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Aldehyd glutarowy jest jednym z najczêciej u¿ywanych rodków
odka¿aj¹cych. W ostatnich latach zanotowano wzrost liczby
przypadków chorób alergicznych dróg oddechowych o pod³o¿u
zawodowym wywo³anych przez ten zwi¹zek w USA i Unii
Europejskiej, a tak¿e w Polsce. Wed³ug niektórych autorów nara¿enie
na glutaraldehyd jest najczêstsz¹ przyczyn¹ astmy zawodowej u
pracowników ochrony zdrowia. Aldehyd ten jest g³ównie stosowany
do zimnej dezynfekcji instrumentów medycznych i endoskopów oraz
jako rodek hartuj¹cy emulsjê zdjêæ rentgenowskich, st¹d te¿ grupê
najwy¿szego ryzyka tworz¹ osoby zatrudnione w pracowniach
endoskopowych i technicy rentgenowscy. Istotne nara¿enie na ten
zwi¹zek spotykane jest tak¿e w rolnictwie, rybo³ówstwie i przemyle
chemicznym. Astma alergiczna z nadwra¿liwoci na aldehyd glutarowy
mo¿e rozwin¹æ siê u osób eksponowanych na stê¿enia ni¿sze od
przyjêtych normatywów higienicznych. Nie wiadomo, czy u jej
podstaw le¿y mechanizm IgE-zale¿ny. W patogenezie uczulenia dróg
oddechowych na aldehyd glutarowy szczególnie istotn¹ rolê odgrywaj¹
metabolizm komórkowy tego zwi¹zku i reakcje glutaralu z bia³kami
bogatymi w lizynê, które to procesy prowadz¹ do tworzenia wa¿nych
determinant antygenowych. Reakcja astmatyczna u osób uczulonych
ma charakter dwufazowy lub izolowany póny i z regu³y towarzysz¹
jej objawy nie¿ytu nosa. Diagnostyka uczulenia dróg oddechowych na
glutaraldehyd opiera siê g³ównie na standaryzowanych inhalacyjnych
swoistych próbach prowokacyjnych.
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Glutaraldehyde (GA) is commonly used as a disinfectant and
a steriliser in the health care settings. The principal health effects of
GA are irritation of the skin, eye and respiratory tract, skin sensitization
and occupational asthma. Over the last several years the incidence of
occupational respiratory allergies from GA exposure has increased in
the US, European Union as well as Poland. GA has been regarded by
several authors as the main cause of occupational asthma among medical
personnel. GA is used for cold sterilization of medical instruments and
endoscopic equipment as well as hardening agent in x-ray film
processing.Thus, the highest risk group are workers at the endoscopy
and radiology units. Significant GA exposure can also be encounterd in
agriculture, fishery and chemical industry. Allergic asthma related to
hypersensitivity to GA can develop in workers exposed to
concentrations lower than the occupational exposure limits value. It
remains to be seen whether its mechanism is IgE-dependent. The
pathogenesis of GA-induced airway sensitisation is associated mainly
with intracellular matabolism of GA and chemical reactions between
glutaral and lysin-rich proteins leading to generation of important antigen
determinants. In sensitized subjects the asthmatic reaction is either
biphasic or late isolated, commonly accompanied with rhinitis
symptoms. The diagnostics of airway allergy to GA is based mainly
on standardized specific inhalatory challenge tests.
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W grupie niskocz¹steczkowych substancji chemicznych obecnych w rodowisku pracy i bytowania cz³owieka, którym przypisuje siê szkodliwe oddzia³ywania na
organizm, szczególn¹ pozycjê zajmuj¹ aldehydy stosowane do produkcji rodków odka¿aj¹cych. Najczêciej
u¿ywa siê tu aldehydu glutarowego (syn. glutaraldehyd,
glutaral) i aldehydu glioksalowego (syn. glioksal, diformal), rzadziej aldehydu mrówkowego (syn. formaldehyd)
i aldehydu bursztynowego (syn. butandial). Wymienione
aldehydy ró¿ni¹ siê od siebie d³ugoci¹ ³añcucha wodorowêglowego oraz liczb¹ grup aldehydowych. W wy¿szych

stê¿eniach dra¿ni¹ skórê, spojówki i luzówkê dróg oddechowych. Mog¹ równie¿ dzia³aæ uczulaj¹co. Niektóre
z aldehydów wykazuj¹ dzia³anie dra¿ni¹ce i uczulaj¹ce, gdy
inne, tylko dra¿ni¹ce. Dotychczas nie uda³o siê wyjaniæ
przyczyn tego zró¿nicowania. Najczêstsz¹ przyczyn¹
powstawania kontaktowego zapalenia skóry oraz astmy
oskrzelowej i alergicznego nie¿ytu nosa wywo³anych przez
aldehydy jest nara¿enie na aldehyd glutarowy [12]. Zwraca
uwagê rosn¹ca liczba odnotowanych przypadków alergii
dróg oddechowych wywo³anych przez ten zwi¹zek
w USA, Wielkiej Brytanii i Finlandii, a wed³ug niektórych
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autorów nara¿enie na glutaraldehyd jest najczêstsz¹ przyczyn¹ astmy zawodowej u pracowników s³u¿by zdrowia
[3]. W Wielkiej Brytanii aldehyd glutarowy znalaz³ siê na
licie astmogenów zawodowych [4].
Populacje szczególnego ryzyka wyst¹pienia alergii
i ród³a nara¿enia
Liczebnoæ populacji eksponowanej na glutaraldehyd
w Polsce jest nieznana. W USA 318 000 osób jest nara¿onych na ten zwi¹zek w rodowisku pracy. Do grupy
szczególnego ryzyka wyst¹pienia alergii na aldehyd glutarowy nale¿¹ pracownicy s³u¿by zdrowia, zw³aszcza pielêgniarki i lekarze specjalnoci zabiegowych oraz ni¿szy
personel medyczny. Aldehyd ten jest w chwili obecnej jednym z najczêciej u¿ywanych rodków odka¿aj¹cych.
W placówkach s³u¿by zdrowia stosowany jest g³ównie do
zimnej dezynfekcji instrumentów medycznych i endoskopów oraz jako rodek hartuj¹cy emulsjê zdjêæ rentgenowskich, st¹d te¿ grupê najwy¿szego ryzyka tworz¹ osoby
zatrudnione w pracowniach endoskopowych i technicy
rentgenowscy. Glutaraldehyd mo¿na te¿ spotkaæ w lekach
stosowanych w stanach zapalnych b³on luzowych, do leczenia miejscowego nadpotliwoci, grzybicy paznokci, brodawek. U¿ywany jest przy przygotowaniu szczepionek,
przeszczepów i bioprotez. Ze wzglêdu na swoje silne w³aciwoci bakteriobójcze jest on równie¿ stosowany w wielu
dzia³ach gospodarki - rolnictwie, rybo³ówstwie, przemys³ach kosmetycznym, farmaceutycznym, chemicznym
i wielu innych, dlatego te¿ odnotowuje siê przypadki uczulenia na glutaraldehyd wród przedstawicieli ró¿nych zawodów np. fryzjerów czy rolników [wg 5,6].
Patogeneza alergii na aldehyd glutarowy
Rozpatruj¹c mechanizmy oddzia³ywania aldehydów
na uk³ad odpornociowy nale¿y uwzglêdniæ fakt, ¿e immunotoksyczne w³aciwoci aldehydów zale¿¹ w istotny
sposób od ich stê¿enia w komórkach docelowych. W wysokich stê¿eniach ujawnia siê ich dzia³anie cytotoksyczne i immunosupresyjne, natomiast przy niskich stê¿eniach
mo¿e wyst¹piæ immunostymulacja, prowadz¹ca do rozwiniêcia siê nadwra¿liwoci alergicznej [7]. Nie stwierdzono, aby wystêpowa³a zale¿noæ miêdzy tymi cechami
struktury chemicznej a si³¹ dzia³ania uczulaj¹cego [8].
Zaobserwowano, ¿e aldehydy dzia³aj¹c w mieszaninie
wywo³uj¹ silniejsze reakcje uczuleniowe. Reakcje alergiczne u zwierz¹t dowiadczalnych uczulonych tylko jednym aldehydem s¹ bardziej nasilone i utrzymuj¹ siê znacznie d³u¿ej w obecnoci innych aldehydów.
Astma oskrzelowa z nadwra¿liwoci alergicznej na
aldehyd glutarowy mo¿e rozwin¹æ siê u osób eksponowanych na stê¿enia ni¿sze od przyjêtych normatywów

