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sFas nie jest markerem chorób atopowych
Soluble Fas is not a marker of atopic diseases
S£AWOMIR ¯EGLEÑ, BARBARA ROGALA, TOMASZ ZBRANIBORSKI
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej l¹ska Akademia Medyczna w Katowicach,
ul. 3 Maja 13-15, 41-800 Zabrze

Rola antygenów nale¿¹cych do nadrodziny receptorów zwi¹zanych
z czynnikiem martwicy guzów w patofizjologii atopii pozostaje
niejasna. Antygeny te, w tym system receptorowy Fas (APO-1/CD95)
s¹ cile zwi¹zane z przekazywaniem sygna³u apoptozy. Istniej¹ dane
wskazuj¹ce na obni¿one stê¿enia formy rozpuszczalnej antygenu Fas
(sFas) u chorych atopowych.
Celem pracy by³a ocena sFas u chorych z ró¿n¹ fenotypow¹
manifestacj¹ atopii.
Do badañ w³¹czono 56 chorych atopowych w tym: 21 pacjentów
chorych na atopow¹, epizodyczn¹ astmê oskrzelow¹, 20 chorych na
sezonowy alergiczny nie¿yt nosa, 15 chorych na atopowe zapalenie
skóry o ³agodnym stopniu nasilenia. Grupê kontroln¹ (K) stanowi³o
17 zdrowych osób. Stê¿enie sFas oznaczano metod¹ immunoenzymatyczn¹, a stê¿enie ca³kowitego i swoistych IgE (u czêci badanych)
metod¹ immunofluorescencyjn¹.
Stê¿enie sFas we wszystkich grupach chorych by³o porównywalne
(mediana, AS  9000 pg/mL vs SANN  9100 pg/mL vs AZS 
8800 pg/mL). Nie stwierdzono tak¿e znamiennej statystycznie
zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem sFas a stê¿eniem ca³kowitego
i swoistych IgE w ¿adnej z analizowanych grup chorych.
Reasumuj¹c, nie wykazano, aby sFas by³a cech¹ ró¿nicuj¹c¹ dla
chorób atopowych.
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The importance of molecules belonging to TNF (tumor necrosis
factor)/NGF (nerve growth factor) receptor superfamily in the
pathophysiology of atopic disorders is still unclear. The decrease of
soluble Fas (sFas/sCD95) concentration - interacting basic signals
controlling cell death activation - associated with inhibition of apoptosis
processes in atopic constitution is postulated.
The aim of the study was to evaluate the sFas concentration in
respiratory atopic disorders and in atopic dermatitis.
The study included 56 atopic subjects: 21 patients with mild atopic
bronchial asthma, 20 patients with seasonal rhinitis and 15 with mild
atopic dermatitis. Control group consisted of 17 healthy donors. The
enzyme immunoassay was used for quantitative determination of
soluble Fas in human plasma and enzyme fluoroimmunoassay set for
quantitative determination of total and specific IgE.
There was no difference in sFas concentration between the control
group and asthmatics, patients with seasonal rhinitis or subjects with
atopic dermatitis (median values - respectively: 9000 pg/mL vs 9000
pg/mL or 9100 pg/mL or 8800; p>0.05). No significant relationship
between sFas and specific or total IgE was observed.
sFas molecule should not be considered as a marker of atopic
diathesis and as a distinctive factor of respiratory atopic disorders or
atopic dermatitis.
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Antygen b³onowy Fas (APO-1/CD95) jest receptorem nale¿¹cym do nadrodziny zwi¹zanej z czynnikiem martwicy nowotworów i przekazuje podstawowe sygna³y
kontroluj¹ce zaprogramowan¹ mieræ komórki  apoptozê [1,2,3,4,5]. Zjawisko to odgrywa wa¿n¹ rolê w procesach immunoregulacji. Fas zosta³ po raz pierwszy wyizolowany w 1989 roku przez dwie niezale¿ne grupy badaczy, nastêpnie sklonowany (zanalizowany) przez Itoh [6].
Okrelono go jako b³onow¹ moleku³ê wykazuj¹c¹ aktywnoæ w przekazywaniu sygna³u apoptotycznego po przy³¹czeniu swoistego ligandu (FasL) [6,7,8,9]. Jest to glikoproteina stanowi¹ca integraln¹ czêæ b³ony komórkowej
o masie cz¹steczkowej ok. 50 kD (45-52; 335 reszt ami-

