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Celem pracy by³a ocena zmian ekspresji wybranych antygenów
powierzchniowych na monocytach krwi obwodowej u osób
z zaostrzeniem dychawicy oskrzelowej leczonych prednizonem
w dawce 40 mg/dobê. Przebadano osiem osób ze rednio ciê¿k¹
dychawic¹ oskrzelow¹ (rednia wartoæ FEV1 = 63,3%±12%). Jako
negatywn¹ kontrolê u¿yto krew pochodz¹c¹ od piêciu zdrowych osób.
Wszyscy chorzy z dychawic¹ oskrzelow¹ mieli dodatnie testy skórne
z antygenami Dermatophagoides pteronyssinus. W czasie zaostrzeñ
dychawicy oskrzelowej stosowano krótkotrwa³e leczenie doustnymi
kortykosteroidami. Próbki krwi pobierano przed wprowadzeniem
doustnych kortykosteroidów, oraz 24 godziny i 5 dni po rozpoczêciu
leczenia. Badania przy u¿yciu cytometru przep³ywowego
przeprowadzono na krwi pe³nej stosuj¹c znakowane przeciwcia³a
przeciw CD14, CD16 i CD36. W porównaniu z grup¹ kontroln¹,
u osób z dychawic¹ oskrzelow¹ podczas zaostrzenia stwierdzono
wy¿szy odsetek komórek posiadaj¹cych na swojej powierzchni
antygeny CD14, CD16 oraz CD14 i CD16 (odpowiednio 65,1±16,4%
vs. 90,5±2,9%; 29,7±14% vs. 54,3±11,9%; 5,4±7% vs. 45±12,1%).
Po piêciu dniach leczenia zaobserwowano istotn¹ poprawê kliniczn¹,
która korelowa³a z wynikami spirometrycznymi (rednia FEV1 =
76±8,3%). W tym czasie obni¿y³ siê odsetek komórek CD14+
(80,4±4,5%) oraz komórek CD36+ (58,8±14,3%), aczkolwiek wartoæ
odsetkowa komórek CD14+ by³a w dalszym ci¹gu wy¿sza ni¿ w grupie
kontrolnej. Odsetek komórek CD14+/CD16+ po piêciodniowej terapii
pozosta³ wysoki (54,8±11,2%).
W przebiegu zaostrzenia dychawicy oskrzelowej leczonej
prednizonem zachodz¹ istotne przesuniêcia subpopulacji monocytów
krwi obwodowej.
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The aim of this study was to evaluate expression of selected surface
antigens on peripheral blood monocytes in bronchial asthma patients
during exacerbation treated with oral prednisone 40 mg/day. Eight
patients with moderate asthma (mean FEV1 = 63.3%±12%) were
studied. Five healthy persons were negative controls. All asthma
patients had positive skin prick tests to Dermatophagoides
pteronyssinus. During exacerbation, short course of oral corticosteroids
was introduced. Blood samples were collected before corticosteroid
therapy, 24 hours and 5 days after the therapy was started. Flow
cytometry analysis using labeled monoclonal antibodies to CD14,
CD16, CD36, was performed on the whole blood. In comparison with
healthy controls, in asthma patients, during exacerbation, higher
percentages of cells expressing CD14+, CD16+, and CD14+/CD16+
in peripheral blood monocyte population were detected (65.1±16.4%
vs. 90.5±2.9%; 29.7±14% vs. 54.3±11.9%; 5.4±7% vs. 45±12.1%,
respectively). After five days of the therapy, significant clinical
improvement was noted and it correlated with lung function test results
(mean FEV1=76%±8.3%). At that time, significant decrease in the
percentage of CD14+ (80.4±4.5%) and CD36+ (58.8±14.3%) was
found, but the percentage of CD14+ cells was still higher than in
healthy controls. The percentage of CD14+/CD16+ cells after 5 days
of therapy remained high (54.8±11.2%).
Significant changes in peripheral blood monocyte subpopulations
occur in patients with asthma exacerbation treated with short course
of oral prednisone.
Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(1), 39-43
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Dychawicê oskrzelow¹ charakteryzuje stan zapalny
b³ony luzowej oskrzeli. Proces ten le¿y u podstaw pónej
fazy reakcji alergicznej, jak i nadreaktywnoci oskrzeli.
Centraln¹ rolê w utrzymaniu takiego stanu wydaje siê
pe³niæ aktywowany limfocyt T, który równie¿ w sposób

