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W ostatnim czasie zarejestrowane zosta³y dwa leki w leczeniu suchoœci
w jamie ustnej w przebiegu zespo³u Sjögrena (ZS) – bêd¹ce agonistami re-
ceptorów muskarynowych (pilokarpina i cewimelina). Leki te stymuluj¹ re-
ceptory M1 i M3 gruczo³ów œlinowych, powoduj¹c zwiêkszenie ich czynno-
œci wydzielniczej. Skutecznoœæ tych zwi¹zków wskazuje na istotne znaczenie
mechanizmów neuroendokrynnych w patogenezie ZS, uwa¿anego za cho-
robê z autoimmunizacji. Autorzy dokonali przegl¹du literatury dotycz¹cej
uwalniania cytokin oraz metaloproteinaz w gruczo³ach œlinowych u chorych
z ZS, oraz ich podatnoœci na uwalnianie i odpowiedŸ na substancje neuro-
przekaŸnikowe. Dokonano równie¿ przegl¹du literatury dotycz¹cej budowy
i czynnoœci receptorów muskarynowych, poniewa¿ mog¹ one byæ zwi¹zane
z ZS, oraz ewentualnego zastosowania nowych agonistów receptorów mu-
skarynowych w tej chorobie.
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Two muscarinic agonists (pilocarpine and cevimeline) have recently been
approved for the treatment of symptoms of xerostomia in Sjögren’s syndro-
me (SS). These agents stimulate the M1 and M3 receptors present on saliva-
ry glands, leading to increased secretory function. The use of these agents
emphasizes the importance of neuroendocrine mechanisms in SS, which is
considered an autoimmune disorder. We review recent studies on the rele-
ase of cytokines and metalloproteinases in SS-affected glands and their in-
fluence on the release of and response to neurotransmitters. Also, we re-
view the structure and function of muscarinic receptors as they may relate to
SS and the potential use of novel muscarinic agonists in SS.
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Wprowadzenie
Objawami charakterystycznymi dla zespo³u Sjögre-

na (ZS) jest uczucie suchoœci oczu, które klinicznie prze-
jawia siê jako suche zapalenie rogówki i spojówki. Cho-
rzy z ZS zg³aszaj¹ równie¿ uczucie suchoœci w ustach
zwi¹zane z ogniskowymi naciekami limfoidalnymi w gru-
czo³ach œlinowych [1]. ZS mo¿e wystêpowaæ w postaci
izolowanej (postaæ pierwotna) b¹dŸ te¿ towarzyszyæ in-
nej chorobie z autoimmunizacji (postaæ wtórna), takiej
jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeñ rumienio-
waty uk³adowy, zapalenie miêœni lub twardzina. Pierwot-
ny ZS wystêpuje u 0,5-1% doros³ych kobiet [2].

Zarówno pierwotny, jak i wtórny ZS, s¹ uk³adowy-
mi chorobami z autoimmunizacji, jakkolwiek objawy do-
tycz¹ najczêœciej oczu i jamy ustnej. Pacjenci skar¿¹cy siê
na suchoœæ opisuj¹ tê dolegliwoœæ jako zwiêkszone uczu-
cie tarcia podczas mrugania powiekami lub przy przesu-
waniu jêzyka po b³onie œluzowej jamy ustnej [3]. BodŸce
te s¹ odbierane przez bezmielinowe w³ókna nerwowe
unerwiaj¹ce powierzchniê b³ony œluzowej (jak przedsta-
wiono schematycznie na rysunku 1). Tr¹ce ruchy po-
wierzchni oka oraz jamy ustnej, które zachodz¹ przy
mruganiu [4,5] mówieniu oraz prze³ykaniu [6] u³atwia-
ne s¹ przez ³zy lub œlinê, które stanowi¹ ¿el zawieraj¹cy
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wodê, bia³ka (w³¹czaj¹c cytokiny i czynniki wzrostu), oli-
gosacharydy, mucynê i hormony [7-9].

Percepcja suchoœci oczu lub jamy ustnej w ZS zwi¹-
zana jest z funkcj¹ jednostek czynnoœciowych gruczo³ów
³zowych lub slinowych (ryc. 1A) [3]. Powierzchnia oka
jest gêsto unerwiona przez bezmielinowe aferentne w³ók-
na czuciowe przenosz¹ce bodŸce nerwowe do obszaru
miêdzymózgowia, zwanego j¹drem ³zowym [10]. W³ókna
aferentne z b³ony œluzowej policzków przewodz¹ pobu-
dzenia do s¹siednich obszarów miêdzymózgowia zwa-
nych j¹drami œlinowymi. Zarówno j¹dro ³zowe, jak i œli-
nowe miêdzymózgowia otrzymuj¹ pobudzenia z wy-
¿szych oœrodków korowych (ryc. 1A). Istotna rola oœrod-
ków korowych w kontroli wydzielania ³ez i œliny uwi-
dacznia siê równie¿ w inny sposób, w sytuacji, gdy nie-
które leki „dzia³aj¹ce oœrodkowo” (jak przciwnadciœnie-
niowy lek klonidyna lub trójcykliczne leki przeciwdepre-
syjne) wywo³uj¹ objaw suchoœci zwi¹zany z ich dzia³a-
niem na oœrodkowy uk³ad nerwowy [11, 12]. Neuroche-
miczne pod³o¿e oœrodkowego wp³ywu na wydzielanie
œliny sugerowano w badaniach u pacjentów z chorob¹
Alzheimera, u których wystêpuje zmniejszone wydziela-

nie œliny [13] bez obecnoœci nacieków limfocytarnych
w gruczo³ach [14-16].

Po zintegrowaniu w miêdzymózgowiu (tzn. w j¹drach
³zowym i œlinowym) sygna³ów przenoszonych przez ob-
wodowe w³ókna aferentne z powierzchni b³ony œluzowej
oraz impulsów nerwowych z wy¿szych oœrodków koro-
wych (ryc. 1A) wysy³ane s¹ sygna³y eferentne do naczyñ
krwionoœnych (pierwotnie przez nerwy adrenergiczne)
oraz do gruczo³ów ³zowych i œlinowych (przez w³ókna
cholinergiczne). NeuroprzekaŸnikiem w eferentnych
w³óknach adrenergicznych unerwiaj¹cych naczynia krwio-
noœne jest g³ównie noradrenalina, podczas gdy we w³ók-
nach cholinergicznych biegn¹cych do gruczo³ów ³zowych
i œlinowych – acetylocholina (ACh), wazoaktywne bia³ko
jelitowe (VIP, Vasoactive Intestinal Peptide) oraz inne
neuroprzekaŸniki, jak bia³ko zale¿ne od genu dla kalcyto-
niny (Calcitonine Gene-related Peptide) [17, 18].

Wyró¿nia siê dwie g³ówne rodziny receptorów dla
acetylocholiny: receptory muskarynowe i nikotynowe.
Receptory muskarynowe (mAChRs) dominuj¹ w gru-
czo³ach wydzielniczych, dotyczy to szczególnie recepto-
rów M1 i M3 gruczo³ów œlinowych oraz receptora M3

Ryc. 1. Schemat kontroli czynnoœci gruczo³ów ³zowych i œlinowych.
(A) Wydzielanie wymaga obecnoœci jednostki czynnoœciowej. Powierzchnia b³ony œluzowej jest silnie unerwiona i wysy³a w³ókna aferentne do miêdzymózgowia (j¹dra
œlinowe i ³zowe). Miêdzymózgowie otrzymuje równie¿ sygna³y z mózgu i integruje bodŸce otrzymane z gruczo³ów oraz kory mózgowej, po czym przesy³a informacje poprzez
nerwy eferentne do naczyñ krwionoœnych i gruczo³ów wydzielniczych. Nerwy cholinergiczne, w których neuroprzekaŸnikami s¹ acetylocholina oraz naczynioaktywny peptyd
jelitowy (VIP), unerwiaj¹ gruczo³y, podczas, gdy w³ókna adrenergiczne, w których neuroprzekaŸnikiem jest noradrenalina, uner wiaj¹ naczynia krwionoœne. Gruczo³y
wydzielnicze zawieraj¹ cholinergiczne receptory muskarynowe M1 i M3 i wytwarzaj¹ wydzieliny (³zy lub œlinê), które zawieraj¹ wodê, mucynê i bia³ka.

