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Streszczenie

Czynnik aktywujący płytki (PAF) jest glicerofosfolipidem, który jako czą-
steczka sygnalizacyjna bierze udział w kontrolowaniu wielu procesów 
biologicznych zachodzących zarówno w osoczu, szpiku kostnym, jak i  
w pozostałych komórkach organizmu posiadających zdolność do jego 
produkcji i uwalniania. PAF jest ligandem transbłonowego białka recep-
torowego sprzężonego z białkiem G, a jego aktywacja odpowiada za 
wiele reakcji alergicznych np. aktywację płytek krwi, wzrost przepusz-
czalności naczyń krwionośnych, czy skurcz oskrzeli. PAF ma także istotny 
wpływ na funkcjonowanie mięśni gładkich żołądka, przepuszczalność 
naczyń krwionośnych w nerkach, a nawet prawidłowe funkcjonowanie 
żeńskiego układu rozrodczego. W związku z faktem, że PAF może zapo-
czątkować cały proces zapalny, istotna jest również stała wysoce specy-
ficzna regulacja jego poziomu poprzez jego enzymatyczny rozkład katali-
zowany przez acetylohydrolazę PAF-u, która wysoce selektywnie rozkłada 
pochodne kwasów tłuszczowych, przez co bezpośrednio wpływa na po-
ziom PAF-u zapewniając organizmowi utrzymanie homeostazy.

Słowa kluczowe: budowa PAF-u, synteza PAF-u, mechanizm działania 
PAF-u, regulacja poziomu PAF-u, mechanizm działania PAF-AH

Summary

Platelet-activating factor (PAF) is a glycerophospholipid which, as a sig-
nalling molecule, is involved in many biological processes in both serum, 
bone marrow, and in other body cells that have the ability to produce 
and release it. PAF is a ligand of the transmembrane G-protein coupled 
receptor, and its activation is responsible for many allergic reactions, 
e.g., platelet activation, increased vascular permeability, or bronchos-
pasm. PAF has also a significant influence on the smooth muscles of 
the stomach, the permeability of blood vessels in the kidney, and the 
proper functioning of the female reproductive system. As PAF is able to 
trigger the complete inflammatory process, the constant, highly specific 
regulation of its level through its enzymatic breakdown catalysed by PAF 
acetyl hydrolase that very selectively decomposes fatty acid derivatives 
and thereby directly affects PAF levels to ensure systemic homeostasis  
is also essential.
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Wprowadzenie
Funkcjonowaniu organizmu zarówno w warunkach 

fizjologicznych jak również patologicznych towarzyszy 
wytwarzanie licznych cząsteczek sygnałowych. Jedną  
z głównych grup intermediatorów są pochodne kwasów 
tłuszczowych powstałe w wyniku hydrolizy fosfolipidów 
błonowych, do których zalicza się m.in. czynnik aktywujący 
płytki krwi (ang. platelet-activating factor, PAF) [1]. PAF 
jest pochodną fosfatydylocholiny, należącą do grupy pla-
zmalogenów fosfatydylocholiny i może być wytwarzany 
podczas hydrolizy tego fosfolipidu. Podobnie jak eikoza-
noidy, PAF jest mediatorem generowanym w odpowiedzi 
na czynniki aktywujące fosfolipazy (tj. Ca2+, czynniki wzro-
stu, hormony) [2]. Do wytwarzania PAF-u dochodzi głów-
nie w komórkach układu immunologicznego, takich jak 
komórki tuczne, bazofile, makrofagi, monocyty, neutrofile 
oraz eozynofile [3].