selektywny stymuluje nap³yw komórek efektorowych:
eozynofilów i bazofilów [1].
Monocyty i makrofagi stanowi¹ wa¿ne ogniwo w inicjacji i regulacji procesu zapalnego. Komórki te s¹ zdolne
do wychwytu, przetworzenia i prezentacji antygenu oraz

40

Alergia Astma Immunologia, 2001, 6(1), 39-43

s¹ w stanie kontrolowaæ wzrost i ró¿nicowanie siê limfocytów [2]. Monocyty krwi obwodowej s¹ prekursorami makrofagów tkankowych, gdy¿ zarówno w tkankach zdrowych, jak i zmienionych zapalnie makrofagi s¹ w stanie proliferowaæ jedynie w niewielkim odsetku, a proces zapalny
istotnie zwiêksza nap³yw tych komórek do tkanek [3].
Monocyty krwi obwodowej stanowi¹ heterogenn¹
grupê, a poszczególne subpopulacje ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
morfologicznie, jak i czynnociowo. Wykazano znamienne ró¿nice w uwalnianiu interleukiny-1 beta (IL-1β) po
stymulacji kwasem polirybocytydylowym w zale¿noci od
gêstoci wzglêdnej monocytów [4]. Zembala i wsp. obserwowali s³absz¹ zdolnoæ do prezentowania antygenu
oraz zale¿ne od dawki supresyjne dzia³anie na indukowan¹ antygenem czy mitogenem odpowied proliferacyjn¹
limfocytów T, monocytów, posiadaj¹cych na swojej powierzchni cz¹steczki FcγRI [5]. Niewielki odsetek monocytów u osób zdrowych stanowi niedawno opisana subpopulacja CD14+/CD16+ cechuj¹ca siê nisk¹ ekspresj¹ CD14 oraz obecnoci¹ na swojej powierzchni receptora CD16 tj. receptora dla fragmentu Fc immunoglobuliny G (FcγRIII) [6]. Komórki te stymulowane lipopolisacharydem (LPS) uwalniaj¹ znaczne iloci prozapalnych
cytokin takich, jak IL-1β, TNF-α, IL-6 podczas, gdy nie
produkuj¹ przeciwzapalnej IL-10 [7].
Z drugiej strony bardzo istotne znaczenie na sposób
odpowiedzi monocytów ma rodzaj reaguj¹cej z nimi substancji. Zwi¹zanie receptora CD14 przez LPS, czy po³¹czenie siê kompleksu antygen-przeciwcia³o z odpowiednim receptorem powoduje uwolnienie znacznej iloci cytokin prozapalnych takich, jak IL-1β, IL-6 czy TNF-α [8].
Z kolei stymulacja tych komórek poprzez receptor CD36
oksydacyjnie zmienionymi lipoproteinami (oxLDL), czy
zwi¹zanie tego receptora przez apoptotycznie zmienione
komórki, silnie hamuje uwalnianie cytokin prozapalnych
w odpowiedzi na LPS [9].
Steroidy przyjmowane doustnie jako krótkotrwa³e,
okresowe leczenie stanowi¹ istotny element terapeutyczny w leczeniu zaostrzeñ dychawicy oskrzelowej [10].
Postanowilimy zbadaæ ekspresjê wybranych receptorów na monocytach krwi obwodowej u osób z zaostrzeniem dychawicy oskrzelowej leczonych doustnie prednizonem w dawce 40 mg/dobê.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badania przeprowadzono u 8 osób (4 kobiety, 4 mê¿czyzn) w wieku 18 - 48 lat (rednia 29 lat) chorych na
dychawicê oskrzelow¹ oraz u 5 osób zdrowych w wieku
21-36 lat (rednia 27 lat). Chorych klasyfikowano do badañ na podstawie charakterystycznego wywiadu, dodatnich testów skórnych z antygenami roztoczy kurzu domowego oraz badania spirometrycznego. Wszyscy chorzy
mieli lekkiego lub redniego stopnia obturacjê drzewa

