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Powszechnie znana jest rola leków przeciwleukotrienowych w terapii astmy oskrzelowej. Obecnie wiele prac badawczych
zwraca uwagê na mo¿liwoæ zastosowania tych zwi¹zków w leczeniu innych chorób zapalnych. Autorzy prezentuj¹ rolê leukotrienów
w chorobach zapalnych b³ony luzowej jelit i ¿o³¹dka, chorobach skóry i ga³ki ocznej, oraz w takich stanach chorobowych jak:
reumatoidalne zapalenie stawów, choroba niedokrwienna serca, a tak¿e w procesach nowotworowych.
S³owa kluczowe: leki przeciwleukotrienowe, ³uszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba niedokrwienna serca, choroby
zapalne jelit

Leukotrieny, wspólnie z prostaglandynami, tromboksanem i lipoksynami, stanowi¹ du¿¹ grupê biologicznie
czynnych kwasów t³uszczowych znanych jako eikozanoidy. Eikozanoidy nie s¹ magazynowane w komórkach, ale
powstaj¹ de novo w czasie odpowiedzi immunologicznej
z fosfolipidów b³onowych, przy udziale enzymów kaskady kwasu arachidonowego. Leukotrieny to najpóniej odkryte metabolity tego szlaku. Ju¿ w latach 30. odkryto, ¿e
ekspozycja na alergeny wyzwala substancjê powoduj¹c¹
skurcz miêni g³adkich. Nazwano j¹ wolno reaguj¹c¹ substancj¹ anafilaksji (SRS-A). Przez 40 lat by³a ona zwi¹zkiem o dok³adnie poznanych w³aciwociach biologicznych, a zupe³nie nieznanej strukturze chemicznej. Dopiero w 1979 r odkryto jej budowê chemiczn¹ i okaza³o siê,
¿e jest to mieszanina leukotrienów [1].
Biosynteza leukotrienów z kwasu arachidonowego
odbywa siê szlakiem 5-lipoksygenazy (5-LO). W pierwszym etapie 5-LO, z pomoc¹ bia³ka aktywuj¹cego (five
lipoxygenase associated protein  FLAP) powoduje
powstanie niestabilnego 5-wodorotlenku, który nastêpnie, przy pomocy syntazy LTA4, przekszta³cany jest
w niestabilny epoksyd kwasu arachidonowego  leukotrien A4. Swoista hydrolaza przekszta³ca LTA4 w leukotrien B4. Wskutek reakcji sprzêgania ze zredukowanym glutationem, przy udziale syntazy leukotrienu C4,
powstaje LTC4 [2].
Synteza leukotrienów w organizmie jest determinowana przez rozk³ad enzymów kontroluj¹cych ka¿dy etap
cie¿ki biosyntezy. Chondrocyty, erytrocyty, limfocyty T,
komórki miêni g³adkich naczyñ, mysie mastocyty, ludzkie komórki ródb³onka i naskórka mog¹ metabolizowaæ
kwas arachidonowy tylko na drodze cyklooksygenacji, nie
posiadaj¹ bowiem 5-lipoksygenazy. 5-LO jest obecna tylko w komórkach z linii mieloidalnej, synteza LTA4 jest

