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Wprowadzenie. Opisana w ostatnich latach subpopulacja monocytów
krwi obwodowej, która posiada na swojej powierzchni receptor CD16
(CD14/CD16), charakteryzuje siê zwiêkszon¹ zdolnoci¹ do
prezentacji antygenu i zmniejszonym wytwarzaniem przeciwzapalnych mediatorów w tym interleukiny-10. We krwi obwodowej
osób z astm¹ oskrzelow¹ stwierdza siê wiêkszy odsetek komórek
CD14/CD16.
Cel pracy. Ocena zmian odsetka komórek CD14/CD16 we krwi
obwodowej osób z alergicznym nie¿ytem nosa i astm¹ oskrzelow¹
w trakcie immunoterapii (IT) ekstraktami alergenów roztoczy kurzu
domowego.
Materia³ i metody. Badanie przeprowadzono u 23 osób z alergicznym
nie¿ytem nosa i ³agodn¹ astm¹ oskrzelow¹. IT otrzymywa³o 17 osób,
podczas gdy 6 osób leczonych by³o jedynie farmakologicznie. 10
zdrowych osób pos³u¿y³o jako grupa kontrolna. IT przeprowadzano
stosuj¹c szczepionkê Novo Helisen Depot (Allergopharma, Niemcy).
Krew do badañ pobierano przed rozpoczêciem oraz 3 miesi¹ce i 12
miesiêcy po rozpoczêciu IT. Cytometria przep³ywowa wykonywana
by³a na preparatach krwi pe³nej z zastosowaniem przeciwcia³
monoklonalnych przeciwko CD14 i CD16 znakowanych odpowiednio
FITC i PE (Pharmingen, USA).
Wyniki. Obserwowano istotnie wy¿sze odsetki komórek CD14/CD16
w krwi obwodowej osób z alergicznym nie¿ytem nosa i astm¹
oskrzelow¹ w porównaniu do osób zdrowych. U chorych
otrzymuj¹cych IT istotne obni¿enie odsetka komórek CD14/CD16
we krwi obwodowej wystêpowa³o ju¿ po 3 miesi¹cach IT i zmiany te
utrzymywa³y siê po 12 miesi¹cach IT. Nie stwierdzono istotnych
zmian odsetka komórek CD14/CD16 we krwi obwodowej chorych,
którzy leczeni byli jedynie farmakologicznie.
Wnioski. Zmiany subpopulacji monocytów mog¹ reprezentowaæ jeden
z mechanizmów IT odpowiedzialnych za jej korzystne kliniczne efekty
obserwowane u osób z alergicznym nie¿ytem nosa i astm¹ oskrzelow¹.
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Introduction. Recently described subpopulation of peripheral blood
monocytes, which express CD16 (CD14/CD16), is characterized by
increased antigen presenting ability but decreased production of antiinflammatory mediators including interleukin-10 (IL-10). Increased
percentage of CD14/CD16 cells has been found in peripheral blood of
bronchial asthma patients.
Aim of study. The aim of this study was to evaluate the changes in the
prevalence of CD14/CD16 cells in the peripheral blood of patients
with allergic rhinitis and asthma during the course of immunotherapy
(IT) with house dust mite allergen extracts.
Material and methods. The study involved on 23 patients with
allergic rhinitis and mild bronchial asthma. 17 patients were treated
with IT, while 6 patients received only pharmacotherapy. 10 healthy
subjects served as negative controls. IT was performed using Novo
Helisen Depot (Allergopharma, Germany). Blood was collected before
therapy, 3 months and 12 months after the initiation of IT. Flow
cytometry analysis was performed on the whole blood samples using
monoclonal antibodies against CD14 and CD16 labeled with FITC
and PE respectively (Pharmingen, USA).
Results. Significantly higher percentage of CD14/CD16 cells was found
in the peripheral blood of patients with allergic rhinitis and asthma in
comparison to healthy controls. In patients treated with IT a decrease