oskrzelowego: rednia wartoæ natê¿onej objêtoci pierwszosekundowej (FEV1 ) wynosi³a 63,3%±12%. Zastosowanie 200 µg salbutamolu podanego drog¹ wziewn¹ powodowa³o istotn¹ poprawê FEV1: o co najmniej 15 % i co
najmniej 200ml, zgodnie z wytycznymi diagnostycznymi
dychawicy oskrzelowej American Thoracic Society [11].
Chorzy regularnie przyjmowali d³ugo dzia³aj¹cy beta2 mimetyk (formoterol 2x9 µg) oraz wziewny steroid (budesonid 2x400 µg). Podczas zaostrzenia choroby stosowano dodatkowo okresow¹, kilkudniow¹, terapiê prednizonem, doustnie, 40mg/dobê oraz wziewny krótkodzialaj¹cy lek bronchodilatacyjny - salbutamol w nebulizacji, który chorzy otrzymywali jedynie w pierwszych dwóch dniach
leczenia.
Badania cytometryczne
Krew ¿yln¹ pobierano do probówek z wersenianem
dwupotasowym (K2 EDTA) w proporcji 1,5 mg wersenianu na 1 ml krwi. Bezwzglêdn¹ liczbê monocytów oceniano za pomoc¹ analizatora hematologicznego Technicon H3. Do analizy cytometrycznej u¿ywano krwi pozosta³ej po rutynowym oznaczaniu morfologii krwi i leukogramu pobieranej przed podaniem steroidów, 24 godziny
oraz 5 dni po rozpoczêciu leczenia.
Próbki krwi pe³nej (100 µl) inkubowano z przeciwcia³ami monoklonalnymi anty CD14-PE (Sigma), antyCD16FITC (Becton Dickinson), antyCD36-FITC (Serotec),
w iloci 5 µl/próbkê przez 15 min w temp pokojowej, a nastêpnie przed oznaczeniem dokonywano lizy erytrocytów
za pomoc¹ preparatu ImmunoPrep Lysing Solution (Coulter). Jako kontrolê negatywn¹ stosowano odpowiednie
przeciwcia³a idiotypowe znakowane fluorescein¹ lub fykoerytryn¹ (Becton Dickinson). Oznaczenia przeprowadzono
przy u¿yciu cytometru przep³ywowego Coulter Epics XL.
Analiza statystyczna
Obliczenia wykonywano przy u¿yciu programu statystycznego Medcalc w oparciu o test ANOVA. Wartoci
przedstawiono jako wartoæ rednia ± odchylenie standardowe (x±SD).
WYNIKI
U osób z dychawic¹ oskrzelow¹ przyjmuj¹cych regularnie wziewne leki bronchodilatacyjne oraz wziewne steroidy, w momencie zaostrzenia stwierdzono istotnie mniejsz¹ liczbê monocytów w 1 µl krwi obwodowej ni¿ u osób
zdrowych (290±120 vs. 440±95; p=0,042). Podobnie liczba monocytów wykazuj¹cych na swojej powierzchni receptor CD36 (CD36+) by³a istotnie ni¿sza u osób z dychawic¹ oskrzelow¹ ni¿ u osób zdrowych (237±34 /µl vs.
318±30 /µl; p = 0,02) (tab. I) Nie stwierdzono ró¿nic ilociowych monocytów posiadaj¹cych na swojej powierzchni receptor CD14 (CD14+) oraz monocytów wykazuj¹cych ekspresjê CD16 (CD16+) pomiêdzy grup¹ osób
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Tabela I. Zmiany odsetkowe poszczególnych subpopulacji monocytów we krwi obwodowej u osób z zaostrzeniem dychawicy
oskrzelowej leczonych prednizonem i w grupie kontrolnej
Grupa kontrolna
Komórki
liczba / µl
CD14+
CD16+
CD36+
CD14+/CD16+