wiêc ograniczona tylko do neutrofilów, eozynofilów, monocytów, makrofagów, mastocytów, bazofilów i limfocytów T. Natomiast hydrolaza LTA4 i syntaza LTC4 s¹ szeroko rozpowszechnione w organizmie, jako enzymy sieroce.
Nie wszystkie etapy biosyntezy musz¹ zachodziæ
w jednym miejscu. Istniej¹ dowody na aktywn¹ sekrecjê
LTA4 z mastocytów i neutrofilów. Ma ona za zadanie
wzmocniæ produkcjê leukotrienów w miejscu zapalenia.
Komórki ródb³onka w³oniczek i p³ytki krwi zawieraj¹
syntazê LTC4 i mog¹ produkowaæ leukotrieny cysteinylowe z dostarczanego im LTA4, na drodze biosyntezy
transcelularnej [3].
Wystêpuj¹ dwa rodzaje receptorów CysLT1 i CysLT2
dla leukotrienów cysteinylowych (LTC4, LTD4, LTE4).
Lepiej poznane s¹ receptory CysLT1 zlokalizowane w komórkach miêniówki g³adkiej oskrzeli. Receptory CysLT2
znajduj¹ siê w naczyniach p³ucnych. Receptor CysLT1
jest prawdopodobnie par¹ bia³ek G, których aktywacja
powoduje nap³yw jonów wapnia do wnêtrza komórki [4,5].
Na powierzchni leukocytów znajduj¹ siê receptory o niskim i wysokim powinowactwie do LTB4, zwane receptorami BLT [6]. Znaleziono te¿ receptor j¹drowy, którego
zwi¹zanie aktywuje geny podtrzymuj¹ce produkcjê mediatorów zapalenia [7].
Leki przeciwleukotrienowe
Pierwsz¹ prób¹ eliminacji dzia³ania prozapalnego leukotrienów by³o zastosowanie inhibitorów 5-lipoksygenazy. Zwi¹zki te mog¹ dzia³aæ bezporednio na enzym lub
te¿ poprzez wp³yw na FLAP. Blokada enzymu 5-LO powoduje zahamowanie syntezy zarówno LTB4, jak i leukotrienów cysteinylowych. Najlepiej zbadanym lekiem
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Ryc. 1. Synteza leukotrienów i miejsca dzia³ania leków
Tabela I. Biologiczne efekty dzia³ania leukotrienów
LTB4

LTC4, LTD4, LTE4

chemotaksja i agregacja
neutrofilów
indukcja adhezji neutrofilów
do ródb³onka

skurcz miêni g³adkich

degranulacja neutrofilów
i uwolnienie enzymów
lizosomalnych

zwiêkszenie wydzielania luzu

stymulacja mielopoezy in vitro

immunomodulacja

modulacja przepuszczalnoci
naczyñ

stymulacja produkcji IL-6
i modulacja produkcji innych
cytokin
proliferacja limfocytów T
mediator bólu

tej grupy jest zileuton, który znalaz³ swoje miejsce w leczeniu astmy. Zileuton ma w³aciwoci helatuj¹ce ¿elazo w miejscu aktywnym 5-LO i w ten sposób uniemo¿liwia dzia³anie enzymu, nie powoduj¹c bloku cyklooksygenazy, 12-LO czy 15-LO [8]. Efektem dzia³ania leku
jest prawie ca³kowite zahamowanie produkcji LTB4. Lek
ten, u chorych z astm¹ o rednim nasileniu, powoduje
znaczne obni¿enie stê¿enia LTE4 w moczu, a tak¿e poprawia parametry oddechowe [9]. Zileuton jest lekiem