in the percentage of CD14/CD16 cells was observed already after
3 months and the changes persisted after 12 months of IT. No significant
change in the percentage of CD14/CD16 cells was observed in allergic
rhinitis and asthma patients not treated with IT.
Conclusion. Changes in monocyte subpopulations during IT may
represent one of the mechanisms of beneficial clinical effect of IT
observed in patients suffering from allergic rhinitis and bronchial asthma.
Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(1), 33-38
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Jednoj¹drzaste komórki fagocytuj¹ce odgrywaj¹ istotn¹ rolê w regulacji procesu zapalnego w p³ucach [1,2].
Selektywna eliminacja makrofagów z dróg oddechowych powoduje u zwierz¹t nasilon¹ miejscow¹ reakcjê
zapaln¹ w odpowiedzi na dooskrzelow¹ prowokacjê swoistym antygenem [3,4]. Ponadto, u zwierz¹t tych pojawia
siê równie¿ reakcja systemowa, czego nie obserwuje siê
u zwierz¹t, u których funkcja makrofagów p³ucnych zosta³a zachowana [3,4].
W porównaniu do osób zdrowych, u osób z astm¹
oskrzelow¹, w b³onie luzowej oskrzeli znajduje siê znacznie wiêksza liczba makrofagów, a podczas prowokacji
swoistym alergenem wzrost liczby tych komórek w wartociach bezwzglêdnych przewy¿sza wzrost liczby eozynofilów czy neutrofilów [5]. Makrofagi p³ucne pochodz¹ce od osób z astm¹ oskrzelow¹ ró¿ni¹ siê zarówno fenotypowo, jak i czynnociowo w porównaniu z makrofagami ludzi zdrowych. Manifestuje siê to zwiêkszon¹ ekspresj¹ bia³ek powierzchniowych CD16, CD32, CD23,
CD18, CD54, CD44, CD71, CD80 oraz cz¹steczek HLA
klasy I i II [6,7,8,9]. Równie¿ uwalnianie pro-zapalnych
cytokin takich jak IL-1β, TNF-α, IFN-γ, IL-6, GM-CSF,
MIP-1α przez te komórki jest zwiêkszone u osób z astm¹
w porównaniu z osobami zdrowymi, podczas gdy IL-10 i
IL-12 s¹ uwalniane w mniejszych ilociach [10,11,12,13].
Powy¿sze zmiany czynnociowo przejawiaj¹ siê zwiêkszon¹ zdolnoci¹ makrofagów p³ucnych pochodz¹cych od
osób z astm¹ oskrzelow¹ do prezentacji antygenu oraz
zwiêkszon¹ zdolnoci¹ wspomagania proliferacji komórek T w odpowiedzi na stymulacjê mitogenem lub antygenem [14,15,16]. Wiele z tych makrofagów wykazuje
cechy fenotypowe monocytów krwi obwodowej, co sugeruje, i¿ nap³yw monocytów mo¿e byæ odpowiedzialny
za zwiêkszon¹ liczbê fagocytów jednoj¹drzastych w b³onie luzowej oskrzeli [5]. Monocyty krwi obwodowej stanowi¹ heterogenn¹ populacjê ró¿ni¹c¹ siê morfologicznie
i czynnociowo [17,18]. U osób zdrowych niewielki odsetek monocytów krwi obwodowej stanowi¹ komórki
posiadaj¹ce na swojej powierzchni zarówno receptor
CD14, jak i CD16 (CD14/CD16) [19,20]. Komórki te
charakteryzuj¹ siê zwiêkszon¹ zdolnoci¹ uwalniania cytokin prozapalnych, takich jak IL-1β czy TNF-α w odpowiedzi na stymulacjê endotoksyn¹, podczas gdy praktycznie nie produkuj¹ przeciwzapalnej IL-10 [19,20]. Ponadto
komórki te lepiej prezentuj¹ antygen oraz lepiej stymuluj¹
proliferacjê limfocytów T [21]. U osób z astm¹ oskrzelow¹ obserwuje siê wiêkszy odsetek komórek CD14/CD16
we krwi obwodowej [22,23].
Immunoterapia alergenowa wykazuje korzystny efekt
kliniczny u osób z ³agodn¹ astm¹ oskrzelow¹ oraz alergicznym nie¿ytem nosa przejawiaj¹cy siê miêdzy innymi
zmniejszeniem odpowiedzi oskrzeli na prowokacjê swoistym alergenem, jak równie¿ zmniejszeniem nieswoistej
nadreaktywnoci oskrzeli [24,25,26].

