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Nieeozynofilowe mechanizmy zapalenia astmatycznego
Noneosinophilic mechanisms of asthmatic inflammation
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Streszczenie

Summary

W artykule autorzy przedstawiają rolę zapalenia nieeozynofilowego
w patomechanizmie astmy oskrzelowej, skupiając się przede wszystkim
na udziale neutrofilów w tym procesie. Na podstawie ostatnich doniesień zostały przedstawione mechanizmy prowadzące do zapalenia
neutrofilowego w błonie śluzowej oskrzeli u pacjentów chorych na
astmę (szczególnie z uwzględnieniem IL-8), sposoby oddziaływania
granulocytów obojętnochłonnych na komórki błony śluzowej oskrzeli
(głównie poprzez uwalnianie proteinaz neutrofilowych) oraz konsekwencje z tego wynikające. W pracy koncentrujemy się także na udziale
dwóch najważniejszych grup leków stosowanych w astmie; glikokortykosteroidów i β2-mimietyków w zapaleniu nieeozynofilowym i efektach
immunologicznych tych procesów.

In the article we present the role of non-eosinophilic inflammation in
patomechanism of asthma, concentrating on neutrophil part in this process. We discuss mechanisms underlying neutrophilic inflammation of
bronchial mucosa in patient suffering from asthma based on up-to-date
literature. We review the pathophysiology of influence of neutrophils to
bronchial mucosa and consequences of the process. We focus on two
of the most important groups of drugs in asthma: glicocorticosteroids
and β2-mimmetics in patomechanism of non-eosinophilic inflammation
and immunological effects of this process as well.
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Wykaz skrótów:

CXCR – chemokine (C-X-C motif) receptor (receptor dla chemokin z motywem C-X-C)
STAT6 – signal transducer and activator of transcription 6 (białko
przetwarzające i aktywujące transkrypcję 6)
ECP – eosinophil cationic protein (kationowe białko eozynofilów)
MPO – mieloperoksydaza

IL – interleukina
IgE – immunoglobulina E
INFγ – interferon γ
TNF – tumor necrosis factor (czynnik martwicy nowotworów)
TGF – transforming growth factor (transformujący czynnik
wzrostu)
PAF – platelet-activating factor (czynnik aktywujący płytki)
LTB4 – leukotrien B4
TLR – Toll-like-receptor (receptor Toll-podobny)
LPS – lipopolisacharyd
IRAK – IL-1R-associated kinase (kinaza związana z receptorem TNF)
TRAF6 – TNF receptor-associated factor (czynnik związany
z receptorem TNF)
TAK – TGFβ-activating kinase (kinaza aktywująca TGFβ)
NIK – Nf-κB-inducing kinase (kinaza indukująca Nf-κB)
Nf-κB – nuclear factor κB (czynnik jądrowy κB)
ECSIT – evolutionarily conserved signaling in Toll pathways
(ewolucyjnie konserwatywne białko przekaźnictwa pośredniczące
w szlaku związanym z receptorem Toll)
IKK – IκB kinase (kinaza IκB)

Astma oskrzelowa jest chorobą szeroko rozpowszechnioną w społeczeństwie, szczególnie w krajach wysoko
rozwiniętych. Obecnie na definicję astmy składają się
takie czynniki, jak: odwracalny skurcz oskrzeli, przewlekłe zapalenie dróg oddechowych, nadreaktywność drzewa oskrzelowego oraz jego przebudowa (remodeling).
Przyczyny tych zjawisk pozostają nie do końca poznane.
W astmie atopowej skurcz oskrzeli jest spowodowany
ekspozycją na alergeny, degranulacją mastocytów związaną z przeciwciałami grupy IgE, pobudzeniem grupy Th2
limfocytów z następującym eozynofilowym naciekiem
zapalnym związanym z takimi mediatorami jak IL-4,
IL-5 czy eotaksyna. Tak rozwinięte zapalenie alergiczne
stanowi podłoże rozwoju nadreaktywności oskrzeli oraz
remodelingu. Wiadomo jednak obecnie, że tylko około
50% przypadków astmy ma podłoże atopowe [1,2].
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Astma a atopia