higienicznych [4]. Nie zosta³o rozstrzygniête, dlaczego tylko
u czêci osób nara¿onych na aldehydy dochodzi do
wyst¹pienia reakcji nadwra¿liwoci alergicznej i jakie s¹
osobnicze czynniki predysponuj¹ce do wyst¹pienia takiej
reakcji. Mechanizm powstawania uczulenia na aldehyd
glutarowy tak¿e pozostaje nie w pe³ni wyjaniony. W
surowicy osób nara¿onych na ten aldehyd wykryto
antygenowo swoiste przeciwcia³a IgE, ale nie udowodniono ich roli patogenetycznej w wywo³ywaniu uczulenia [9]. Nie zosta³o ustalone, czy wykrywane antygenowo swoiste przeciwcia³a IgE s¹ tylko markerem nara¿enia, czy te¿ wiadcz¹ o nadwra¿liwoci alergicznej na
aldehyd glutarowy. Badania na zwierzêtach udowodni³y,
¿e aldehyd glutarowy wywo³uje wzmo¿on¹ sekrecjê interleukiny 4, co jest zjawiskiem typowym dla selektywnej aktywacji limfocytów Th2 i rozwiniêcia siê odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego [10]. Te obserwacje potwierdzaj¹, ¿e w rozwoju uczulenia na aldehyd
glutarowy bior¹ udzia³ limfocyty oraz wskazuj¹ na potencjaln¹ rolê tego aldehydu w reakcji uczulenia dróg
oddechowych.
Celem zrozumienia bardzo z³o¿onej patogenezy astmy alergicznej wywo³anej ekspozycj¹ na glutaraldehyd
konieczne jest przeledzenie metabolizmu komórkowego tego zwi¹zku oraz jego reakcji z bia³kami, które to
procesy prowadz¹ do tworzenia wa¿nych determinant antygenowych i indukcji reakcji immunologicznej.
Zachowanie siê aldehydu glutarowego w roztworach
wodnych
Aldehyd glutarowy jest piêciowêglowym dialdehydem o ciê¿arze 100,13 daltonów. Odznacza siê wysok¹
reaktywnoci¹ chemiczn¹, która wynika z wystêpowania
w jego cz¹steczce dwóch grup aldehydowych oddzielonych mostkiem propylenowym (wzór I, ryc. 1). Cz¹steczki
aldehydu glutarowego ³atwo reaguj¹ ze sob¹ oraz cz¹steczkami innych zwi¹zków chemicznych, zw³aszcza tych
zawieraj¹cych grupy aldehydowe i/lub aminowe. Aldehyd
glutarowy przechowywany w roztworach wodnych (w takich roztworach wystêpuje aldehyd glutarowy w preparatach odka¿aj¹cych) tworzy formy hydratowe (wzory II
i III, ryc. 1), piranowe (wzór IV, ryc. 1) oraz polimeryczne (wzór V, ryc. 1).
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Ryc. 1. Struktury chemiczne aldehydu glutarowego w roztworach wodnych
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Wystêpuj¹ce w roztworach wodnych cz¹steczki aldehydu glutarowego reaguj¹c ze sob¹ mog¹ równie¿ tworzyæ oligomery. W najwiêkszej iloci tworzony jest bêd¹cy trimerem para-glutaraldehyd (wzór VI, ryc. 2).
W mniejszej iloci powstaj¹ pentamer (wzór VII, ryc. 2)
i heptamer (wzór VIII, ryc. 2).
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Ryc. 2. Oligomery tworzone przez cz¹steczki aldehydu glutarowego w roztworach wodnych

