/mL vs AS1  21,5 U/mL; test
U Manna-Whitneya, p<0,05).
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Ryc. 1. Stê¿enia sCD30 w badanych grupach

Ocena ca³kowitego stê¿enia IgE w badanych grupach

Stwierdzono znamiennie statystycznie wy¿sze stê¿enia
cIgE w grupie osób chorych w porównaniu z grup¹ kontroln¹ (mediana, AT  226,5 kU/L vs K  20,0 kU/L, AT1 
198,0 kU/L vs K  20,0 kU/L oraz AS1  286,5 kU/L, AS2
 284,5 kU/L, P  200,0 kU/L vs K  20,0 kU/L; test
U Manna-Whitneya, p<0,05). Nie odnotowano znamiennych ró¿nic pomiêdzy poszczególnymi grupami chorych.
Ocena zale¿noci pomiêdzy sCD30 a cIgE w badanych
grupach

Stê¿enie sCD30 w grupie chorych atopowych by³o
znamiennie wy¿sze w porównaniu z grup¹ osób zdrowych
Nie stwierdzono zale¿noci pomiêdzy sCD30 a cIgE
(mediana, AT  14,8 U/mL vs K  8,05 U/mL, p<0,05; w grupie osób chorych rozpatrywanych ³¹cznie jak i wytest U Manna-Whitneya), podobnie jak i w podgrupie dzielonej podgrupie chorych atopowych (ATrS = -0,14;
badanej (mediana, AT1  18,0 U/mL vs K  8,05 U/mL AT1rS = -0,23, p>0,05, test korelacji rang Spearmana).
test U Manna-Whitneya, p<0,05).
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Tak¿e w wydzielonych grupach badanych nie wykazano istotnej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem sCD30 a stê¿eniem IgE w surowicy (PrS = -0,19; astma oskrzelowa
AS2 rS= 0,07; p>0,05, test korelacji rang Spearmana) z wyj¹tkiem grupy chorych na astmê epizodyczn¹ (AS1 rS =
-0,65; p<0,05, test korelacji rang Spearmana). W obrêbie
tej grupy chorych stwierdzono a¿ u szeciu osób stê¿enia
sCD30 wy¿sze od 50 U/mL, a u czterech siêgaj¹ce
200 U/mL. Skrajnie wysokim wartociom stê¿eñ cIgE
w granicach 2000 U/mL (u 3 osób) towarzyszy³y niskie
(do 20 U/mL) wartoci sCD30. Podobn¹ zale¿noæ, jednak nie znamienn¹ statystycznie, zaobserwowano w grupie chorych na okresowy, alergiczny nie¿yt nosa. Wartociom cIgE powy¿ej 1000 U/mL towarzyszy³y niskie stê¿enia sCD30 (u 4 chorych).
Podobn¹ tendencjê obserwowano w grupie chorych
na astmê alergiczn¹, skrajnie wysokim wartociom stê¿eñ cIgE w granicach 1000 U/mL towarzyszy³y stosunkowo niskie poziomy sCD30 (5 przypadków). Podobnie
jak w poprzednim przypadku, zale¿noæ ta nie zosta³a potwierdzona statystycznie.
Tabela 1. Korelacja pomiêdzy stê¿eniami sCD30 oraz cIgE w badanych
grupach
Badana
grupa

P
AS1
AS2
AT (P+AS1+AS2)
AT1

Korelacja pomiêdzy stê¿eniem sCD30 a stê¿eniem
ca³kowitej IgE w poszczególnych grupach badanych
Liczebnoæ
Wspó³czynnik
poziom
grupy
korelacji rang
istotnoci
Spearmana [rS]
35
17
26
78
24

-0,19
-0,65
0,07
-0,14
-0,23

p>0,05
p<0,05
P>0,05
p>0,05
P>0,05

Legenda:
K
 grupa kontrolna
P
 grupa chorych na okresowy alergiczny nie¿yt nosa
AS1  astma epizodyczna
AS2  astma alergiczna przewlek³a lekka
AT  chorzy atopowi (P+AS1+AS2)
AT1  podgrupa chorych atopowych (czêæ grupy P i AS1)

Stê¿enia Bcl-2 w lizatach limfocytarnych pochodz¹cych od chorych atopowych. Zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniami sCD30 a Bcl-2