dobrze tolerowanym, jakkolwiek nie ma dostatecznych
danych dotycz¹cych jego d³ugotrwa³ego stosowania. Jako
jego dzia³ania niepo¿¹dane wymienia siê bóle g³owy, biegunkê, dolegliwoci dyspeptyczne [10]. Opisano te¿ przypadki zespo³u Churga-Straussa [11].
Inhibitory FLAP zapobiegaj¹ przemieszczaniu siê
5-LO do b³ony komórkowej. Zwi¹zki oznaczone jako
MK886 i MK0591 hamuj¹ powstawanie leukotrienów
w jeszcze wiêkszym stopniu ni¿ Zileuton [12,13].
Nastêpne leki wprowadzone do lecznictwa to inhibitory leukotrienów cysteinylowych, które charakteryzuj¹
siê znacznie korzystniejsz¹ farmakodynamik¹ i w wielu
przypadkach wiêksz¹ skutecznoci¹, a tak¿e mniejszymi
dzia³aniami niepo¿¹danymi.
Pierwszy opisany antagonista receptora CysLT1,
FPL-55712 mia³ s³abe dzia³anie i ma³¹ biodostêpnoæ [14].
Inne zwi¹zki z tej samej grupy, np.: LY171833, L-649,923,
YM-16638 nie posiada³y dostatecznego potencja³u blokowania receptora, a do tego cechowa³a je z³a tolerancja
i znaczne dzia³ania niepo¿¹dane ze strony przewodu pokarmowego [9].
Nowsza generacja antagonistów leukotrienów: zafirlukast, MK-571, RG12,525, pranlukast, montelukast
i SK&F 104,353 jest bardziej obiecuj¹ca. Wi¹¿¹ siê one
z receptorami Cys-LT1 200 razy silniej ni¿ poprzednie
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i skutecznie zapobiegaj¹ skurczowi oskrzeli u chorych na
astmê i zdrowych ochotników. Pomimo dobrych efektów
leczniczych, badania nad MK-571 zosta³y zatrzymane
z powodu uszkodzeñ w¹troby, bêd¹cych efektem stosowania tego zwi¹zku [10]. Pozosta³e leki wydaj¹ siê nie
mieæ powa¿niejszych dzia³añ niepo¿¹danych. Nieliczne
doniesienia mówi¹ o bólach g³owy i zaburzeniach dyspeptycznych, reakcjach nadwra¿liwoci i przejciowym
wzrocie aminotransferaz [15]. W Polsce dostêpne s¹,
od niedawna, dwa preparaty z tej grupy  zafirlukast
(Accolate) i montelukast (Singulair).
Antagonici receptorów dla LTB4 wci¹¿ znajduj¹ siê
w stadium badañ przedklinicznych i I fazy badañ klinicznych [6]. Selektywny antagonista U75,302 hamuje nap³yw eozynofilów wywo³any alergenem [16].
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oddechowych. Mimo niew¹tpliwej roli leukotrienów w patogenezie alergicznego nie¿ytu nosa, o czym wiadczyæ
mo¿e podwy¿szony poziom LTC4 w pop³uczynach z nosa
pacjentów po ekspozycji na alergen, skutecznoæ leków
przeciwleukotrienowych w tych schorzeniach nie jest jeszcze potwierdzona [19].