Korzystne kliniczne dzia³anie immunoterapii alergenowej wi¹¿e siê z licznymi zmianami immunologicznymi.
W trakcie immunoterapii alergenowej obserwowano
wzrost stê¿enia swoistych IgG1 i IgG4 w surowicy, zahamowanie typowego wzrostu stê¿enia w surowicy swoistych IgE w trakcie sezonu pylenia, a nawet zmniejszenie stê¿enia swoistych IgE w trakcie d³ugotrwa³ej immunoterapii [27,28]. Wykazano, i¿ immunoterapia alergenowa zwi¹zana jest ze zmniejszon¹ produkcj¹ IL-4 i czynnika uwalniaj¹cego histaminê, a tak¿e wzrostem produkcji
IFN- przez komórki T w odpowiedzi na stymulacjê swoistym alergenem [29,30,31]. Immunoterapia w sposób
istotny wp³ywa na funkcjê komórek efektorowych, miêdzy innymi hamuje uwalnianie histaminy i innych mediatorów przez bazofile stymulowane swoistym alergenem,
czy anty-IgE [32,33,34].
Ze wzglêdu na istotny wp³yw monocytów na swoist¹,
jak i nieswoist¹ odpowied zapaln¹ oraz szerokie spektrum uwalnianych biologicznie czynnych substancji, w tym
zwi¹zków wp³ywaj¹cych na przebudowê tkanek, ocena
funkcji tych komórek zas³uguje na szczególn¹ uwagê
w przewlek³ych chorobach, takich jak astma oskrzelowa
[1]. Komórki CD14/CD16 stanowi¹ subpopulacjê monocytów istotnie ró¿ni¹c¹ siê czynnociowo oraz wystêpuj¹c¹ w zwiêkszonym odsetku u osób z astm¹ oskrzelow¹.
Dlatego te¿ postanowilimy zbadaæ, czy w trakcie immunoterapii alergenowej dochodzi do zmian czêstoci wystêpowania tych komórek w krwi obwodowej.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Do badañ zakwalifikowano 23 osoby w wieku 18-35
lat (26,7±7,6) ze zdiagnozowan¹ ³agodn¹ astm¹ oskrzelow¹ oraz ca³orocznym nie¿ytem nosa. Chorych kwalifikowano do badañ na podstawie charakterystycznego wywiadu, dodatnich testów skórnych z alergenami Dermatophagoides pteronyssinus (Dp) oraz podwy¿szonych
wartoci swoistych anty-Dp IgE w surowicy. Ponadto
u wszystkich chorych dooskrzelowa próba prowokacyjna z ekstraktami Dp wypad³a dodatnio, spoczynkowe wartoci FEV1 wynosi³y powy¿ej 70% wartoci nale¿nej,
a próba nieswoistej prowokacji z histamin¹ wykazywa³a
istotn¹ nadreaktywnoæ oskrzeli  PC20 < 4mg/ml.
