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Metaloproteinazy (Metalloproteinases  MMPs) stanowi¹ rodzinê
metalozale¿nych endopeptydaz degraduj¹cych macierz pozakomórkow¹. Uczestnicz¹ w szeregu fizjologicznych i patologicznych
procesów. Ich poziom wzrasta w chorobach zwi¹zanych
z zaburzeniami budowy i degradacji macierzy tkanki ³¹cznej.
Destrukcja tkanek w chorobach przebiegaj¹cych ze zwiêkszonym
poziomem MMPs czêsto jest wynikiem zachwiania równowagi
pomiêdzy poziomem tych enzymów i ich inhibitorów. Ostatnio
pojawi³y siê doniesienia o znacz¹cej roli metaloproteinaz w patogenezie
kolagenoz, jak i chorób pêcherzowych. Prawdopodobnie odgrywaj¹
one znacz¹c¹ rolê w procesach tworzenia pêcherzy oraz zaburzeñ
procesu w³óknienia.
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Metaloproteinazy (Metalloproteinases  MMPs) stanowi¹ rodzinê metalozale¿nych endopeptydaz degraduj¹cych macierz pozakomórkow¹ (extracellular matrix 
ECM). MMPs uczestnicz¹ w szeregu fizjologicznych i patologicznych procesów. Zwiêkszona aktywnoæ wielu enzymów zanotowana zosta³a w rozrostach nowotworów i
ich przerzutach, zapaleniu stawów, chorobach przyzêbia,
mia¿d¿ycy, restenozie, kardiomiopatii rozstrzeniowej, zawale miênia sercowego oraz w niektórych chorobach
skóry [1,2,3]. Istotn¹ grupê enzymów bior¹cych udzia³
w wy¿ej wymienionych procesach stanowi¹ metaloproteinazy, nazywane równie¿ kolagenazami (colagenases)
lub matryksynami (matrixins) [4]. W warunkach fizjologicznych s¹ odpowiedzialne za sk³ad tkanki ³¹cznej. Ich
stê¿enie wzrasta w chorobach zwi¹zanych z zaburzeniami w tworzeniu i degradacji macierzy tkanki ³¹cznej, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, osteoarthritis, owrzodzenia rogówki, stwardnienie rozsiane, mia¿d¿y-

Matrix metalloproteinases (MMPs) are members of a large family
of enzymes that can degrade extracellular matrix (ECM). They
participate in a broad variety of normal and pathologic states and
recent evidence implicates the MMP family as potential mediators of
remodeling and degradation of extracellular matrix. The abnormal
regulation of MMP and specific inhibitors of metalloproteinases
(TIMPs) expression may cause destruction of tissue in some diseases.
There is some evidence that the activity of metalloproteinases is
elevated in collagenosis and bullous diseases in which they play,
perhaps, a crucial role in blisters formation or changes in fibrosing
processes.
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ca, zapalenie przyzêbia oraz autoimmunologiczne choroby skóry. Stwierdzono, ¿e odgrywaj¹ one równie¿ rolê w
inwazji przerzutowych komórek nowotworowych oraz angiogenezie [5]. Do rodziny metaloproteinaz nale¿¹ równie¿ enzymy ulegaj¹ce ekspresji po zawale miênia sercowego i odpowiedzialne za degradacjê substancji pozakomórkowej w myocardium [6].
Funkcja i pochodzenie metaloproteinaz
Macierz miêdzykomórkowa tworzy rusztowanie dla
komórek i stabilizuje strukturê tkanek buduj¹cych skórê.
Jej sk³adowe uczestnicz¹ w procesach proliferacji komórek, ró¿nicowania i migracji, a tak¿e wp³ywaj¹ na ich kszta³t
i metabolizm. Spe³nianie tych funkcji umo¿liwia stan dynamicznej równowagi miêdzy syntez¹ a degradacj¹ zawartych w ECM cz¹steczek. Metaloproteazy macierzy posiadaj¹ zdolnoæ trawienia kolagenu, fibronektyny, elastyny,
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lamininy i innych proteoglikanów, glikoprotein. S¹ równie¿ jednym z g³ównych sk³adników odpowiadaj¹cych za
prawid³owy sk³ad macierzy. Umiejscowione s¹ na powierzchni przoduj¹cej wêdruj¹cych komórek i to powoduje
degradacjê bia³ek tylko w linii przemieszczania siê komórek. W³anie przebieg tego procesu ma szczególne znaczenie w przebudowie tkanki ³¹cznej i angiogenezie [7].
Ekspresja genów metaloproteinaz wystêpuje prawie
we wszystkich komórkach, tak stacjonarnych  fibroblastach, keratynocytach, makrofagach, komórkach endotelialnych, komórkach dendrytycznych Langerhansa, neuronach, komórkach mikrogleju, miocytach, jak i w komórkach nacieku zapalnego  monocytach, limfocytach T oraz
leukocytach [7,8]. Wykazano, ¿e komórki miêni g³adkich
naczyñ, monocyty oraz komórki ródb³onka naczyñ produkuj¹ MMPs, które uczestnicz¹ w budowie macierzy
pozakomórkowej, migracji i infiltracji komórkowej [9,10].