Rola leukotrienów w patogenezie chorób skóry
Charakterystyczny obraz histologiczny ³uszczycy tworz¹ nacieki neutrofilów, powoduj¹ce powstawanie mikroropni w warstwie rogowej zmienionego chorobowo naskórka, a tak¿e nadmierna proliferacja warstwy przypodstawnej.
Wiele badañ dostarcza dowodów na znacz¹cy udzia³
leukotrienów w patogenezie ³uszczycy. W próbkach ze
zmian skórnych pobranych od chorych z ³uszczyc¹ stwierRola leukotrienów w chorobach alergicznych dróg dza siê podwy¿szony poziom LTB4 [20,21]. Komórki naoddechowych
skórka nie posiadaj¹ 5-LO, ale mog¹ produkowaæ leukoPowszechnie znany udzia³ leukotrienów w patogene- trieny z dostarczonych im przez neutrofile LTA4 i w ten
zie astmy nie bêdzie tu szerzej omawiany. Leukotrieny sposób potêgowaæ reakcjê zapaln¹. LTB4, a tak¿e inne
cysteinylowe odpowiedzialne s¹ za skurcz miêni g³ad- leukotrieny, stymuluj¹ syntezê DNA w hodowlach ludzkich oskrzeli, wzrost przepuszczalnoci naczyñ i obrzêk kich keratynocytów [22].
oraz zwiêkszenie produkcji luzu. Natomiast LTB4 odpoPodanie LTB4 ródskórnie wince morskiej powoduwiedzialny jest za naciek komórek zapalnych w oskrze- je, zale¿n¹ od dawki, migracjê neutrofilów do miejsca
lach. Leukotrieny s¹ te¿ zaanga¿owane w powstawanie wstrzykniêcia [23]. Natomiast ródskórne podanie cz³onadwra¿liwoci oskrzeli. Po ekspozycji na alergen, u cho- wiekowi powoduje powstanie b¹bla i rumienia [24,25].
rych z astm¹, stwierdza siê podwy¿szony poziom leuko- Podawanie miejscowe LTB4 na zdrow¹ skórê wykorzytrienów w pop³uczynach z oskrzeli i LTE4 w moczu [17]. stuje siê do badañ odczynu zapalnego w skórze i prolifeObecnie prowadzone s¹ wieloorodkowe badania racji naskórka, które s¹ istotnymi zjawiskami w patogeoceniaj¹ce leki przeciwleukotrienowe w leczeniu astmy. nezie ³uszczycy [21].
Podawane profilaktycznie pozwalaj¹ na zmniejszenie dawW bioptatach, pobranych po miejscowym zastosowaki kortykosteroidów [18].
niu LTB4, stwierdzono po 8 godzinach wzrost iloci koProwadzone s¹ równie¿ kliniczne próby stosowania mórek CD14+. Zauwa¿ono tak¿e znaczne przemieszczeleków przeciwleukotrienowych w nie¿ytach górnych dróg nie komórek Langerhansa w s¹siedztwo ródnaskórkowej akumulacji neutrofilów, a tak¿e wzrost ich iloci w
Tabela II. Zwi¹zki i leki przeciwleukotrienowe
skórze i spadek w naskórku po 72 godzinach. Odnotowano maksymalny wzrost iloci neutrofilów po 24 godzinach,
Inhibitory syntezy
Antagonici receptorów
limfocytów T po 72 godzinach oraz nadmiern¹ proliferaleukotrienów
leukotrienowych
cjê naskórka w warstwie przypodstawnej. CD14 i komórki
Inhibitory
Inhibitory
Antagonici
Antagonici
Langerhansa bior¹ udzia³ w ostrym zapaleniu indukowa5-LO
FLAP
LTB4
LTD4
nym przez LTB4 [26].
A-69412
BAY X 1005
BRL-35135
FLP55,712
Stê¿enie leukotrienów cysteinylowych jest podwy¿AA-861
MK-886
LY210073
ICI 198,615
szone
u chorych na ³uszczycê, a LTE4 w próbkach moBWA4C
MK-0591
LY255283
Zafirlukast
(ICI204,219)
czu jest u nich czterokrotnie wy¿sze ni¿ w grupie kontroPiriprost
REV 5901
ONO-4057
Tomelukast
lnej [8]. S¹ one odpowiedzialne za powstawanie rumienia
(U-60257)
(LY171883)
i obrzêku w ostrej fazie zapalenia.
Zileuton
WY 50295
SC-41930
MCI-826
Dowodów na istotn¹ rolê leukotrienów w patogene(A-64077)