W okresie wykonywania badañ diagnostycznych i co najmniej 30 dni przed kwalifikacj¹ do immunoterapii alergenowej chorzy nie przyjmowali ¿adnych doustnych ani parenteralnych leków. Objawy ze strony nosa kontrolowane by³y miejscowo podawanymi lekami przeciwhistaminowymi, steroidami oraz sympatykomimetykami. Objawy
ze strony oskrzeli kontrolowane by³y wziewnymi lekami
z grupy krótko dzia³aj¹cych beta-agonistów przyjmowanych
w razie dusznoci. Na 7 dni przed rozpoczêciem immunoterapii wszyscy chorzy rozpoczêli przyjmowanie doustnych
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leków przeciwhistaminowych oraz ma³ej dawki steroidów
wziewnych (< 400 µg/24 godz. w przeliczeniu na beklometazon).
Z 32 osób wstêpnie zakwalifikowanych do immunoterapii 8 osób zrezygnowa³o z przyczyn pozazdrowotnych,
a u 7 osób immunoterapia musia³a byæ przerwana ze
wzglêdu na brak wspó³pracy ze strony chorych. Osoby,
które wstêpnie zrezygnowa³y z immunoterapii alergenowej, a które otrzyma³y leczenie farmakologiczne odpowiadaj¹ce leczeniu osób poddanych immunoterapii pos³u¿y³y jako grupa odniesienia (n = 6).
Dodatkowo 10 zdrowych osób z ujemnymi wynikami
testów skórnych z podstawowymi alergenami wziewnymi stanowi³y grupê kontroln¹.
Immunoterapia
Immunoterapia przeprowadzona by³a u 17 osób przy
u¿yciu ekstraktu alergenów roztoczy kurzu domowego Novo
Helisen Depot (Allergopharma, Niemcy). Dawka pocz¹tkowa 5 jednostek terapeutycznych (therapeutic units, TU)
podwajana by³a w odstêpach tygodniowych a¿ do osi¹gniêcia dawki podtrzymuj¹cej 5000 TU. Nastêpnie dawka podtrzymuj¹ca powtarzana by³a co 4 tygodnie.
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WYNIKI
rednia bezwzglêdna liczba monocytów we krwi obwodowej u osób z astm¹ i alergicznym nie¿ytem nosa
(n=32) wynosi³a 357±109 komórek/µl i nie ró¿ni³a siê istotnie od redniej liczby monocytów w grupie osób zdrowych (p=0,73) (tab. I). Nie stwierdzono tak¿e istotnych
ró¿nic pomiêdzy podgrup¹ osób z astm¹ oskrzelow¹ poddanych immunoterapii (n = 17) a podgrup¹ osób leczonych wy³¹cznie farmakologicznie (tab. I).
Tabela I. Liczba monocytów (bezwzglêdna wartoæ rednia ±
odchylenie standardowe) w badanych grupach
Wartoci
Po 3 mies. Po 12 mies.
wyjciowe (komórek/µl (komórek/µl
(komórek/µl
±SD)
±SD)
±SD)