W 2% roztworach wodnych aldehydu glutarowego
o pH 7,5 - 8,5, przygotowanych jako roztwory stosowane do sterylizacji, wystêpuje on g³ównie jako oligomer
trioksanowy (wzór VI, ryc. 2). W roztworach o pH zasadowym aldehyd glutarowy mo¿e wystêpowaæ tak¿e w formie dimeru pozostaj¹cej w równowadze z form¹ hemiacetalow¹. Powstaj¹ one w wyniku reakcji kondensacji
aldolowej miêdzy dwoma cz¹steczkami tego aldehydu.
Metabolizm komórkowy aldehydu glutarowego
Wielofunkcyjna reaktywnoæ aldehydu glutarowego
wynikaj¹ca z obecnoci w jego strukturze chemicznej
dwóch reaktywnych grup aldehydowych jest podobna do
innych niskocz¹steczkowych zwi¹zków chemicznych
wywo³uj¹cych reakcje nadwra¿liwoci alergicznej w drogach oddechowych, takich jak diizocyjaniany, diaminy
alifatyczne i cykliczne, czy bezwodniki kwasów polikarboksylowych [11,12]. Wysoka reaktywnoæ grup aldehydowych powoduje, ¿e dla ujawnienia swojego potencja³u immunotoksycznego nie musi on ulegaæ aktywacji
metabolicznej. To odró¿nia ten aldehyd od wielu innych
alergenów niskocz¹steczkowych.
Potencja³ toksyczny i uczulaj¹cy aldehydu glutarowego zale¿y w znacz¹cym stopniu od szybkoci jego
metabolizmu komórkowego. Osoby w komórkach których aldehyd glutarowy jest szybko metabolizowany s¹
bardziej oporne na jego dzia³ania toksyczne. Natomiast
osoby wolno metabolizuj¹ce aldehyd glutarowy mog¹
ujawniaæ skutki toksyczne nawet przy stosunkowo niskich
stê¿eniach tego dialdehydu. Do komórek przenika tylko
niewielki odsetek aldehydu glutarowego, z jakim ma kontakt osoba eksponowana. Dawka ta mo¿e ulec zwiêkszeniu w przypadku uszkodzenia barier ochronnych organizmu tworzonych przez skórê oraz b³ony luzowe dróg
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oddechowych i przewodu pokarmowego lub równoczesnej ekspozycji na inne zwi¹zki, zwiêkszaj¹ce przepuszczalnoæ tych barier. Po przenikniêciu przez bariery
ochronne organizmu, aldehyd glutarowy ulega w komórkach degradacji oksydacyjnej do ditlenku wêgla. Reakcj¹ zaczynaj¹c¹ szlak przemian oksydacyjnych aldehydu
glutarowego w komórce jest reakcja jego oksydacji do γsemialdehydu glutarowego. Reakcja ta jest katalizowana
przez enzym dehydrogenazê aldehydow¹ (ALDH).
ALDH odgrywa kluczow¹ rolê w okrelaniu szybkoci
metabolizmu aldehydów pochodzenia endogennego i egzogennego, w tym równie¿ aldehydu glutarowego [8].
W komórkach cz³owieka wykazano wystêpowanie siedmiu klas izoenzymów ALDH. Kodowane s¹ one przez
odmienne geny i ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ specyficznoci¹
substratow¹. Dla wielu klas ALDH wykazano wystêpowanie polimorfizmów w populacji ludzkiej [13]. Jednak,
jak dotychczas, brak jest danych w jakim stopniu te polimorfizmy mog¹ wp³ywaæ na szybkoæ metabolizmu aldehydu glutarowego oraz na jego immunosupresyjne lub
immunostymuluj¹ce oddzia³ywania na komórki uk³adu
odpornociowego.
Produkt reakcji katalizowanej przez ALDH, γ-semialdehyd glutarowy, jest dalej utleniany do kwasu glutarowego przez dehydrogenazê 1-pirolino-5-karboksylow¹.
Kwas glutarowy ulega dalszej przemianie po utworzeniu
glutarylo-CoA. Zachodzi to albo na drodze reakcji tiokinazowej albo przez przeniesienie CoA z bursztynylo-CoA
w reakcji katalizowanej przez tioforazê. Glutarylo-CoA
jest nastêpnie redukowany do glutakonylo-CoA a ten po
dekarboksylacji tworzy krotonylo-CoA. Obie reakcje
(redukcji i dekarboksylacji) s¹ katalizowane przez dehydrogenazê glutarylo-CoA. Krotonylo-CoA zostaje przekszta³cony w β-hydroksybutyrylo-CoA, który jest wykorzystany przez komórki do syntezy acetooctanu lub mo¿e
byæ degradowany do octanu i nastêpnie do ditlenku wêgla.
Reakcje z bia³kami
Skutecznoæ dzia³ania aldehydu glutarowego jako
rodka odka¿aj¹cego wynika z jego zdolnoci do reagowania z bia³kami i tworzenia wi¹zañ krzy¿owych miêdzy ich ³añcuchami polipeptydowymi. Aldehyd glutarowy reaguje zarówno z grupami aminowymi aminokwasów zasadowych wolnych (lizyna i arginina) oraz tych,
które tworz¹ struktury peptydowe i bia³kowe. Reaguje
równie¿ z grupami sulfhydrylowymi obecnymi w cysteinie wolnej oraz zwi¹zanej w peptydach i bia³kach. Aldehyd glutarowy mo¿e reagowaæ tak¿e z grup¹ hydroksylow¹ tyrozyny oraz azotem imidazolowym histydyny.
W oddzia³ywaniach aldehydu glutarowego z bia³kami, podobnie jak w przypadku innych aldehydów, dominuje reakcja z grupami ε-aminowymi lizyny, która przebiega szybko i jest zale¿na od pH [8,14]. Identyfikacja i charakterystyka bia³ek tworz¹cych kowalencyjne wi¹zania z aldehydem glutarowym ma kluczowe znaczenie w zrozumieniu
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patomechanizmu powstawania i rozwoju nadwra¿liwoci alergicznej indukowanej przez ten aldehyd. Tak jak
to wykazano w przypadku innych niskocz¹steczkowych
alergenów astmogennych, liczba bia³ek które s¹ dominuj¹cym celem dla aldehydu glutarowego i tworzenia z nimi
nowych determinant antygenowych jest raczej ograniczona [15]. Docelowymi bia³kami komórkowymi i pozakomórkowymi dla aldehydu glutarowego s¹ g³ównie bia³ka
zawieraj¹ce wiêksz¹ liczbê reszt aminokwasów zasadowych, g³ównie lizyny. Dotychczas ustalono, ¿e aldehyd
glutarowy mo¿e reagowaæ z takimi bia³kami jak keratyna i kolagen [16, 17]. Inne cele bia³kowe dla aldehydu
glutarowego nie zosta³y dotychczas ustalone.
Z³o¿onoæ reakcji jaka zachodzi miêdzy aldehydem
glutarowym a grupami ε-aminowymi lizyny w znacz¹cy
sposób utrudnia poznanie mechanizmów tej reakcji [18].
Z³o¿onoæ ta ma swoje uwarunkowanie w wieloci pochodnych, jakie powstaj¹ w czasie reakcji grupy ε-aminowej lizyny z ró¿nymi formami aldehydu glutarowego
tworzonymi przez ten aldehyd w roztworach wodnych
(ryc. 1 i 2). Przyjmuje siê, ¿e w reakcji z grupami ε- aminowymi lizyny uczestnicz¹ zarówno nienasycone polimery aldehydu glutarowego, tworzone w wyniku kondensacji aldolowej, jak równie¿ pojedyncze cz¹steczki
tego aldehydu (ryc. 3).
Przebieg reakcji aldehydu glutarowego z woln¹ lizyn¹ oraz t¹ obecn¹ w bia³ku jest w zasadzie taki sam [8].
Reakcja z bia³kiem zaczyna siê od utworzenia zasady
Schiffa miêdzy grup¹ aldehydow¹ i grup¹ ε-aminow¹ lizyny obecnej w ³añcuchu polipeptydowym bia³ka. Skutkiem reakcji jest powstanie zarówno pochodnych liniowych jak i cyklicznych. Np. w wyniku reakcji jednej cz¹s-