286±70
131±62
318±30
34±38

%
65,1±16,4
29,7±14,1
72±7
5,4±7

Dychawica oskrzelowa
24 godziny
liczba / µl
%

przed leczeniem
liczba / µl
%
262±9
158±41
237±34 a
131±36 b

b

d

90,5±2,9
54,3±11,9 b
82±11,6
45±12,1 b

5 dni
liczba / µl
d

430±9
302±42 d
347±56
279±44 d

%

c

95,5±2,1
67,1±9,3 d
77,2±12,5
62,1±9,7 d

80,4±4,5 c
70,9±10,1 d
58,8±14,3 c
54,8±11,2

209±12
184±26
153±37 c
142±29

a

 mniejsze ni¿ w grupie kontrolnej; p<0,05; b  wiêksze ni¿ w grupie kontrolnej; p<0,05; c  mniejsze ni¿ przed leczeniem; p<0,05; d  wiêksze
ni¿ przed leczeniem; p<0,05

wzrost odsetka komórek CD14+, CD16+, CD14+/CD16+
w 24 godziny po rozpoczêciu terapii oraz obni¿anie siê
odsetka CD14+ i CD14+/CD16+ w kolejnych dniach.
Odsetek komórek CD16+ wzrasta³ w ci¹gu piêciodniowej terapii, a odsetek CD36+ ulega³ systematycznemu
obni¿aniu (ryc. 1,2,3,4).
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z zaostrzeniem dychawicy oskrzelowej a grup¹ kontroln¹
(odpowiednio: 262±9 /µl vs. 286±70 /µl; p= 0,12 oraz
158±48 /µl vs 131±62 /µl; p = 0,16), natomiast liczba komórek wykazuj¹cych na swojej powierzchni zarówno receptor CD14 jak i CD16 (CD14+/CD16+) by³a istotnie
wy¿sza u osób z dychawic¹ oskrzelow¹ (131±36 /µl vs.
34±38/ µl; p < 0,0001).
Pomimo zmniejszonej bezwzglêdnej liczby monocytów we krwi obwodowej analiza poszczególnych subpopulacji wykaza³a, i¿ komórki CD14+/CD16+, CD16+ oraz
CD14+ stanowi³y wy¿szy odsetek ca³kowitej liczby monocytów krwi obwodowej u osób z zaostrzeniem dychawicy
oskrzelowej (odpowiednio: 45±12,1% vs. 5,4±7%; p < 0,001,
54,3%±11,9% vs. 29,7±14,1% p < 0,001 oraz 90,5±2,9%
vs. 65,1%±16,4 %; p< 0,001). W tej grupie osób obserwowano równie¿ wy¿szy odsetek monocytów CD36
(82±11,6 % vs. 72±7 %; p = 0,08), aczkolwiek ró¿nica nie
by³a znamienna statystycznie (tab. I).
Po 24 godzinach leczenia liczba monocytów istotnie
wzros³a u wszystkich chorych osi¹gaj¹c wartoæ niemal
dwukrotnie wy¿sz¹: rednio 450±140 /µl (p < 0,001). Zaobserwowano w tym czasie istotny wzrost zarówno bezwzglêdnej liczby, jak i odsetka wszystkich, za wyj¹tkiem
CD36+ badanych subpopulacji (tab. I).
Po piêciu dniach terapii liczba bezwzglêdna monocytów w 1 µl krwi nie ró¿ni³a siê od wartoci sprzed rozpoczêcia terapii (260±150 /µl), natomiast zarówno liczba
bezwzglêdna, jak i wartoci odsetkowe komórek wykazuj¹cych ekspresjê CD14 i CD36 uleg³y istotnemu obni¿eniu (tab. I). Utrzymywa³ siê wzrost wartoci odsetkowej monocytów CD16+, natomiast obni¿y³a siê ich bezwzglêdna liczba w porównaniu z wartociami stwierdzanymi w 24 godziny po rozpoczêciu leczenia, osi¹gaj¹c wartoci nie ró¿ni¹ce siê istotnie od wartoci sprzed rozpoczêcia
terapii. Bezwzglêdna liczba komórek CD14+/CD16+, jak
równie¿ ich odsetek po 5 dniach terapii nie ró¿ni³y siê w porównaniu z wartociami wyjciowymi, natomiast by³y ni¿sze ni¿ 24 godziny po rozpoczêciu terapii (tab. I).
Analiza przebiegu zmian odsetkowych poszczególnych
subpopulacji monocytów w trakcie terapii u poszczególnych chorych wykaza³a, ¿e przebiega³y one u wszystkich
badanych osób w sposób jednakowy. Obserwowano
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Ryc. 1, 2, 3, 4. Zmiany odsetka subpopulacji monocytów we
krwi obwodowej u poszczególnych chorych z zaostrzeniem dychawicy oskrzelowej podczas leczenia prednizonem w dawce
40 mg/dobê

