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Eotoxin and its role in the pathophysiology of eosinophilic inflammation
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W artykule dyskutowana jest genetyka i biochemia eotaksyny
oraz jej receptora (CCR3), a tak¿e mechanizmy molekularne ich
wp³ywu na eozynofila. Na tej podstawie autorzy przedstawiaj¹ zbiór
danych z najnowszego pimiennictwa dotycz¹cych roli eotaksyny
w patomechanizmie schorzeñ przebiegaj¹cych ze zwiêkszon¹
eozynofili¹ tkanek obwodowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
astmy oskrzelowej. W skrócie: wspó³dzia³aj¹c z IL-5 eotaksyna
zwiêksza liczebnoæ dojrza³ych eozynofilów we krwi, czym
przyczynia siê do powstania obwodowej i tkankowej eozynofilii.
W dalszym etapie granulocyty kwasoch³onne transmigruj¹ do tkanek
obwodowych wbrew gradientowi produkowanej tam eotaksynê 
swojego specyficznego i najsilniejszego in vivo chemoatraktanta.
Dodatkowo eotaksyna wydaje siê byæ odpowiedzialna za opónienie
apoptozy granulocytów kwasoch³onnych poza naczyniami
krwiononymi, jednoczenie po³¹czenie chemokiny z receptorem
zapocz¹tkowuje szereg przemian wewn¹trzkomórkowych prowadz¹cych do aktywacji i degranulacji eozynofila. Wnioskowaæ mo¿na, ¿e
eotaksyna jest jedn¹ z najwa¿niejszych chemokin promuj¹cych zapalenie
alergiczne. Jej w³aciwoci i funkcje, jakie pe³ni w organizmie powoduj¹,
¿e mo¿liwoæ zablokowania eotaksyny i/lub jej receptora mog¹ staæ siê
potencjaln¹ drog¹ terapii chorób przebiegaj¹cych z eozynofili¹
tkankow¹.
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This paper reviews current knowledge on the genetics and
biochemistry of eotaxin and its receptor  CCR3 as well as molecular
mechanisms of their impact on eosinophils. Further, the role of eotaxin
in the pathomechanism of eosinophil-influx-related diseases is discussed
with the emphasis on bronchial asthma. Briefly: in concert with IL-5,
eotaxin increases liberation of mature eosinophils from the bone marrow,
promoting both blood and peripheral tissue eosinophilia. Eotaxin is
the most effective in vivo chemoattractant for eosinophils and regulates
eosinophil migration to peripheral tissue against its gradient. Further,
it seems to delay eosinophil apoptosis outside blood vessels, at the
same time activating the cells by binding to cell surface receptor and
eventually leading to eosinophil degranulation. Taken together, based
on the properties and functions, in the future eotaxin or its receptor
may become a reasonable target in the treatment of the diseases with
tissue eosinophilia.
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W ostatnich latach zanotowano znaczny wzrost zapadalnoci na choroby o pod³o¿u alergicznym, takie jak
astma oskrzelowa, sezonowy nie¿yt nosa, czy atopowe
zapalenie skóry. Wiele badañ potwierdzi³o udzia³ mastocytów, eozynofilów i limfocytów Th2 w patomechanizmie
tych schorzeñ. Szczególn¹ rolê przypisuje siê eozynofilom, których nacieki dominuj¹ w miejscach objêtych zapaleniem alergicznym. Prozapalna funkcja eozynofila
zwi¹zana jest z zawartoci¹ jego ziarnistoci, w których
znajduj¹ siê m.in. g³ówne bia³ko zasadowe MBP, bia³ko
kationowe eozynofila ECP, eozynofilowa peroksydaza
EPO, które s¹ toksyczne dla nab³onka dróg oddechowych.