teczki aldehydu glutarowego z jedn¹ cz¹steczk¹ lizyny
mo¿e powstaæ cykliczna pochodna dihydropirydynowa
(wzory XV i XVI, ryc. 3). Po oksydacji tworzy ona pochodn¹ pirydynow¹ (wzór XVII, ryc. 3). W reakcjê mo¿e
wchodziæ wiêcej cz¹steczek zarówno lizyny (pochodz¹cych z tego samego ³añucha polipeptydowego lub innych)
jak i aldehydu glutarowego. Po utworzeniu zasad Schiffa, w wyniku reakcji grupy aldehydowej i aminowej, zostaj¹ do nich do³¹czone kolejne cz¹steczki aldehydu
i powstaj¹ sprzêgniête zasady Schiffa. Mog¹ one reagowaæ z cz¹steczkami lizyny na drodze addycji Michaela
albo z wolnymi grupami aldehydowymi. Skutkiem tych
reakcji jest utworzenie krzy¿owych wi¹zañ wewn¹trz ³añcuchami polipeptydowego tego samego bia³ka lub miêdzy ³añcuchami polipeptydowymi ró¿nych bia³ek (wzory XII. XIV, XIX i XX, ryc. 3).
Wysoka reaktywnoæ grup aldehydowych powoduje,
¿e aldehyd glutarowy mo¿e równie¿ tworzyæ wi¹zania
krzy¿owe w bia³kach reaguj¹c z grupami SH tych bia³ek.
Przyk³ad tworzenia takich wi¹zañ krzy¿owych przedstawiono na ryc. 4. W normalnych warunkach tworzenie
wi¹zañ krzy¿owych w bia³kach wydaje siê mieæ raczej
charakter ograniczony. Wynika to z tego, ¿e aldehyd glutarowy w pierwszej kolejnoci wchodzi w reakcje z tiolami niskocz¹steczkowymi jakimi s¹ cysteina i zredukowany glutation [19].
Powsta³e trudno rozpuszczalne lub nierozpuszczalne
agregaty bia³kowe utworzone w wyniku reakcji aldehydu glutarowego z grupami ε-aminowymi lizyny i w mniejszym stopniu z grupami SH cysteiny, mog¹ ulec fagocytozie przez komórki dendrytyczne lub makrofagi.
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cieniami aromatycznymi tyrozyny czy tryptofanu [24].
Takie oddzia³ywania o charakterze odwracalnym wystêOHC
CHO
RS
SR
RS
O
SR
puj¹ np. podczas reakcji lizofosfocholiny czy sfingozyloSH
fosfocholiny (zawieraj¹cych ugrupowanie czwartorzêdoR SH = (CH 2)2
wej soli amoniowej) ze specyficznymi dla nich receptoraCO CH SH
mi b³onowymi [25]. Czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe
Ryc. 4. Tworzenie wi¹zañ krzy¿owych w bia³kach w reakcji nie tworz¹ trwa³ych wi¹zañ kowalencyjnych z bia³kami.
aldehydu glutarowego z grupami sulfhydrylowymi cysteiny
Poniewa¿ jest to jedna z podstawowych cech haptenów,
zwi¹zanej peptydowo w ³añcuchach polipeptydowych tych
sama obecnoæ ugrupowania amoniowego w strukturze
bia³ek [wg 2]
chemicznej potencjalnego haptenu nie mo¿e siê przyczyniæ
do uruchomienia syntezy specyficznych przeciwcia³ [7].
Tworzenie amoniowych determinant antygenowych
Wa¿n¹ rolê w mechanizmie powstawania nadwra¿liwoci
alergicznej na trzecio- i czwartorzêdowe zwi¹zki
Aldehyd glutarowy reaguj¹c z bia³kami powoduje nie
amoniowe
mog¹ mieæ reakcje zwi¹zane z tworzeniem
tylko zmianê ich w³aciwoci fizykochemicznych ale róww
bia³kach
kowalencyjnie zwi¹zanych ugrupowañ amonie¿ zmianê w³aciwoci antygenowych. Mo¿e powodoniowych
w
sposób
podobny do tego jaki zosta³ wczeniej
waæ znikniêcie jednych epitopów i pojawienie siê innych,
przedstawiony
dla
reakcji aldehydu glutarowego z grudotychczas nie wystêpuj¹cych. Szczególnie wa¿ne wydaje siê byæ pojawienie w zmienionym strukturalnie bia³ku pami aminowymi lizyny [8]. Dotychczas nie zaobserwokowalencyjnie zwi¹zanych trzecio- i czwartorzêdowych wano jednak aby wczeniejsza ekspozycja na aldehyd
ugrupowañ amoniowych. Wystêpuj¹ one w piercieniu glutarowy mog³a przyczyniæ siê do wyst¹pienia reakcji
dihydropirydyny (wzór XV i XVI, ryc. 3) oraz pirydyny nadwra¿liwoci na czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe.
(wzory XVII, XVIII, XIX i XX, ryc. 3). Ugrupowania te Inna mo¿liwoæ trwa³ego wprowadzenia grupy amoniomog¹ byæ wa¿nymi determinantami antygenowymi dla wej do bia³ka ³¹czy siê z jej wystêpowaniem w zwi¹zsyntezy przeciwcia³ IgE specyficznych dla trzecio- kach, które w swojej strukturze chemicznej zawieraj¹
i czwartorzêdowych zwi¹zków amoniowych. Zwraca równie¿ ugrupowania mog¹ce tworzyæ wi¹zania kowauwagê to, ¿e niektóre pochodne powstaj¹ce w wyniku lencyjne z bia³kiem lub uzyskuj¹ takie ugrupowania po
reakcji aldehydu glutarowego z lizyn¹ (woln¹ i zwi¹zan¹ aktywacji metabolicznej [26].
w bia³kach) równie¿ maj¹ dwa, liniowo u³o¿one atomy Bia³ka zmodyfikowane przez aldehyd glutarowy i preazotu czwartorzêdowe. W odró¿nieniu od kuraro-podob- zentacja neoantygenów przez komórki dendrytyczne
nych leków zwiotczaj¹cych, zawieraj¹cych w strukturze
Aldehyd glutarowy, który wnikn¹³ do dróg oddechoswojej cz¹steczki dwa u³o¿one liniowo atomy azotu trzewych
w postaci aerozolu lub cz¹stek py³owych zawarcio- lub czwartorzêdowe, nie maj¹ grupy metylowej przy³¹czonej do azotu aminowego. Obecna jest tylko grupa tych we wdychanym powietrzu, reaguje g³ównie z biapropylenowa pochodz¹ca z cz¹steczki lizyny (wzór XIX). ³kami znajduj¹cymi siê w przestrzeniach pozakomórkoWa¿noæ determinanty amoniowej w odpowiedzi immu- wych oraz z bia³kami zwi¹zanymi z b³onami komórkonologicznej potwierdzaj¹ obserwacje, ¿e trzeciorzêdowa wymi. Tylko niewielkie iloci aldehydu glutarowego przegrupa amoniowa wystêpuj¹ca np. w cz¹steczce morfiny nikaj¹ do wnêtrza komórek i wi¹¿¹ siê z bia³kami wenie tylko przyczynia siê do syntezy specyficznych IgE, wn¹trzkomórkowymi. Iloæ ta mo¿e ulec istotnemu zwiêkale jest równie¿ silnym inhibitorem wi¹zania rodków szeniu kiedy w preparatach zawieraj¹cych ten aldehyd
zwiotczaj¹cych miênie ze specyficznymi dla nich prze- znajduj¹ siê zwi¹zki powierzchniowo czynne, np. czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe. Obecnoæ w cz¹steczce
ciwcia³ami IgE [20].
Wyst¹pienie anafilaksji alergicznej po podaniu rod- aldehydu glutarowego dwóch wysoce reaktywnych grup
ków zwiotczaj¹cych, zawieraj¹cych w swojej strukturze aldehydowych powoduje, ¿e reaguj¹c z bia³kami tworzy
chemicznej grupy aminowe trzecio- i czwartorzêdowe, on du¿e agregaty bia³kowe. Powstaj¹ one w wyniku twonie jest spowodowane wczeniejsz¹ ekspozycj¹ na te rod- rzenia z udzia³em aldehydu glutarowego wi¹zañ krzy¿oki [21,22]. Uwa¿a siê, ¿e obecnoæ swoistych przeciw- wych g³ównie w wyniku reakcji z resztami lizyny, w mniejcia³ IgE jest wynikiem uczulenia wywo³anego przez szym stopniu z resztami cysteiny, wystêpuj¹cymi w ³añcuzwi¹zki zawieraj¹ce trzecio- i czwartorzêdowe grupy chach polipeptydowych bia³ek [8].
Mimo znacz¹cego postêpu w zrozumieniu mechaniamoniowe obecne w lekach, kosmetykach, sk³adnikach
zmów
immunologicznych zwi¹zanych z wyst¹pieniem
pokarmowych lub zanieczyszczeniach przemys³owych
reakcji
nadwra¿liwoci alergicznej w drogach oddecho[21,23,24]. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e trzecio- lub czwartorzêdowe zwi¹zki amoniowe mog¹ g³ów- wych wiedza o znaczeniu neoantygenów bia³kowych
nie tworzyæ z bia³kami tylko nietrwa³e wi¹zania typu jo- tworzonych przez aldehyd glutarowy w zapocz¹tkowaniu
nowego za porednictwem grup karboksylowych gluta- i utrzymywaniu siê stanu zapalnego oraz nadreaktywnoci
minianu i asparaginianu lub wi¹zania π, oddzia³uj¹c z pier- oskrzelowej jest jeszcze nadal daleka od wyjanienia.
R SH