Stê¿enie Bcl-2 w lizatach limfocytów izolowanych od
chorych by³o porównywalne z wartoci¹ oznaczeñ przeprowadzonych w grupie kontrolnej (mediana, AT1 350 
U/mL vs K  277,5 U/mL; p>0,05, test U Manna-Whitneya). Nie stwierdzono znamiennej korelacji pomiêdzy
stê¿eniem sCD30 a Bcl-2 u badanych chorych (rAT1= 0,28;
p>0,05, test korelacji rang Spearmana).
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Ryc. 2. Stê¿enie Bcl-2 (lizaty limfocytarne) w grupie kontrolnej
(K) i w podgrupie badanej AT1 (U Mann-Whitneya)
Stê¿enie przeciwcia³ skierowanych przeciwko aneksynie V (anti-Annexin V) u chorych atopowych. Zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniami przeciwcia³ anti-Annexin
V a sCD30

rednie stê¿enie przeciwcia³ skierowanych przeciwko aneksynie V (anti-Annexin V antibodies) by³o porównywalne ze stê¿eniem tych przeciwcia³ w grupie osób
zdrowych (AT1  1,5 ng/mL vs K  1,9 ng/mL, p>0,05,
test U Manna-Whitneya). Ze wzglêdu na fakt, i¿ otrzymany wynik zawarty by³ w granicach podwójnej wartoci odchylenia standardowego traktowano stê¿enie przeciwcia³ jako cechê jakociow¹. W grupie kontrolnej u 13
sporód 24 (54,1%) osób wartoæ stê¿enia przeciwcia³
anti-Annexin V by³a wy¿sza od wartoci okrelaj¹cej czu³oæ metody (tzn. powy¿ej 1,8 ng/mL). W grupie osób chorych wartoci powy¿ej 1,8 ng/mL stwierdzono u 10 chorych sporód 21 (47,6%). Nie stwierdzono ró¿nicy czêstoci wystêpowania oznaczalnego (tj. powy¿ej 1,8 ng/mL)
stê¿enia przeciwcia³ anti-Annexin V pomiêdzy grup¹ osób
zdrowych a grup¹ badan¹ (test chi2, p>0,05). Nie stwierdzono tak¿e istotnej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem sCD30
i przeciwcia³ anti-Annexin V, uwzglêdniaj¹c tylko chorych, u których stê¿enie anti-Annexin V by³o wy¿sze lub
równe 1,8 ng/mL (rAT1 = -0,25; p>0,05, test korelacji rang
Spearmana).
DYSKUSJA
W pracy stwierdzono znamiennie wy¿sze stê¿enia
moleku³y sCD30 u chorych, u których rozpoznano okresowy, alergiczny nie¿yt nosa i/lub astmê epizodyczn¹
wywo³an¹ alergenami py³ków tymotki ³¹kowej i ¿yta zwyczajnego. Stê¿enie sCD30 u chorych na astmê alergiczn¹,
uczulonych na alergeny roztoczy kurzu domowego, nie
ró¿ni³o siê od stê¿eñ tego parametru obserwowanych
w grupie osób zdrowych.
Wyniki te sugeruj¹, i¿ stê¿enie sCD30 mo¿e odgrywaæ rolê w patofizjologii chorób alergicznych zwi¹zanych
z okrelonym rodzajem uczulenia.
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Istniej¹ badania, które wskazuj¹ na wzrost stê¿enia
sCD30 u chorych na atopowe zapalenie skóry [16,17-19].
Udowodniono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stopniem nasilenia objawów choroby a stê¿eniem sCD30 w surowicy
chorych [16,18,32]. Dane dotycz¹ce alergii dróg oddechowych s¹ sprzeczne. Z jednej strony nie obserwowano
ró¿nicy pomiêdzy wartociami stê¿eñ sCD30 oznaczanych
u chorych na okresowy, alergiczny nie¿yt nosa i/lub astmê oskrzelow¹ oraz u osób zdrowych [19]. Z kolei Leonard [33] wykaza³ podwy¿szone stê¿enia sCD30 u chorych na astmê przewlek³¹. W przeciwieñstwie jednak do