PAF został odkryty w latach sześćdziesiątych XX wieku 
jako czynnik stymulujący agregację płytek krwi, czemu 
zawdzięcza swoją nazwę, jednak w następnych latach zi-
dentyfikowano kolejne efekty jego działania [4]. Nazwa 
chemiczna PAF-u – 1-alkilo-2-acetylo-sn-glicerolo-3-fos-
focholina (eter acetyloglicerylowy fosfocholiny) – wyjaśnia 
jego budowę wskazując na istnienie wiązania eterowe-
go w pozycji sn-1, grupę acetylową w pozycji sn-2 oraz 
polarną grupę choliny lub etanolaminę w pozycji sn-3  
(ryc. 1). Cząsteczki z rodziny PAF mogą różnić się między 
sobą długością łańcucha kwasu tłuszczowego fosfolipidu 
w pozycji sn-1 (w przypadku PAF-u pochodzącego z leuko-
cytów ludzkich jest to najczęściej reszta kwasu tłuszczo-
wego zawierająca od 16 do 18 atomów C) [4].

Do syntezy PAF-u może dochodzić na dwa sposoby. 
Szlak biosyntezy de novo został zidentyfikowany głównie 
w komórkach nerek i w ośrodkowym układzie nerwowym 
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oraz wiąże się on ze stałą generacją niewielkich ilości PAF 
z syntetyzowanego de novo 1-O-alkilo-2-acyloglicerolu, 
który jest następnie przekształcany do PAF przez choli-
nofosfotransferazę [5]. Efektywność tego procesu zależy 
od aktywności cholinofosfotransferazy, która uzależniona 
jest od stężenia jonów wapnia w organizmie. Natomiast 
w stymulowanych komórkach prozapalnych synteza PAF-u 
zachodzi głównie podczas remodelingu dróg metabolicz-
nych i opiera się na hydrolizie alkiloeteru - 1-alkilo-sn-gli-
cero-3-fosforylocholiny katalizowanej przez fosfolipazę A2 
do lyso-PAF, a następnie acetylacji powstałego lyso-PAF-u  
z użyciem acetylo-Coenzymu A jako donora przez 2-O-ace-
tylotransferazę. Szlak ten jest istotny w chorobach zapal-
nych i alergicznych (ryc. 2) [5].

PAF jest ligandem wysoce specyficznego transbłono-
wego białka receptorowego zlokalizowanego w raftach 
lipidowych i kaweolach błon komórkowych, sprzężonego 
z białkiem G [6]. Metabotropowy receptor PAF jest zbu-
dowany z 342 aminokwasów (39 kDa), zgrupowanych 
w 7 transbłonowych domen. Jego N-końcowy fragment 
zlokalizowany jest na zewnątrz błony komórkowej, nato-
miast C-końcowy fragment umieszczony jest w cytopla-
zmie, gdzie receptor ten wiąże nieaktywne podjednostki 
białka G [7]. Przyłączenie PAF-u jako liganda do biał-
ka receptorowego powoduje wymianę GDP obecnego  
w białku G w podjednostce α na GTP i aktywację całego 
kompleksu. Dochodzi wówczas do oddysocjowania ak-
tywnej podjednostki α z kompleksu, a w efekcie czego do 
aktywacji fosfolipaz C. Dalszy przepływ sygnału opiera się 
na hydrolizie fosfatydyloinozytolo-4,5-bis-fosforanu za-
wartego w błonie komórkowej, w wyniku czego docho-
dzi do uwolnienia diacyloglicerolu (DAG) i inozytolo-tris-
-fosforan (IP3) [8]. Każdy z tych produktów ma charakter 
wtórnego przekaźnika sygnału. IP3 dyfunduje z błony ko-
mórkowej do cytoplazmy i ulega związaniu z receptorem 
błonowym retikulum endoplazmatycznego, powodując 
uwolnienie jonów Ca2+ ze zbiorników siateczki śródpla-
zmatycznej i zwiększenie ich stężenia w cytoplazmie [9]. 
Następuje przebudowa mikrotubul oraz oddziaływanie 
na wewnątrzkomórkowe białka kurczliwe, co prowadzi 
do skurczu komórek. PAF wielokrotnie silniej niż histami-
na lub bradykinina kurczy mięśnie gładkie naczyń krwio-
nośnych i zwiększa przepuszczalności ściany naczyniowej 
[10]. Dodatkowo uwolnienie jonów Ca2+ aktywuje fosfoli-
pazy A2, które generują kolejne wtórne przekaźniki, takie 
jak eikozanoidy czy kwas arachidonowy (ryc. 3). Z drugiej 
strony pozostały w błonie komórkowej DAG wiąże się  
z miejscem regulatorowym kinazy białkowej C powodując 
jej aktywację i zwiększenie stopnia ufosforylowania białek 
cytoplazmatycznych, a przez to aktywację kolejnych szla-
ków związanych m.in. z kinazami MAP [11].