(B) W zespole Sjögrena jednostka czynnoœciowa jest zajêta chorobowo. Najwczeœniej wystêpujeuszkodzenia gruczo³ów, którego przyczyn¹ s¹ czarówno zynniki zewn¹trz-
pochodne, jak i defekty genetyczne wp³ywaj¹ce na budowê i ró¿nicowanie gruczo³u. Komórki gruczo³owe, komórki krwi i elementy podœcieliska wytwarzaj¹ chemokiny,
interleukinê-1 (IL-1), TNF-α. Czynniki te zmieniaj¹ miejscowe naczynia w³osowate w naczynia ¿ylne o wysokim œródb³onku (high endothelial venules, HEV), ze zwiêkszon¹
aktywnoœci¹ komórkowych cz¹steczek adhezyjnych, promuj¹cych migracjê limfocytów do miejsc w gruczo³ach otaczaj¹cych te naczynia. Gruczo³y s¹ pocz¹tkowo naciekane
przez limfocyty CD4+ o profilu cytokin charakterystycznym dla Th1, w tym interferonu-γ. Ponadto naciekaj¹ce limfocyty prezentuj¹ równie¿ ligandy Fas (FasL), które mog¹
inicjowaæ apoptozê i wp³ywaæ na czynnoœæ gruczo³u. Nastêpnie do miejscowych ognisk limfocytarnych przez zmienione naczynia ¿ylne (HEV) nap³ywaj¹ limfocyty Th2 oraz
limfocyty B, a komórki B wytwarzaj¹ przeciwcia³a, które wchodz¹ w reakcje z autoantygenami charakterystycznymi dla zespo³u Sjögrena, cholinergicznymi receptorami
muskarynowymi M3 oraz innymi elementami gruczo³owymi (jak fragmenty fodryny). Mikroœrodowisko zapalne indukuje równie¿ metaloproteinazy, które mog¹ rozk³adaæ
cz¹steczki istotne dla organizacji procesów zachodz¹cych w macierzy komórkowej oraz odpowiadaj¹ce za zdolnoœæ komórki do odbierania sygna³ów nerwowych. Czynniki
te, obok zmniejszenia liczby jednostek wydzielniczych w wycinkach gruczo³ów osób z zespo³em Sjögrena, prowadz¹ do zmniejszenia zdolnoœci wydzielniczych przetrwa³ych
jednostek gruczo³owych, w tym zmniejszenia uwalniania acetylocholiny z przetrwa³ych nerwów, zmniejszenia odpowiedzi komórek gruczo³owych na acetylocholinê,
zaburzeñ transportu wody oraz zaburzeñ polaryzacji szczytowych i podstawnych rejonów komórki. W odpowiedzi na objawow¹ suchoœæ powierzchni b³on œluzowych, w³ókna
aferentne przenosz¹ sygna³y do miêdzymózgowia, gdzie równie¿ dochodz¹ informacje z oœrodkowego uk³adu nerwowego, w³¹czaj¹c te, które bior¹ udzia³ w regulacji osi
podwórzowo-przysadkowo-nadnerczowej
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Tabela I. Mechanizmy powstawania suchoœci w zespole Sjögrena

I. Zniszczenie gruczo³ów w mechanizmach komórkowych
A. Perforyna/granzym A [24]
B. Ligandy Fas/Fas [100]

II. Nieprawid³owa czynnoœæ gruczo³ów
A. Cytokiny IL-1 i TNF-α hamuj¹ uwalnianie acetylocholiny z nerwów

cholinergicznych [59]
B. Zahamowanie wydzielania gruczo³owego przez interakcje Fas/Fas [66]
C. Przeciwcia³a dla receptorów muskarynowych M3 [67, 70, 101, 102]
D. Metaloproteinazy, które rozk³adaj¹ macierz i w ten sposób hamuj¹ transmisjê

sygna³u „z zewn¹trz – do wewn¹trz” [103-105]

III. Mechanizmy pochodzenia oœrodkowego
Nieprawid³owe dzia³anie osi adrenergicznej podwzgórzowo-przysadkowej [106]

gruczo³ów ³zowych [19]. VIP, inny neuroprzekaŸnik
niezbêdny do uzyskania maksymalnej odpowiedzi wy-
dzielniczej, znajduje siê w pêcherzykach synaptycznych
niektórych nerwów cholinergicznych, jednak¿e ³¹czy siê
ze swoim w³asnym, oddzielnym receptorem [20-22].

Dane literaturowe
Dla ZS charakterystyczne jest zmniejszenie wydzie-

lania gruczo³ów ³zowych i œlinowych, co prowadzi do
uczucia suchoœci (ryc. 1B) [10]. Deficyt odpowiedzi wy-
dzielniczej spowodowany jest prawdopodobnie wieloma
czynnikami, obejmuj¹cymi z jednej strony zmniejszenie
liczby jednostek wydzielniczych (mianowicie gronek
i przewodów), z drugiej zaœ upoœledzenie funkcji pozo-
sta³ych jednostek sekrecyjnych [23]. Jednostki wydziel-
nicze mog¹ byæ zniszczone w mechanizmach z udzia³em
perforinu i granzymu A lub ligandów Fas/Fas [25], w któ-
rych istotne znaczenie ma bezpoœredni naciek komórek
T. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wycinkach z drugorzêdowych
gruczo³ów œlinowych u osób z ZS liczba apoptotycznych
komórek jest niewielka [26]. W rzeczywistoœci, u osób
z trwaj¹cymi wiele lat objawami nasilonej suchoœci
w przebiegu ZS zniszczonych jest jedynie oko³o po³owy
struktur gronek lub przewodów [1, 27-29].

Prawdopodobnie w os³abieniu czynnoœci nie znisz-
czonych jednostek wydzielniczych rolê odgrywa wiele
czynników. Mimo zmniejszonej liczby w³ókien nerwo-
wych w okolicy ogniskowych nacieków limfocytarnych,
pozosta³e elementy gruczo³owe s¹ unerwione, na co wska-
zuje obecnoœæ aksonów zawieraj¹cych synaptofyzynê oraz
bia³ko aksonalne 9,5 [30]. Tak, wiêc czynniki zwi¹zane
z naciekiem limfocytarnym oraz przewlek³ym procesem
zapalnym chroni¹ czynnoœæ i/lub ³¹cznoœæ miêdzy pozo-
sta³ymi strukturami nerwowymi i elementami gronko-
wymi/przewodowymi. Do czynników tych nale¿¹ praw-
dopodobnie cytokiny, takie jak interleukina I (IL-1) oraz
czynnik martwicy nowotworów-α (Tumor Necrosis Fac-
tor-α, TNF-α), autoptrzeciwcia³a, po³¹czenia ligandów
Fas/Fas oraz metaloproteinazy, które wp³ywaj¹ na zale¿-
noœci komórka/macierz (tab. I).

W wyniku zmniejszonego wydzielania ³ez i œliny po-
wierzchnia ga³ki ocznej i b³ony œluzowej jamy ustnej prze-
chodzi proces przypominaj¹cy przewlek³¹ „reakcjê urazo-
w¹” z nastêpowym uwolnieniem cytokin prozapalnych,
które nasilaj¹ tê reakcjê [31, 32]. Obni¿ony przep³yw ³ez
i œliny nie pozwala na prawid³owe usuwanie b¹dŸ hamo-
wanie czynnoœci tych dzia³aj¹cych prozapalnie cytokin.