nokwasowych). Antygen Fas wystêpuje w warunkach
fizjologicznych na niewielkim odsetku niezaktywowanych
komórek T i B krwi obwodowej, ponadto na niewielkim
odsetku (ok. 5%) limfocytów NK oraz monocytów. Kilka
lat po odkryciu formy b³onowej Fas wyizolowano swoisty
dla niego ligand (FasL)  bia³ko o zbli¿onej masie cz¹steczkowej, którego ekspresja jest wzmo¿ona na b³onie
komórek cytotoksycznych [10]. Komórki te wykazuj¹ silne dzia³anie cytotoksyczne w stosunku do wykazuj¹cych
ekspresjê CD95  np. zainfekowanych wirusem. Mechanizm ten odgrywa istotn¹ rolê w regulowaniu ¿ywotnoci
komórek T zarówno w przebiegu zjawisk immunopatologicznych, jak i fizjologicznej limfoproliferacji [11,12].
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Analiza sekwencji nukleotydowej wykaza³a obecnoæ
ludzkiego mRNA dla antygenu Fas koduj¹cego rozpuszczaln¹ formê Fas (sFas), pozbawionego egzonu odpowiedzialnego za syntezê tzw. domeny przezb³onowej receptora [13]. Istniej¹ dane wskazuj¹ce, i¿ sFas mo¿e prowadziæ do zaburzeñ w³aciwego funkcjonowania wzajemnych interakcji pomiêdzy b³onowym Fas a jego ligandem
 FasL, tym samym powoduj¹c zahamowanie apoptozy
[14]. Podobnie, jak w przypadku formy b³onowej
[15,16,17,18], przewa¿aj¹ca wiêkszoæ badañ dotycz¹cych
formy rozpuszczalnej Fas skupiona jest na ocenie roli sFas
w patofizjologii chorób nowotworowych [19,20,21,22],
autoimmunologicznych [23,24,25,26] oraz infekcjach wirusowych np. HIV [27].
Dobrze udokumentowano rolê systemu receptorowego
Fas/FasL w przekazywaniu sygna³ów procesu apoptozy;
interakcje pomiêdzy jego sk³adowymi s¹ znane. Defekt
apoptozy w chorobach nowotworowych ma polegaæ na
upoledzonym funkcjonowaniu tego systemu. Wyniki badañ dotycz¹cych oceny stopnia ekspresji antygenu Fas
oraz stê¿enia sFas w przebiegu chorób atopowych s¹ nieliczne. Dane wskazuj¹, i¿ przekazywanie sygna³u apoptozy zachodzi poprzez system receptorowy Fas/FasL przy
wspó³udziale receptora TCR stymulowanego swoistym
antygenem [28]. Stwierdzono ponadto Fas - zale¿n¹ opornoæ apoptotyczn¹ aktywowanych (fitohemaglutynina,
IL-2) w warunkach in vitro komórek T, pochodz¹cych
od chorych na astmê oskrzelow¹ [29]. Stwierdzono obni¿one stê¿enia sFas u chorych na sezonowy alergiczny nie¿yt nosa oraz astmê oskrzelow¹ w okresie zaostrzenia choroby w porównaniu z okresem stabilnym [30]. Jak wynika
z badañ [31], pobudzenie receptora Fas poprzez swoiste
przeciwcia³a (anti-FasR mAb`s), czy rozpuszczaln¹ formê
swoistego liganda dla Fas wywo³uje apoptozê keratynocytów w skórze chorych na atopowe zapalenie skóry.
W zwi¹zku wiêc z udokumentowanym znaczeniem
systemu receptorowego Fas/FasL w przekazywaniu sygna³u apoptozy limfocytów T i innych komórek kluczowych dla kszta³towania alergicznego zapalenia, postanowilimy dokonaæ analizy zachowania siê formy rozpuszczalnej antygenu Fas w surowicy u chorych na choroby
alergiczne z krêgu atopii.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badaniami objêto grupê 73 osób w tym: 56 chorych
atopowych, sporód których wyró¿niono - 20 chorych na
sezonowy alergiczny nie¿yt nosa w czasie naturalnej ekspozycji alergenowej (10 kobiet, 10 mê¿czyzn w wieku od
15-52 lat; rednia wieku  30,7), 21 chorych na atopow¹
astmê oskrzelow¹ epizodyczn¹ w okresie objawowym (10
kobiet, 11 mê¿czyzn w wieku od 17-69 lat, rednia wieku
 34,5) oraz 15 pacjentów cierpi¹cych na atopowe zapalenie skóry o ³agodnym przebiegu (9 kobiet, 6 mê¿czyzn