Wiele standaryzowanych badań różnych populacji
udowodniło niższą niż sądzono poprzednio zależność
między występowaniem astmy a występowaniem atopii
[1]. Przebadano pod kątem występowania atopii i astmy
grupę dzieci od 9. do11. roku życia w Albanii i Wielkiej
Brytanii. Retrospektywnie udowodniono dużą różnicę
w częstości występowania świszczącego oddechu (4,4%)
u dzieci albańskich i (9,7%) u dzieci brytyjskich oraz reaktywności oskrzeli indukowanej wysiłkiem (odpowiednio 0,8% i 5,4%), podczas gdy dodatnie wyniki testów
skórnych nie wykazały znaczących rozbieżności w obu
populacjach (odpowiednio 15,0% i 17,8%). Ponadto eliminacja mechanizmów IgE-zależnych poprzez podawanie
monoklonalnych, neutralizujących przeciwciał anty-IgE
jest tylko częściowo skuteczne w kontekście hamowania objawów klinicznych w astmie [3,4,5,6,7]. Podobne
wnioski nasuwają badania na zwierzętach [8,9,10,11], co
zdaje się potwierdzać mniejszą rolę IgE w patogenezie
astmy niż dotychczas przypuszczano.
Związek zapalenia neutrofilowego z astmą

W konsekwencji, w ostatnich latach badacze skupiają się na roli w astmie innych niż eozynofile komórek.
Wiele analiz wskazuje na większy udział neutrofilów,
limfocytów Th1, makrofagów, a także bazofilów w patomechanizmie astmy oraz, a właściwie, szczególnie
w patogenezie jej zaostrzeń, jak wykazali Ordonez i wsp.
[12]. Gibson i wsp. udowodnili, że w przewlekłej astmie
występują dwa rodzaje procesów zapalnych: eozynofilowy i nieeozynofilowy; z których dominującym jest ten
drugi, najczęściej związany z neutrofilami i ich aktywacją
indukowaną przez IL-8.
W świetle tych doniesień przyjęto nazywać astmę,
w której dominującymi komórkami nacieku zapalnego oskrzeli nie są eozynofile, astmą nieeozynofilową
[13,14,15,16]. Nieeozynofilowe zapalenie dróg oddechowych występuje szczególnie u tych pacjentów, u których
stwierdza się ciężką – zależną od kortykosteroidów – postać choroby [13,14], a także (często) w przypadkach zaostrzeń procesu [17,18]. Podłoże i mechanizmy zapalenia
nieeozynofilowego w astmie nie są do końca poznane. Ponieważ właśnie neutrofile wydają się odgrywać znamienną
rolę w zapaleniu nieeozynofilowym, na nich skupia się
większość prac związanych z tym tematem. Większość
doniesień nie potwierdza jednak udziału granulocytów
obojętnochłonnych w procesie zapalnym w łagodnej,
stabilnej astmie [19,20], natomiast są dowody na ich rolę
w ciężkiej postaci tej choroby [13,14], w ciężkich zaostrzeniach [21,22,23,24], u pacjentów intubowanych z powodu
stanu astmatycznego oraz w przypadkach śmiertelnych
[22,23,25,26]. Są jednak także publikacje sugerujące
[27] zwiększoną aktywność, ale nie liczbę, granulocytów obojętnochłonnych, w łagodnej, przewlekłej astmie.
Wzrost liczebności populacji neutrofilów w przewlekłej,
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umiarkowanej i ciężkiej astmie należy interpretować także
w kontekście przewlekłego stosowania kortykosteroidów
w tych postaciach choroby. Kortykosteroidy opóźniają
bowiem apoptozę neutrofilów, powodując ich akumulację.
Dotychczas brakuje jednak badań jednoznacznie interpretujących wkład tego czynnika.
Patofizjologia zapalenia neutrofilowego