zie ³uszczycy dostarcza nam te¿ zastosowanie leków przeL-670,630
SC-50605
MK-571
ciwleukotrienowych. Po miejscowym u¿yciu lonapalenu
L-650,224
SC-51146
Verlukast
(MK-0679)
 selektywnego inhibitora 5-LO na zmiany ³uszczycowe,
ICI 207,968
U-75302
SK&F 104353
po 4 dniach w tych miejscach obni¿y³ siê poziom LTB4, a
Lonapalente
Pranlukast
po 2 tygodniach stosowania zauwa¿ono poprawê klinicz(RS43179)
(ONO-1078)
n¹ [27]. Po zastosowaniu innego inhibitora 5-LO
SC-45662
Montelukast
(R 68 151), u 88 chorych po 4 tygodniach zaobserwowa-
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no znaczne zmniejszenie siê objawów skórnych [28]. Jednak zastosowanie inhibitora FLAP, bia³ka aktywuj¹cego
5-LO, nie przynios³o ¿adnych efektów klinicznych, poza
obni¿eniem poziomu LTE4 w moczu [29].
Rola leukotrienów w chorobie zwyrodnieniowej
stawów
Rola leukotrienów w patogenezie reumatoidalnego
zapalenia stawów nie zosta³a jeszcze ca³kowicie zdefiniowana. LTB4 odgrywa decyduj¹c¹ rolê w mysim modelu reumatoidalnego zapalenia stawów, wywo³anego
podaniem kolagenu. Zastosowanie w tym przypadku antagonisty receptora LTB4 wp³ywa znacz¹co na obraz histologiczny i kliniczny choroby [30].
U chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów poziom LTB4 w p³ynie maziówkowym stawów obwodowych
i we krwi jest wyranie wy¿szy ni¿ u zdrowych ludzi [31].
Podwy¿szony poziom LTB4 i cysteinylowych leukotrienów w maziówce jest istotnie wy¿szy u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ni¿ chorob¹ zwyrodnieniow¹ stawów i wyranie koreluje z poziomem kompleksów
immunologicznych i czynnika reumatoidalnego [32,33].
G³ównym ród³em leukotrienów s¹ tu neutrofile, poniewa¿ komórki b³ony maziowej produkuj¹ ich niewiele [8].
Natomiast chondrocyty mog¹ metabolizowaæ kwas arachidonowy tylko na drodze cyklooksygenacji, nie posiadaj¹ bowiem 5-lipoksygenazy. Zawieraj¹ natomiast du¿e
iloci hydrolazy LTA4 i syntazy LTC4, dla których substratem jest LTA4, dostarczane przez neutrofile. Chondrocyty wspomagaj¹ wiêc proces zapalny. LTB4 jako silny czynnik chemotaktyczny dla neutrofilów, powoduje
dalszy ich nap³yw, a ich obecnoæ prowadzi do postêpuj¹cej destrukcji chrz¹stki stawowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Powstaj¹ce cysteinylowe leukotrieny
(LTC4, LTD4) powoduj¹ natomiast rozszerzenie naczyñ
w³osowatych, wzmagaj¹ przepuszczalnoæ ródb³onka
daj¹c klinicznie zmiany w postaci rumienia i obrzêku, s¹
wiêc nie bez winy w zaostrzeniu zmian stawowych [34].
Zastosowanie u ludzi z reumatoidalnym zapaleniem
stawów zileutonu, inhibitora 5-LO nie da³o znacz¹cej poprawy, a tylko niewielkie ust¹pienie bólu i obrzêku, w porównaniu z grup¹ kontroln¹ [35].
Rola leukotrienów w chorobie niedokrwiennej serca
Mia¿d¿yca naczyñ wieñcowych jest wielo-czynnikow¹, z³o¿on¹ chorob¹, której pocz¹tek stanowi uszkodzenie ródb³onka. Doprowadza to do adhezji p³ytek krwi
i gromadzenia siê lipidów w cianie naczynia. Nieprawid³owo funkcjonuj¹cy ródb³onek i trombocyty s¹ ród³em
czynników wzrostowych powoduj¹cych proliferacjê komórek miêni g³adkich. Powstaj¹ce zmiany prowokuj¹
migracjê leukocytów do ciany naczynia. Leukocyty s¹
ród³em wielu wazoaktywnych substancji, których uwol-