+

+

RS

HC (CH2)3

CH

SR
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Podstawowym elementem komórkowym uk³adu od- Procesy dojrzewania komórek dendrytycznych z
pornociowego, w którym zostaje zapocz¹tkowana reak- udzia³em makrofagów p³ucnych oraz komórek nab³oncja immunologiczna w odpowiedzi na aldehyd glutaro- kowych
wy pojawiaj¹cy siê w drogach oddechowych, s¹ komórKomórki dendrytyczne obecne w p³ucach nie dotkniêki prezentuj¹ce antygen. W p³ucach s¹ to g³ównie kotych procesem chorobowym s¹ formami niedojrza³ymi
mórki dendrytyczne i w znacznie mniejszym stopniu
i znajduj¹ siê w stanie spoczynkowym. W tym stanie zamakrofagi. Komórki dendrytyczne maj¹ zdolnoæ poch³achowuj¹ jednak wysok¹ zdolnoæ do endocytozy antygeniania antygenów, ich przetwarzania a nastêpnie prezennów bia³kowych i ich prezentacji w kompleksach MHC.
tacji okrelonych epitopów antygenowych limfocytom T.
Komórki te nie migruj¹ i nie aktywuj¹ limfocytów T [31].
Komórki te spe³niaj¹ nie tylko krytycznie wa¿n¹ funkcjê
Utrzymywanie siê komórek dendrytycznych w stanie niew indukcji pierwotnej odpowiedzi immunologicznej ale
dojrza³ym jest spowodowane oddzia³ywaniem makrofaodgrywaj¹ równie¿ wa¿n¹ rolê w procesie powstawania
gów p³ucnych. Makrofagi p³ucne wydzielaj¹ tlenek azotolerancji immunologicznej oraz w regulacji odpowiedzi
tu, który zdaniem Holta i wsp. hamuje procesy zwi¹zane
immunologicznej poredniczonej przez limfocyty T [27].
z przekszta³ceniem komórek dendrytycznych w postaæ
Pozakomórkowe agregaty bia³kowe, utworzone w wy- migruj¹c¹ i aktywuj¹c¹ limfocyty T [32]. Takie oddzianiku reakcji aldehydu glutarowego z ε-aminowymi gru- ³ywanie makrofagów na komórki dendrytyczne ma dwojapami lizyny lub grupami SH cysteiny, zostaj¹ wch³oniête kie znaczenie. Z jednej strony s³u¿y jako mechanizm ograprzez komórki dendrytyczne na drodze endocytozy i zo- niczaj¹cy aktywacjê limfocytów T w czêciach obwodostaj¹ poddane obróbce polegaj¹cej na enzymatycznej wych tkanki p³ucnej a z drugiej strony umo¿liwia zatrzydegradacji na fragmenty peptydowe w endosomach. Po- manie w czêci nab³onkowej, najbardziej nara¿onej na
wsta³e peptydy, w tym równie¿ peptydy zawieraj¹ce ugru- kontakt z obcymi antygenami, jak najwiêkszej liczby niepowania powsta³e z po³¹czenia cz¹steczek aldehydu glu- dojrza³ych komórek dendrytycznych odznaczaj¹cych siê
tarowego z grupami aminowymi lizyny (lub grupami SH najwiêksz¹ zdolnoci¹ do endocytozy tych antygenów.
cysteiny), jeli maj¹ odpowiednie rozmiary, zostaj¹ uloPobudzenie komórek dendrytycznych i ich przeksztakowane w miejscach wi¹zania antygenów w cz¹steczkach
³cenie w formy dojrza³e mo¿e zostaæ wywo³ane przez
MHC. W endosomach powstaje wiêkszoæ peptydów pretoksyczne oddzia³ywania aldehydu glutarowego na tkanzentowanych nastêpnie w po³¹czeniu z cz¹steczkami
kê p³ucn¹. Powstaj¹ce zmiany o charakterze zapalnym
MHC klasy II. S¹ one rozpoznawane przez limfocyty T
i/lub martwiczym przyczyniaj¹ siê nap³ywu do uszkodzoCD4+ [28,29].
nej tkanki p³ucnej, pochodz¹cych z krwi, niedojrza³ych
Aldehyd glutarowy, który przenikn¹³ do wnêtrza ko- zapalnych monocytów, które zastêpuj¹c makrofagi, w tym
mórek dendrytycznych mo¿e reagowaæ z bia³kami wew- i te zniszczone bezporednim dzia³aniem toksycznym aln¹trzkomórkowymi. Czynnikiem wp³ywaj¹cym na ten dehydu glutarowego, znosz¹ ich dzia³anie inhibitorowe
proces jest szybkoæ metabolizmu aldehydu glutarowe- na komórki dendrytyczne (ryc. 5).
go, okrelana g³ównie przez aktywnoæ dehydrogenazy
Uszkodzenie lub martwica
aldehydowej oraz skutecznoæ wi¹zania aldehydu glutaroStan spoczynkowy
komórek p³ucnych wywo³ane
wego przez niskocz¹steczkowe zwi¹zki zawieraj¹ce gruprzez aldehyd glutarowy
Makrofagi
Zaktywowane monocyty
py SH, takie jak cysteina lub glutation [13,20].Te cz¹p³ucn e
zapalne z krwi
steczki aldehydu glutarowego, które nie uleg³y degradacji do CO2 lub nie zosta³y zwi¹zane z niskocz¹steczkowymi zwi¹zkami tiolowymi, wi¹¿¹ siê z grupami ε-ami- Niedojrza³e komórki
dendrytyczne
Droga
nowymi lizyny obecnymi w bia³kach wewn¹trzkomór- wykazuj¹ce
wysok¹
odddechowa
Komórki dendrytyczne po
aktywnoæ
kowych. Ta reakcja doprowadza do zmiany w³aciwoci
zniesieniu inhibicji przez
endocytarn¹
makrofagi i aktywacji przez
biologicznych oraz fizyko-chemicznych bia³ek i najczêbodziec chemiczny
migruj¹ do lokalnych
Makrofagi
ciej do ich denaturacji. Zmodyfikowane przez aldehyd
wêz³ów
limfatycznych
p³ucn e
hamuj¹
glutarowy bia³ka, po zwi¹zaniu z ubikwityn¹, zostaj¹
proces
dojrzewania
poddane procesowi hydrolizy przez enzymy proteolityczkomórek
Dojrza³e
dendrytyczkomórki
ne obecne w proteasomach. Peptydy powstaj¹ce w wyninych
dendrytyczne
prezentuj¹ce
ku hydrolizy zmodyfikowanych bia³ek, w tym równie¿
antygen
Spontaniczne dojrzewanie
komórek dendrytycznych
peptydy zawieraj¹ce nowe ugrupowania chemiczne poi migracja
Wêze³
limfatyczny
wsta³e w wyniku reakcji lizyny z aldehydem glutarowym,
s¹ prezentowane na powierzchni komórek dendrytyczRyc. 5. Interakcje zachodz¹ce w drogach oddechowych miêdzy
nych przez kompleksy MHC klasy I i rozpoznawane przez komórkami dendrytycznymi, makrofagami i monocytami
limfocyty T CD8+ [28, 30].
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Przemiana niedojrza³ych komórek dendrytycznych
w formy dojrza³e w wyniku zadzia³ania bodca chemicznego, jakim s¹ pobrane drog¹ endocytozy bia³ka zmienione przez aldehyd glutarowy, obejmuje dwie fazy [33].
W pierwszej fazie nastêpuje zmniejszenie zdolnoci wychwytu antygenów z jednoczesnym zwiêkszeniem ekspresji antygenów po³¹czonych z kompleksem MHC klasy II i cz¹steczek wspó³dzia³aj¹cych oraz zwiêkszenie
wytwarzania i uwalniania TNF-α/GM-CSF i IL-1β. Te
cytokiny s¹ silnymi czynnikami przyczyniaj¹cymi siê do
przyspieszenia procesu dojrzewania komórek dendrytycznych. Wystêpuje bardzo cis³e wzajemne powi¹zanie
czynnociowe miêdzy cytokinami wydzielanymi przez
komórki nab³onkowe p³uc a komórkami dendrytycznymi