Aby dosz³o do wytworzenia nacieku zapalnego w tkance
konieczny jest wzrost produkcji eozynofilów w szpiku kost-

nym, przy jednoczesnym obni¿eniu liczebnoci puli zapasowej oraz zwiêkszeniu uwalniania tych komórek do krwi
obwodowej. Zosta³o udowodnione, ¿e jednymi z najistotniejszych czynników bior¹cych udzia³ w tworzeniu nacieku zapalnego s¹: wybiórczo indukowana ekspresja cz¹steczek adhezyjnych zlokalizowanych na powierzchni komórek ródb³onka naczyñ (VCAM-1  vascular cell adhesion molecule-1) [1,2], nasilenie przez same eozynofile, ale tak¿e przez limfocyty Th2 produkcji substancji chemotaktycznych [3]. Znanych jest wiele substancji, które
nie tylko zwiêkszaj¹ chemotaksjê eozynofilów do miejsca
zapalenia, ale tak¿e wyd³u¿aj¹ okres ich prze¿ycia. S¹ to
miêdzy innymi IL-3, IL-5, GM-SCF (granulocyte monocyte colony stimulating factor). Dzia³aj¹ one w po³¹czeniu
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z selektywnymi chemokinami eozynofilów, takimi jak:
RANTES (Regulated on activation, normal T-cell
expressed and secreted), eotaksyna, MCP-4 (monocyte chemotactic protein-4), z których zdecydowanie najsilniejszym i najbardziej specyficznym chemoatraktantem
jest eotaksyna.
Mobilizacja eozynofilów
U osób zdrowych eozynofile stanowi¹ 1-2% leukocytów krwi obwodowej, musi zatem istnieæ mechanizm powoduj¹cy wzrost iloci tych komórek w pewnych sytuacjach. Do¿ylne podanie IL-5 wince morskiej powoduje
ostry wzrost liczby eozynofilów we krwi obwodowej ju¿
po 1 godz., a ich zwiêkszon¹ rekrutacjê do tkanek obwodowych obserwuje siê po 3-6 godz. [5]. Rezultaty badañ przeprowadzonych na wince morskiej wskazuj¹ na
to, i¿ alergen jest bodcem stymuluj¹cym uwalnianie IL-5
i eotaksyny [4]. Wczesne prace dowodz¹, ¿e rekrutacja
eozynofilów w reakcjach alergicznych jest regulowana
przez prozapalne cytokiny Th2, niektóre z nich, takie jak
IL-4, IL-5, IL-13 zosta³y równie¿ zaliczone do silnych stymulatorów produkcji eotaksyny. St¹d wynika³oby, ¿e limfocyt Th2 uwalnia IL-5, która g³ównie odpowiedzialna jest
za uwalnianie granulocytów kwasoch³onnych ze szpiku
do krwi obwodowej [5] oraz IL-4 i IL-13, odpowiedzialne
m.in. za indukowanie syntezy eotaksyny [6,7]. Sama eotaksyna ukierunkowuje taksjê eozynofilów z krwi do tkanek
oraz w mniejszym stopniu wspó³dzia³a przy dojrzewaniu
i uwalnianiu eozynofilów ze szpiku. To eotaksyna, a nie
IL-5, powoduje uwalnianie form progenitorowych eozynofilów ze szpiku, co mo¿e t³umaczyæ obecnoæ takich
form komórkowych we krwi u osób z alergi¹ [8].
Budowa eotaksyny
Eotaksyna jest chemokin¹ nale¿¹c¹ do podrodziny β
(lub C-C ze wzglêdu na lokalizacjê cystein w cz¹steczce)
[9,10]. Inni przedstawiciele tej grupy to m.in. MCP-1,
MCP-2, MCP-3, MCP-4, MIP-1α (macrophage inflammatory protein), MIP-1β, RANTES, I-309, HCC-1
(tab. I). Dotychczas opisano trzy ludzkie eotaksyny, nazwane kolejno 1, 2, 3. Ludzka eotaksyna-1 jest bia³kiem
o masie 8,4 kDa, sk³adaj¹cym siê z 74 aminokwasów
[10,11,12]. W jej cz¹steczce nie ma miejsc N-glikozylacji,
znajduj¹ siê natomiast obszary mog¹ce podlegaæ O-glikozylacji [9,12]. Proteina ta ma pewne cechy odmienne