G³ównym ród³em MMP s¹ komórki nacieku zapalnego. Wydaje siê, ¿e parakrynno/autokrynny wp³yw ró¿nych cytokin na komórki nacieku zapalnego i komórki skóry
mo¿e prowadziæ do zachwiania równowagi pomiêdzy iloci¹ a aktywnoci¹ metaloproteinaz i ich inhibitorów. Prowadzi to do zmian w architekturze macierzy pozakomórkowej [11]. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e zredukowane stê¿enie TIMP w surowicy i tkankach mo¿e prowadziæ do
degradacji i przebudowy macierzy pozakomórkowej [12].
Metaloproteinazy stanowi¹ rodzinê metalozale¿nych
(Zn2+ i Ca 2+) endopeptydaz [8,13]. Do chwili obecnej
poznano 28 proteinaz i 4 ich inhibitory. Metaloproteinazy
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ substratami, w stosunku do których wykazuj¹ w³aciwoci trawi¹ce. Wyró¿niono charakterystyczne domeny wspólne dla ca³ej rodziny peptydaz oraz inne, które decyduj¹ o specyficznych w³aciwociach poszczególnych enzymów [7]. MMP-1, -2, -3, -7,
-9, -10 posiadaj¹ zdolnoæ trawienia elastyny, fibronektyny, lamininy, plazminogenu i kolagenu typu I, II, III, VII, X
i IV, co powoduje uszkodzenie b³ony podstawnej naczyñ
krwiononych, a w konsekwencji u³atwia migracjê komórek ródb³onka. MMP-12, -8 wydzielane przez neutrofile
i makrofagi, degraduj¹ tak¿e ró¿ne typy kolagenu oraz bia³ka macierzy zewn¹trzkomórkowej, nieznane s¹ natomiast
substraty dla pozosta³ych opisanych metaloproteinaz.
Wykazano, ¿e brak jonów Ca2+ zahamowuje uaktywnianie endopeptydaz, natomiast dodanie tych jonów przywraca ich aktywnoæ [14]. Potwierdzeniem tych obserwacji s¹ wyniki badañ Reinhardta i wsp., którzy stwierdzili, ¿e w³anie aktywacja, a nie synteza de novo metaloproteinazy 9 warunkuje jej funkcje [15]. Uczynnienie
metaloproteinaz mo¿e odbywaæ siê na drodze zewn¹trzi wewn¹trzkomórkowej. Proces zewn¹trzkomórkowej aktywacji, dotycz¹cy MMPs niezwi¹zanych z b³on¹ komórkow¹, jest wieloetapowy, a powstaj¹ce produkty porednie katalizuj¹ jego kolejne etapy, co pozwala na precyzyjn¹ regulacjê aktywnoci enzymów. W procesie akty-

wacji uczestnicz¹ tak¿e inne uk³ady proteolityczne, takie
jak tkankowy aktywator plazminogenu, czy katepsyna B.
Wewn¹trzkomórkowa aktywacja niektórych metaloproteinaz (m.in. metaloproteinaz typu b³onowego, MMP-11)
jest katalizowana przez enzym  furynê [16].
Enzymy te produkowane s¹ i wydzielane w nieaktywnej proformie latentnej, a nastêpnie aktywowane
w rodowisku zewn¹trzkomórkowym. Aktywacja polega
na utracie peptydu o masie 10 kDa z N-terminalnego regionu bia³ka  rozerwaniu wi¹zania Zn2+-cysteina, która
blokuje reaktywnoæ miejsca aktywnego enzymu. Niezbêdnym warunkiem do pobudzenia komórek do produkcji MMP jest obecnoæ kolagenu. Zdolnoæ wydzielania
kolagenaz posiadaj¹ równie¿ niektóre bakterie Gram (-)
zwi¹zane z agresywnymi postaciami zapalenia przyzêbia,
np. Porphyromonas gingivalis. Dowiedziono, ¿e bakteryjne enzymy proteolityczne mog¹ tak¿e stymulowaæ ludzkie komórki nab³onka oraz fibroblasty do produkcji proteaz [6]. Udowodniono, ¿e zdolnoæ dzia³ania MMPs zale¿y tak¿e od pH tkanki [17]. Wiêkszoæ metaloproteinaz
dzia³a w pH neutralnym lub lekko zasadowym [4,17,18].
Maksymaln¹ czynnoæ proteolityczn¹ tych enzymów obserwowano w pH = 8. Warto zwróciæ uwagê, ¿e inne
proteazy s¹ aktywne w rodowisku kwanym (zapalnym) [17].
Podzia³ metaloproteinaz
Na podstawie struktury biochemicznej oraz specyficznoci substratu metaloproteinazy dzieli siê na trzy grupy:
1. specyficzne kolagenazy, rozszczepiaj¹ce kolagen
ródmi¹¿szowy (I, II, III, VII, VIII, X) oraz zdenaturowany kolagen (¿elatynê); nale¿¹ do nich MMP-1
oraz MMP-8.