Badania w mikroskopii elektronowej oraz oznacza-
nie miejsc wi¹zañ receptorowych wykaza³y, ¿e liczba cho-
linergicznych receptorów muskarynowych w boczno-
podstawnych b³onach prawid³owych gruczo³ów œlino-
wych i ³zowych istotnie przekracza liczbê zakoñczeñ ner-
wowych w tych gruczo³ach [33, 34]. Biopsje wykonane
u pacjentów z ZS ujawni³y istnienie dwóch obszarów
tkanki gruczo³owej - obszar œrodkowy, gruczo³owy,
z ogniskowymi naciekami limfocytarnymi oraz otacza-
j¹cy go obszar z przetrwa³ymi gronkami i przewodami.
W obszarze ogniskowych nacieków limfocytarnych
wystêpuj¹ nieliczne w³ókna nerwowe wykrywane meto-
dami immunohistochemicznymi, identyfikuj¹cymi bia-
³ko strukturalne nerwów 9,5, synaptofyzynê lub neuro-
peptydy, takie jak polipeptyd jelitowy dzia³aj¹cy na na-
czynia (Vasoactive Intestinal Peptide - VIP) [30a]. Prze-
ciwnie, w regionach z przetrwa³ymi jednostkami gron-
kowo-przewodowymi zlokalizowanymi wokó³ ognisk
nacieków limfocytarnych wystêpowa³a prawid³owa licz-
ba i dystrybucja markerów w³ókien aksonalnych oraz
neuropeptydów [30]. Co wiêcej, stwierdzono zwiêkszo-
n¹ liczbê receptorów muskarynowych M3 [19]. Podsu-
mowuj¹c, wyniki te sugeruj¹, ¿e obni¿enie czynnoœci
wydzielniczej u osób z ZS nie jest wynikiem uszkodzenia
unerwienia w ca³ych p³acikach gruczo³u czy te¿ brakiem
cholinergicznych receptorów muskarynowych dla
neuropeptydów w przetrwa³ych gronkach/przewodach.
Pod tym wzglêdem wyniki badañ immunohistochemicz-
nych u osób z ZS ró¿ni¹ siê od choroby Alzheimera,
w której zmniejsza siê liczba w³ókien nerwowych [37]
oraz z miasteni¹ (myasthenia gravis), w której
wytwarzane przeciwcia³a przeciwko nikotynowym
receptorom acetylocholinergicznym prowadz¹ do spadku
liczby tych receptorów w miêœniach. Zwiêkszenie liczby
receptorów muskarynowych M3 w wycinkach
pobranych od osób z ZS sugeruje obni¿ony poziom
uwalniania acetylocholiny z przetrwa³ych zakoñczeñ
ner wowych (lub blokadê dostêpnych receptorów
muskarynowych) z kompensacyjnym wzrostem ekspre-
sji receptorów muskarynowych M3 [19]. Ponadto
komórki gronek posiadaj¹ „po³¹czenia komunikacyjne”
(gap junctions), które pozwalaj¹ na bardziej wydajne
przenoszenie substancji przekaŸnikowych II rzêdu (se-
cond messenger) z jednej komórki gronka do przyleg³ych
komórek (jak pokazano schematycznie na ryc. 2). Nadmiar
receptorów muskarynowych mo¿e le¿eæ u podstaw me-
chanizmu wzmacniana cholinergicznego sygna³u nerwo-
wego, co pozwala na przelanie nadmiernej iloœci



52 Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), 49-63

acetylocholiny z presynaptycznych zakoñczeñ nerwo-
wych na s¹siednie miejsca receptorowe [33]. Nadmiar
receptorów mo¿e byæ wykorzystany w leczeniu analoga-
mi acetylocholiny takimi, jak cewimelina i pilokarpina,
co jest przedmiotem dalszej dyskusji.

Acetylocholina (ryc. 3) jest uwalniana z pêcherzy-
ków presynaptycznych zakoñczeñ nerwowych i ³¹czy siê
z nikotynowymi lub muskarynowymi powierzchniowy-
mi receptorami komórek. Oba rodzaje receptorów ró¿-
ni¹ siê zarówno budow¹, jak i funkcj¹. Acetylocholino-
we receptory nikotynowe maj¹ pentameryczn¹ budowê
bia³kow¹ i posiadaj¹ w³aœciwoœci przy³¹czania ligandów
spe³niaj¹c funkcjê kana³ów jonowych. Odwrotnie, recep-
tory muskarynowe zbudowane s¹ z pojedynczych bia³ek,
maj¹cych w³aœciwoœci strukturalne typowe dla rodziny
receptorów ³¹cz¹cych siê z bia³kiem - trójfosforanem
guanozyny (bia³ko G).

Najbardziej intensywne badania nad aktywnoœci¹
i potencjalnym zastosowaniem leków – agonistów recep-
torów muskarynowych przeprowadzono w ostatnich 15
latach po odkryciu, ¿e aktywnoœæ cholinergiczna jest istot-

na dla funkcji poznawczych, takich jak zapamiêtywanie
i uczenie siê. W chorobie Alzheimera obserwuje siê ob-
ni¿enie czynnoœci cholinergicznej pewnych obszarów mó-
zgu wykorzystywanych w zapamiêtywaniu i uczeniu siê.
Jest to spowodowane zmianami degeneracyjnymi neuro-
nów kory i hipokampa [omówienie w pracach 35-37]. Co
istotne, liczba aksonów uwalniaj¹cych acetylocholinê
zmniejsza siê, podczas gdy liczna cia³ komórek nerwowych
zawieraj¹cych receptory muskarynowe pozostaje w tych
obszarach mózgu stosunkowo niezmieniona [38].

Hipoteza, ¿e niedobór poziomu neuroprzekaŸnika-
acetylocholiny jest przyczyn¹ upoœledzenia procesów
poznawczych u osób z chorob¹ Alzheimera sk³ania³ do
opracowania nowej strategii leczenia, maj¹cej na celu na
przywrócenie utraconej funkcji cholinergicznej [38].
Dwie g³ówne strategie obejmowa³y zahamowanie hydro-
lizy acetylocholiny przez inhibitory acetylocholinoeste-
razy (AChE-Is) oraz aktywacjê receptorów muskaryno-
wych przez ich agonistów. Amerykañska Administracja
¯ywnoœci i Leków (FDA, Food and Drug Administra-
tion) zatwierdzi³a w leczeniu zaburzeñ poznawczych
w chorobie Alzheimera cztery inhibitory acetylocholino-
esterazy (takrin, donepezil, riwastygminê i galantaminê).
Miêdzy piêcioma znanymi dotychczas podtypami recep-
torów muskarynowych, najwiêksze zainteresowanie
w chorobie Alzheimera wzbudzi³ dominuj¹cy w korze
mózgu i hipokampie receptor muskarynowy M1, z po-
wodu jego wa¿nej roli w procesach poznawczych, szcze-
gólnie w przypadku pamiêci œwie¿ej [35]. Godny uwagi
jest fakt, ¿e poziom receptorów M1 w chorobie Alzhe-
imera jest stosunkowo niezmieniony [35]; dlatego te¿
receptory te mog¹ s³u¿yæ jako punkt dzia³ania leków po-
prawiaj¹cych procesy poznawcze (np. agonistów recep-
torów muskarynowych M1).

Poniewa¿ cholinergiczne receptory muskarynowe
zosta³y znalezione w licznych i ró¿norodnych obszarach
anatomicznych na obwodzie, w³¹czaj¹c w to gruczo³y
wydzielania zewnêtrznego [39], nie jest zaskakuj¹cym
fakt, ¿e agoniœci receptorów muskarynowych zsyntety-
zowani dla celów leczenia choroby Alzheimera, wywie-
raj¹ równie¿ wp³yw na receptory obwodowe bior¹ce udzia³
w takich funkcjach, jak wydzielanie œliny czy ³ez. Szcze-
gólnie interesuj¹ce jest, ¿e podczas klinicznych prób le-
czenia cewimelin¹ - agonist¹ receptorów muskarynowych
(pierwotnie znan¹ pod nazw¹ AF102B) chorych z cho-
rob¹ Alzheimera œlinienie obserwowane by³o jako dzia-
³anie uboczne; obserwacja ta spowodowa³a podjêcie prób
klinicznych z zastosowaniem cewimeliny, a nastêpnie
zatwierdzenie leku w leczeniu objawów suchoœci w ja-
mie ustnej u pacjentów z zespo³em Sjögrena.