PAF jest w odpowiedzialny za wiele objawów reakcji 
alergicznych m.in. aktywację płytek krwi, wzrost przepusz-
czalności naczyń krwionośnych, skurcz naczyń i skurcz 
oskrzeli. W drogach oddechowych PAF powoduje skurcz 
mięśni gładkich, zwiększa wytwarzanie śluzu i gromadze-
nie eozynofili w drzewie oskrzelowym [12], podczas gdy  
w przewodzie pokarmowym wzmaga skurcz mięśni gład-
kich (głównie w żołądku) [13]. Przez obkurczenie naczyń 
krwionośnych w nerkach PAF doprowadza do obniżenia 
przesączania kłębuszkowego i zmniejszenia objętości 

moczu, co wtórnie nasila wydzielanie przez aparat przy-
kłębuszkowy prostaglandyn [14]. Działa także chemotak-
tycznie i aktywująco na monocyty i neutrofile. Cząsteczka 
PAF może zapoczątkować cały proces zapalny [15]. Ponad-
to, wydzielana jest ona przez komórkę jajową po zapłod-
nieniu i odgrywa ważną rolę w implantacji jaja w ścianie 
macicy. Nasila również amplitudę i rytmiczność czynności 
skurczowej macicy podczas porodu [16]. W niskich stęże-
niach (240-285 pg/ml) PAF powoduje poszerzenie i zwięk-
szenie przepuszczalności żyłek, aktywację leukocytów ze 
zwiększeniem zużycia tlenu, ich chemotaksję i degranula-
cję. Jest również produkowany w dużych ilościach w płu-
cach płodu w późnym okresie ciąży i stymulując skurcze, 
zapobiega zapadaniu się płuc u noworodka [17]. Dodatko-
wo w układzie krwiotwórczym powoduje zmianę kształtu 
płytek krwi, nasila uwalnianie tromboksanu oraz wzmaga 
odczyn zlepny i agregację płytek przez odsłonięcie miejsc 
przyłączania fibrynogenu [18].

Acetylohydrolazy PAF-u
Czynnik PAF charakteryzuje się szerokim zakresem dzia-

łania, dlatego wszystkie drogi sygnalizacyjne, w których 
bierze on udział muszą być stale kontrolowane. Za modu-
lowanie stanów zapalnych, w których uczestniczy PAF od-
powiedzialne są acetylohydrolazy PAF-u, które katalizują 
degradację tego czynnika.