formy b³onowej, której stopieñ ekspresji dodatnio korelowa³ ze stopniem ciê¿koci choroby, stê¿enie cz¹steczki
rozpuszczalnej nie wykazywa³o takiej zale¿noci. Wyniki
uzyskane w cytowanej pracy cechuj¹ siê du¿¹ rozpiêtoci¹ wartoci zmiennej okrelaj¹cej stê¿enie sCD30 (przy
redniej 29,75U/mL wartoæ SEM wynosi³a 18,1). Podobny
zakres wartoci zmiennej cechuje wyniki niniejszej pracy.
Obserwacje te wskazuj¹, ¿e istnieje du¿a osobnicza zmiennoæ stê¿eñ sCD30 w surowicy, co utrudnia jednoznaczn¹
ocenê znaczenia tego parametru jako markera procesu
chorobowego. Latza [20] w badaniu populacyjnym stwierdzi³ wy¿sze stê¿enia sCD30 u chorych na atopowe choroby alergiczne w porównaniu z wartociami oznaczanymi u osób zdrowych. Przeprowadzono równie¿ ocenê
wp³ywu leczenia (flutikazon, 1mg/dobê) chorych na astmê ciê¿kiego stopnia na zachowanie siê sCD30, stwierdzaj¹c znamienne obni¿enie siê stê¿enia tego parametru
po stosowanym leczeniu [34]. Stê¿enie sCD30 w surowicy krwi jest wypadkow¹ trzech procesów:
1. ekspresji formy b³onowej,
2. aktywnoci enzymu odpowiedzialnego za odszczepienie sCD30,
3. aktywnego wi¹zania ju¿ rozpuszczonego sCD30.
Regulacyjna rola receptora CD30 w przekazywaniu
i regulacji procesów ró¿nicowania i wzrostu komórek jest
udowodniona. Stê¿enie sCD30 w chorobach atopowych
nie jest wynikiem prostej zale¿noci pomiêdzy gêstoci¹
b³onowego CD30 a stê¿eniem formy rozpuszczalnej.
Ró¿nica w stê¿eniu sCD30 pomiêdzy grupami chorych uczulonych na ró¿ne alergeny wziewne mo¿e byæ
rezultatem odmiennego przebiegu klinicznego choroby,
wynikaj¹cego z sezonowoci i stopnia nasilenia ekspozycji alergenowej. U chorych z alergi¹ na py³ki traw i zbó¿
oznaczano stê¿enie sCD30 w okresie szczytu nara¿enia
na dzia³anie uczulaj¹cego alergenu. Mo¿na ponadto z pewnym prawdopodobieñstwem za³o¿yæ, ¿e ró¿ny rodzaj alergii
warunkowany jest wspó³udzia³em ró¿nych receptorów
z nadrodziny dla TNF, gdy¿ w warunkach in vitro stymulacja komórek T oczyszczonym alergenem Dermatophagoides pteronyssinus powoduje przejciowy wzrost stopnia ekspresji Fas. Z kolei dodanie do hodowli komórek
cytokin typu Th-2, takich jak IL-4, IL-5, GM-CSF powoduje zale¿ne od dawki znamienne i swoiste obni¿enie ekspresji mRNA (messenger RNA) dla receptora Fas [35].
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W pracy wykazano ujemn¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem sCD30 a ca³kowitym stê¿eniem IgE jedynie w grupie chorych na okresowy, alergiczny nie¿yt nosa z towarzysz¹cymi objawami astmy w okresie nasilonej ekspozycji alergenowej. CD30L indukuje proliferacjê komórek
B i stymuluje wydzielanie immunoglobulin IgE w obecnoci IL-4 i IL-5 w odpowiedzi na dzia³anie alergenu [36].
Antygen CD30 cile reguluje przekazywany przez CD40
sygna³ reguluj¹cy ró¿nicowaniem i proliferacj¹ nieswoistych komórek B [37]. Stwierdzono wzmo¿on¹ ekspresjê mRNA dla CD30 w obrêbie komórek jednoj¹drzastych
krwi obwodowej i odnotowano znamienn¹ dodatni¹ korelacjê (r=0,79) z cIgE [38]. Nale¿y jednak nadmieniæ, i¿