Podtypy receptorów muskarynowych

Aktualnie wyró¿nia siê piêæ oddzielnych podtypów
cholinergicznych receptorów muskarynowych, od M1 do
M5, kodowanych przez ró¿ne geny [omówienie w pozycji

Ryc. 3. Struktura agonistów receptorów muskarynowych.
Acetylocholina (ACh) jest naturalnym neuroprzekaŸnikiem. Pilokarpina jest agonist¹ re-
ceptora M3, z mniejsz¹ aktywnoœci¹ w stosunku do receptorów M1 i M4. Cewimelina
(oryginalnie znana jako AF 102B), sztuczny analog acetylocholiny, jest agonist¹ zarów-
no receptorów M1 jak i M3, bez istotnego dzia³ania w stosunku do receptorów M4.
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Ryc. 2. Schematyczny rysunek komórek wydzielniczych gronka w zespole
Sjögrena.
Komórki gronka s¹ unerwione przez w³ókna cholinergiczne, które wspó³dzia³aj¹ z cho-
linergicznymi receptorami muskarynowymi, g³ównie podtypami M1 i M3 (gruczo³y œli-
nowe) oraz M3 (gruczo³y ³zowe). Nerwy cholinergiczne uwalniaj¹ acetylocholinê oraz
wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP). Po³¹czenia komunikacyjne typu „gap junctions”
miêdzy komórkami pozwalaj¹ na bardziej skuteczne przewodzenie sygna³u. Liczba re-
ceptorów cholinergicznych przewy¿sza liczbê zakoñczeñ nerwowych, co umo¿liwia
wzmacnianie sygna³u nerwowego, a jednoczeœnie dostarcza punktów uchwytu dla sty-
mulacji analogami acetylocholiny, takimi jak p ilokarpina i cewimelina.
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40 piœmiennictwa]. Wszystkie piêæ podtypów nale¿y do
g³ównej rodziny komórkowych receptorów powierzch-
niowych ³¹cz¹cych siê z bia³kiem G i posiada siedem
miêdzyb³onowych domen helikalnych (przedstawione
schematycznie na rys 4A). Gruczo³y œlinowe zawieraj¹
g³ównie receptory M1 i M3, podczas gdy gruczo³y ³zo-
we wykorzystuj¹ g³ównie receptory M3 [41-44].

Na podstawie badañ z wieloma syntetycznymi ago-
nistami wydaje siê, ¿e na selektywnoœæ agonisty w sto-
sunku do danego receptora ma wp³yw wiele czynników
[37]. Na przyk³ad pobudzenie pojedynczych transfeko-
wanych receptorów M1 lub M3 przez karbachol mo¿e
powodowaæ potencjalny wzrost stymulacji wszystkich
odpowiedzi zwi¹zanych z bia³kiem G (jak pokazano na
ryc. 4B przez wydzielanie: 1,4,5-trójfosforanu inozytolu
(IP3), kwasu arachidonowego (AA), syntetazy tlenku azo-
tu (NOS), fosfokinazy C (PCK) oraz cyklicznego mo-
nofosforanu adenozyny (cAMP)). Dzia³ania te s¹ zwi¹-
zane s¹ z pobudzeniem odpowiednio fosfolipazy C, fos-
folipazy A2 i cyklazy adenylowej. Wykazano równie¿, ¿e
pobudzenie cholinergicznych receptorów muskaryno-
wych podwy¿sza poziom wapnia wewn¹trzkomórkowe-
go, prawdopodobnie poprzez dzia³anie 1,4,5-trójfosfo-
ranu inozytolu w nastêpstwie wzmo¿onej hydrolizy fos-
foranu inozytolu. Pobudzenie receptorów muskaryno-
wych zwi¹zane by³o równie¿ z otwarciem kana³ów pota-
sowych niewra¿liwych na ró¿nice potencja³ów oraz z ak-
tywacj¹ dodatkowego zestawu przekaŸników II rzêdu
(second messenger) zwi¹zanych z kinazami zale¿nymi
od stresu (znanymi równie¿ jako fosfokinazy aktywowa-
ne mitogenem, MAPK) na drodze pobudzenia fosfoli-
pazy D i aktywacji tlenku azotu [40].

Na kompleksowoœæ odpowiedzi receptorów muska-
rynowych na acetylocholinê (lub innych syntetycznych
agonistów, jak cewimelina, karbachol, pilokarpina) wska-
zuj¹ ró¿nice w odpowiedzi œcie¿ki zwi¹zanej z bia³kiem

G po przy³¹czeniu ka¿dego z tych neuroprzekaŸników
do receptora M1 lub M3 na tej samej transfekowanej
komórce. Na przyk³ad przy³¹czenie któregoœ z agonistów
mo¿e stymulowaæ pe³ne spektrum odpowiedzi œcie¿ki
zwi¹zanej z bia³kiem G lub jedynie niektóre z tych od-
powiedzi (jak wytwarzanie IP3 i kwasu arachidonowe-
go, lecz nie cAMP) [37]. Sugerowano, ¿e ró¿nice miê-
dzy czêœciowymi i pe³nymi agonistami zale¿¹ od rodzaju
interakcji ligandu z poszczególnymi obszarami domen
zewn¹trzkomórkowych [37]. Ka¿da z zewn¹trzkomór-
kowych domen wydaje siê byæ szczególnie zwi¹zana z jed-
n¹ lub wiêcej funkcj¹ wewn¹trzkomórkow¹ bia³ka G [45].
Tak wiêc wydaje siê, ¿e ró¿ne ligandy mog¹ ³¹czyæ siê
w subtelnie ró¿ny sposób z domenami receptorów zewn¹-
trzkomórkowych tych samych receptorów muskaryno-
wych. Hipoteza ta jest poparta przez mutacje w swoistych
miejscach domen przezb³onowych (mianowicie Asp 105
w 3 spirali, Tyr 189 i Tyr 192 w spirali 5 oraz Tyr 381
w spirali 6) receptorów cholinergicznych M1, które mog¹
byæ spowodowane zmian¹ pe³nego agonisty w czêœcio-
wego agonistê [46-48]. Wyniki te wskazuj¹, ¿e sygna³
wytwarzany po przy³¹czeniu do domeny zewn¹trzkomór-
kowej jest modulowany przez interakcje ³añcucha poli-
peptydowego w przezb³onowej czêœci receptora polipep-
tydowego, co powoduje nieznaczne zmiany dostosowaw-
cze w konformacji wewn¹trz cytoplazmy, pozwalaj¹ce na
przy³¹czenie bia³ka G, co w efekcie pozwala na komplek-
sowy wzór przekaŸników II rzêdu (second messenger).

Jak wspomniano wy¿ej, w³aœnie muskarynowe recep-
tory cholinergiczne M1 i M3 posiadaj¹ trzy domeny we-
wn¹trzcytoplazmatyczne, które s¹ w sposób szczególny
zwi¹zane z ró¿nymi domenami zewn¹trzkomórkowymi
(ryc. 4A). Tak, wiêc ró¿ne odpowiedzi na poszczególnego
agonistê mog¹ zale¿eæ od przy³¹czania ligandów do po-
szczególnych czêœci pêtli zewn¹trzkomórkowych,
modulacji na poziomie interakcji bia³ek przezb³onowych

Ryc. 4. (A) Schematy receptorów muskarynowych (mAChR) M1 i M3.
Ka¿dy z tych receptorów posiada siedem domen przezb³onowych, ponadto domeny
zewn¹trzkomórkowe i wewn¹trzcytoplazmatyczne. Domeny zewn¹trzkomórkowe for-
muj¹ rodzaj kieszeni, do której przy³¹czane s¹ neuroprzekaŸniki, a domeny wewn¹trzcy-
toplazmatyczne tworz¹ miejsca przy³¹czania ró¿nych bia³ek zwi¹zanych z bia³kiem G.
Po³¹czenia z ró¿nymi obszarami domeny zewn¹trzkomórkowej wp³ywa wybiórczo na przy-
³¹czanie bia³ek G do domen wewn¹trzcytoplazmatycznych. Ta kompleksowa modulacja
odpowiedzi na przy³¹czenie do domeny zewn¹trzkomórkowej zale¿y od interakcji miêdzy
bia³kami, które pojawiaj¹ siê w czêœci przezb³onowej ³añcuchów polipeptydowych.