[34]. Wychwycenie przez komórki dendrytyczne bia³ek
zmodyfikowanych przez aldehyd glutarowy i prezentacja
antygenów peptydowych przez MHC II na powierzchni
tych komórek ³¹czy siê ze zwiêkszon¹ syntez¹ IL-1β. Ta
cytokina oddzia³uj¹c na komórki nab³onkowe stymuluje
w nich produkcjê i wydzielanie TNF-α i/lub GM-CSF,
a tak¿e IL-1α. Komórki nab³onkowe mog¹ równie¿ same
produkowaæ TNF-α i GM-CSF na drodze ich aktywacji
przez aldehyd glutarowy pojawiaj¹cy siê w drogach oddechowych.
Migracja komórek dendrytycznych z b³ony luzowej
dróg oddechowych do regionalnych wêz³ów limfatycznych, po zniesieniu blokuj¹cego dzia³ania makrofagów
p³ucnych, zostaje zapocz¹tkowana przez bezporednie
zadzia³anie TNF-α na receptory TNF-R2 obecne w komórkach dendrytycznych. Rozwa¿any jest tak¿e udzia³
GM-CSF. Migracji komórek dendrytycznych z b³ony luzowej dróg oddechowych do regionalnych wêz³ów ch³onnych sprzyja synteza powierzchniowych cz¹steczek adhezyjnych ICAM-1, VCAM-1 oraz ELAM-1 przez komórki nab³onkowe tej b³ony poddane dzia³aniu bodca
chemicznego [35, 36].
W drugiej fazie, po kontakcie komórek dendrytycznych z dziewiczymi limfocytami T, dochodzi do utraty
zdolnoci do poch³aniania antygenów i dalsze zwiêkszenie ekspresji przetworzonych antygenów oraz produkcji
i uwalniania TNF-α, IL-1β i IL-12. Te zale¿ne od
dziewiczych limfocytów T przemiany s¹ wynikiem oddzia³ywania miêdzy cz¹steczkami powierzchniowymi
limfocytów T i komórek dendrytycznych oraz dzia³ania
na te ostatnie IFN-γ wytwarzanego przez limfocyty T.
W pe³ni dojrza³e komórki dendrytyczne wykazuj¹ nie
tylko wysok¹ ekspresjê powierzchniowych cz¹steczek
MHC ale równie¿ cz¹steczek kostymuluj¹cych CD40,
CD80 (B7-1) i CD86 (B7-2). Zwiêksza siê tak¿e stê¿enie
CD83, bêd¹cego specyficznym markerem dla dojrza³ych
komórek dendrytycznych.
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Mechanizm aktywacji limfocytów T przez komórki
dendrytyczne po ich ekspozycji na aldehyd glutarowy
Molekularne mechanizmy dzia³ania aldehydu glutarowego na komórki dendrytyczne oraz komórki nab³onkowe dróg oddechowych, które maj¹ decyduj¹cy wp³yw na
rodzaj cytokin produkowanych przez te komórki oraz na
rodzaj odpowiedzi immunologicznej, komórkowej lub
humoralnej, s¹ ma³o poznane. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
aldehyd glutarowy nie tylko indukuje migracjê i ostateczne dojrzewanie komórek dendrytycznych ale okrela tak¿e
ich fenotyp funkcjonalny zwi¹zany z produkcj¹ cytokin
okrelaj¹cych nastêpnie polaryzacjê limfocytów w kierunku Th1 i Th2 lub przejcie w formê immunologicznie
nieaktywn¹ (Th3). Ta ostatnia forma zachowuje tylko
zdolnoæ do syntezy cz¹steczek MHC i prezentacji antygenu ale nie syntetyzuje cz¹steczek kostymuluj¹cych B7.
Aktywacja limfocytów T przez komórki dendrytyczne prezentuj¹ce peptydy, zawieraj¹ce reszty lizyny zmodyfikowane przez aldehyd glutarowy, mo¿e byæ opisana
analogicznie jak w przypadku diizocyjanianów przy pomocy tzw. modelu trójsygna³owego [37].
Aldehyd glutarowy, który pojawi³ siê w drogach oddechowych, ujawnia swoje silne w³aciwoci cytotoksyczne reaguj¹c m.in. z bia³kami b³onowymi komórek
nab³onkowych. Tworzenie wi¹zañ krzy¿owych w bia³kach
i miêdzy bia³kami oraz zwi¹zana z tym zmiana w³aciwoci fizykochemicznych tych bia³ek doprowadza do
wyst¹pienia dezintegracji b³on komórkowych i zwiêkszenia ich przepuszczalnoci. Substancje, które normalnie
nie przechodz¹ z komórek do rodowiska zewn¹trz komórkowego, lub przechodz¹ tylko w niewielkim stopniu,
zostaj¹ nagle uwolnione w du¿ych ilociach. To powoduje, ¿e w miejscach uszkodzenia nab³onka p³ucnego
przez aldehyd glutarowy pojawiaj¹ siê lokalnie wysokie
ich stê¿enia. Do tych substancji nale¿¹ m.in. adenozyna,
ADP i ATP. Dwa ostatnie nukleotydy s¹ szybko przekszta³cane w adenozynê z udzia³em ekto-ATP/ADP-az, w tym
CD39 (NTPDazê 1 - ekto-nukleozydotrifosforano difosfohydrolazê), oraz ekto-5nukleotydazy, w tym CD73).
Deaminaza adenozyny (ADA) katalizuje nieodwracaln¹
deaminacjê adenozyny do inozyny [38]. Nukleotydy purynowe spe³niaj¹ bardzo wa¿n¹ funkcjê jako cz¹steczki
sygnalingu miêdzy- i wewn¹trzkomórkowego [39]. Pierwsze kliniczne obserwacje ³¹cz¹ce adenozynê z funkcjonowaniem uk³adu odpornociowego zosta³y dokonane
u osób cierpi¹cych na chorobê z³o¿onego braku odpornoci (SCID - severe combined immunodeficiency disease). U osób tych nie wystêpuje deaminaza adenozyny
i nie mog¹ one przeprowadzaæ reakcji deaminacji adenozyny [40]. Prowadzi to do wzrostu jej stê¿enia w p³ynach
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pozakomórkowych. W wysokich stê¿eniach adenozyna
ujawnia swoje dzia³anie limfotoksyczne oraz hamuj¹ce na
poredniczon¹ przez TCR proliferacjê limfocytów. Adenozyna w wysokich stê¿eniach powoduje za porednictwem receptorów A2 hamowanie funkcji efektorowych
limfocytów oraz wykazuje dzia³anie przeciwzapalne [41].
Ostatnio wykazano, ¿e wysokie stê¿enia adenozyny oddzia³uj¹ce na receptory A2a w monocytach powoduj¹ zahamowanie syntezy IL-12 przy jednoczesnej stymulacji
syntezy IL-10 [42]. Przez ten mechanizm wysokie stê¿enia adenozyny, pojawiaj¹ce siê w p³ynie ródkomórkowym tkanki p³ucnej w wyniku toksycznego dzia³ania aldehydu glutarowego na b³ony komórek nab³onkowych,
mog¹ powodowaæ równie¿ supresjê przekszta³cenia limfocytów ThO w Th1 i ukierunkowaæ to przekszta³cenie
w formê Th2. Przypuszczalnie heterozygotyczni nosiciele defektywnego genu deamianzy adenozyny rozk³adaj¹
adenozynê znacznie wolniej ni¿ homozygotyczni nosiciele dzikiej formy tego genu i w warunkach ekspozycji
na substancje chemiczne maj¹ce w³aciwoci haptenów
oraz w³aciwoci cytotoksyczne, np. aldehyd glutarowy,
powinni rozwijaæ odpowied immunologiczn¹ typu humoralnego (Th2). Na ukierunkowanie odpowiedzi immunologicznej na aldehyd glutarowy mog¹ równie¿ oddzia³ywaæ genetycznie uwarunkowane zmiany w aktywnoci
enzymów bior¹cych udzia³ w przekszta³ceniu ATP i ADP
w adenozynê [43].