w stosunku do innych przedstawicieli tej podrodziny β chemokin. Wykazuje delecjê aminokwasów w 5 i 6 pozycji,
posiada triplet lizyn w pobli¿u C-koñca oraz nie ma N-terminalnie umiejscowionej glutaminy [12]. Struktura pierwszorzêdowa ludzkiej eotaksyny wykazuje 58% zgodnoci
z eotaksyn¹ winki morskiej [11]. W 1997 roku zosta³y odkryte kolejne dwie ludzkie C-C chemokiny. Pomimo wyranych ró¿niæ strukturalnych, ze wzglêdu na analogiczne
do eotaksyny-1 dzia³anie zosta³y nazwane eotaksyn¹-2

Tabela I. Chemokiny CCL*
CCL chemokiny
I-309
MCP-1
MIP-1α
MIP-1β
RANTES
C10
MCP-3
MCP-2
CCF18
Eotaksyna-1
MCP-5
MCP-4
HCC-1
HCC-2
NCC-4
TARC (thymus and
actvation-regulated
chemokine)
PARK (pulmonary and
activation-regulated
chemokine)
ELC
LARC (liver and
activation-regulated
chemokine)
SLC (secondary
lymphoid tissue
chemokine)
MDC (macrophage-derived chemokine)
MPIF-1 (myeloid-progenitor inhibitory
factor)
Eotaksyna-2

Komórki docelowe
monocyty
bazofile, monocyty, komórki T, NK,
niedojrza³e kom. dendrytyczne
eozynofile, monocyty, komórki T,
NK, niedojrza³e kom. dendrytyczne
monocyty, komórki T, NK, niedojrza³e kom. dendrytyczne
eozynofile, monocyty, komórki T,
NK, niedojrza³e kom. dendrytyczne
makrofagi myszy
bazofile, monocyty, komórki T, NK,
niedojrza³e kom. dendrytyczne,
eozynofile
bazofile, monocyty, komórki T, NK,
niedojrza³e kom. dendrytyczne
neutrofile myszy
eozynofile, bazofile, komórki T, NK,
niedojrza³e kom. dendrytyczne
eozynofile, monocyty, komórki T,
NK, niedojrza³e kom. dendrytyczne,
bazofile
eozynofile, monocyty, komórki T,
NK, niedojrza³e kom. dendrytyczne,
bazofile
eozynofile, monocyty
neutrofile, monocyty
monocyty
monocyty, komórki T
komórki T, niedojrza³e kom.
dendrytyczne
komórki T
niedojrza³e kom. dendrytyczne
komórki T
monocyty, niedojrza³e kom.
dendrytyczne
monocyty, neutrofile

eozynofile, bazofile, komórki T,
niedojrza³e kom. dendrytyczne
TECK (thymusmonocyty, niedojrza³e kom.
-expressed chemokine) dendrytyczne
Eotaksyna-3
eozynofile, bazofile
ALP (amino-terminal mysz ?
peptide)
CTACK (cutaneous
komórki T pamiêci
T-cell-attracting
chemokine)
* Na podstawie Immunology Today - zmienione
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[13,14] i eotaksyn¹-3 [15,16]. Eotaksyna-2 wykazuje podobieñstwo do eotaksyny-1 jedynie w 39% swojej struktury pierwszorzêdowej i ró¿ni siê niemal ca³kowicie sekwencj¹ N-koñca cz¹steczki. Eotaksyna-3 (odkryta przez
dwie niezale¿ne grupy naukowców) wykazuje jedynie 36%
i 32% zgodnoci strukturalnej odpowiednio z eotaksyn¹-1
i -2 [15,16].
Regulacja ekspresji genu dla eotaksyny
Do komórek ludzkich posiadaj¹cych zdolnoæ produkcji
eotaksyny nale¿¹: nab³onek dróg oddechowych (wielorzêdowy walcowaty) [11], endothelium i nab³onek grasicy [17],
limfocyty, makrofagi i eozynofile [11,18], nab³onki p³askie
[18], a szczególnie fibroblasty skóry [19], miênie g³adkie
dróg oddechowych, gdzie interleukina-4 i wmniejszym stopniu interleukina-13 stymuluj¹ uwalnianie eotaksyny [20,21].
Gen koduj¹cy eotaksynê-1 jest zlokalizowany na ramieniu d³ugim chromosomu 17 (17q11.2) w obszarze C-C
chemokinowym, natomiast geny eotaksyn-2 i -3 zosta³y
znalezione na ramieniu d³ugim chromosomu 7 (7q11.2).