nienie mo¿e prowadziæ do klinicznych manifestacji choroby, od niedokrwienia, poprzez zawa³ serca do nag³ej
mierci sercowej.
Coraz wiêcej jest dowodów sugeruj¹cych rolê leukotrienów w patogenezie choroby niedokrwiennej serca.
Bior¹ one udzia³ w skurczu naczyñ wieñcowych i odgrywaj¹ rolê w zawale serca [36]. Udowodniono, ¿e leukotrieny cysteinylowe mog¹ powodowaæ skurcz têtnic wieñcowych u wielu gatunków zwierz¹t [37].
LTC4 wi¹¿¹ siê specyficznie z komórkami miêni g³adkich w izolowanych ludzkich têtnicach wieñcowych 
zmienionych i nie zmienionych mia¿d¿ycowo [36].
W zmienionych chorobowo têtnicach miejsc wi¹zania
LTC4 jest znacznie wiêcej. Niezmienione mia¿d¿ycowo
têtnice nie s¹ wra¿liwe na dzia³anie leukotrienów, a zmienione kurcz¹ siê proporcjonalnie do wielkoci zastosowanej dawki. Dzia³alnoæ leukotrienów w naczyniach wieñcowych jest niezale¿na od ródb³onka. W przydance zmienionych têtnic stwierdza siê te¿ znacznie wiêksz¹ iloæ
makrofagów, które s¹ ród³em leukotrienów. Komórki
miêni g³adkich naczyñ, które same nie posiadaj¹ 5-LO,
ale maj¹ hydrolazê LTA4 i syntazê LTD4, mog¹ produkowaæ leukotrieny z substratów dostarczanych im przez
makrofagi na drodze biosyntezy transcelularnej [38]. U pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹ serca stwierdza siê
podwy¿szony poziom LTE4 w moczu [39].
Uszkodzenie miokardium jest spowodowane nie tylko
samym procesem niedokrwienia, ale jest cile zwi¹zane
z nastêpcz¹ reperfuzj¹ i nap³ywem leukotrienów [40,41].
W modelach zwierzêcych wykazano, ¿e inhibitory 5-LO i
antagonici receptora leukotrienowego ograniczaj¹ strefê martwicy w zawale serca i zmniejszaj¹ zaburzenia rytmu spowodowane reperfuzj¹ [38]. Podanie tych leków
poprawia znacz¹co przep³yw wieñcowy i zmniejsza uwalnianie kinazy kreatyninowej [40,42].
Rola leukotrienów w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego
Wrzodziej¹ce zapalenie jelit i choroba Crohna to choroby, w których znacz¹c¹ rolê, jako mediator zapalenia,
odgrywa LTB4 [43]. Komórki nab³onka jelita grubego
syntetyzuj¹ LTB4, co mo¿e inicjowaæ migracjê granulocytów do uszkodzonej zapalnie b³ony luzowej [44]. W b³onie luzowej jelita obserwuje siê naciek granulocytów,
a tak¿e podwy¿szony poziom LTB4 [45]. W dializatach
próbek pobranych z odbytnicy chorych stwierdza siê
wzmo¿on¹ produkcjê LTB4 [46].