Wpływ na rozwój zapalenia nieeozynofilowego
w astmie mogą mieć różne czynniki. Endotoksyny bakterii Gramm(-) [28,29], zanieczyszczenie środowiska [30],
infekcje wirusowe [31,32] i ozon [33,34,35] indukują neutrofilowe zapalenie dróg oddechowych, skurcz oskrzeli
i objawy astmy. Badania Michela [36,37] wykazały związek między endotoksyną zawartą w kurzu domowym, która jest znanym, silnym czynnikiem prozapalnym, pochodzącym ze ściany komórkowej bakterii Gram ujemnych,
a częstością zaostrzeń astmy u dzieci. Antygeny ulegają
fagocytozie przez komórki prezentujące antygeny (głównie komórki dendrytyczne, makrofagi), które prezentują
je limfocytom Th. Zapoczątkowuje to różnicowanie się
komórek Th0 w Th1 pod wpływem trzech niezależnych
sygnałów (prezentacji epitopu, ekspresji CD80 vs CD86
oraz zwiększonego stężenia IL-12 i INFγ) [38]. Limfocyty
Th1 z kolei produkują liczne cytokiny doprowadzające
do migracji neutrofilów. Chemotaktycznie na neutrofile
działają też: fragmenty C5a, C3a dopełniacza, niektóre
peptydy uwalniane przez bakterie jak np.: N-formylometionyloleucylofenyloalanina (FMLP), cytokiny uwalniane
przez monocyty i makrofagi (IL-1, TNF-α, TGF-β i przede
wszystkim IL-8), LTB4 i PAF, uwalniane m.in. przez
neutrofile, makrofagi, monocyty i eozynofile [39].
Uwolnienie LTB4 prowadzi do chemotaksji neutrofilów i ich interakcji ze śródbłonkiem.[40] LTB4 jest
uważany, podobnie jak PAF, za jeden z potencjalnych mediatorów zaangażowanych w sekwestrację granulocytów
obojętnochłonnych w astmie i POChP [41]. Wiadomo, że
PAF powoduje przejściową neutropenię w krwi krążącej
w efekcie istotnej neutrofilii w tkance płucnej i drzewie
oskrzelowym [42,43], a następnie aktywację neutrofilów
w tkankach obwodowych [42]. Zwiększoną migrację
neutrofilów na obwód PAF powoduje m.in. poprzez
nasilanie adhezji granulocytów obojętnochłonnych do
komórek śródbłonka w mechanizmie: P-selektyna-receptor CD11b/CD18 [44,45]. Aktywacja neutrofilów zachodzi przy udziale receptorów z grupy Toll-like-receptor
(TLR) i CD14 (zlokalizowanych m.in. na leukocytach
i komórkach endotelium). Są one wzbudzane przez dużą
liczbę związków chemicznych (np. LPS bakteryjny, LTA),
a w efekcie potęgują reakcję w oskrzelach przez zaangażowanie Nf-κB w odpowiedzi na szereg niespecyficznych
sygnałów. Najlepiej poznana jest droga aktywacji Nf-κB
po pobudzeniu receptorów TLR 2 i TLR 4. Udowodniono, że receptory te aktywują kinazę związaną z receptorem IL-1 (IRAK) poprzez białko adaptorowe MyD88
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[46,47,48,49,50]. Aktywacja kinazy IRAK jest w pełni
zależna od białka MyD88 w przypadku receptora TLR 2,
natomiast receptor TLR 4 posiada także drogę aktywacji
Nf-κB niezależną od MyD88.[51] Następnie kinaza IRAK
fosforyluje białko TRAF6 (TNF receptor-associated
factor) [52]. Przy udziale tego białka dochodzi do pobudzenia kolejno kinaz TAK (TGFβ-activating kinase)
[53,54] i NIK (Nf-κB-inducing kinase) w przypadku drogi
związanej z pobudzeniem TLR 4 oraz odpowiednio białek
ECSIT (evolutionarily conserved signaling in Toll pathways) i MEKK1 po interakcji z TLR 2, które aktywują
kompleks IKK (IκB kinase). Czynnik transkrypcyjny
Nf-κB jest związany z białkiem inhibitorowym IκB. Po
fosforylacji białka inhibitorowego przez IKK czynnik
Nf-κB zostaje uwolniony, przenika do jądra komórkowego, gdzie zwiększa transkrypcję takich czynników, jak:
TNFα, IL-6, IL-12 i NO.
Rola IL-8 w zapaleniu astmatycznym