(B). Podtypy receptorów muskarynowych i ich substancje przekaŸnikowe
II rzêdu.
Gruczo³y œlinowe zawieraj¹ g³ównie receptory typu M1 i M3, które ³¹cz¹ siê za pomoc¹
bia³ka G z fosfolipaz¹ C (PLC), cyklaz¹ adenylow¹ (AC) i fosfolipaz¹ A2 (PLA2). Nastêpnie
substancje przekaŸnikowe II rzêdu pobudzaj¹ glicerynian diacetylu (DAG) i fosfokinazê C
(PKC), trójfosforan 1,4,5-inozytolu (IP3) oraz cykliczny monofosforan adenozyny (cAMP),
kwas arachidonowy (AA) i fosfokinazê A (PKA).
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i preferencyjnego przy³¹czania protein zwi¹zanych
z bia³kiem G do trzech pêtli wewn¹trzcytoplazma-
tycznych. Kompleksowoœæ receptora muskarynowego,
z jego siedmioma domenami przezb³onowymi, prawdo-
podobnie powsta³a po to, by zapewniæ ca³oœciow¹ metodê
modulacji sygna³u na ró¿nych drogach zale¿nych od re-
ceptorów zwi¹zanych z bia³kiem G. Nawet w naj-
prostszym systemie in vitro, kiedy receptory
muskarynowe s¹ transfekowane do komórek ssaków,
pojedynczy podtyp receptora muskarynowego mo¿e
mediowaæ ró¿norodne drogi transdukcji sygna³u
moduluj¹c w ten sposób i kontroluj¹c systemy
przekaŸników drugiego rzêdu (ryc. 4B) [49]. Prawdo-
podobne jest, ¿e na odpowiedzi zewn¹trzkomórkowe
i wewn¹trzkomórkowe powstaj¹ce w wyniku pobudze-
nia cholinergicznych receptorów muskarynowych w gru-
czo³ach u osób z ZS wp³ywa obecnoœæ sygna³ów z innych
receptorów zaanga¿owanych w proces zapalny, jak
receptory dla cytokin, chemokin, czynników wzrostu
i cz¹steczek macierzy komórkowej.

Receptory muskarynowe w zespole Sjögrena
Jak przedstawiono powy¿ej, podtypy receptorów M1

i M3 dominuj¹ w komórkach gronek i przewodów gru-
czo³ów œlinowych, podczas gdy receptory M3 dominuj¹
w gruczo³ach ³zowych. Acetylocholinergiczne synapsy
neuronalne w gruczo³ach mog¹ równie¿ zawieraæ VIP
[50], który nasila dzia³anie acetylocholiny [51] oraz po-
maga utrzymaæ integralnoœæ gruczo³ow¹ w prawid³owych
gruczo³ach [20]. Do¿ylne podanie VIP zwiêksza odpo-
wiedŸ na acetylocholinê u zdrowych myszy i zwiêksza
zawartoœæ bia³ek w wydzielinach u mysiego modelu ZS
– nieoty³ych myszy z cukrzyc¹. Mimo, ¿e zarówno re-
ceptory M1, jak i M3 reguluj¹ procesy zewn¹trzwydziel-
nicze na drodze aktywacji podobnych substancji prze-
kaŸnikowych (second messenger), maksymalne pobudze-
nie wydzielania wymaga jednoczesnego pobudzenia re-
ceptorów M1, M3, oraz receptorów dla VIP [41, 52].
Zarówno receptory M1, jak i M3 reguluj¹ wydzielanie
zewnêtrzne w gronkach, lecz dane wskazuj¹, ¿e recepto-
ry M3 nie wystarczaj¹ do wywo³ania maksymalnej od-
powiedzi muskarynowej [42]. Co wiêcej, myszy nie po-
siadaj¹ce receptorów muskarynowych M3 wykazywa³y
wydzielanie œliny po stymulacji muskarynowej, co ozna-
cza, ze inne podtypy receptorów ni¿ M1, s¹ w stanie
podtrzymaæ znaczne wydzielanie œliny [53]. Wyniki
sprzeczne z omawianym badaniem opublikowali Matsui
i wsp. [54] na innych typach myszy - pozbawionych
receptorów muskarynowych M3, u których obserwowano
istotne zmniejszenie wydzielania œliny po stymulacji mu-
skarynowej. Jednak¿e w tym badaniu zwi¹zki z ZS s¹
dyskusyjne, jako ¿e odwrotnie ni¿ w ZS , myszy rodzaju
mêskiego wykazywa³y wiêksze zmiany ni¿ ¿eñskie.

Inn¹ drog¹, która wi¹¿e receptor muskarynowy
z funkcj¹ wydzielnicz¹ s¹ akwaporyny (AQPs, aquapo-

rins), które s¹ swoistymi dla wody kana³ami reguluj¹cy-
mi jej ruchy przez szczytow¹ powierzchniê b³ony wy-
dzielniczej komórki. W gruczo³ach œlinowych i ³zowych
obecnych jest wiele kana³ów, a szczególnie wa¿n¹ rolê
w wydzielaniu p³ynów odgr ywa podtyp 5 (AQP5).
W ZS obserwowano nieprawid³owy rozk³ad AQP5
w gruczo³ach œlinowych (raczej wewn¹trzplazmatycz-
nych ni¿ na szczytowej powierzchni komórki), który
prawdopodobnie ma znaczenie w niedoborze
wydzielania p³ynu [55]. Godne uwagi jest, ¿e wzglêdna
liczba AQP5 oraz ich przemieszczenie do szczytowej
b³ony komórki jest modulowane przez pobudzenie
receptorów cholinergicznych M3 [55]. Co wiêcej,
u myszy pozbawionych AQP5 (AQP5 knockout mice)
stymulowanie wydzielania œliny przez pilokarpinê by³o
zmniejszone o ponad 60% w stosunku do myszy dzikich
[omówienie w pozycji 56 piœmiennictwa]. Porównywano
dzia³anie acetylocholiny, pilokarpiny i cewimeliny (SNI-
2011) na liczbê kana³ów AQP5 w szczytowej b³onie
plazmatycznej w œliniankach przyusznych u szczurów.
Efekt dzia³ania acetylocholiny by³ natychmiastowy, lecz
krótkotrwa³y, podczas gdy pilokarpina i cewimelina
dzia³a³y d³u¿ej [57].

W tabeli II podano przegl¹d proponowanych faz
patofizjologii ZS, lecz pe³ny opis ka¿dej z nich prze-
kracza ramy tej pracy. W skrócie, pierwotne uszkodze-
nie gruczo³u mo¿e byæ spowodowane przez nawracaj¹ce
infekcje (zarówno wirusowe, jak i bakteryjne) lub przez
wady genetyczne budowy gruczo³u czy jego ró¿nicowa-
nia, co prowadzi do powstawania potencjalnych autoan-
tygenów [108-112]. W wyniku tego „uszkodzenia”
uwalniane s¹ chemokiny, co dodatkowo pobudza leuko-
cyty do migracji (osiedlania) do tkanek gruczo³u poprzez
adhezyjne cz¹steczki obecne w naczyniach ¿ylnych o wy-
sokim œródb³onku; procesy te inicjuj¹ ogniskowy naciek
limfocytów charakterystyczny dla ZS. Takie czynniki,
jak zwiêkszenie ekspresji antygenów zgodnoœci tkanko-
wej (HLA) – DR/DQ na komórkach gruczo³owych oraz
ekspresja cz¹steczek anty-apoptotycznych, jak bcl-2/
bcl-x, na naciekaj¹cych limfocytach utrwala ogniskowy
naciek limfocytów. Pocz¹tkowo naciekaj¹ce limfocyty
maj¹ cechy limfocytów pomocniczych (Th) 1 typu, co
oceniane by³o w oparciu o wydzielanie przez nie inter-
feronu gamma (IFN-γ), podczas gdy w póŸniejszym okre-
sie zapalenia wykrywane s¹ limfocyty Th2 (wytwarzaj¹ce
Il-4) i komórki B. Ju¿ na najwczeœniejszych etapach
zapalenia gruczo³ów zwi¹zanego z ZS, cytokiny s¹
uwalniane nie tylko przez limfocyty, lecz równie¿ przez
komórki gruczo³owe gronek. W oparciu o ocenê mRNA
we frakcjonowanych porcjach wycinków gruczo³ów po-
branych od osób z ZS stwierdzono, ¿e wiêkszoœæ IL-1
oraz TNF-α otrzymano z elementów gruczo³owych lub
podœcieliska, a nie z limfocytów [58]. Cytokiny, takie jak
IL-1 lub TNF-α mog¹ bardzo znacznie obni¿yæ zdolnoœæ
nerwów cholinergicznych do uwalniania acetylocholiny
w odpowiedzi na pobudzenie cholinergicznych receptorów



55Fox R.I., Konttinen Y., Fisher A.: Zastosowanie agonistów receptorów muskarynowych w leczeniu zespo³u Sjögrena