Zdrowi n=10
Astma  wszyscy
zakwalifikowani n=23
Astma  leczeni IT n=17
Astma  nie leczeni IT n=6

339±71
357±109
347±62
364±116

335±78
352±95

351±103
327±109

Po 3 miesi¹cach leczenia, jak równie¿ po 12 miesi¹cach leczenia, nie stwierdzono istotnych ró¿nic w bezKrew ¿yln¹ pobierano do probówek z wersenianem wzglêdnej liczbie monocytów krwi obwodowej w podwupotasowym (K2EDTA) w proporcji 1,5 mg werse- szczególnych grupach oraz istotnych ró¿nic w tych warnianu na 1 ml krwi. Bezwzglêdn¹ liczbê monocytów oce- tociach pomiêdzy poszczególnymi grupami (tab. I).
niano za pomoc¹ analizatora hematologicznego TechniMonocyty w badaniach cytometrii przep³ywowej secon H3. Badanie wykonywano przed rozpoczêciem swo- lekcjonowane by³y na podstawie charakterystycznych
istej immunoterapii, po osi¹gniêciu dawki podtrzymuj¹cej parametrów morfologicznych okrelaj¹cych rednicê kooraz po 12 miesi¹cach immunoterapii. W celu unikniêcia mórki (Forward Scatter  FS) oraz obecnoæ ziarnistobezporedniego wp³ywu iniekcji krew pobierano 7-10 dni ci (Side Scatter  SC). Ponadto rozpoznanie monocypo podaniu szczepionki.
tów umo¿liwi³o zastosowanie znakowanych przeciwcia³
Próbki krwi wersenianowej (100 µl) inkubowano ze przeciwko swoistemu markerowi b³onowemu monocytów
znakowanymi przeciwcia³ami monoklonalnymi anty CD14-  CD14. Co najmniej 80% komórek we wszystkich gruPE oraz anty CD16-FITC (Pharmingen, USA) w iloci pach wyselekcjonowanych na podstawie parametrów
10 µl/próbkê przez 15 min. w temperaturze pokojowej, morfologicznych wykazywa³o na swojej powierzchni rea nastêpnie przed oznaczeniem dokonywano lizy erytro- ceptor dla CD14 (ryc. 1).
cytów za pomoc¹ preparatu Immuno Prep Lysing SoluW krwi obwodowej u osób zdrowych stwierdzono jetion (Coulter). Jako kontrolê stosowano odpowiednie prze- dynie niewielki odsetek komórek posiadaj¹cych na swociwcia³a idiotypowe znakowane fikoerytryn¹ (PE) lub izo- jej powierzchni zarówno CD14, jak i CD16 (CD14/CD16)
tiocjanianem fluoresceiny (FITC) (Pharmingen, USA). rednio 7,5%±5,8% (ryc. 1, 2). W ca³ej grupie osób z astOznaczenia przeprowadzano przy u¿yciu cytometru prze- m¹ oskrzelow¹ i alergicznym nie¿ytem nosa (n=32) obserp³ywowego Coulter Epics XL.
wowano znamiennie wy¿szy odsetek komórek CD14/CD16
we krwi obwodowej, wynosz¹cy rednio 48,6%±13,2%
Analiza statystyczna
(p< 0,01) (dane nie prezentowane). Powy¿sza wartoæ
Obliczenia wykonano przy u¿yciu programu staty- nie ró¿ni³a siê istotnie w poszczególnych podgrupach osób
stycznego Medcalc w oparciu o test ANOVA. Wartoci z astm¹ oskrzelow¹ i alergicznym nie¿ytem nosa (ryc. 2).
przedstawiono jako wartoæ redni¹ ± odchylenie standardowe (x ± SD).
Badania cytometryczne
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Ryc. 1b. Reprezentatywna charakterystyka cytometryczna populacji monocytów krwi obwodowej u osoby zdrowej
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Ryc. 1a. Reprezentatywna charakterystyka cytometryczna populacji monocytów krwi obwodowej u pacjenta z astm¹ oskrzelow¹ i alergicznym nie¿ytem nosa. Rycina górna  przed immunoterapi¹. Rycina dolna  po 12 miesi¹cach immunoterapii

Po 3 miesi¹cach immunoterapii alergenowej tj. po
okresie czasu, który w grupie osób odczulanych potrzebny by³ na osi¹gniêcie dawki podtrzymuj¹cej, zaobserwowano istotne zmniejszenie liczby komórek CD14/CD16
u osób poddanych immunoterapii alergenowej (n=17),
osi¹gaj¹c wartoæ redni¹ 28,3%±10,6% (p=0,02) (ryc. 2).
W grupie osób nie otrzymuj¹cych immunoterapii alergenowej nie obserwowano istotnych zmian liczby komórek
CD14/CD16. Obni¿ona ekspresja receptora CD16 na
monocytach krwi obwodowej utrzymywa³a siê po 12 miesi¹cach od rozpoczêcia immunoterapii. Jednak¿e ani po 3
ani po 12 miesi¹cach immunoterapii odsetek komórek
CD14/CD16 nie osi¹gn¹³ wartoci obserwowanych u osób
zdrowych (ryc. 2).