w wieku od 19-39 lat; rednia wieku  25,2). Grupê kontroln¹ stanowi³o 17 zdrowych osób nie wykazuj¹cych cech
atopii (10 kobiet, 7 mê¿czyzn w wieku od 20-52 lat; rednia wieku  25,7).
Do badania kwalifikowano pacjentów spe³nieniaj¹cych
nastêpuj¹ce kryteria:
- astma oskrzelowa epizodyczna (wg kryteriów Miêdzynarodowego Konsensusu do Spraw Rozpoznawania
i Leczenia Astmy [32]), w leczeniu której doranie stosowano beta-2-mimetyki, ewentualnie steroid wziewny lub
- sezonowy, alergiczny nie¿yt nosa, którego objawy kontrolowano podawaniem antyhistaminików (III lub IV
generacja) lub
- atopowe zapalenie skóry (wg kryteriów Hanifina i Rajki [33]; ciê¿koæ oceniana wg wskanika SCORAD [34] - index < 30); w leczeniu stosowano miejscowo
steroid i rodki nat³uszczaj¹ce oraz
- dodatni wynik testów skórnych wobec przynajmniej
jednego powszechnie wystêpuj¹cego alergenu wziewnego (b¹bel ≥ 3mm) i
- ca³kowite stê¿enie IgE powy¿ej 50 kU/L.
Do badania nie w³¹czano pacjentów, u których:
- wspó³istnia³y inne choroby ogólnoustrojowe,
- stosowano kortykoterapiê w okresie krótszym ni¿
6 miesiêcy poprzedzaj¹cym badanie oraz którzy poddani byli swoistej immunoterapii w okresie krótszym
ni¿ 3 lata poprzedzaj¹ce badania.
Metody
Oznaczanie stê¿enia sFas
Oznaczenia dokonano stosuj¹c metodê immunoenzymatyczn¹ przy u¿yciu zestawu firmy R & M. SYSTEMS
 Quantikine human sFas ELISA do ilociowego oznaczania rozpuszczalnej formy antygenu Fas w surowicy
krwi. Wyniki badañ - w odniesieniu do krzywej wzorcowej - podano w pg/mL; czu³oæ metody < 2,5 pg/mL.
Oznaczanie stê¿enia ca³kowitej IgE
Ca³kowite stê¿enie IgE w surowicy krwi oznaczono,
przy u¿yciu metody fluoroimmunoenzymatycznej (Pharmacia CAP System IgE FEIA, Pharmacia). Wynik podano w kU/L; czu³oæ metody < 2 kU/L.
Oznaczanie stê¿eñ swoistych IgE
U 24 chorych atopowych oznaczono stê¿enia swoistych IgE skierowanych przeciw nastêpuj¹cym alergenom: d1  Dermatophagoides pteronyssinus, d2 - Dermatophagoides farinae, g6 - Phleum pratense, g12 Secale cereale, t3 - Betula verrucosa, w9 - Plantago
lanceolata.
Stê¿enia swoistych IgE oznaczano metod¹ analogiczn¹ do wczeniej wymienionej metody fluoroimmunoenzymatycznej, stosuj¹c zestaw RAST FEIA firmy Pharmacia. Wyniki podano w kUA/L (A - swoiste przeciwcia³o).
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Zakres wartoci od<0,35 (klasa 0) do >100 kU A/L
(klasa 6). Czu³oæ metody okrela stê¿enie <0,35 kUA/L.
Za wartoci znacz¹ce klinicznie i u¿yte w obliczeniach
uznano stê¿enia mieszcz¹ce siê w klasie ≥ 2 tj. powy¿ej
0,69 kUA/L.
Analiza statystyczna danych
Przy porównywaniu badanych grup pomiêdzy sob¹
oraz z grup¹ kontroln¹ zastosowano test 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. Obliczeñ dokonywano przy u¿yciu
programu Statistica for Windows v. 4,1.
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Ryc. 1. Stê¿enie sFas w surowicy badanych grupach oraz w grupie kontrolnej
b)