2. ¿elatynazy, degraduj¹ce kolageny typu IV, V, VII, IX,
fibronektynê, elastynê, a tak¿e dzia³aj¹ce synergistycznie z kolagenazami przez degradacjê ¿elatyny; nale¿¹ do nich MMP-2 oraz MMP-9.
3. stromielizyny, maj¹ce szerok¹ specyficznoæ i degraduj¹ce kolageny b³ony podstawnej oraz proteoglikany i glikoproteiny macierzy; nale¿¹ do nich MMP-3
oraz MMP-10 (Stromelysin-2).
Inne metaloproteinazy nie zakwalifikowane do powy¿szych grup to: matrylizyna, metaloelastaza, metaloproteinaza typu b³onowego [4,8,18].
Stê¿enie i aktywnoæ MMPs w tkankach regulowane
jest przez wiele czynników:
a) na poziomie transkrypcji przez cytokiny (IL-1, TNFα), hormony (parathoron-PTH), produkty bakteryjne (lipopolisacharyd),
b) na poziomie sekwestracji enzymów do pêcherzyków
wewn¹trzkomórkowych,
c) na poziomie aktywacji proenzymu (jony metali, oksydanty, detergenty, inne enzymy proteolityczne, plazmina),
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d) na poziomie specyficznoci substratu,
e) poprzez pH rodowiska,
f) przez tkankowe inhibitory proteinaz (TIMP) oraz inhibitory proteaz serynowych  serpiny.
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nek w ró¿nych chorobach [30]. Badania wielu autorów
wskazuj¹, ¿e chocia¿ stê¿enia TIMPs w zajêtych tkankach s¹ podwy¿szone, nie kompensuj¹ one podwy¿szonej
aktywnoci enzymów proteolitycznych [26,31,32].
Wykazano tak¿e, ¿e czynniki pozaustrojowe posiadaj¹
Inhibitory proteinaz
zdolnoæ hamowania metaloproteinaz. Mechanizm dziaJak ju¿ wspomniano powy¿ej w warunkach fizjolo- ³ania syntetycznych inhibitorów MMPs nie jest do koñca
gicznych stê¿enie MMPs jest regulowane tak¿e przez poznany. Stwierdzono, ¿e takie dzia³anie posiadaj¹ tetranaturalne niespecyficzne inhibitory proteaz: α 2 makro- cykliny (niskie dawki doxycykliny  20 mg 2 x na dobê).
globulinê i α 1 antyproteazê oraz specyficzne tkankowe Prawdopodobnie jest to spowodowane ich zdolnoci¹ do
inhibitory metaloproteinaz [4,7,19,20]. Inhibitory produko- tworzenia kompleksów z wapniem oraz cynkiem (chelawane s¹ przez te same komórki, które wytwarzaj¹ meta- towania jonów wapnia i cynku), które jak wiadomo s¹
loproteinazy [7,9,20]. S¹ one rodzin¹ czterech struktural- niezbêdnymi pierwiastkami dla prawid³owego funkcjononie spokrewnionych ze sob¹ bia³ek, sprawuj¹cych po- wania MMPs. Potwierdzaj¹ to obserwacje, i¿ nadmiar
dwójn¹ kontrolê nad MMPs. Stwierdzono, ¿e zarówno jonów tych metali mo¿e odwróciæ proces hamowania enhamuj¹ one proces przejcia pro- MMPs w MMPs, jak zymów spowodowany przez tetracykliny [33].
te¿ i ich aktywne formy.
Wykazano, ¿e podobne dzia³anie wywieraj¹ równie¿:
cytokiny
przeciwzapalne, np. interferon γ (IFN-γ), interTkankowe inhibitory proteinaz obecne s¹ w przestrzeleukina-4
(IL-4), jak równie¿ deksametazon i indometaniach miêdzykomórkowych, w osoczu krwi i w innych
p³ynach ustrojowych. Dwa z nich TIMP-1 i TIMP-2 pro- cyna. Czynniki te hamuj¹ wytwarzanie prostaglandyny 2
dukowane s¹ w formie rozpuszczalnej oraz wykrywane (PGE-2) i cyklicznego AMP (cAMP), które porednicz¹
w surowicy krwi, a TIMP-3 jest nierozpuszczalny i zwi¹- w wytwarzaniu MMPs [34].
zany z macierz¹ miêdzykomórkow¹ [21].
Zmiany ekspresji lub aktywnoci poszczególnych
G³ównym inhibitorem MMPs jest produkowana przez metaloproteinaz powoduj¹ zachwianie równowagi pomiêwiêkszoæ komórek glikoproteina o masie 30 kD  dzy degradacj¹ a syntez¹ sk³adników macierzy zewn¹TIMP-1. Drugim jest nieglikozylowana proteina, wytwa- trzkomórkowej. W konsekwencji prowadzi to do powstarzana przez fibroblasty i komórki endotelialne  TIMP-2, nia okrelonych procesów patologicznych w skórze i namaj¹ca zdolnoæ wi¹zania z pro¿elatynaz¹ A i kontrolu- rz¹dach wewnêtrznych, szczególnie wa¿nych w choroj¹c¹ jej aktywacjê. Ekspresja TIMP-1 jest równie¿ regu- bach tkanki ³¹cznej, owrzodzeniach ¿ylnych podudzi,
lowana przez cytokiny, g³ównie przez interleukinê 1 (IL-1) ³uszczycy, pemfigoidzie czy nowotworach.