genów reguluj¹cych zapalenie w tym gen podjednostki β
IgεR1. Polimorfizm regionu koñca 5 nie podlegaj¹cego
translacji exonu 1 genu CC16 jest zwi¹zany wed³ug niektórych autorów ze znacznym wzrostem ryzyka astmy
dzieciêcej, a jego mutacja wi¹¿e siê z niskimi poziomami
bia³ka CC16 w surowicy [wg 44]. Ekspozycja inhalacyjna na stosunkowo niskie, zbli¿one do przyjêtych normatywów higienicznych stê¿enia aldehydu glutarowego
wywo³uje znaczny spadek poziomu bia³ka CC16 w pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych szczurów [45].
Obni¿one poziomy bia³ka Clara w surowicy zaobserwowano zarówno u zdrowych osób eksponowanych na glutaraldehyd na stanowisku pracy, jak i u osób z astm¹
wywo³an¹ przez ten zwi¹zek chemiczny [46, 47]. W przypadkach astmy wywo³anej przez aldehyd glutarowy
stwierdzono tak¿e niskie poziomy CC16 i spadek stê¿enia CC16 w pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych
uzyskanych po próbie prowokacyjnej wziewnej z tym
alergenem [47]. Trudno jest w chwili obecnej wnioskowaæ o rzeczywistej roli toksycznego wp³ywu aldehydu
glutarowego na komórki Clara w patogenezie astmy wywo³anej przez ten zwi¹zek chemiczny, ale przedstawione
dane sugeruj¹ istnienie dodatkowego, promuj¹cego zapalenie mechanizmu bêd¹cego wynikiem takiej ekspozycji.