Ocena stê¿enia ca³kowitej IgE
Stwierdzono znamiennie statystycznie wy¿sze stê¿enia ca³kowitej IgE u chorych atopowych. Ró¿nica ta by³a
istotna zarówno, gdy rozpatrywano grupê chorych atopowych ³¹cznie jak i uwzglêdniaj¹c podzia³ na grupy w zale¿noci od rodzaju choroby alergicznej (mediana, chorzy
atopowi: 242,5 kU/L, sezonowy alergiczny nie¿yt nosa:
205 kU/L, atopowa astma oskrzelowa: 307,5 kU/L, atopowe zapalenie skóry: 186,9 kU/L vs kontrola: 20,5 kU/L;
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Nie stwierdzono znamiennych ró¿nic pomiêdzy badanymi grupami chorych a grup¹ kontroln¹ zarówno, gdy
rozpatrywano chorych atopowych ³¹cznie, jak i po
uwzglêdnieniu podzia³u na grupê cierpi¹cych na sezonowy alergiczny nie¿yt nosa oraz atopow¹ astmê oskrzelow¹ i atopowe zapalenie skóry (mediana, chorzy atopowi:
9000 pg/mL vs kontrola: 9000 pg/mL, sezonowy alergiczny nie¿yt nosa: 9100 pg/mL vs kontrola: 9000 pg/mL, atopowa astma oskrzelowa: 9000 pg/mL vs kontrola:
9000 pg/mL, atopowe zapalenie skóry: 8800 pg/mL vs kontrola: 9000 pg/mL; p>0,05, test U Manna-Whitneya). Podobnie, nie stwierdzono ró¿nic znamiennych statystycznie w stê¿eniu sFas przy porównywaniu poszczególnych
grup badanych chorych (ryc. 1, 2).
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p<0,05, test U Manna-Whitneya). Nie zanotowano równie¿ ró¿nic znamiennych statystycznie pomiêdzy poszczególnymi badanymi grupami chorych.
Ocena stê¿eñ swoistych IgE
U czêci chorych atopowych (bez wyszczególniania
rodzaju manifestacji klinicznej alergii, n=24) dokonano
oznaczenia stê¿eñ alergenowo-swoistych IgE. Stwierdzono znamienne klinicznie stê¿enia IgE swoistych (klasa od
2-4) skierowanych przeciw: Dermatophagoides pteronyssinus u 8 chorych atopowych (mediana: 1,49 kU/L),
Dermatophagoides farinae u 7 chorych (mediana: 1,99
kU/L), Phleum pratense u 14 chorych (mediana: 41,25
kU/L), Secale cereale u 13 chorych (mediana: 74 kU/L),
Betula verrucosa u 7 chorych (mediana: 13,3 kU/L),
Plantago lanceolata u 6 chorych (mediana: 6,39 kU/L).
Ocena zale¿noci pomiêdzy sFas a stê¿eniem IgE
w surowicy
Nie stwierdzono istotnej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem sFas a stê¿eniem tIgE w badanych grupach (tab. I).
Nie stwierdzono równie¿ istotnej zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem ¿adnego ze swoistych przeciwcia³ skierowanych
przeciw wybranym alergenom a stê¿eniem sFas u chorych atopowych (tab. II).
Tabela I. Korelacje pomiêdzy stê¿eniem sFas (pg/mL) a ca³kowitym stê¿eniem IgE w badanych grupach
Badana grupa