i czynnik martwicy nowotworów (TNF-α), a tak¿e czynBadania ostatnich lat prowadzone w celu wyjanienia
nik wzrostu nowotworów (TGF-β), interleukiny-6 i 10 (IL- etiopatogenezy chorób autoimmunologicznych takich jak
6, IL-10) [18,22-25]. IL-1 indukuje syntezê metaloprote- choroby pêcherzowe czy twardzina, wskazuj¹ na prawinaz i proteinaz serynowych, ale równie¿ hamuje syntezê dopodobn¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ przedstawione enzymy
TIMP-1 [22,26,27]. Wp³yw TNF-α jest zbli¿ony do dzia- i ich inhibitory.
³ania IL-1, a obie cytokiny dzia³aj¹ synergistycznie, co
potêguje ich efekt kataboliczny [28]. Nie wykazano nato- Rola metaloproteinaz w patogenezie pemphigoidu
miast podatnoci TIMP-2 na dzia³anie cytokin [25]. TIMPPemphigoid jest dermatoz¹ pêcherzow¹ o pod³o¿u
3  nierozpuszczalny inhibitor regulowany jest przez czynautoimmunologicznym. Zmiany skórne maj¹ charakter
niki pobudzaj¹ce mitozê  miêdzy innymi przez czynnik
dobrze napiêtych pêcherzy zlokalizowanych w obrêbie
wzrostu nowotworów β (TGF-β), a hamowany przez
skóry pozornie niezmienionej, jak i na pod³o¿u rumienioTNF-α. Jednak¿e ekspresja mRNA dla TIMP-3 w skówym. U oko³o 25% mog¹ dotyczyæ b³on luzowych. Obrze jest wykrywana tylko w mieszkach w³osowych i kojawy podmiotowe, które mog¹ towarzyszyæ zmianom
mórkach otaczaj¹cych gruczo³y potowe [29].
skórnym to wi¹d i pieczenie skóry. Do rozpoznania choTkankowe inhibitory tworz¹ klasyczne niekowalent- roby przydatne jest badanie histopatologiczne, w którym
ne wi¹zania, ³¹cz¹c siê w dwucz¹steczkowe kompleksy obserwuje siê pêcherz podnaskórkowy z obecnoci¹ graz aktywn¹ form¹ MMPs, czasem równie¿ z ich latentny- nulocytów obojêtno- i kwasoch³onnych oraz nacieki, g³ówmi prekursorami. Reguluj¹ one degradacjê macierzy ze- nie wokó³naczyniowe, z³o¿one z neutrofili, limfocytów
wn¹trzkomórkowej, zarówno przez eliminacjê proteinaz, i eozynofili. Jednak¿e o rozpoznaniu rozstrzyga badanie
jak i blokadê aktywacji MMPs [8].
immunopatologiczne metod¹ immunofluorescencyjn¹ bezporedni¹ (direct immunofluorescence  DIF), w któRegulacja aktywnoci metaloproteinaz
rym stwierdza siê z³ogi immunoglobulin IgG, rzadko inZachwianie równowagi pomiêdzy metaloproteinaza- nych klas i komplementu wzd³u¿ b³ony podstawnej nami a ich inhibitorami czêsto jest przyczyn¹ destrukcji tka- skórka. Badania ultrastrukturalne wykaza³y intensywny
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naciek zapalny na granicy skórno-naskórkowej, destrukcjê hemidesmosomów oraz sk³adników macierzy zewn¹trzkomórkowej.
W czêci przypadków w badaniu immunofluorescencyjnym porednim (indirect immunofluorescence  IIF)
stwierdza siê w surowicy kr¹¿¹ce przeciwcia³a skierowane przeciwko antygenom b³ony podstawnej naskórka
(basement membrane zone  BMZ). Antygeny te znajduj¹ siê wewn¹trz pó³desmosomów oraz w lamina lucida
i s¹ nimi glikoptoteiny o masach cz¹steczkowych 230
(BPAG 1) i 180 kD (BPAG 2). BPAG 1 nale¿y do rodziny bia³ek zwanych plakinami. S¹ to bia³ka wewn¹trzkomórkowe, które ³¹cz¹ filament poredni szkieletu komórki z desmosomami i hemidesmosomami [35]. Uwa¿a siê,
¿e przeciwcia³a skierowane przeciwko tej glikoproteinie
powstaj¹ w wyniku uszkodzenia keratynocytów i uwolnieniu determinant bior¹cych udzia³ w odpowiedzi autoimmunologicznej. Najwa¿niejszym antygenem w patogenezie pemfigoidu jest BPAG 2, czyli bia³ko przezb³onowe,
nale¿¹ce do rodziny genów kolagenu, którego najbardziej
immunogenn¹ czêæ stanowi fragment NC16a. Miano
przeciwcia³ skierowanych przeciwko temu fragmentowi
koreluje z aktywnoci¹ procesu chorobowego [36].