Ważną rolę w zapaleniu nieeozynofilowym odgrywa
produkowana, szczególnie podczas infekcji wirusowej,
przez makrofagi i komórki epitelium IL-8 [55,56]. W badaniach wydzieliny oskrzelowej pacjentów intubowanych
w przebiegu ciężkiej astmy, oprócz znacznie podwyższonej liczby neutrofilów, stwierdzono 19-krotnie wyższe
stężenie IL-8 w porównaniu z pacjentami intubowanymi
z powodów niepulmonologicznych [12]. IL-8 jest chemoatraktantem, aktywatorem, czynnikiem aktywującym
i degranulującym dla neutrofilów, działając poprzez
receptory CXCR1 oraz CXCR2, jak i pobudzonych IL-5
eozynofilów. Jest głównym czynnikiem chemotaktycznym
neutrofilów w płucach [57]. Bardzo istotnej obserwacji
dokonali Page i wsp. [58], którzy udowodnili, że także
neutrofile pod wpływem głównego białka zasadowego
(MBP) eozynofilów mogą autokrynowo produkować
IL-8, co doprowadza do autoamplifikacji procesu zapalenia neutrofilowego. Granulocyty obojętnochłonne
produkują także TNF-alfa, prozapalną cytokinę, która
pobudza komórki epitelialne oskrzeli do produkcji IL-8,
powodując analogiczny efekt. Następnymi cytokinami
odpowiedzialnymi za rekrutację i aktywację neutrofilów
w drogach oddechowych są także, co wykazały badania in
vivo na szczurach, IL-17 oraz IL-1β mająca właściwości
rekrutacji neutrofilów i potęgowania efektu IL-17 [59].
Obie te cytokiny najprawdopodobniej działają pośrednio,
poprzez stymulację komórek nabłonka dróg oddechowych, do produkcji czynników mobilizujących neutrofile,
jak IL-6 i IL-8 [60].
Oddziaływanie neutrofilów na drogi oddechowe