Region promotorowy eotaksyny-1 zawiera miejsca wi¹¿¹ce wiele czynników transkrypcyjnych, z których najwa¿niejsze to GRE (glucocorticoid response element), interferon γ, NF-κB (nuclear factor-κB), STAT-6 (signal
transducer and activator of transcription 6). Gen ten
mo¿e podlegaæ ekspresji zarówno konstytucyjnej, jak i indukowanej. Wed³ug pierwszego modelu ludzka eotaksyna jest stale produkowana w wielu tkankach, takich jak:
jelito cienkie, okrê¿nica, w mniejszych ilociach w sercu,
w¹trobie, ledzionie, nerkach, grasicy i p³ucach [12]. Sta³a jej obecnoæ w podwy¿szonych stê¿eniach w przewodzie pokarmowym jest prawdopodobnie zwi¹zana z wa¿n¹ rol¹ eozynofilów w walce z paso¿ytami. Indukowan¹
ekspresjê genu eotaksyny obserwuje siê natomiast w wyniku kaskady zdarzeñ rozpoczêtej przez alergen lub paso¿yta, a prowadz¹cej do wzmo¿onej ekspresji genu i zwiêkszonego wytwarzania bia³ka. Nadprodukcja eotaksyny
wystêpuje u pacjentów z niektórymi stanami zapalnymi
uk³adu pokarmowego i mo¿e czêciowo t³umaczyæ patofizjologiê takich chorób, jak colitis ulcerosa i choroba
Crohna.
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Tabela II. Receptory rodziny CCR i ich ligandy
Receptor
CCR1
CCR2
CCR3
CCR4
CCR5
CCR6
CCR7
CCR8
CCR9

Chemokina
MIP-1α, RANTES, MCP-3, -4, HCC-1
MCP-1, -2, -3, -4, -5
RANTES, Eotaksyna-1, -2, -3, MCP-3, -4
TARC, MDC
RANTES, MIP-1α, -1β, MCP-2
LARC, MIP-1α
ELC
I-309, TARC, MIP-1β
MCP-1, -2, -3, -4, RANTES, HCC-1

CCR1 63% [22], CCR2-b 51% [22], CCR4 46% [24],
CCR5 52%. Odmienne strukturalnie s¹ natomiast miejsca wi¹zania receptorów i z tego powodu eotaksyny ³¹cz¹ siê tylko z jednym z nich - CCR3 (Kd = 0,1-1,5 nM)
[22,19]. Na pocz¹tku uwa¿ano, i¿ CCR3 jest receptorem
tylko i wy³¹cznie dla eotaksyny, jednak¿e nowsze badania
wykazuj¹, ¿e ligandem dla tego receptora s¹ te¿ eotaksyna-2, -3, RANTES, MCP-3, MCP-4 [22,19,25]. Przeciwcia³o monoklonalne blokuj¹ce CCR3 ca³kowicie hamuje
reakcje chemotaktyczne eozynofila na ró¿ne chemokiny,
takie jak: RANTES, MCP-2, -3, -4, eotaksyny [25].
Wp³yw eotaksyny na procesy wewn¹trzkomórkowe

Sam receptor obecny jest na ró¿nych typach komórek najwiêksz¹ ekspresjê obserwuje siê jednak na eozynofilach [10,19,22]. Mniejsz¹ ekspresjê stwierdzono na
bazofilach [26], mastocytach [27] oraz subpopulacji limfocytów Th2 [28]. Na granulocytach kwasoch³onnych wystêpuje on z bardzo du¿¹ gêstoci¹ oko³o 30000 receptorów/komórkê [22]. Gêstoæ ta jest mniejsza na bazofilach
oko³o 19000 rec./kom., jeszcze mniejsza we frakcji limfocytów Th2 posiadaj¹cej ten receptor [22]. Ju¿ sam fakt
obecnoci CCR3 przede wszystkim na eozynofilach sugeruje szczególn¹ rolê jego i dzia³aj¹cych przez niego substancji w regulacji funkcji granulocytów kwasoch³onnych.
Po po³¹czeniu eotaksyny z receptorem kompleks
eotaksyna-receptor indukuje uwolnienie przez podjednostkê α bia³ka G zwi¹zanego z ni¹ GDP i tym samym umo¿Receptor CCR3
liwia przy³¹czenie przez ni¹ wysokoenergetycznego GTP.