Acetylohydrolazy PAF-u (PAF-AH) są enzymami, które 
wysoce selektywnie rozkładają pochodne kwasów tłusz-
czowych, przez co bezpośrednio wpływają na ich poziom, 
dzięki czemu zapewniają organizmowi utrzymanie home-
ostazy. Nazwa „acetylohydrolaza PAF-u” odnosi się do nie-
wielkiej grupy enzymów, które należą do rodziny fosfoli-
paz. Spośród innych enzymów rozkładających fosfolipidy, 
PAF-AH wyróżniają się wysoką specyficznością katalizowa-
nych reakcji. Jak dotąd zidentyfikowano i opisano 4 rodza-
je tych enzymów. Dwa z nich należą do fosfolipaz A2 gru-
py VII. Pierwsza acetylohydrolaza, znana jako fosfolipaza 
zależna od lipoprotein (ang. lipoprotein-associated phos-
pholipase A2; Lp-PLA2 lub PLA2G7; w związku z jej pozycją 
w rodzinie enzymów PLA2) występuje przede wszystkim 
w osoczu i jest odpowiedzialna za katalizowanie reakcji 
rozkładu PAF-u we krwi, do produktów nieaktywnych bio-
logicznie [19]. Jak dotąd silną ekspresję PLA2G7 odnoto-
wano w białych komórkach krwi, tkance mózgowej oraz 
białej tkance tłuszczowej [20]. Druga acetylohydrolaza, 
opisana jako PAF-AH typu 2 (PAF-AH2) występuje w tkan-
kach miękkich zawierających dużą ilość komórek pocho-
dzenia epitelialnego (tj. w wątrobie, nerkach, jądrach oraz 
w niedużym stopniu w mózgu). Analiza sekwencji DNA 
genów PLA2G7 oraz PAF-AH2 wykazuje wyższą analogię 
w stosunku do genów esterazy i neutralnych lipaz niż  
w stosunku do pozostałych fosfolipaz [21].

Kolejne dwie izoformy enzymu PAF-AH zaliczane są do 
fosfolipaz A2 grupy VIII. Ich struktura i układ aminokwa-
sów jest bardziej zbliżony do pozostałych fosfolipaz niż  
w przypadku dwóch pierwszych enzymów. Stwierdzono, 
że w warunkach fizjologicznych enzym ten jest ulokowany 
równomiernie na terenie całego cytozolu we wszystkich 
typach komórek, jednak podczas stresu oksydacyjnego 
dochodzi do jego migracji w pobliże błony komórkowej 
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Ryc. 1. Struktura chemiczna PAF-u

Ryc. 2. Drogi syntezy PAF-u

Ryc. 3. Model budowy i aktywacji receptora PAF
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[22]. Taka lokalizacja, zwiększa aktywność enzymów za-
pewniając bliskość potencjalnych substratów.

PAF-AH jest enzymem niezależnym od jonów wapnia,  
o masie 45 kDa, obecnym w osoczu oraz w cytoplazmie  
w formie aktywnej. Cząsteczka PAF-AH jest białkiem se-
krecyjnym składającym się z poprzeplatanych ze sobą  
6 α-helis i 9 β-harmonijek. W centrum aktywnym PAF-AH 
znajduje się tzw. triada aminokwasów aktywnych, w któ-
rej skład wchodzą reszty aminokwasowe: seryny (S273), 
asparaginianu (D296) oraz histydyny (H351) (ryc. 4). Układ 
liniowy tych aminokwasów oraz ich orientacja przestrzen-
na w konformacji α i β pozwala na katalizę reakcji hydroli-
zy pochodnej lipidowej, co jest charakterystyczne dla lipaz 
i esteraz serynowych [23].

Uważa się, że aktywność PAF-AH jest bardzo wysoce se-
lektywna. Każda cząsteczka enzymu odpowiedzialna jest 
za katalizowanie reakcji rozkładu PAF-u, poprzez hydrolizę 
grupy acetylowej w pozycji sn-2 z wytworzeniem produk-
tów biologicznie nieaktywnych: lizo-PAF-u i octanu (ryc. 5) 
[24]. Z drugiej strony wszystkie PAF-AH mogą hydrolizo-
wać także grupy acetylowej innych fosfolipidów w pozycji 
sn-2 do długości 5-6 atomów węgla. Jednak ograniczenia 
długości hydrolizowanej grupy są tracone, jeśli w budo-
wie cząsteczki pojawiają się utlenione grupy funkcyjne 
(aldehydowe lub karboksylowe). W takich przypadkach 
PAF-AH może katalizować reakcje hydrolizy fosfolipidu za-

wierającego łańcuch nawet do 18 reszt węglowych [25]. 
Dotychczasowe badania wskazują, że cząsteczki PAF-AH 
wykazują całkowity brak aktywności wobec fosfolipidów 
błonowych z niemodyfikowanymi długołańcuchowymi 
sn-2 resztami [26].