Wartoæ
Poziom
wspó³czynnika istotkorelacji
noci
rang Spearmana

Chorzy atopowi ³¹cznie
Sezonowy alergiczny nie¿yt nosa
Atopowa astma oskrzelowa
Atopowe zapalenie skóry

-0,10
-0,17
-0,04
-0,16

p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05

Tabela II. Korelacje pomiêdzy sFas (pg/mL) a stê¿eniem znamiennych klinicznie swoistych IgE ( >0,69 kU/L)
Rodzaj alergenu
d1 (Dermatophagoides
pteronyssinus)
d2 (Dermatophagoides
farinae)
g6 (Phleum pratensae)
g12 (Secale cereale)
t3 (Betula verrucosa)
w9 (Plantago lanceolata)

n

Wartoæ wspó³- Poziom
czynnika korelacji istotrang wg Spearmana noci

7

-0,21

p>0,05

7

-0,57

p>0,05

14
14
8
6

-0,07
-0,14
-0,5
-0,31

p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05

DYSKUSJA
W badaniu porównalimy stê¿enie sFas u chorych na
alergiê dróg oddechowych (atopow¹ astmê oskrzelow¹,
sezonowy, alergiczny nie¿yt nosa) oraz skórn¹ manifestacjê alergii atopowej (atopowe zapalenie skóry), nie
stwierdzaj¹c ró¿nicy w zachowaniu siê tego parametru
pomiêdzy badanymi grupami chorych.
Dane uzyskane w naszej pracy s¹ sprzeczne z pojedynczymi danymi badawczymi, z których wynika, i¿
w objawowym okresie sezonowego alergicznego nie¿ytu
nosa dochodzi do obni¿enia stê¿enia sFas, w przeciwieñstwie do wy¿szych stê¿eñ tej cz¹steczki u chorych na
astmê w okresie objawów choroby [30,35]. Kato stwierdzi³ istotnie ni¿sze stê¿enie sFas u chorych na alergiczny
nie¿yt nosa w porównaniu z grup¹ chorych na astmê
oskrzelow¹ oraz z grup¹ kontroln¹. Kolejne badania dowiod³y, i¿ stê¿enie moleku³y sFas mo¿e byæ czynnikiem
odró¿niaj¹cym alergiczny nie¿yt nosa od wazomotorycznego [36].
Rozpuszczalna forma antygenu Fas powstaje na bazie alternatywnej transkrypcji mRNA dla Fas i ró¿ni siê
od formy b³onowej brakiem domeny usytuowanej wewn¹trz b³ony komórkowej. Jego obecnoæ stwierdzono
w supernatantach znad kolonii zaktywowanych limfocytów oraz wielu linii komórek nowotworowych [37]. Istniej¹ dane wskazuj¹ce, i¿ podwy¿szone stê¿enie sFas
mo¿e prowadziæ do zaburzeñ procesu ³¹czenia siê b³onowego Fas ze swoistym dla niego ligandem  FasL, tym
samym powoduj¹c zahamowanie apoptozy i przed³u¿on¹
¿ywotnoæ zarówno limfocytów, jak i komórek nowotworowych [14]. Istnieje zatem teza, i¿ ni¿sze stê¿enie sFas
zarówno w okresie zaostrzenia choroby, a tak¿e w okresie
bezobjawowym choroby mo¿e wiadczyæ, i¿ moleku³a ta
stanowi czynnik ochronny w przebiegu alergicznego zapalenia [14].
Porównywalne stê¿enie sFas u osób chorych i zdrowych mo¿e wiadczyæ, i¿ sFas - czynnik bezporednio
wp³ywaj¹cy na interakcjê pomiêdzy Fas a FasL - nie odgrywa roli w patofizjologii alergicznego zapalenia. Jakie
dane wiadcz¹ za, a jakie przeciw istotnej roli systemu
Fas w alergii?