Trzeci z grupy receptorów chemokin z podrodziny C-C Nastêpnie podjednostka α-GTP od³¹cza siê od podjedno-CCR3 jest prawdopodobnie jedynym w tej grupie recep- stek β i γ bia³ka G i bierze udzia³ w aktywacji fosfolipazy
torem wi¹¿¹cym wszystkie trzy eotaksyny (tab. II) C (PLCβ). Aktywna PLCβ z kolei jest enzymem odpo[10,22,19,23]. Receptor jest bia³kiem sk³adaj¹cym siê wiedzialnym za hydrolizê 4, 5-bifosforanu fosfatydyloinoz 355 aminokwasów, zbudowany jest z siedmiu domen zytolu (PIP2  fosfolipid b³ony komórkowej) do 1,4,5 
transmembranowych funkcjonalnie po³¹czonych z bia³kiem trifosforanu inozytolu (IP3 ) i diacyloglicerolu (DAG). IP3
G [19,23]. Ca³a cz¹steczka posiada cztery cysteiny ze- bierze udzia³ w mobilizacji wewn¹trzkomórkowych zasown¹trzkomórkowo i osiem seryn/treonin wewn¹trzkomór- bów wapnia, zgromadzonych przede wszystkim w retikukowo  s¹ to potencjalne miejsca fosforylacji [19,23]. Ca³a lum endoplazmatycznym i mitochondriach. Dzia³anie IP3
struktura pierwszorzêdowa wykazuje ró¿nego stopnia polega na regulacji kana³ów wapniowych  do otwarcia
podobieñstwo do innych receptorów tej podrodziny w tym: jednego kana³u potrzebne s¹ przynajmniej 3 cz¹steczki IP3.
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Natomiast DAG aktywuje kinazê bia³kow¹ C (PKC).
Aktywnoæ biologiczn¹ PKC gwarantuje obecnoæ Ca2+
i fosfatydyloseryny. DAG zwiêksza powinowactwo PKC
do jonów wapnia, przez co sprawia, ¿e enzym jest aktywny ju¿ przy fizjologicznym stê¿eniu wapnia w komórce.
Zaktywowana PKC bierze udzia³ w fosforylacji szeregu
bia³ek, miêdzy innymi tych, które s¹ zaanga¿owane w wytwarzanie aktywnych form tlenu uwalnianych przez eozynofile [29]. Zwi¹zanie eotaksyny z receptorem powoduje
tak¿e aktywacjê bia³ka Rho, przypuszczalnie poprzez
zwiêkszenie stê¿enia jonów wapnia. Bia³ko Rho nale¿y
do rodziny bia³ek G(p21) i jest odpowiedzialne za aktywacjê ROCK (Rho-associated, coiled-coil conaining protein kinase), kinazy bia³kowej zale¿nej od Rho. ROCK
jest odpowiedzialna za fosforylacjê ³añcuchów lekkich
miozyny. Ponadto ROCK jest odpowiedzialna za fosforylacjê kinazy LIM, która z kolei przy³¹cza reszty fosforanowe do kofiliny  bia³ka ³¹cz¹cego siê z aktyn¹ w formie
nieufosforylowanej i najprawdopodobniej utrudniaj¹cemu
polimeryzacjê do F-aktyny. LIM fosforyluje tak¿e czynnik depolimeryzuj¹cy aktynê (ADF) [30].
Dok³adne znaczenie wszystkich opisanych zjawisk
nastêpuj¹cych w eozynofilu po aktywacji receptora CCR3
przez eotaksynê (lub inny ligand) nie jest w pe³ni poznane. Uwa¿a siê jednak, ¿e opisany szlak procesów zale¿nych od Rho stanowi podstawow¹ cie¿kê organizacji
w³ókien aktyny i miozyny, a w konsekwencji umo¿liwia
kontrolowan¹ taksjê tych komórek [31,32] oraz (jak wykaza³a grupa Bochnera z Johns Hopkins University) zmienia ich powinowactwo do poszczególnych cz³onków rodziny integryn (VCAM-1 → ICAM-1)[33], a wg badañ
Alama przyspiesza degranulacjê eozynofilów [32].