Niekorzystny wpływ neutrofilów na drogi oddechowe
jest uwarunkowany przede wszystkim szkodliwym wpływem wydzielanych: elastazy neutrofilowej, katepsyny G
[61] oraz proteinazy-3 [62,63]. Opisano co najmniej trzy
mechanizmy szkodliwego działania proteinaz neutrofilo-
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wych w ciężkiej ostrej astmie. Po pierwsze elastaza neutrofilowa, poprzez degranulację komórek kubkowych oraz
wpływ na inne komórki wydzielnicze dróg oddechowych,
powoduje znaczny wzrost wydzielania śluzu [61,64]
w oskrzelach, co wiąże się z mechanizmem zależnej od
neutrofilów hipersekrecji w zaostrzeniu astmy. Podanie
selektywnego inhibitora elastazy i proteinazy-3, jakim jest
ICI 200,355 [65], zapobiega takiej degranulacji. Podobnie zahamowanie obserwowano w przypadku inhibitora
elastazy i katepsyny G (SLPI) [66], co łącznie dowodzi,
że elastaza jest głównym czynnikiem degranulujacji
komórek kubkowych. Drugim mechanizmem działania
neutrofilów na drogi oddechowe, jest ich zdolność do
aktywacji komórek nabłonka oskrzeli oraz zwiększenia
przepuszczalności naczyń poprzez wydzielanie leukotrienów, wolnych rodników tlenowych lub elastazy [67,68].
Trzecim udowodnionym sposobem działania proteaz neutrofilowych jest aktywacja eozynofilów [61]. Liu i wsp.
oczyścili eozynofile pobrane od pacjentów z atopową
astmą, a następnie inkubowali je z elastazą neutrofilową
i katapsyną G. Po 2h oznaczane było uwalnianie kationowego białka eozynofilów (ECP). Było ono najwyższe
po inkubacji z elastazą neutrofilową. Mniejszy efekt
osiągnięto w próbkach z katepsyną G i plwociną chorych
na mukowiscydozę. Autorzy sugerują, że mechanizm
degranulacji eozynofilów pod wpływem elastazy jest zależny częściowo od Ca2+ i włókien aktynowych, co czyni
go podobnym do mechanizmu degranulacji komórek
wydzielniczych dróg oddechowych, także związanego
z elastazą.
Związek zapalenia neutrofilowego
z glikokortykosteroidoterapią

Nie jest do końca wiadome jaki rzeczywiście wpływ
na neutrofilię w drogach oskrzelowych mają glikokortykosteroidy wziewne. Wenzel i wsp. wykazali, że liczba
neutrofilów wzrasta w ciężkiej steroido-zależnej astmie
[13]. W pracy tej przebadano 14 chorych na ciężką postać
astmy pacjentów, zależnych od wysokich dawek doustnych glikokortykosteroidów. Przeanalizowano pobrane
od nich podczas bronchoskopii popłuczyny oskrzelowe
(BAL) oraz biopsje ściany oskrzeli. Następnie wyniki porównano ze zdrową grupą kontrolną i pacjentami z astmą
umiarkowaną. Wykazano, że odsetek eozynofilów w BAL
był największa w astmie umiarkowanej, natomiast ciężką astmę charakteryzował dwukrotnie większy odsetek
neutrofilów. Podobne rezultaty wykazano w biopsjach
oskrzeli. W grupie najcięższej astmy znamiennie wyższe
były też stężenia LTB4 i tromboksanu. Nie wiadomo
jednak, czy neutrofilia rozwija się jako pierwotny, patologiczny proces czy też, jak już wspomniano, jest to
wtórne zjawisko w efekcie stosowania dużych dawek
wziewnych kortykosteroidów [69]. Są badania wskazujące, że pacjenci chorzy na ciężką astmę, leczeni przez
rok doustnymi glikokortykosteroidami, mają znacznie
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zwiększoną liczbę oraz odsetek neutrofilów w BAL
oraz w bioptatach błony śluzowej oskrzela, podczas gdy
eozynofile pozostają praktycznie wyeliminowane [70].
U tych pacjentów nie stwierdzono natomiast w trakcie
terapii poprawy parametrów klinicznych kontroli astmy
(np. FEV1) lecz ich pogorszenie. Wiadomo, że kortykosteroidy, które mają korzystny wpływ na stłumienie
procesu zapalnego zależnego od limfocytów Th2 oraz
eozynofilów, nie redukują liczby neutrofilów w oskrzelach
[71], a nawet ją zwiększają poprzez zahamowanie ich
apoptozy [69]. Z badań Wenzel i wsp. wynika również, że
kortykosteroidy mogą zwiększać aktywność neutrofilów
poprzez zwiększenie stężenia LTB4. Kortykosteroidy są
wiodącymi lekami w leczeniu astmy oskrzelowej, jednakże
w niektórych sytuacjach zwiększają one produkcję białka
aktywującego 5-lipoksygenazę i mogą również dodatnio
wpływać na cyklooksygenazę w komórkach będących
jednocześnie pod wpływem stem cell factor-1 (SCF-1),
jak i glikokortykosteroidów [72,73]. Wenzel i wsp. wykazali podwyższony poziom tromboksanu w popłuczynach
z dróg oddechowych u pacjentów pozostających na dużych
dawkach kortykosteroidów. Tromboksan jest produkowany przede wszystkim przez płytki, a także makrofagi
oraz monocyty i jest uważany za jeden z najsilniejszych
czynników odpowiedzialnych za powstawanie nieswoistej
nadreaktywności oskrzeli [74].
W badaniach mikroskopowych z biopsji oskrzeli
stwierdzono zwiększoną liczbę makrofagów w próbkach pobranych od pacjentów z umiarkowaną astmą,
w porównaniu z astmą ciężką i grupą kontrolną. Rola
makrofagów w astmie jest bardzo słabo poznana, ale
istnieją doniesienia, ze mają one negatywny wpływ na
toczący się przewlekły proces zapalny [75,76].
Udział beta2-agonistów w stabilizacji astmy