3
Miesi¹ce

12

Ryc. 2. Odsetek komórek CD14/CD16 we krwi obwodowej
w badanych grupach

DYSKUSJA
Monocyty i makrofagi odgrywaj¹ istotn¹ rolê w regulacji przebiegu procesu zapalnego, w tym równie¿ w regulacji odpowiedzi zapalnej w drogach oddechowych
[1,5,6,8]. Obserwowana zmniejszona zdolnoæ do ograniczania reakcji zapalnej u osób z astm¹ oskrzelow¹ jest
w du¿ej mierze zwi¹zana z obecnoci¹ niedojrza³ych
makrofagów w b³onie luzowej oskrzeli [1,5,6,14]. Prawdopodobnie spowodowane jest to zwiêkszonym nap³ywem
monocytów z krwi obwodowej. Ponadto same monocyty
osób z astm¹ oskrzelow¹ wykazuj¹ zwiêkszon¹ zdolnoæ
uwalniania prozapalnych mediatorów takich jak IL-1β czy
TNF-α [10,11,17]. Jedn¹ z subpopulacji monocytów krwi
obwodowej, która wykazuje zwiêkszon¹ zdolnoæ prezentacji antygenu oraz nie produkuje przeciwzapalnie dzia³aj¹cej IL-10 s¹ komórki posiadaj¹ce na swojej powierzchni zarówno antygen CD14, jak i CD16 [19,20].
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Niewiele dotychczas wiadomo na temat wp³ywu immunoterapii alergenowej na funkcje monocytów. Wstêpne prace pokazuj¹, i¿ ten rodzaj leczenia chorób o pod³o¿u
alergicznym wywiera istotny wp³yw na fenotyp i funkcje
fagocytów jednoj¹drzastych [35,36]. U osób uczulonych
na jady owadów b³onkoskrzyd³ych, immunoterapia swoista ju¿ po 15 dniach powodowa³a istotny wzrost sekrecji
IL-12 i TNF-α przez izolowane monocyty. Powy¿szy
efekt utrzymywa³ siê w 45 dniu immunoterapii. [35].
U chorych z astm¹ oskrzelow¹ 12-miesiêczna terapia ekstraktami alergenów roztoczy kurzu domowego powodowa³a obni¿enie produkcji IL-1 i TNF-α przez izolowane
monocyty krwi obwodowej stymulowane in vitro ekstraktem Dermatophagoides farinae [36]. Ponadto immunoterapia ekstraktami alergenów traw u osób z sezonowym nie¿ytem nosa wi¹za³a siê ze zmniejszeniem ekspresji podjednostki alfa receptora IL-4 na monocytach krwi
obwodowej [37]. Podobne zjawisko obserwowalimy
u osób z alergicznym nie¿ytem nosa i astm¹ oskrzelow¹.
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W innych chorobach o pod³o¿u immunologicznym
zmniejszenie liczby komórek CD14/CD16 zwi¹zane by³o
z osi¹gniêciem poprawy klinicznej w przebiegu terapii np.
pod wp³ywem immunosupresji w wyniku dzia³ania du¿ych
dawek kortykosteroidów. [38]
Obserwowane w naszych badaniach zmniejszenie liczby komórek CD14/CD16 sugeruje i¿ mo¿e byæ to jeden
z mechanizmów dzia³ania immunoterapii alergenowej.
Trudno jest jednak oceniæ czy obserwowane zmiany stanowi¹ bezporedni wp³yw immunoterapii na monocyty, czy
te¿ s¹ wtórne do zmian obserwowanych w funkcji komórek T, B czy bazofilów. Utrzymuj¹ca siê podwy¿szona w porównaniu z osobami zdrowymi liczba komórek CD14/CD16
po 12 miesi¹cach immunoterapii mo¿e równie¿ wskazywaæ na niepe³ny efekt, co z kolei zgadza³oby siê z obserwowanym klinicznym efektem immunoterapii osi¹gaj¹cym
maksimum zwykle po 3-5 latach leczenia.
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