Rola ogólnoustrojowa eotaksyny
Eotaksyna jest najsilniejszym czynnikiem chemotaktycznym dla granulocyta kwasoch³onnego. In vitro ludzka eotaksyna-1 pe³ni szeroki wachlarz funkcji. Odpowiedzialna jest za chemotaksjê, mobilizacjê Ca2+ z magazynów wewn¹trzkomórkowych [9], CD 11β regulacjê, wytwarzanie aktywnych form tlenu, aktywuje mitogenactivated kinase, polimeryzacjê aktyny, degranulacjê.
Eotaksyna-2, oprócz dzia³ania na granulocyty kwasoch³onne, wp³ywa tak¿e na bazofile  jest substancj¹ chemotaktyczn¹ i indukuje uwalnianie histaminy i leukotrienu C4
z pobudzonych przez IL-3 bazofilów. In vitro wp³yw eotaksyny-3 na eozynofile jest analogiczny do poprzednich bia³ek. Jest to jednak bia³ko o dziesiêciokrotnie mniejszej sile
dzia³ania. Ze wzglêdu na swój wielostopniowy wp³yw na
eozynofila eotaksynê uznaje siê za jeden z g³ównych mediatorów powstawania nacieków eozynofilowych i rozwoju zapalenia alergicznego. Wiele modeli zwierzêcych ukazuje lokaln¹ nadprodukcjê eotaksyny w reakcjach alergicznych, czemu towarzyszy nap³yw granulocytów kwasoch³onnych. Miejscowe zagêszczenie eozynofilów w tkance jest

proporcjonalne do stê¿enia tej chemokiny. Wykazano wzrost
mRNA dla eotaksyny i dla receptora CCR-3 w komórkach p³uc astmatyków, który koreluje ze stopniem nadreaktywnoci oskrzeli [34,35,36].
Eotaksyna a choroby atopowe
Eotaksyna jako czynnik chemotaktyczny dla eozynofilów odgrywa istotn¹ rolê w patomechanizmie astmy
oskrzelowej. Wykazano, ¿e stê¿enie eotaksyny w drogach
oddechowych [37] jest proporcjonalne do stanu drzewa
oskrzelowego, charakteryzowanego przez FEV1 [36].
Badania przeprowadzone przez bostoñsk¹ grupê naukowców wykaza³y, ¿e poziom eotaksyny w osoczu koreluje
z ciê¿koci¹ przebiegu astmy wyra¿on¹ poprzez PEFR
(peak expiratory flow rate). Poziom ten jest tak¿e wy¿szy u osób z zaostrzeniem choroby ni¿ u pacjentów z ustabilizowan¹ astm¹. U pacjentów z zaostrzeniem astmy, nie
odpowiadaj¹cych na leczenie, zanotowano wy¿sze rednie stê¿enie eotaksyny w stosunku do pacjentów hospitalizowanych z tego samego powodu, ale reaguj¹cych na
leczenie [38]. Astmatycy wykazuj¹ wiêksz¹ koncentracjê eotaksyny w pop³uczynach drzewa oskrzelowego,
wzrost ekspresji mRNA dla eotaksyny oraz wzrost iloci
samego bia³ka w komórkach nab³onka i b³ony podluzowej w stosunku do ludzi zdrowych [37]. Wzrost mRNA
i eotaksyny jest obserwowany tak¿e w innych schorzeniach alergicznych, jak sezonowy nie¿yt nosa i przewlek³e zapalenie zatok [39].