Na istnienie defektu apoptozy zwi¹zanego z zaburzeniem interakcji sk³adowych systemu Fas/FasL/sFas w patofizjologii chorób z krêgu atopii mog³y wskazywaæ nieliczne doniesienia, które wiadczy³y o zmniejszonym stopniu ekspresji systemu receptorowego Fas u chorych atopowych, w oparciu o dane uzyskane czy to poprzez przeprowadzenie analizy stê¿eñ jego formy rozpuszczalnej
[30], czy te¿ formy b³onowej [29,38]. Dokonano analizy
nasilenia procesu spontanicznej mierci komórki równoczenie z ocen¹ stopnia ekspresji antygenu CD95 (Fas)
na limfocytach pochodz¹cych z indukowanej plwociny
osób chorych na astmê oskrzelow¹ w trakcie ciê¿kiego
nasilenia objawów chorobowych. Autorzy barwi¹c j¹dra
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komórek T za pomoc¹ jodku propionianu i stosuj¹c metodê cytometrii przep³ywowej stwierdzili zmniejszony odsetek komórek wykazuj¹cych cechy wiadcz¹ce o zachodz¹cym procesie apoptozy w porównaniu z grup¹ osób
zdrowych. Zjawisku temu towarzyszy³a zmniejszona ekspresja b³onowego antygenu CD95 (Fas) u chorych na
astmê [39]. Nale¿y podkreliæ, i¿ ewentualny Fas-zale¿ny defekt apoptozy w przebiegu alergicznego zapalenia
w astmie oskrzelowej wydaje siê potwierdzaæ zmniejszona skutecznoæ swoistej antygenowej aktywacji komórek
T  procesu, który jak wczeniej wspomniano wymaga
udzia³u receptora Fas [28].
Istotnym aspektem roli systemu Fas w kszta³towaniu
alergicznego zapalenia jest antagonizm czynnociowy pomiêdzy cytokinami Th2-zale¿nymi a ekspresj¹ b³onowej
formy Fas. Zaobserwowano, i¿ wy¿sze stê¿enia sFas towarzysz¹ Th1 zale¿nym immunopatologiom np. chorobom
autoimmunizacyjnym czy infekcjom wirusowym [40]. Nieznaczne wzmo¿enie ekspresji Fas uzyskano po stymulacji
anty-CD3. Natomiast, gdy do hodowli dodawano IL-4,
obserwowano hamowanie stopnia ekspresji Fas bardziej
efektywne u chorych ni¿ u zdrowych osób. W warunkach in vitro stymulacja komórek T oczyszczonym alergenem Dermatophagoides pteronyssinus powoduje
przejciowy wzrost stopnia ekspresji Fas, bez wp³ywu na
proces zaprogramowanej mierci komórki. Z kolei dodanie do hodowli komórek cytokin typu Th2, takich jak IL-4,
IL-5, GM-CSF powoduje zale¿ne od dawki, znamienne
i specyficzne obni¿enie ekspresji mRNA (messenger
RNA) dla receptora Fas [41].
Kluczowa rola IL-4 w regulowaniu produkcji immunoglobuliny IgE jest dobrze udokumentowana. W zwi¹zku z istnieniem przes³anek o hamuj¹cym wp³ywie IL-4 na
ekspresjê receptora Fas, w badaniu dokonano analizy korelacji pomiêdzy stê¿eniem sFas a systemem IgE. Nie
stwierdzono istnienia zale¿noci pomiêdzy stê¿eniem zarówno ca³kowitego, jak i swoistych IgE a stê¿eniem sFas
w surowicy chorych atopowych, co mo¿e stanowiæ kolejny dowód, i¿ Fas nie odgrywa roli w kszta³towaniu alergicznego zapalenia w przebiegu atopii.