B³ona luzowa pacjentów z chorobami zapalnymi jelit
przekszta³ca znaczne iloci egzogennego kwasu arachidonowego do LTB4, podczas gdy zdrowa, w podobnym
procesie, tylko nieoznaczalne iloci.
Neutrofile produkuj¹ du¿e iloci leukotrienów, a te stanowi¹ dla nich silny czynnik chemotaktyczny. Leukotrie-
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ny nie s¹ zdolne do inicjacji procesu zapalnego, ale go
moduluj¹ i potêguj¹ [47].
Na znacz¹c¹ rolê leukotrienów wskazuj¹ te¿ leki skuteczne w chorobach zapalnych jelit. Glikokortykosteroidy, które blokuj¹ uwalnianie kwasu arachidonowego z fosfolipidów oraz sulfosalazyna, która blokuje cyklooksygenazê i neutrofilow¹ 5-LO [47].
W badaniach dowiadczalnych na zwierzêtach zauwa¿ono przyspieszenie cofania siê zmian zapalnych po zastosowaniu selektywnego antagonisty LTB4 SC-53228
[48] i inhibitora FLAP MK886 [49]. Inhibitory 5-LO powoduj¹ zahamowanie uwalniania LTB4 w dializatach próbek pobranych z odbytnicy chorych. Po podaniu zileutonu, u chorych z umiarkowan¹ chorob¹ jelit zaobserwowano zmniejszenie objawów, a tak¿e poprawê wygl¹du
luzówki w obrazie sigmoidoskopowym, ale nie zaobserwowano ¿adnych zmian histologicznych [50].
Rola leukotrienów w przewodzie pokarmowym nie
ogranicza siê tylko do jelit. LTC4 i LTD4 silnie kurcz¹
naczynia krwionone b³ony luzowej ¿o³¹dka, co sugeruje
ich rolê w powstawaniu ostrych uszkodzeñ luzówki ¿o³¹dka spowodowanych ró¿nymi czynnikami dra¿ni¹cymi:
¿ó³ci¹ [51,52], alkoholem [53,54], niesterydowymi lekami
przeciwzapalnymi [55]. Badaj¹c izolowane komórki g³ówne stwierdzono, ¿e leukotrieny silnie stymuluj¹ wydzielanie pepsynogenu. Dzia³anie ich odbywa siê przez wi¹zanie specyficznych receptorów na powierzchni tych komórek [56].
Blokada receptora leukotrienowego lub podanie inhibitora 5-LO zmniejsza zmiany zapalne b³ony luzowej ¿o³¹dka oceniane histologicznie [52]. U szczurów antagonista receptora LTD4 zmniejsza zmiany zapalne wywo³ane
HCl i zwiêksza znacz¹co przep³yw w naczyniach b³ony
luzowej oraz zapobiega wzrostowi przepuszczalnoci
naczyñ spowodowanej alkoholem etylowym [57].
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niem skóry powik³anym zmianami ocznymi, znaleziono we
³zach znaczne iloci LTB4 [62].
We wszystkich powy¿szych sytuacjach podanie leku
przeciwleukotrienowego przynosi kliniczn¹ poprawê.