Trwają obecnie badania nad udziałem drugiej, równie
ważnej, grupy leków stosowanych w astmie: agonistów
receptora β2 adrenergicznego, w zapaleniu nieeozynofilowym. Doniesienia in vitro sugerują, że długo działający
beta2-agoniści mają właściwości stabilizujące neutrofile
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[77]. Reid i wsp. [78] zbadali efekt salmeterolu na stężenie IL-8, liczbę neutrofilów i stężenie mieloperoksydazy
(MPO – marker aktywacji neutrofilów) w przewlekłej
astmie. W tym celu przebadano 45 pacjentów z przewlekłą
astmą zażywających wziewne kortykosteroidy. U części
pacjentów włączono salmeterol, a części dodano wziewnie
flutikazon. Przed modyfikacją terapii i po 12 tygodniach
oznaczono wyżej wymienione czynniki w BAL. W grupie
leczonej flutikazonem stwierdzono podwyższoną liczbę
neutrofilów, a stężenia IL-8 i MPO pozostały bez zmian.
Natomiast wprowadzenie salmeterolu znacznie zmniejszyło stężenia IL-8 i MPO, lecz nie wpłynęło na liczbę
granulocytów obojętnochłonnych. Wyniki te sugerują,
że włączenie długo działającego beta2-agonisty może
mieć korzystny wpływ na stabilizację astmy, dzięki
zmniejszeniu produkcji interleukiny 8 i uwalniania MPO.
Spadek uwalniania MPO może świadczyć o zmniejszeniu aktywności neutrofilów uzyskanej przez włączenie
salmeterolu.
Podsumowanie

Astma nieeozynofilowa stanowi istotny problem
zarówno z punktu widzenia nauk podstawowych, jak
i kliniki. Z jednej strony nie znamy wyjaśnienia, czy ten
fenotyp jest odrębną jednostką patologiczną z grupy chorób obturacyjnych, czy powstaje w efekcie długotrwałego
leczenia pacjentów preparatami glikokortykosteroidów.
Z drugiej strony – niezależnie od genezy tego typu zapalenia astmatycznego i tego typu astmy, pozostaje ona istotnym problemem terapeutycznym, gdyż (jak wspomniano
w tym artykule) nie poddaje się typowemu leczeniu i ma
tendencję do szczególnie ciężkiego przebiegu. Wydaje
się, że połączenie badań zależności międzykomórkowych
w zapaleniu alergicznym z obserwacjami klinicznymi
i pobieraniem materiału badawczego w coraz wcześniejszych etapach historii naturalnej astmy u poszczególnych
pacjentów, pozwoli na zdefiniowanie genezy i przynależności tej postaci astmy. W konsekwencji wpłynie to
prawdopodobnie na bardziej skuteczne jej leczenie.
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