Bia³ko komórek Clara (CC16) a astma wywo³ana przez
aldehyd glutarowy

Reakcja astmatyczna u osób uczulonych na aldehyd
glutarowy ma charakter dwufazowy lub izolowany póny i z regu³y towarzysz¹ jej objawy nie¿ytu nosa. Jakkolwiek nie uzyskano przekonuj¹cych dowodów wskazuj¹cych na wystêpowanie krzy¿owych reakcji nadwra¿liwoci alergicznej na aldehydy to czêsto stwierdza siê dodatnie wyniki prób prowokacyjnych z formaldehydem u osób
z astm¹ wywo³an¹ przez aldehyd glutarowy [4]. Spotyka
siê równie¿ wspó³istnienie równoczesnego uczulenia dróg
oddechowych na aldehyd glutarowy i inne zwi¹zki niskocz¹steczkowe, nie bêd¹ce aldehydami, np. chloraminê T [48]. W niektórych przypadkach astmy z uczulenia
na aldehydy wystêpuje wspó³istnienie kontaktowego zapalenia skóry, które z regu³y poprzedza wyst¹pienie astmy. Aktualnie nie mo¿na rozstrzygn¹æ, czy schorzenia te
wystêpuj¹ niezale¿nie od siebie, czy te¿ ma miejsce bli¿ej nieokrelona wspó³zale¿noæ patogenetyczna [5].
Diagnostyka uczulenia dróg oddechowych na aldehyd glutarowy opiera siê w pierwszym rzêdzie na próbach prowokacyjnych na stanowisku pracy. Sk³adaj¹ siê
na ni¹: monitorowanie PEFR lub, co wydaje siê w tym
przypadku bardziej wskazane, próba z szybko dzia³aj¹cym
lekiem β2-sympatykomimetycznym i placebo. Wynik
ujemny próby zwalnia od koniecznoci prowadzenia dalszych badañ i wyklucza astmê zawodow¹. Wynik dodatni
nakazuje przeprowadzenie dalszych prób kontrolowanych
w warunkach laboratoryjnych. Samo wyst¹pienie zaburzeñ

P³uca w odpowiedzi na dzia³anie oksydantów rodowiskowych wykszta³ci³y mechanizmy obronne, w których istotn¹ rolê spe³niaj¹ komórki Clara. Nieurzêsione
komórki Clara rozmieszczone s¹ wród komórek nab³onkowych oskrzelików i z racji zdolnoci syntetyzowania
cytochromu P-450-naturalnego generatora rodników ponadtlenkowych w b³onach siateczki endoplazmatycznej
g³adkiej sa g³ównym obiektem oddzia³ywania zwi¹zków
toksycznych wystêpuj¹cych w powietrzu. Jednym z produktów wydzielniczych komórek Clara jest niskocz¹steczkowe bia³ko CC16 (synonim CC10) stanowi¹ce 5-10%
bia³ka ca³kowitego obecnego w pop³uczynach oskrzelowo-pêcherzykowych. Bia³ko to uwa¿ane jest za natywny, silnie dzia³aj¹cy czynnik immunosupresyjny i przeciwzapalny. Hamuje in vitro chemotaksjê neutrofilów
i monocytów oraz fagocytozê. Jest inhibitorem aktywnoci fosfolipazy A2 zarówno wydzielonej jak i wewn¹trzkomórkowej, w ten sposób bezporednio wp³ywaj¹c m.in.
na syntezê leukotrienów. Hamuje tak¿e wytwarzanie
i aktywnoæ IFN-γ, a tak¿e aktywacjê integryn (np. α5β1).
In vivo niedobór CC16 u myszy powoduje wzrost produkcji TNF-α i IL-1β oraz ekspresji mRNA chemokin
MIP i MCP-1 w tkance p³ucnej w przebiegu ostrego wirusowego zapalenia p³uc. Gen CC16 jest zlokalizowany
w obrêbie chromosomu 11, w którym znajduje siê wiele
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wentylacji w kontakcie z glutaraldehydem nie mo¿e byæ
podstaw¹ rozpoznania astmy, poniewa¿ zjawisko to zaobserwowano równie¿ u zdrowych osób. Charakterystyczny zapach glutaraldehydu, który mo¿e byæ ³atwo zidentyfikowany przez badanego, z jednej strony uniemo¿liwia
dobór w³aciwego placebo a z drugiej rodzi potrzebê
obiektywizacji metod oceny wyniku prób prowokacyjnych poprzez pomiary parametrów cytologicznych i biochemicznych pop³uczyn oskrzelowo-pêcherzykowych lub
nosowych czy te¿ plwociny indukowanej. Testy punktowe z glutaraldehydem z regu³y daj¹ wyniki ujemne i podobnie jak oznaczanie alergenowo swoistych IgE w surowicy nie maj¹ znaczenia diagnostycznego [wg 5].

zwi¹zków o ma³ej masie cz¹steczkowej jako alergenów
uk³adu oddechowego czy te¿ czynników promuj¹cych
alergizacjê zwi¹zane s¹ w du¿ej mierze zwi¹zane z wystêpowaniem wyj¹tkowo z³o¿onych, bezporednich jak
i porednich oddzia³ywañ na uk³ad immunologiczny.
Wchodz¹ tu w grê zarówno efekty wywierane przez
zwi¹zki chemiczne per se, ich metabolity, a tak¿e interferencja oddzia³ywañ o charakterze toksycznym w tym
immunotoksycznym oraz immunologicznym. Szczególnie zagadnienia dotycz¹ce metabolizmu alergenów niskocz¹steczkowych w patogenezie uczuleñ dróg oddechowych jest stosunkowo ma³o poznane. Niedostatek danych
o patogenezie skutkuje brakiem odpowiednich metod diagnostycznych i obni¿a trafnoæ rozpoznañ klinicznych.
Rola aldehydu glutarowego jako czynnika wywo³uj¹cego astmê oskrzelow¹ przez d³ugi okres poddawana by³a
Uwagi koñcowe
w w¹tpliwoæ. W chwili obecnej jest on uwa¿any za barNara¿enie na zwi¹zki chemiczne o ma³ej masie cz¹dzo istotny astmogen, szczególnie dla pracowników ochrosteczkowej jest powszechnie spotykane zarówno w miejny zdrowia. Warto tu zauwa¿yæ, ¿e wartoci przyjêtych
scu pracy jak i w rodowisku komunalnym. Tylko nienormatywów higienicznych dla tego zwi¹zku s¹ czêsto
liczne z tej ogromnej liczebnie grupy substancji chemiczprzekraczane na stanowiskach pracy personelu medycznych s¹ w chwili obecnej uwa¿ane za potencjalne lub
nego w Polsce, a liczba rozpoznanych przypadków uczupewne astmogeny. Trudnoci zwi¹zane z identyfikacj¹
lenia na glutaraldehyd uleg³a znacznemu wzrostowi [49].
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