Schimdt i wsp. stwierdzili, ¿e w wyniku wi¹zania autoprzeciwcia³ z antygenem 180 kD nastêpuje pobudzenie
keratynocytów i uwalnianie przez nie interleukiny-6 i interleukiny-8 oraz aktywacja sk³adowej C5 dope³niacza.
Dochodzi tak¿e do aktywacji mastocytów i neutrofilów.
Uwa¿a siê, ¿e niezbêdnym czynnikiem do rozerwania
po³¹czeñ skórno-naskórkowych jest obecnoæ przeciwcia³ i sk³adowych dope³niacza [37]. Uwalniane przez
komórki nacieku zapalnego oraz keratynocyty metaloproteinazy macierzy, w tym elastaza neutrofilowa, prowadz¹
w konsekwencji do powstawania pêcherzy, w których
tak¿e stwierdzono obecnoæ IL-1, IL-2, troboksanów i leukotrienów oraz prostaglandyn [38]. W keratynocytach
warstwy podstawnej pobranych z pêcherzy d³u¿ej trwaj¹cych z widocznym naskórkowaniem stwierdzano, czêciej ni¿ dla innych metaloproteinaz, mRNA dla kolagenazy. Badania czêci autorów wykaza³y, ¿e chocia¿ migracja keratynocytów jest zwi¹zana z ekspresj¹ kolagenazy, to jednak kontakt keratynocytów z bia³kami macierzy zewn¹trzkomórkowej nie jest konieczny do indukcji
tego enzymu [39].
W badaniach p³ynu pobranego z samoistnych i sprowokowanych pêcherzy, w których oznaczano aktywnoæ
kolagenazy stwierdzono dwie izoformy tego enzymu: cz¹steczki 92 kD i 72 kD. Bardzo wysok¹ aktywnoæ wykazywa³a u pacjentów z pemfigoidem pêcherzowym, izoforma 92 kD. Badania ekspresji tego enzymu podczas
naskórkowania zmian potwierdzi³y wzrost ekspresji izoformy 92 kD podczas regeneracji i migracji komórek naskórka. Dowiadczenia te mog¹ wskazywaæ na znacz¹c¹

rolê tego enzymu w fizjologii i zachowaniu integralnoci
prawid³owej skóry. Jednoczenie Oikarinen i wsp. potwierdzili wa¿n¹ rolê zewnêtrznych glikokortykosteroidów w redukcji ekspresji i aktywnoci kolagenazy  92 kD, a tym
samym ich wp³yw na zmniejszenie destrukcji tkanek w tej
chorobie [40].
Badania p³ynu z pêcherzy wykonane przez innych
autorów wykaza³y tak¿e obecnoæ w nim inhibitorów
metaloproteinaz, w tym kolagenazy. W nowopowsta³ym
pêcherzu (4 godziny) poziom inhibitora kolagenazy odpowiada³ stê¿eniu tego inhibitora w surowicy. Nastêpnie jego
stê¿enie gwa³townie ros³o, osi¹gaj¹c najwiêksze wartoci
po 48 godzinach. Wydaje siê, ¿e wzrastaj¹cy poziom inhibitora metaloproteinaz odpowiada za ograniczenie destrukcji tkanek i rozpoczêcie procesu ich naprawy [41].
Badaj¹c mechanizmy tworzenia pêcherzy autorzy
oznaczali aktywnoæ metaloproteinaz z p³ynu pobranego
z pêcherzy w ró¿nych chorobach pêcherzowych. W dowiadczeniach przeprowadzonych u pacjentów z zapaleniem opryszczkowatym skóry (dermatitis herpetiformis
 DH), pêcherzyc¹ zwyk³¹ (pemphigus vulgaris  PV)
i pemfigoidem pêcherzowym (pemphigoid bullous  PB)
oznaczano stê¿enie kolagenazy i elastazy. Podczas gdy
aktywnoæ pierwszego enzymu by³a podobna we wszystkich wymienionych chorobach to aktywnoæ elastazy ró¿ni³a siê znacznie, by³a najwiêksza w dermatitis herpetiformis. Stwierdzono poza tym, ¿e aktywnoæ elastazy
w pêcherzach chorych z PV i BP by³a blokowana przez
Na2 EDTA, podczas gdy elastaza z pêcherzy u chorych
na DH ulega³a zahamowaniu g³ównie przez fenylometylosulfonyl (PMSF), a nie przez Na2EDTA. Prawdopodobnie wynika to z faktu, ¿e elastaza w DH pochodzi g³ównie
z granulocytów wieloj¹drowych nacieku wokó³ zmian
chorobowych [42].
Na modelach mysich pemfigoidu pêcherzowego
(ryc. 1) Verraes i wsp. oceniali udzia³ elastazy neutrofilowej i 92 kD ¿elatynazy (MMP-9) w formowaniu pêcherza poprzez proteolityczn¹ degradacjê antygenu BP 180.