Tabela II. Etapy rozwoju patogenetycznego zespo³u Sjögrena

I. Czynniki genetyczne i œrodowiskowe
A. Nieprawid³owoœci rozwoju gruczo³ów [104, 107-112]
B. Czynniki genetyczne, w³¹czaj¹c allela HLA-DR i TNF [113-117]
C. P³eæ ¿eñska [106, 123, 124]
D. Pomimo braku relacji przyczynowych, poœrednie dane wskazuj¹ na czynniki

wirusowe, w tym wirus Epstein-Barr lub fragmenty retrowirusów [118-122]

II. Wczesna faza choroby gruczo³u, przed rozwojem ogniskowych nacieków
limfocytarnych
A. Uwalnianie cytokin i chemokin przez komórki gruczo³u oraz naczyñ [125, 126,

140, 146]
B. Zmiany w komórkach œródb³onka naczyñ oraz ekspresja komórkowych

cz¹steczek adhezyjnych [127-129]

III. Nacieki limfocytarne w gruczole
A. We wczesnej fazie nacieku limfocytarnego w ogniskach dominuj¹ komórki

CD4+ (o profilu Th-1) [58, 130-136]
B. Interferon-γ, interleukina–1, interleukina-6 [25, 136-139]
C. Zwiêkszenie HL A-DR/DQ na komórkach gruczo³owych oraz bcl-2/bcl-x

w limfocytach i komórkach gruczo³owych, co opóŸnia apoptozê [136]
D. PóŸna migracja limfocytów o profilu Th-2 (IL-4) oraz komórek B do ognisk

limfocytarnych [58, 130-136]

IV. Inne prawdopodobne czynniki wydzielane przez limfocyty i komórki gruczo³owe
zwi¹zane z zaburzeniem czynnoœci gruczo³ów
A. Miejscowa produkcja przez komórki B przeciwcia³ przeciw lamininie i fodrynie

- antygenom wystêpuj¹cym w zespole Sjögrena, oraz receptorom muskaryno-
wym M3 [69, 107, 112, 141-154]

B. Uwalnianie metoaloproteinaz [103-105, 146]
C. Zaburzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego

- zapalenie naczyñ [98, 99]
- zaburzenia osi przysadkowo-podwzgórzowo-nadnerczowej [163]

V. Zniszczenie tkanki gruczo³owej i zahamowanie wydzielania gruczo³owego
A. Apoptoza elementów gruczo³owych (granzym A / perforyna) w ogniskach

nacieków limfocytarnych [24]
B. Ligandy Fas/Fas zarówno w ogniskach nacieku, jak i w otaczaj¹cych gronkach

i przewodach [25, 100, 113, 146]
C. Utrata unerwienia w obszarach ogniskowych nacieków limfocytarnych [30]
D. Wzrost wydzielania tlenku azotu spowodowany uwolnieniem cytokin [147]
E. Zmniejszone wydzielanie acetylocholiny w zakoñczeniach nerwowych

spowodowane uwalnianiem cytokin [102, 148]
F. Utrata odpowiedzi gronek na acetylocholinê spowodowana uwalnianiem

cytokin [66]

muskarynowych [59-62] (ryc. 5). Na przyk³ad INF-γ
lub TNF-α aktywuj¹ substancje przekaŸnikowe II rzê-
du, takie jak kaskada kinaz JAK/STAT [63]. Poniewa¿
wi¹zanie receptorów muskarynowych przez przekaŸniki
II rzêdu odbywa siê z udzia³em bia³ka G [64], a nastêp-
nie fosfokinaz aktywowanych mitogenem (MAPK), me-
chanizm, w którym cytokiny hamuj¹ wydzielanie mo¿e
byæ regulowany przez przekaŸniki II rzêdu [65]. Ta sama
kaskada kinaz stymuluj¹cych i hamuj¹cych, która jest
aktywowana przez receptory muskarynowe lub komórki
nerwowe, pozostaje pod wp³ywem sygna³ów z recepto-
rów dla czynników wzrostu, cytokin, chemokin, inhibi-
torów syntetazy NO i CD95. Równie¿ odpowiedŸ re-
ceptorów muskarynowych w komórkach gronek jest
w istotny sposób regulowana przez pobudzenie recep-
torów zwi¹zanych ze stresem. Na przyk³ad 50-60%
spadek odpowiedzi na karbachol, który obserwowano
w hodowlach komórkowych gruczo³ów œlinowych,
powodowany by³ przez pobudzenie receptora CD95
[66]. Tak, wiêc zapalenie w warunkach mikroœrodowiska

gruczo³ów zmienionych w przebiegu ZS prawdopodob-
nie prowadzi do „wymiany informacji” miêdzy przekaŸ-
nikami II rzêdu na wielu poziomach, co mo¿e zmniej-
szaæ uwalnianie acetylocholiny z neuronów lub os³abiaæ
odpowiedŸ z komórek gronek/przewodów na sygna³
z cholinergicznych receptorów muskarynowych. W wy-
niku tych interakcji w mikroœrodowisku zapalnym w ZS
zmniejszenie czynnoœci wydzielniczej gruczo³ów mo¿e
prowadziæ do objawu suchoœci.

Dodatkowa droga, na której limfocyty mog¹ hamo-
waæ odpowiedŸ wydzielnicz¹ w ZS zwi¹zana jest z wy-
twarzaniem przeciwcia³ przeciwko receptorom choliner-
gicznym M3. W 1996 roku Barman i wsp. wykazali, ¿e
surowica pobrana od osób z ZS mo¿e pobudzaæ recepto-
ry cholinergiczne M3 komórek œlinianek przyusznych
szczurów [67]. Nastêpne badania w 1988 r. przeprowa-
dzone przez Robinson i wsp. [68] wykaza³y, ¿e
wstrzykniecie nieoty³ej myszy z cukrzyc¹ (model mysi ze-
spo³u Sjögrena u ludzi) surowicy pobranej od chorych osób
prowadzi do utraty czynnoœci wydzielniczej. Ostatnio,
w badaniu prospektywnym przeprowadzonym przez Bar-
mana i wsp. wykazano metodami immunofluorescencji
oraz oznaczania przy³¹czania ligandów, ¿e immunoglo-
bulina G (IgG) otrzymana z surowicy pacjentów z pier-
wotnym ZS hamuje proces wi¹zania z receptorami M3
w pozaoczodo³owych gruczo³ach œlinowych szczura [69].

Ryc. 5. Mechanizmy uszkodzenia czynnoœci wydzielniczej w zespole Sjögrena.
Naciekaj¹ce limfocyty i komórki gruczo³owe uwalniaj¹ cytokiny, w tym IL-1, IL-6 i TNF-
α., które zaburzaj¹ zarówno wydzielanie acetylocholiny z w³ókien cholinergicznych, jak
i odpowiedŸ receptorów muskarynowych na dzia³anie substancji neuroprzekaŸnikowej
w komórce gruczo³owej. Ka¿da z tych cytokin ³¹czy siê ze swoistym dla siebie recepto-
rem (nie pokazano) na nerwie lub gruczole i pobudza drogi zale¿ne od stresu, w tym
aktywowane mitogenem kinazy proteinowe i kaskadê tlenku azotu. Tak¿e aktywacja
ligandów Fas/Fas (CD95) mo¿e przerwaæ tworzenie wtórnych sygna³ów niezbêdnych
do wydzielania, jak równie¿ zapocz¹tkowaæ apoptozê. Komórki B w gruczo³ach mog¹
uwalniaæ autoprzeciwcia³a przeciw receptorom M3, antygenom typowym dla zespo³u
Sjögrena, fodrynie i innym cz¹steczkom, które mog¹ modulowaæ czynnoœæ wydzielni-
cz¹. Uwolnienie metaloproteinaz w ognisku zapalenia prowadzi do rozpadu cz¹steczek,
takich jak fibronektyna i witronektyna, które s¹ wa¿ne dla kierunku rozwoju gruczo³ów
oraz ich czynnoœci wydzielniczej. Pod wp³ywem stresowych cytokin zapalnych i zmienio-
nej transdukcji sygna³ów „z zewn¹trz do wewn¹trz” (interakcje macierzy komórkowej)
mechanizmy wydzielnicze, takie jak transport wody, dzia³anie pompy sodowo-potasowej,
ATPaz, staj¹ siê nieefektywne. W wyniku nieprawid³owoœci wydzielniczych zachodz¹cych
w mikroœrodowisku zapalnym pacjent zaczyna odczuwaæ objawy suchoœci.
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Tabela III. Podejœcie terapeutyczne w zespole Sjögrena