Nale¿y jednak nadmieniæ, i¿ dane dotycz¹ce wzajemnej relacji pomiêdzy Th2  zale¿nymi cytokinami a CD95
s¹ niejednoznaczne. Przeprowadzono analizê wp³ywu IL4 na komórki wykazuj¹ce znaczn¹ ekspresjê swoistego
ligandu dla Fas, stwierdzaj¹c wyranie stymuluj¹cy wp³yw
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tej moleku³y na stopieñ ekspresji FasL na komórkach T,
a tym samym na mediowanie procesu apoptozy. Autorzy
postuluj¹, i¿ jest to jeden z podstawowych mechanizmów
determinuj¹cych przed³u¿on¹ ¿ywotnoæ limfocytów T
w przebiegu alergicznego zapalenia. Jednoczenie (o czym
wspomniano wy¿ej) stwierdzono, i¿ sFas mo¿e prowadziæ do zaburzeñ w³aciwego funkcjonowania wzajemnych interakcji pomiêdzy b³onowym Fas a FasL, powoduj¹c zahamowanie apoptozy [14].
Powy¿ej przytoczone dane dotycz¹ce b³onowej formy Fas i swoistego dla niego ligandu wiadcz¹ o istotnej
roli systemu receptorowego Fas (tak¿e wiêc porednio
o sFas) w regulacji ¿ywotnoci limfocytów i eozynofilów.
Istniej¹ jednak prace stanowi¹ce istotny kontrargument
dla tej tezy. Stosuj¹c metodê cytometrii przep³ywowej dokonano analizy procentowego odsetka komórek T wykazuj¹cych dodatni¹ ekspresjê antygenu Fas w obrêbie limfocytów krwi obwodowej oraz komórek T pochodz¹cych
z p³ukania oskrzelikowo-pêcherzykowego (BAL) osób
chorych na astmê oskrzelow¹. Limfocyty krwi obwodowej wykazywa³y podobny odsetek komórek wykazuj¹cych pozytywn¹ ekspresjê CD3+CD95+, zarówno u osób
chorych, jak i zdrowych. Równoczenie oznaczono in vitro przy u¿yciu metody odwróconej reakcji polimerazowej (reverse transcription polymerase chain reaction
- PCR) stê¿enie Fas mRNA pochodz¹cego z komórek T
zawartych w pop³uczynach oskrzelikowo-pêcherzykowych. Nie stwierdzono ekspresji b³onowego Fas zarówno u chorych na astmê oskrzelow¹, jak i u osób zdrowych. Podobnie, iloæ mRNA dla Fas by³a w tych grupach komórek porównywalna. Tak¿e w warunkach in vitro poddano limfocyty pochodz¹ce z BAL dzia³aniu IgM
anti-Fas  nie uzyskuj¹c jednak charakterystycznej dla
apoptozy fragmentacji DNA, ocenianej przy u¿yciu barwienia jodkiem propionianu oraz elektroforezy na ¿elu agarowym [42]. Wedi wykaza³ znamienne opónienie apoptozy eozynofilów krwi obwodowej u chorych na atopowe
zapalenie skóry, przy niezmienionym stopniu ekspresji b³onowej formy receptora Fas [43]. Powy¿sze obserwacje,
neguj¹ce znaczenie systemu receptorowego Fas, porednio potwierdzaj¹ wyniki naszego badania i sugeruj¹ zasadnoæ kontynuacji badañ, ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji antygenów nale¿¹cych do nadrodziny receptorów zwi¹zanych z czynnikiem martwicy guza w regulacji apoptozy w przebiegu alergicznego zapalenia.
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