opisywana zale¿noæ dotyczy³a jedynie chorych, u których stê¿enie IgE by³o wy¿sze ni¿ 300 U/mL. W niniejszej
pracy dokonano tak¿e podzia³u chorych wed³ug stê¿eñ TIgE
na chorych, u których stê¿enie by³o wy¿sze ni¿ 200 kU/L,
300 kU/L, 500 kU/L oraz 1000 kU/L. Przeprowadzono
analizê zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem sCD30 a TIgE w odpowiednich podgrupach, nie stwierdzaj¹c znamiennej zale¿noci w ¿adnym z wyró¿nionych przedzia³ów. Te wyniki
s¹ zgodne z wynikami innych, którzy równie¿ zaprzeczaj¹
korelacji pomiêdzy sCD30 i TIgE [34,39], a stwierdzona
znamienna korelacja w grupie chorych na astmê sezonow¹
ma, wg autorów, charakter przypadkowy.
W niniejszej pracy badano stê¿enie przeciwcia³ skierowanych przeciwko aneksynie V. Oceniono ponadto zale¿noæ pomiêdzy stê¿eniem tych przeciwcia³ a stê¿eniem
sCD30. Opieraj¹c siê na s³usznym za³o¿eniu, ¿e procesy
hiperergiczne s¹ zwi¹zane z przed³u¿on¹ ¿ywotnoci¹
komórek, nale¿a³oby oczekiwaæ, i¿ przeciwcia³a anti-Annexin V bêd¹ u osób chorych na choroby alergiczne wystêpowaæ rzadziej lub w mniejszym stê¿eniu. Oznaczalne
stê¿enia przeciwcia³ stwierdzono jednak u po³owy zarówno
badanych, jak i zdrowych osób, nie wykazuj¹c ró¿nicy
w czêstoci wystêpowania przeciwcia³ anti-Annexin V
pomiêdzy chorymi a grup¹ osób zdrowych. Wa¿ny jest
jednak fakt, ¿e apoptoza i zwi¹zany z ni¹ proces przenoszenia fosfatydyloseryny na zewn¹trz b³ony komórkowej
dotycz¹, oprócz limfocytów, równie¿ innych komórek, np.
monocytów, komórek miêni g³adkich naczyñ, komórek
endotelialnych. St¹d ewentualna ró¿nica w czêstoci ich
wystêpowania pomiêdzy osobami zdrowymi a chorymi
mog³aby wynikaæ z zaburzenia apoptozy ró¿nych populacji komórek, niekoniecznie limfocytów. Bardziej istotne
dla niniejszej pracy by³oby stwierdzenie istotnej zale¿noci pomiêdzy przeciwcia³ami anti-Annexin V a sCD30.
Aneksyna V stanowi u¿yteczny marker apoptozy komórek jednoj¹drzastych. Znane s¹ nieliczne prace oceniaj¹ce ekspresjê kompleksu fosfatydyloseryna/aneksyna V w przebiegu chorób alergicznych. Granulocyty pochodz¹ce z p³ukania oskrzelikowo-pêcherzykowego zwierz¹t z wywo³an¹ dowiadczalnie astm¹ oskrzelow¹, poddane dzia³aniu aneksyn¹ V/jodkiem propidyny, wykazywa³y
wzmo¿on¹ prze¿ywalnoæ [40]. Za pomoc¹ metody
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z zastosowaniem aneksyny V/jodku propidyny udowodniono istnienie zaburzenia apoptozy eozynofili u chorych
na astmê [41,42]. Defekt apoptozy odpowiedzialny za przewlekanie siê reakcji hiperergicznych prawdopodobnie dotyczy bardzo nielicznej subpopulacji komórek T Dane dotycz¹ce sygna³u wewn¹trzkomórkowego wywo³ywanego stymulacj¹ CD30 s¹ niejednoznaczne.
W dowiadczeniach przeprowadzonych na myszach
transgenicznych limfocyty T, wykazuj¹ce nadmiern¹ ekspresjê antygenu CD30, ulegaj¹ zaprogramowej mierci
komórkowej, przy jednoczesnej stymulacji antygenu CD30
i TCR. Apoptoza mediowana przez CD30 zachodzi przy