Nowe drogi terapii schorzeñ alergicznych
Dziêki poznaniu budowy eotaksyny i jej receptora
otworzy³y siê nowe teoretyczne drogi modyfikowania zapalenia alergicznego le¿¹cego u pod³o¿a schorzeñ alergicznych, a byæ mo¿e tak¿e terapii tych schorzeñ. Przede
wszystkim mo¿liwym wydaje sie zastosowanie przeciwcia³a monoklonalnego przeciwko receptorowi CCR3 lub
próba neutralizacji eotaksyny poprzez zastosowanie kr¹¿¹cej formy CCR3 (sCCR3). Tego typu postêpowanie
rodzi zawsze niebezpieczeñstwo systemowej reakcji na
ingerencjê w uk³ad immunologiczny i, jak ucz¹ dowiadczenia z przeciwcia³ami przeciwko IL-12, IL-5 i IgE, przygotowanie odpowiednich humanizowanych postaci jest
kosztowne i d³ugotrwa³e. W przypadku przeciwcia³a antyCCR3 istniej¹ ju¿ jednak pewne doniesienia. Zosta³o udowodnione, ¿e hamuje ono i chemotaksjê eozynofilów i ich
aktywacjê spowodowan¹ dzia³aniem m.in. RANTES,
MCP-3, -4. Odkryto tak¿e, ¿e zmutowana chemokina MetRANTES (zwi¹zek posiadaj¹cy dodatkow¹ metioninê
przy N-koñcu) oraz Met-CKβ7 (zmodyfikowana forma
C-C chemokiny  macrophage inflammatory protein)
[40,41] s¹ skutecznymi antagonistami CCR3 (Met-RANTES i Met-CKβ7) [40,41], a tak¿e CCR1 (Met-RANTES)
[40]. Obie chemokiny zatrzymuj¹ zarówno nap³yw Ca2+
do cytoplazmy eozynofila, jak i jego chemotaksjê. Od kiedy
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udowodniono, ¿e zwi¹zek o niskiej masie cz¹steczkowej
mo¿e zablokowaæ ludzki CCR3, szereg zespo³ów badawczych pracuje nad opracowaniem antagonisty dla tego receptora. Pierwsze doniesienia pochodz¹ z Japonii [42],
gdzie opatentowano zwi¹zek o roboczym kodzie
UCB35625, który skutecznie wi¹¿e siê z i blokuje CCR3
oraz CCR1, co mo¿e byæ dodatkowym zjawiskiem korzystnym w obliczu faktu, ¿e niektóre eozynofile s¹ aktywowane przez MIP-1α dzia³aj¹cym via CCR1 [43]. Alternatywê dla badaczy mog¹ stanowiæ substancje maj¹ce zdolnoæ silnego wi¹zania eotaksyny-analogiczne do
zwi¹zków wytwarzanych przez paso¿yty jelitowe w obronie przed odpowiedzi¹ komórkow¹ gospodarza [44].

w³anie ona jest odpowiedzialna za uwalnianie form progenitorowych eozynofilów ze szpiku, oraz wspó³dzia³aj¹c
z IL-5 zwiêksza iloæ form dojrza³ych we krwi, czym
przyczynia siê do powstania obwodowej i tkankowej eozynofilii. Granulocyty kwasoch³onne z ³o¿yska naczyniowego natomiast transmigruj¹ do tkanek obwodowych wbrew
gradientowi produkowanej tam eotaksynê. Udowodniono, ¿e zagêszczenie eozynofilów w nacieczonym narz¹dzie jest proporcjonalne do stê¿enia w nim eotaksyny.
Dodatkowo eotaksyna wydaje siê byæ odpowiedzialna
tak¿e za wyd³u¿enie czasu prze¿ycia, czyli opónienie
apoptozy granulocytów kwasoch³onnych poza naczyniami krwiononymi. Po³¹czenie tej chemokiny ze swoim
receptorem (CCR3) zapocz¹tkowuje szereg przemian
wewn¹trzkomórkowych prowadz¹cych do aktywacji i dePODSUMOWANIE
granulacji eozynofila. Wnioskowaæ mo¿na, ¿e eotaksyna
Reasumuj¹c, eotaksyna jest najbardziej specyficznym jest jedn¹ z najwa¿niejszych chemokin promuj¹cych zai najsilniejszym znanym modulatorem zachowañ eozyno- palenie alergiczne. Te jej w³aciwoci i funkcje, jakie pefila. Jej wp³yw uwidacznia siê na ka¿dym etapie cyklu ³ni w organizmie powoduj¹, ¿e mo¿liwoæ zablokowania
¿yciowego granulocyta kwasoch³onnego, a przez to pe³ni eotaksyny i jej receptora mog¹ staæ siê potencjaln¹ drog¹
bardzo wa¿n¹ rolê w powstaniu reakcji alergicznej. Dzia- terapii chorób alergicznych i innych schorzeñ przebiega³anie eotaksyny jest wielopoziomowe: uwa¿a siê, ¿e to j¹cych z eozynofili¹ tkankow¹.
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