I. Objawy oczne
A. Sztuczne ³zy/ nawil¿acze [9, 71, 72]
B. Opatrunki okluzyjne [74]
C. Miejscowo cyklosporyna a/ [78]
D. Miejscowo PY2R a/

II. Objawy ze strony jamy ustnej
A. Higiena zêbów/ fluorowanie
B. Miejscowe stymulanty (¿ele) [79]
C. Agoniœci receptorów muskarynowych (pilokarpina, cewimelina)

[84,89,94,149-155]
D. Leczenie przeciwgrzybicze

III. Terapia ogólnoustrojowa
A. Steroidy/ leki niesteroidowe [80]
B. Leki przeciwreumatyczne modyfikuj¹ce przebieg choroby [80]
C. Hydroxychloroquine[156]
D. Metotreksat [158]
E. Cyklosporyna/ azatiopryna [157, 159]
F. Modele zwierzêce

Leflunomide b/ [160, 161]
Inhibitory TNF b/ [162]

a/  protoko³y badawcze w opracowaniu
b/ badania na zwierzêtach

W badaniu przeprowadzonym przez Watermana
i wsp. surowica pobrana od osób z pierwotnym i wtór-
nym ZS wykazywa³a zdolnoœæ do zahamowania neuro-
przewodnictwa w uk³adzie autonomicznym oraz do kur-
czenia miêœni g³adkich w izolowanych pasmach pêche-
rza, co sugeruje obecnoœæ autoprzeciwcia³ przeciw recep-
torom M3 [70]. Jednak¿e nie udowodniono dotychczas
in vivo w³aœciwoœci oddzia³ywania tej surowicy z ludzki-
mi receptorami cholinergicznymi M3. Na przestrzeni lat
testowano ró¿ne metody oznaczeñ, w tym immunoflu-
orescencyjne, immunobloting, biblioteki bakteriofagów,
w celu wykrycia swoistych antygenów dla gruczo³ów œli-
nowych lub ³zowych cz³owieka; metody te mog³yby s³u-
¿yæ do wykrywania muskarynowych receptorów choli-
nergicznych. Tak czy inaczej, mo¿liwym jest, ¿e osoby
z ZS wytwarzaj¹ autoprzeciwcia³a przeciw receptorom
M3 zarówno w procesie pierwotnym, jak i w konsekwen-
cji tocz¹cego siê w gruczole procesu zapalnego. Nawet,
je¿eli przeciwcia³a te nie powoduj¹ zniszczenia recepto-
rów M3, mog¹ blokowaæ efektywn¹ stymulacjê recepto-
ra przez acetylocholinê. Znalezienie w œlinie pacjentów
z ZS autoprzeciwcia³ przeciw ludzkim receptorom mu-
skarynowym M3 potwierdzi³oby teoriê, ¿e zespó³ ten
nale¿y do grupy chorób autoimmunizacyjnych, takich jak
miastenia lub choroba Gravesa. Zespó³ Sjögrena móg³by
byæ wtedy skuteczniej leczony jako choroba komórek B
powstaj¹ca w wyniku oddzia³ywania swoistych autoprze-
ciwcia³. Przeciwnie bowiem, aktualne podejœcie do pato-
genezy/leczenia choroby nakierowane jest na nieprawi-
d³ow¹ odpowiedŸ komórek T w stosunku do autoanty-
genów, do której dochodzi w szczególnym mikroœrodo-
wisku cytokin i chemokin.

Agoniœci receptorów muskarynowych w leczeniu
pacjentów z zespo³em Sjögrena.

Zespó³ Sjögrena leczy siê zarówno miejscowo, jak
i ogólnie, jak to przedstawiono w tabeli III. Leczenie
miejscowe oczu polega na edukacji pacjenta (unikanie
suchego, wietrznego lub zadymionego œrodowiska) [71],
stosowaniu substancji nawil¿aj¹cych ga³kê oczn¹ [72],
punktowej okluzji [73, 74], podawaniu miejscowych kro-
pli steroidowych bez konserwantów [75], podawaniu
sztucznych „³ez” przygotowywanych z surowicy pacjenta
[76, 77] oraz miejscowym podawaniu kropli z cyklospo-
ryn¹ [78]. Leczenie suchoœci w ustach obejmuje inten-
sywne zabiegi higieniczne jamy ustnej, stosownie „sztucz-
nej œliny” i leczenie próchnicy oraz grzybic [79]. Lecze-
nie ogólnoustrojowe takimi lekami, jak kortykosteroidy
mo¿e zwiêkszyæ wydzielanie œliny, lecz jest zwi¹zane
z przewlek³ymi objawami ubocznymi, które przewa¿aj¹
nad korzyœciami wynikaj¹cymi z leczenia [80, 81]. Leki
ogólne obejmuj¹ce preparaty przeciwmalaryczne, meto-
treksat, cyklosporynê, azatioprynê i cyklofosfamid (tab.
III) s¹ u¿yteczne w przypadku wystêpowania w przebie-
gu choroby zapalenia stawów, zapalenia p³uc, zapalenia

nerek i objawów neurologicznych, jednak¿e ich dzia³a-
nie na wzrost wydzielania œliny lub ³ez jest stosunkowo
niewielkie [80].

Przedstawiony przegl¹d danych literaturowych skon-
centrowany jest na mo¿liwoœciach zastosowania pilokar-
piny i cewimeliny dla pobudzenia cholinergicznych re-
ceptorów muskarynowych. Mimo, i¿ pierwotnie przy-
puszczano, ¿e zwi¹zki te wywo³uj¹ korzystny efekt przez
przy³¹czanie siê do receptorów cholinergicznych M3 i po-
budzanie wydzielania wody, wiêkszoœæ ostatnich publi-
kacji wskazuje, ¿e istotne s¹ dodatkowe korzyœci wyni-
kaj¹ce z ³¹czenia siê tych preparatów z receptorami M1,
takie jak zapobieganie apoptozie czy zmniejszanie nisz-
cz¹cego dzia³ania cytokin prozapalnych [36].

Najwiêcej badañ u chorych z ZS przeprowadzonych
zosta³o z zastosowaniem pilokarpiny, jako ¿e zwi¹zek ten
jest dostêpny od ponad 100 lat. U pacjentów otrzymuj¹-
cych pilokarpinê szczytowe stê¿enie leku w osoczu
(15 g/mL) jest uzyskiwane 1,25 godziny po podaniu
dawki 5 mg. Stopieñ absorpcji zmniejsza³ siê, gdy lek
by³ podawany wraz z pokarmem. Pilokarpina elimino-
wana jest g³ównie z moczem, a jej okres pó³trwania
wynosi 0,76 godziny [82]. W pierwszym badaniu
przeprowadzonym przez Fox i wsp. [83] u 31 pacjentów
z ZS podawano chorym przez 5 miesiêcy chlorek pilo-
karpiny (5 mg kapsu³ki, trzy razy dziennie), a badanie
by³o randomizowane placebo w podwójnie œlepej próbie.
Co miesi¹c szacowano w obiektywnych pomiarach
wydzielanie g³ównych gruczo³ów œlinowych, subiektywne
uczucie wilgotnoœci w ustach, objawy uboczne zwi¹zane
z leczeniem oraz szereg parametrów fizjologicznych.
Pilokarpina istotnie nasila³a wydzielanie œliny u 21 z 31
pacjentów. Subiektywn¹ poprawê w odniesieniu do
uczucia suchoœci w ustach, poprawê mówienia, ¿ucia
i po³ykania zg³asza³o 27 pacjentów. Objawy uboczne,
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Tabela IV. Porównanie waœciwoœci cewimeliny i pilokarpiny (badania przedkliniczne)