wspó³udziale takich czynników, jak kaspaza 1 i 3, nie prowadzi do aktywacji NF-κB czy c-Jun, natomiast jest ca³kowicie hamowana przez Bcl-2. Aby zbadaæ, czy apoptoza mediowana przez CD30 ulega modelowaniu przez
Bcl-2, transgeniczne myszy CD30+ skrzy¿owano z transgenicznym szczepem myszy o symbolu Bcl-2-25 Wehi,
którego limfocyty T wykazuj¹ nadmiern¹ ekspresjê Bcl-2.
Komórki T otrzymane z transgenicznych szczepów
CD30+/Bcl-2+ wykazywa³y ca³kowit¹ opornoæ na apoptozê mediowan¹ przez receptor CD30 [21]. Dokonano
tak¿e oceny ekspresji Bcl-2 w obrêbie eozynofili pochodz¹cych z plwociny osób chorych na atopow¹ astmê
oskrzelow¹. Stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy iloci¹ eozynofili Bcl-2+ a stopniem nasilenia objawów
chorobowych i stê¿eniem IL-5 i ECP [43]. Stosowanie
steroidów powodowa³o wzmo¿enie ekspresji Bcl-2 w bioptatach pochodz¹cych od chorych [44]. Nie stwierdzono
obecnego w warunkach patologicznych stymuluj¹cego
wp³ywu IL-5 i GM-CSF na ekspresjê Bcl-2 [45]. W niniejszej pracy dokonano analizy stê¿enia Bcl-2 uwolnionego po lizie limfocytów izolowanych z krwi obwodowej
oraz oceny zale¿noci stê¿enia tej onkoproteiny w lizaPimiennictwo
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tach limfocytarnych i sCD30 w surowicy krwi. Stê¿enia
Bcl-2 by³y porównywalne u osób chorych i zdrowych.
Nie stwierdzono ponadto znamiennej zale¿noci pomiêdzy sCD30 a Bcl-2. Wyt³umaczeniem mo¿e byæ fakt, i¿
opisywana zale¿noæ  hamowanie mediowanej przez
CD30 apoptozy poprzez Bcl-2  opisywana jest g³ównie
w badaniach na zwierzêtach dowiadczalnych. U ludzi
hamowanie zaprogramowanej mierci limfocytów mo¿e
zachodziæ przy udziale innych inhibitorów. Mo¿liwe tak¿e
jest, i¿ ewentualne zahamowanie apoptozy limfocytów T
mediowane przez CD30 ma inn¹ alternatywn¹ dla Bcl-2
cie¿kê. Dowodem na istnienie ró¿nych dróg przekazywania sygna³u apoptozy przez ten sam receptor nal¹¿¹cy
do nadrodziny dla TNF jest przyk³ad receptora Fas
(CD95). Aktywacja Bcl-2 blokuje apoptozê stymulowan¹
nieswoicie, np. poprzez deksametazon, natomiast tylko
czêciowo prowadzi do zahamowania tego procesu, wówczas gdy elementem przekazuj¹cym jest receptor Fas. Bcl-2
zapobiega apoptozie g³ównie poprzez protekcjê mitochondriów. Bardzo prawdopodobne jest, i¿ w przypadku CD30
równie¿ istnieje kilka alternatywnych dróg aktywacji czy
hamowania apoptozy. Przytoczone dane dotycz¹ce antygenu Fas oraz wyniki uzyskane w niniejszej pracy, tzn. brak
zale¿noci pomiêdzy sCD30 a Bcl-2 dowodzi, i¿ hamowanie apoptozy limfocytów w przebiegu chorób z krêgu atopii
zachodzi w innym ni¿ Bcl-2  zale¿nym mechanizmie.
Podsumowuj¹c, cz¹steczka sCD30  pochodna systemu receptorowego CD30/CD30L  odgrywa rolê w patomechanizmie chorób atopowych. Stê¿enie sCD30 w surowicy krwi chorych na choroby alergiczne z krêgu atopii
jest zale¿ne od rodzaju uczulaj¹cego alergenu i pozostaje
bez zwi¹zku z wartociami stê¿eñ Bcl-2 i przeciwcia³ antiAnnexin V, czynnikami zwi¹zanymi z procesem zaprogramowanej mierci komórek.
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