Jedną z funkcji PAF-AH jest degradacja cząsteczek sy-
gnalizacyjnych powstałych w związku z utlenieniem fosfo-
lipidów. Związki te mogą być generowane zarówno pod-
czas stresu oksydacyjnego, jak i podczas fizjologicznych 
przemian tlenowych. W związku z podwyższoną aktywno-
ści PAF-AH w stresie oksydacyjnym odnotowano obniżenie 
poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowych z jedno-
czesnym wytworzeniem produktów hydrolizy fosfatydy-
locholiny [5]. Paradoksalnie PAF-AH jest enzymem wysoce 
podatnym na oksydacyjne modyfikacje, które prowadzą 
do jego inaktywacji. Czynniki takie jak metale ciężkie, re-
aktywne formy tlenu, czy ksenobiotyki zawarte w dymie 
papierosowym silnie hamują aktywność PAF-AH w osoczu. 
Oksydacyjne modyfikacje PAF-AH wiążą się z jednej strony 
z nieodwracalnym utlenieniem aminokwasów w centrum 
aktywnym enzymu, a co za tym idzie z akumulacją aktyw-
nego PAF-u w osoczu. Z drugiej strony, cząsteczka PAF-AH 
zawiera szczególnie podatne na utlenienie (ze względu na 
chemiczną budowę i lokalizację) tyrozynowe reszty amino-
kwasowymi w pozycjach 307 i 335 oraz resztę metioniny 
w pozycji 117. Ich utlenienie prowadzi do zmiany konfor-

Ryc. 4. Budowa acetylohydrolazy PAF-u z zaznaczeniem lokalizacji funkcyjnych reszt aminokwasowych 

Ryc. 5. Reakcja hydrolizy PAF-u do octanu i lyso-PAF-u



83Gęgotek A i wsp. Metabolizm i biologiczna rola czynnika aktywującego płytki krwi (PAF)

macji enzymu i jednoczesną jego inaktywację. Dodatkowo 
utlenienie reszty metioniny w pozycji 117 prowadzi nie 
tylko do zmiany konformacji, ale także może prowadzić 
do silniejszego związania PAF-AH z cząsteczką lipoproteiny 
(schemat 4) [27].

Źródłem PAF-AH w osoczu w głównej mierze są 
makrofagi. Badania wskazują, że w procesie dojrzewania 
monocytów dochodzi do silnego (zależnie od stopnia 
różnicowania komórek) wzrostu poziomu PAF-AH mRNA  
i sekrecji dużych ilości aktywnego enzymu do krwi. Stwier-
dzono, że za wzmożoną sekrecję PAF-AH w czasie stresu 
odpowiedzialny jest  głównie wzrost poziomu substratu 
(PAF-u). Jednak wydzielanie PAF-AH jest także regulowane 
przez szereg egzogennych stymulantów takich jak cyto-
kiny, czy hormony steroidowe. Liczne czynniki, takie jak 
IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, M-CSF, LPS, a także interleukiny IL-
-1β, IL-4 i IL-6 znacząco stymulują syntezę i sekrecję PAF-
-AH z makrofagów, czy dojrzewających monocytów [28]. 
W przypadku komórek białaczki promielocytowej (HL-60) 
odnotowano, że związki takie jak deksametazon, czy prze-
ciwzapalne glikokortykoidy także powodują wzrost uwal-
niania PAF-AH [29]. Istnieją jednak także doniesienia, że 
czynniki prozapalne (IL-1α, TNF-α) mogą zmniejszać uwal-
nianie PAF-AH przez makrofagi [30].