Wykazano zarówno w wycinkach ze zmian skórych, jak
i w p³ynie pobranym z pêcherza obecnoæ obu tych enzymów. Jednak¿e elastaza by³a aktywn¹ form¹, natomiast
metaloproteinaza 9 wystêpowa³a jedynie w postaci proenzymu. W dowiadczeniach proteolizy antygenu BP
180kD przez rekombinowane enzymy elastazê neutrofilow¹ i MMP-9 oraz p³yn pêcherzowy pobrany od chorych, stwierdzono podobny sposób degradacji tego antygenu tylko w wyniku dzia³ania elastazy neutrofilowej i p³ynu pêcherzowego. Degradacja rekombinowanego antygenu BP 180kD wywo³ana przez p³yn mog³a byæ zatrzymana tylko przez specyficzny inhibitor elastazy, co wskazuje na bezporedni wp³yw tego enzymu, a nie MMP-9
na formowanie pêcherza w pemfigoidzie [43].
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nie INF-γ, TNF-α i interleukiny-2, które to cytokiny powoduj¹ powstanie póniejszych nacieków z komórek wieloj¹drzastych [49,51,53].
Z badañ eksperymentalnych wynika, ¿e w okresie
tworzenia siê pêcherza dochodzi do zwiêkszonej produkcji IL-4 i IL-5 [51,54]. Powoduje to zwiêkszon¹ ekspresjê
cz¹steczek adhezyjnych (ELAM, ICAM) na komórkach
ródb³onka, nap³yw neutrofilów i eozynofilów do naskórka. W warstwie podstawnej naskórka zaobserwowano
tak¿e podwy¿szenie stê¿enia interleukiny 8 (IL-8), która
jest silnym chemoatraktantem dla neutrofilów. Zwiêkszone stê¿enie czynnika stymuluj¹cego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF) stwierdzone w komórkach dendrytycznych obecnych w po³¹czeniach skórno-naskórkowych, oprócz aktywacji neutrofilów, jest odpowiedzialne za indukcjê receptorów dla immunoglobulin
Ryc. 1. Pemfigoid
klasy A [52,55]. Dodatkowo aktywacja kaskady dope³niacza przez przeciwcia³a IgA oraz kompleksu atakuj¹Rola metaloproteinaz w patogenezie opryszczkowe- cego b³onê (MAC) mo¿e byæ jednym z mechanizmów
go zapalenia skóry
wp³ywaj¹cych na migracjê neutrofilów do brodawek skórOpryszczkowate zapalenie skóry jest zespo³em skór- nych i niszczenie b³on komórkowych [56]. Neutrofile twono-jelitowym o wspólnej etiopatologii z celiaki¹. Choroba rz¹ce naciek w skórze uwalniaj¹ enzymy degraduj¹ce
trzewna o dowiedzionym pod³o¿u autoimmunologicznym macierz i trawi¹ce z³ogi IgA [53].
jak i choroba Duhringa spowodowana jest nietolerancj¹
W DH charakterystyczny jest obraz histologiczny
glutenu  bia³ka zbó¿ europejskich. W opryszczkowatym z naciekami zapalnymi i destrukcj¹ kolagenu IV i laminizapaleniu skóry, bêd¹cym dermatoz¹ pêcherzow¹, zmia- ny w b³onie podstawnej, które nastêpnie prowadz¹ do pony chorobowe dotycz¹ w mniejszym stopniu jelita, nato- wstania pêcherza ponad blaszk¹ ciemn¹ b³ony podstawmiast g³ówn¹ przyczyn¹ dolegliwoci chorych s¹ wykwi- nej. Sporód metaloproteinaz tylko kolagenaza powoduje
ty skórne i towarzysz¹cy wi¹d.
degradacjê w³ókien kolagenu typu I, II, III, i X, ale nie jest
Obserwowane w tej chorobie zmiany skórne cechuj¹ ona zdolna do zniszczenia sk³adników b³ony podstawnej.
siê wielopostaciowoci¹. Na obraz kliniczny sk³adaj¹ siê: Natomiast obecnoæ tego enzymu jest niezbêdna do migrudki, rumienie, drobne pêcherzyki o uk³adzie wianusz- gracji keratynocytów, które produkuj¹ wiele cytokin. Ze
kowatym i dobrze napiêtej pokrywie oraz b¹ble pokrzyw- wzglêdu na znany mechanizm pobudzania wydzielania
kowe [44-48]. W badaniu histologicznym stwierdzane s¹ wielu metaloproteinaz przez sk³adniki sieci cytokinowej
pêcherze podnaskórkowe [49]. Nieznany jest mechanizm zbadano aktywnoæ innych proteaz macierzy komórkobardzo czêsto obserwowanej predylekcji zmian skórnych wej i ich wp³yw na powstanie wykwitów w przebiegu
do okrelonych okolic cia³a. T³umaczy siê to zjawisko opryszczkowatego zapalenia skóry. Stwierdzono zwiêkwp³ywem czynników fizycznych  wiêksz¹ wra¿liwoci¹ szon¹ ekspresjê metaloproteinaz takich jak: kolagenaza-1
skóry na urazy oraz zaburzeniami immunologicznymi [47]. (MMP-1) i stromelizyna-1 (MMP-3), które przyczyniaj¹
Nadal dyskutuje siê o zagadnieniu obecnoci z³ogów siê do formowania pêcherza poprzez degradacjê elemenIgA w pozornie zdrowej skórze, niewi¹¿¹ce siê z wyst¹- tów b³ony podstawnej takich jak, kolagen VII i IV oraz
pieniem grudek czy pêcherzy. Istnieje hipoteza, ¿e do ak- laminina-1 [8,11].