DYSKUSJA
Monocyty krwi obwodowej stanowi¹ heterogenn¹
grupê zarówno czynnociowo, jak i morfologicznie [4,5,6].
Ró¿nice w czêstoci wystêpowania poszczególnych subpopulacji monocytów oraz ekspresji receptorów powierzchniowych na tych komórkach obserwowano
w wielu chorobach o pod³o¿u immunologicznm, w tym
w dychawicy oskrzelowej [12,13,14,15]. W powy¿szym
badaniu we krwi obwodowej osób z dychawic¹ oskrzelow¹ stwierdzilimy wy¿szy odsetek monocytów posiadaj¹cych na swojej powierzchni receptor dla LPS (CD14),
monocytów posiadaj¹cych receptor dla fragmentu Fc immunoglobuliny G - FcγRIII (CD16) oraz komórek posiadaj¹cych na swojej powierzchni obydwa te receptory
(CD14+/CD16+). Zwiêkszon¹ liczbê tych ostatnich komórek obserwowano we krwi osób z gru¿lic¹, seps¹, infekcj¹ HIV, k³êbkowym zapaleniu nerek i chorobami
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o pod³o¿u autoimmunologicznym [13,14,15,16]. U osób ze
stwardnieniem rozsianym ich liczba koreluje z zaostrzeniem procesu chorobowego, natomiast zastosowanie do¿ylnych injekcji metylprednizolonu w dawce 500mg dziennie powodowa³o szybkie obni¿enie liczby komórek CD14+/
CD16+ we krwi obwodowej, które to zjawisko utrzymywa³o siê przez okres kuracji i korelowa³o z popraw¹ kliniczn¹ [16]. Podobne zjawisko opisywano w innych chorobach rozwijaj¹cych siê na pod³o¿u przewlek³ego procesu
zapalnego [16]. Komórki CD14+/CD16+ charakteryzuj¹
siê wiêksz¹ zdolnoci¹ fagocytozy, produkuj¹ wiêksze iloci IL-1β oraz posiadaj¹ na swojej powierzchni wiêcej antygenów grupy HLA, ni¿ monocyty CD14+ [17]. Poza tym
nie produkuj¹ one przeciwzapalnie dzia³aj¹cej IL-10 [7].
Glukokortykosteroidy s¹ silnymi lekami przeciwzapalnymi wywieraj¹cymi wp³yw hamuj¹cy na wiele etapów
procesu zapalnego. Zmniejszaj¹ one uwalnianie prozapalnych mediatorów takich, jak TNF-α, IL-1β, IL-6, ekspresjê cz¹steczek powierzchniowych niezbêdnych w procesie zapalnym oraz hamuj¹ migracjê leukocytów do miejsc
zmienionych zapalnie [18,19,20,21]. Z drugiej strony steroidy indukuj¹ produkcjê przeciwzapalnie dzia³aj¹cej IL-10
[22]. Obserwowany w naszych badaniach, u osób z zaostrzeniem dychawicy oskrzelowej, wzrost liczby komórek
CD14+/CD16+, jak równie¿ wszystkich komórek szeregu monocytarnego po pierwszych 24 godzinach terapii
mo¿e byæ sum¹ dzia³ania steroidów doustnych oraz ogólnoustrojowego dzia³ania leków beta2-adrenergicznych
przyjmowanych podczas pierwszej doby w znacznie wy¿szych dawkach. Wzrost liczby komórek CD14+/CD16+