W ludzkim osoczu PAF-AH może występować w formie 
aktywnej związanej z różnymi lipoproteinami. Za przyłą-
czenie PAF-AH do lipoprotein w największym stopniu od-
powiedzialna jest tyrozyna (Y205), jednak PAF-AH może 
tworzyć mniej trwałe kompleksy z lipoproteinami także 
poprzez reszty leucyny (116) i tryptofanu (115). W fizjo-
logicznych stężeniach PAF-u cząsteczki acetylohydrolazy 
są związane w 70-80% z lipoproteinami o niskiej gęstości 
(LDL) lub w 20-30% w formie kompleksu z lipoprotein-
ami o wysokiej gęstości (HDL). W przypadku kompleksów 
z HDL, cząsteczka lipoproteiny blokuje dostęp do miejs-
ca aktywnego enzymu, uniemożliwiając tym samym hy-
drolizę PAF-u. Jednak w warunkach stresu oksydacyjnego 
enzym bez przeszkód może być przenoszony na cząsteczki 
LDL [24].

PAF-AH jest przede wszystkim odpowiedzialna za 
tłumienie stanu zapalnego poprzez rozkład PAF-u. Za-
równo stosowanie leków przeciwzapalnych, czy cytokin 
powoduje obniżenie aktywności PAF-AH, podczas gdy po-

dawanie LPS lub innych substancji prozapalnych stymulu-
je sekrecję tego enzymu [31]. Na szczególną rolę PAF-AH 
w utrzymywaniu homeostazy organizmu wskazują także 
doświadczenia przeprowadzane na myszach, którym po-
dawano rekombinowany enzym. Wykazano, że PAF-AH 
znacząco zmniejsza śmiertelność u zwierząt z posocznicą 
[32]. Również dojelitowe wprowadzanie rekombinowane-
go enzymu zmniejsza częstość występowania martwicy 
jelita cienkiego i zasięg stanu zapalnego tkanki w mode-
lach ostrego zapalenia trzustki. Iniekcja dootrzewnowa 
rekombinowanego PAF-AH zmniejsza stres oksydacyjny  
i śmiertelność komórek wątroby w przypadku zatrucia pa-
racetamolem [33]. Zwierzęta homozygotyczne z mutacją 
genu dotyczącą centrum aktywnego PAF-AH wykazują 
większą zachorowalność na choroby sercowo-naczynio-
we i zakrzepowe [20]. Dodatkowo, w przypadku zwierząt  
z miażdżycą podawanie egzogennego PAF-AH obniża po-
ziom wskaźników zapalnych oraz prowadzi do opóźnienia 
uszkodzenia naczyń - zmniejsza adhezję monocytów i za-
pobiega osadzaniu się płytek miażdżycowych [34]. Należy 
podkreślić, że powyższe zmiany następują bez zniesienia 
hipercholesterolemii u zwierząt, pokazując  tym samym, że 
to stany zapalne, a nie ilość krążących lipidów są podsta-
wą progresji choroby miażdżycowej [34]. Tak więc w przy-
padku miażdżycy PAF-AH wykazuje podwójnie korzystne 
działanie - uwalnia akumulowane w płytkach miażdżyco-
wych lipidowe pochodne i inaktywując PAF, zmniejsza stan 
zapalny.

PAF oraz związki o podobnej budowie mogą także indu-
kować apoptozę na drodze niezależnej od swoich recep-
torów, np. poprzez akumulację cyklin, aktywację proapo-
ptotycznego białka Bid lub nagromadzenie utlenionych 
odciętych krótkich fragmentów lipidów. Krótkie łańcuchy 
fosfolipidów po przedostaniu się do mitochondrium po-
wodują depolaryzację błon oraz uszkodzenie tych orga-
nelli. Prowadzi to do aktywacji kaspaz i rozpoczęcia pro-
cesu apoptozy. W związku z powyższym PAF-AH, zarówno 
osoczowa, jak i wątrobowa, poprzez hydrolizę PAF-u blo-
kuje proces apoptozy [35].

Różnorodne działanie produktów reakcji katalizowa-
nych przez fosfolipazy, może być podstawą do poszuki-
wania nowych dróg w farmakoterapii wielu schorzeń [15].
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