W badaniu immunohistochemicznym wycinków skórtywacji procesów zapalnych konieczna jest pewna krytyczna masa z³ogów w skórze lub ¿e w miejscach wy- nych, pobranych w ró¿nych stadiach tworzenia pêcherza,
kwitów dzia³a dodatkowo inicjuj¹cy element sieci cytoki- badano aktywnoæ stromielizyny oraz ¿elatynazy i matrynowej, na przyk³ad IL-1 uwalniana w naskórku, w miej- lizyny, nale¿¹cych do elastaz [2]. Airola i wsp. wykazali
scach nara¿onych na ucisk [50] lub zmieniona aktywnoæ zwiêkszon¹ ekspresjê kolagenazy w keratynocytach warstwy podstawnej zarówno we wczesnych, jak i d³u¿ej trwaenzymów degraduj¹cych macierz.
Rozwój pêcherza zapocz¹tkowany jest gromadzeniem j¹cych zmianach w DH. Jednoczenie stwierdzili, ¿e do
neutrofilów w brodawkach skórnych tworz¹cych mikro- produkcji tego enzymu dochodzi tylko w keratynocytach
ropnie Pierarda. S¹ one szybko transformowane przez tej warstwy, a nie w zró¿nicowanych [59]. Interakcje poobrzêk i stan zapalny w mikropêcherzyki, ³¹cz¹ce siê na- miêdzy keratynocytami a macierz¹ miêdzykomórkow¹
stêpnie w wiêksze pêcherze podnaskórkowe [44]. Poja- zachodz¹ przez integryny  cz¹steczki adhezyjne i prowienie siê neutrofilów poprzedza wczesna akumulacja wadz¹ do produkcji kolagenazy. Ekspresja tego enzymu
w skórze limfocytów o profilu CD4+, wydzielaj¹cych g³ów- w keratynocytach jest hamowana przez lamininê,
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a pobudzana przez obecnoæ I i IV typu kolagenu. Destrukcja lamininy, która ma miejsce w powstawaniu pêcherza
w opryszczkowatym zapaleniu skóry jest wystarczaj¹cym
bodcem do produkcji wiêkszej iloci kolagenazy [60,61].
W wiêkszoci badanych wycinkach skóry chorych na
DH stwierdzono tak¿e zwiêkszon¹ aktywnoæ stromielizyny -1. Enzym ten degraduje bia³ka b³ony podstawnej
i aktywuje tkankow¹ prokolagenazê [62]. Natomiast nie
wykazano zwiêkszonej ekspresji matrylizyny w badaniu
wycinków skóry chorych na DH, chocia¿ metaloproteinaza ta równie¿ powoduje proteolizê bia³ek b³ony podstawnej, takich jak entaktyna oraz IV typ kolagenu, a tak¿e jest aktywatorem kolagenazy [63].
W p³ynie pobranym z pêcherza u chorych z opryszczkowatym zapaleniem skóry (ryc. 2) stwierdzono obecnoæ
kolagenazy i elastazy  enzymów prawdopodobnie uwalnianych przez neutrofile i maj¹cych udzia³ w niszczeniu b³ony podstawnej i tworzeniu pêcherza [64,65]. Dodatkowo
w procesie tym bior¹ udzia³ keratynocyty i makrofagi otaczaj¹ce naciek neutrofilowy, które uwalniaj¹ enzymy degraduj¹ce macierz. W dowiadczeniach z oznaczaniem
aktywnoci kolagenazy, gelatynazy i elastazy w p³ynie z pêcherzy powsta³ych spontanicznie i indukowanych jodkiem
potasu u chorych z opryszczkowatym zapaleniem skóry
wykazano wysok¹ aktywnoæ tych enzymów w obu rodzajach pêcherzy. Badanie za pomoc¹ chromatografii
przep³ywowej wykaza³o, ¿e znaczna czêæ enzymów jest
wydzielana przez komórki nacieku zapalnego [66].

Ryc. 2. Opryszczkowate zapalenie skóry

Zwi¹zek metaloproteinaz z twardzin¹ uk³adow¹
Twardzina uk³adowa (systemic sclerosis  SSc) jest
przewlek³¹ chorob¹ o pod³o¿u autoimmunologicznym,
w której dochodzi do nadmiernego gromadzenia kolagenu
oraz innych sk³adników tkanki ³¹cznej w skórze i narz¹dach wewnêtrznych. Stwierdzono odk³adanie kolagenu typu
I, III, V, VI, VII, fibronektyny i tenascyny wokó³ naczyñ
krwiononych, jak te¿ na granicy miêdzy tkank¹ podskórn¹

i skór¹ w³aciw¹ [67,68]. Ostatnie badania wskazuj¹ na
rolê enzymów macierzy i ich tkankowych inhibitorów w procesie w³óknienia, zw³aszcza tkanki p³ucnej [69]. Pierwotna
przyczyna gromadzenia siê w nadmiernej iloci w skórze
i narz¹dach wewnêtrznych kolagenu i innych sk³adników
macierzy zewn¹trzkomórkowej nie jest do koñca poznana.