obserwuje siê po wysi³ku fizycznym, a przyjêcie propranololu zapobiega wyst¹pieniu tego zjawiska [23]. Kliniczny efekt terapii, udokumentowany popraw¹ wartoci przep³ywów oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na krótkodzia³aj¹ce leki bronchodilatacyjne, by³ w badanej grupie
chorych widoczny po 5 dniach leczenia. W tym czasie
zaobserwowano istotne obni¿enie liczby komórek CD14+
oraz CD36+, liczba tych ostatnich jak równie¿ ich wartoæ odsetkowa by³y istotnie ni¿sze zarówno w porównaPimiennictwo
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niu z wartociami u poszczególnych chorych sprzed leczenia, jak równie¿ by³y one ni¿sze ni¿ w grupie kontrolnej. Prednizolon in vivo jak i in vitro zmniejsza iloæ receptorów CD14 na monocytach oraz czêciowo hamuje
wzrost ekspresji tego receptora po stymulacji LPS [24].
W badaniach przeprowadzonych in vitro deksametazon
hamowa³ produkcjê zarówno mRNA, jak i bia³ka CD36
na monocytach [25]. Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ ze
wszystkich badanych przez nas bia³ek jedynie wartoci
odsetkowe CD36 uleg³y obni¿eniu w 24 godziny i dalszej
redukcji 5 dni po rozpoczêciu sterydoterapii.
Obserwowany efekt kortykosteroidów na ekspresjê
receptorów CD14 i CD36 przemawia za oddzia³ywaniem
steroidoterapii na monocyty krwi obwodowej u osób z dychawic¹ oskrzelow¹. Aczkolwiek liczba komórek CD14+/
CD16+ w porównaniu z wartociami stwierdzanymi po
24 godzinach terapii uleg³a obni¿eniu, ani ich liczba ani
wartoæ odsetkowa po 5 dniach nie ró¿ni³a siê od wartoci wyjciowych. Utrzymywanie siê podwy¿szonej liczby
komórek CD14+/CD16+ we krwi obwodowej u osób
z dychawic¹ oskrzelow¹, pomimo klinicznie skutecznej
terapii, mo¿e wskazywaæ na pewne odrêbnoci procesu
zapalnego w tej chorobie w porównaniu z innymi chorobami o pod³o¿u zapalnym. Podobnie stosowane dawki steroidów w leczeniu dychawicy oskrzelowej by³y istotnie
mniejsze w porównaniu z dawkami stosowanymi w leczeniu zaostrzeñ chorób autoimmunologicznych. W koñcu, obserwowane zjawisko mo¿e przemawiaæ za utrzymywaniem siê procesu zapalnego w dychawicy oskrzelowej, pomimo ustêpowania objawów klinicznych oraz
poprawy parametrów oddechowych. Aczkolwiek nie
mo¿na jednoznacznie wnioskowaæ z przedstawionych
danych co do wp³ywu steroidów na ekspresjê badanych
bia³ek, to jednak zgodne obserwacje in vivo i in vitro
wydaj¹ siê wskazywaæ na wp³yw powy¿szych leków na
stwierdzane zmiany. Dalsze badania s¹ konieczne w celu
oceny przydatnoci badania subpopulacji monocytów krwi
obwodowej jako potencjalnego parametru oceniaj¹cego
proces zapalny w dychawicy oskrzelowej.
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