Rola leukotrienów w powstawaniu nowotworów
Rola leukotrienów i enzymów zwi¹zanych z ich powstawaniem, a szczególnie 5-LO w procesie nowotworzenia nie jest jednoznaczna. Wydaje siê, ¿e efekty ich
dzia³ania mog¹ byæ ró¿ne, w zale¿noci od rodzaju nowotworu.
Przewlek³e procesy zapalne s¹ czêsto zwi¹zane z ryzykiem chorób nowotworowych. Podwy¿szone ryzyko
powstania nowotworu obserwuje siê we wrzodziej¹cym
zapaleniu jelita, zapaleniu b³ony luzowej ¿o³¹dka, zapaleniach w¹troby. Choroby przebiegaj¹ce z zapaleniem nab³onka dróg oddechowych, a tym samym z naciekiem
neutrofilów i zwiêkszon¹ produkcj¹ LTB4 mog¹ stanowiæ czynnik ryzyka nowotworów. W wywiadzie osób z rakiem p³uc czêciej odnajdujemy grulicê, zapalenie p³uc,
POCHP [63,64]. Zwiêkszone iloci LTB4 wykrywa siê
nie tylko w miejscach zmian zapalnych, ale tak¿e w tkance nowotworowej [65].
Istniej¹ dowody na to, ¿e metabolity szlaku lipoksygenazy bezporednio stymuluj¹ wzrost guzów [66]. Ekspozycja myszy na karcynogen NNK zawarty w tytoniu powoduje powstanie gruczolakoraka p³uc, jednoczenie obserwuje siê znacznie podwy¿szony poziom LTB4 w surowicy krwi [67]. Tak¿e w przypadku innych nowotworów
nab³onkowych odnajdujemy zwiêkszone iloci LTB4:
u chorych z rakami p³askonab³onkowymi g³owy i szyi
[68,69], raku prostaty i drobnokomórkowym raku p³uc [66].
LTD4 mo¿e nasilaæ wzrost komórek bia³aczki mysiej.
Dobrze udokumentowana jest stymulacja LTB4
i LTD4 proliferacji ludzkich komórek bia³aczkowych [70].
Poza tym u wielu chorych z ostr¹ bia³aczk¹ szpikow¹
Rola leukotrienów w chorobach zapalnych oczu
i w czasie kryzy blastycznej w przewlek³ej bia³aczce szpiLeukotrieny odgrywaj¹ równie¿ istotn¹ rolê w proce- kowej stwierdza siê zwiêkszon¹ aktywnoæ syntazy LTC4,
sach zapalnych tocz¹cych siê w obrêbie ga³ki ocznej. a zmniejszon¹ aktywnoæ 5-LO. Jednoczenie u wielu
Udowodniono ich udzia³ w zapaleniu olbrzymio-komórko- chorych, szczególnie z ostr¹ bia³aczk¹, obserwuje siê
wym spojówek wywo³anym szk³ami kontaktowymi lub znacznie zmniejszon¹ zdolnoæ do tworzenia leukotrienów
z endogennych substratów [71].
protez¹ oka [58].
Istniej¹ równie¿ doniesienia o prewencyjnej roli inhiAktywnoæ LTB4 wzrasta w chorobach rogówki, tabitorów
5-LO w przypadku raka p³uc [64,67], raka prokich jak: wrzód brze¿ny, ostre zapalenie spojówek i rostaty,
gruczolakoraka
jelita grubego u myszy [72].
gówki wywo³ane szk³ami kontaktowymi. LTB4 mog¹ powodowaæ utrzymywanie siê nacieku komórkowego w roSubstancje przeciwleukotrienowe hamuj¹ te¿ prolifegówce, charakterystycznego dla tych jednostek chorobo- racjê ludzkich komórek bia³aczkowych [70,73]. Jako mewych [59]. Tak¿e w zapaleniu rogówki spowodowanym chanizm dzia³ania tych leków proponuje siê zahamowasubstancj¹ zasadow¹ stwierdza siê podwy¿szony poziom nie dzia³ania 5-LO, jako jednego z czynników wzrostu
LTB4 w worku spojówkowym [60].
komórek. Zahamowanie jej zwiêksza czêstoæ apoptozy
Natomiast u chorych z alergicznym zapaleniem spo- (regulatora wzrostu), a tym samym daje efekt antyprolijówek podwy¿szone wartoci dotycz¹ zarówno LTB4, jak feracyjny [66].
i LTC4 [61]. Podobnie, u chorych z atopowym zapale-
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Kolejnym argumentem przemawiaj¹cym za udzia³em
leukotrienów w tym procesie jest ochronne dzia³anie wielonienasyconych kwasów t³uszczowych omega-3 zawartych w diecie w powstawaniu guzów gruczo³u sutkowego. W przypadku dostarczania ich do organizmu, zamiast
kwasów nasyconych, powstaje LTB5, które s¹ znacznie
mniej aktywne ni¿ LTB4 [74].
Z drugiej jednak strony, sugeruje siê hamuj¹cy wp³yw
5-lipoksygenazy, a tak¿e LTB4 i LTC4 na wzrost ludzkich
komórek raka sutka [75].
Odkrywanie i badanie produktów kaskady kwasu arachidonowego to jedne z bardziej dynamicznych badañ
w medycynie ostatnich 20 lat. Pomimo, ¿e poznana jest
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Perspectives of antileukotriene therapy
MAGDALENA HAMERA, BO¯ENA TARCHALSKA-K RYÑSKA
Summary
The role of anti-leukotriene drugs in bronchial asthma therapy is well known. Current investigation data
indicate the possible role of anti-leukotriene therapy in other inflammatory diseases. The role of leukotriens in
inflammatory bowel disease, gastritis, skin and eye diseases, rheumatoid arthritis, coronary disease and
carcinogenesis is discussed. Alergia Astma Immunol 2000; 5(2) 103-110
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