Jedn¹ z rozpatrywanych teorii jest wzmo¿ona synteza kolagenu lub zaburzenia jego degradacji [70].
Rozbie¿ne s¹ wyniki oceniaj¹ce produkcjê kolagenu
przez fibroblasty chorych na twardzinê uk³adow¹. Czêæ
autorów wykaza³a prawid³ow¹ funkcjê tych komórek, inni
stwierdzili jednak zwiêkszone wytwarzanie kolagenu przez
fibroblasty [71,72].
W pobranych fibroblastach od chorych na SSc stwierdzono zmienion¹ ekspresjê niektórych MMPs, w tym kolagenaz [73]. W fibroblastach chorych na twardzinê trwaj¹c¹ oko³o 3 lata, wykazano nisk¹ ekspresjê mRNA dla
MMP-1, -2, -3, a wysok¹ dla TIMP-1. Ekspresja mRNA
dla TIMP-2 by³a podobna jak w grupie osób zdrowych.
Badania wskazywa³y na nasilenie procesu w³óknienia.
Natomiast w grupie choruj¹cej krócej ni¿ rok wykazano
podwy¿szon¹ ekspresjê mRNA dla MMP-1 i MMP-3 oraz
TIMP-1. U chorych, u których proces trwa³ ponad 6 lat
nie stwierdzono podwy¿szonej ekspresji ani dla MMPs
ani dla TIMPs [74]. Inne prowadzone badania wykaza³y
u chorych na SSc ró¿n¹ aktywnoæ kolagenazy  enzymu
rozk³adaj¹cego w³ókna kolagenowe [71,75].
Badania porównuj¹ce zdrowe fibroblasty i fibroblasty
pacjentów z SSc wykaza³y w tych ostatnich nisk¹ aktywnoæ MMP-1 i MMP-3 [75,76] oraz wy¿sz¹ aktywnoæ
MMP-2 i TIMP-1 [76,77].
Dowiadczenia przeprowadzono tak¿e na fibroblastach
poddanych nawietlaniom promieniowaniem UVA-1
(340-400 nm) i stwierdzono, ¿e ten rodzaj terapii twardziny powoduje wzrost w fibroblastach pobranych od chorych ekspresji MMP-1 [78]. Potwierdza to dotychczasowe doniesienia o korzystnym wp³ywie tej metody leczniczej w twardzinie.
W badaniach surowicy krwi u chorych na twardzinê
stwierdzono ni¿szy poziom MMP-9 ni¿ w grupie kontrolnej. Uzyskane wyniki korelowa³y ujemnie ze stopniem
zajêcia skóry przez proces chorobowy [79]. W innych
dowiadczeniach wykazano korelacjê pomiêdzy stopniem
zajêcia narz¹dów wewnêtrznych a podwy¿szonym stê¿eniem MMP-1 w surowicy chorych [80]. Natomiast nie
obserwowano istotnych odchyleñ od wartoci prawid³owych w stê¿eniu innych metaloproteinaz w surowicy chorych na SSc (w tym MMP-2) [69].
Yazawa i wsp. w 2000 roku wykazali, ¿e podwy¿szone stê¿enie inhibitora tkankowego metaloproteinazy 2
(TIMP 2) mo¿e odgrywaæ pewn¹ rolê w rozwoju twardziny uk³adowej [69]. Inne badania potwierdzi³y wzrost
w surowicy krwi chorych na SSc stê¿enia TIMP-1 [80,82].
Dowiedziono, ¿e tkankowe inhibitory metaloproteinazy -1
i -2 wywiera³y stymuluj¹cy wp³yw na wzrost fibroblastów
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od chorych na twardzinê [83]. Prawdopodobnie tkankowe inhibitory metaloproteinaz stymuluj¹ wzrost fibroblastów skóry w parakrynnym lub autokrynnym mechanizmie i przyczyniaj¹ siê do ekspansji populacji pobudzonych fibroblastów [81]. Czêæ autorów potwierdzi³o tak¿e zwi¹zek miêdzy stê¿eniem w surowicy krwi TIMP-1
a stopniem zajêcia przewodu pokarmowego, p³uc i naczyñ
[80], a tak¿e miêdzy TIMP-2 a w³óknieniem p³uc [3,69].
W zwi¹zku z tym postuluje siê modulowanie przez ekspresjê TIMP procesów w³óknienia w SSc. Ukaza³y siê
tak¿e pojedyncze prace opisuj¹ce zale¿noæ miêdzy stê¿eniem TIMP-1 i TIMP-2 a zajêciem narz¹dów wewnêtrznych w twardzinie z ograniczonymi stwardnieniami (morphea) [82]. Istniej¹ kontrowersje dotycz¹ce istnienia zale¿noci pomiêdzy mianami przeciwcia³ skierowanych
przeciwko topoizomerazie 1 a stê¿eniami MMP i TIMP
[82].
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