Cewimelina Pilokarpina

Wch³anianie T
max

= 1,5 h T
max

= 1,25 h
Okres pó³trwania 90 min 20 min
Powinowactwo do receptorów muskarynowych M3 1,2 M a/ 4,6 M

a/ mierzone jako stê¿enie dla 50% zahamowania przy³¹czania [3H] quinuclidinyl benzilate do
transfekowanych komórek jajnikowych chiñskiego chomika

jakkolwiek czêste, by³y ³agodne i do zaakceptowania przez
pacjentów. Nie wykazano istotnych zmian w parame-
trach pracy uk³adu sercowo-naczyniowego czy innych
wskaŸnikach fizjologicznych. Jednak¿e mierzalny wzrost
wydzielania œliny obserwowano jedynie u 21 pacjentów,
co wskazuje na istnienie grupy osób, u których subiek-
tywna poprawa nie pokrywa siê z obiektywnym wzro-
stem wydzielania œliny. Tylko dwóch pacjentów zrezy-
gnowa³o z udzia³u w badaniach z powodu objawów
ubocznych [83]. Nie obserwowano narastania tolerancji
na agonistów receptorów muskarynowych. Zdziwienie
budzi fakt, ¿e odpowiedŸ w wydzielaniu œliny by³a bar-
dziej widoczna, ni¿ korzyœci dotycz¹ce objawów ze strony
oka, mimo ¿e cholinergiczne receptory muskarynowe
M3 obecne s¹ w zarówno w gruczo³ach œlinowych, jak
i w ³zowych. Tak, wiêc na obni¿on¹ odpowiedŸ na pilo-
karpinê ze strony gruczo³ów ³zowych musz¹ wp³ywaæ do-
datkowe czynniki; na przyk³ad nieznaczne ró¿nice w bu-
dowie receptorów cholinergicznych M3 w gruczo³ach
³zowych, mog¹ce wynikaæ z posttranslacyjnych modyfi-
kacji (tj. glikozylacji) domen zewn¹trzkomórkowych
receptorów M3, a zmiany te mog¹ wp³ywaæ na przy³¹-
czanie agonisty. Pomimo, i¿ nie ma dowodów na istnie-
nie takich zmian w gruczo³ach ³zowych, wykazano, ¿e
inne bia³ka mózgu maj¹ ró¿ne modyfikacje
posttranslacyjne w zakresie ich glikozylacji, co wynika
z uprzywilejowanego rozmieszczenia poszczególnych gli-
kozylotransferaz w poszczególnych tkankach. Z drugiej
strony, przy³¹czenie pilokarpiny do cholinergicznego
receptora muskarynowego M2 lub receptorów adrener-
gicznych na miejscowych naczyniach krwionoœnych
gruczo³u ³zowego dla wywo³ania skurczu naczyñ, mo¿e
niweczyæ pozytywny wp³yw zwi¹zany z pobudzeniem
receptorów muskarynowych M3.

Nastêpnie opublikowano dodatkowe badania, w któ-
rych stosowano pilokarpinê w leczeniu zarówno sucho-
œci jamy ustnej w ZS, jak i indukowanej napromienio-
waniem. W pilota¿owej próbie, w oparciu o któr¹ FDA
zatwierdzi³o pilokarpinê (Salagen) do leczenia, badania-
mi objêto 373 pacjentów z ZS [84], stosuj¹c u nich pilo-
karpinê w dawkach 2,5 i 5 mg przez 12 tygodni trzy razy
dziennie b¹dŸ podaj¹c placebo. Objawy oceniano w ba-
daniu kwestionariuszowym z zastosowaniem wizualnej
skali analogowej lub stosuj¹c ich kategoryzacjê. Istotnie
wiêkszy odsetek popraw uzyskano w grupie osób przyj-
muj¹cych 5 mg pilokarpiny w stosunku do grupy place-
bo (p≤0,01) w ca³oœciowej ocenie objawów suchoœci jamy
ustnej, oczu i innych objawów suchoœci (p≤0,05). W gru-
pie otrzymuj¹cej 2,5 mg pilokarpiny wykazano tenden-
cjê do poprawy, lecz efekt nie by³ tak widoczny, jak w gru-
pie otrzymuj¹cej 5 mg. Przep³yw œliny by³ istotnie wzmo-
¿ony dwa do trzech razy (p≤0,001) po podaniu pierwszej
dawki i utrzymywa³ siê podczas ca³ego, dwunastotygo-
dniowego leczenia [84]. Najczêstszym objawem ubocz-
nym by³o pocenie siê, nie zg³aszano natomiast ¿adnych
powa¿nych objawów ubocznych zwi¹zanych z lekiem.

Cewimelina, pierwotnie opisywana w literaturze
neurologicznej jako AF102B, terapeutyk stosowany
w chorobie Alzheimera, jest strukturalnie pierœciennym
analogiem acetylocholiny (ryc. 3) [36, 85]. Lek ten opi-
sywano równie¿ w literaturze jako SNI-2011 podczas
prac badawczych prowadzonych przez japoñsk¹ firmê
SnowBrand Pharmaceutical Co. W USA jest
przepisywany w leczeniu suchoœci w ustach u pacjentów
z zespo³em Sjögrena pod nazw¹ Evoxac. Mimo, i¿
cewimelina oryginalnie przeznaczona by³a do
pobudzania receptorów cholinergicznych M1 [86-88],
wczesne stwierdzenie w trakcie badañ II fazy nad
chorob¹ Azheimera jej wp³ywu na wydzielanie œliny
doprowadzi³o do wykrycia zdolnoœci do pobudzania
przez ten zwi¹zek zarówno receptorów M3 jak i M1,
a w konsekwencji jej zastosowanie w chorobie Sjögrena
[89]. Dane kliniczne dotycz¹ce pobudzania wydzielania
œliny przez cewimelinê nie zosta³y jeszcze opublikowane,
lecz s¹ dostêpne w materia³ach informacyjnych firmy
farmaceutycznej [90]. Wyniki badañ nad wzrostem
wydzielania œliny i ³ez by³y równie¿ prezentowane
w formie streszczeñ [89,91]. W prowadzonej przez
6 tygodni randomizowanej, podwójnie œlepej i kontro-
lowanej placebo próbie obejmuj¹cej 75 pacjentów z ZS,
o œrednim wieku 53,6 lat, podawanie trzy razy dziennie
30 mg cewimeliny powodowa³o statystycznie istotn¹
ogóln¹ poprawê objawów [90]. W grupie tej 76%
pacjentów zg³asza³o znaczn¹ lub bardzo znaczn¹ ogóln¹
poprawê suchoœci ust w porównaniu do 35% osób w gru-
pie otrzymuj¹cej placebo. Podniesienie dawki leku do
60 mg trzy razy dziennie nie powodowa³o dodatkowych
korzyœci i w nastêpnych amerykañskich badaniach utrzy-
mano dawkê 30 mg podawan¹ trzy razy dziennie [90].

Porównanie pilkokarpiny i cewimeliny

Nie przeprowadzono dotychczas prac, w których po-
równano by wprost dzia³anie pilokarpiny i cewimeliny
u osób z ZS w badaniu z podwójnie œlep¹ prób¹. Jednak-
¿e z badañ farmakokinetycznych wyraŸnie wynika, ¿e ce-
wimelina ma d³u¿szy okres pó³trwania ni¿ pilokarpina
(odpowiednio 1,5 ± 1 h i 0,76 h) [90-92].

Gdy porównywano pilokarpinê i cewimelinê u szczu-
rów i psów pod wzglêdem zakresu dawki, która wywo³u-
je podobnie nasilone pobudzenie wydzielania œliny, wy-
dzielanie indukowane przez cewimelinê trwa³o od 1,4
do 1,8 razy d³u¿ej (szczury) i 2 razy d³u¿ej (psy), ni¿
w przypadku pilokarpiny. Poziom leku w cytoplazmie



58 Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), 49-63

wystarczaj¹cy do nasilenia wydzielania œliny o 0,4 ml/min
lub wiêcej utrzymywa³ siê przez ponad 90 min. w przy-
padku cewimeliny w porównaniu do poni¿ej 20 min.
dla pilokarpiny [93]. W tym samym badaniu pilokarpina,
w odró¿nieniu do cewimeliny powodowa³a nadciœnienie,
przyspieszon¹ czynnoœæ serca, skurcz oskrzeli i biegun-
kê. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e te potencjalne objawy
uboczne w postaci nadciœnienia, skurczu oskrzeli, przy-
spieszonej czynnoœci serca nie stanowi³y istotnego pro-
blemu klinicznego osób z ZS leczonych pilokarpin¹
podczas ostatnich kilku lat, w czasie których lek by³ do-
stêpny. G³ównym ograniczeniem w zastosowaniu
zarówno piolokarpiny, jak i cewimeliny u osób z ZS
pozostaje pocenie siê, choæ w leczeniu cewimelin¹ mo¿e
ono byæ trochê ³atwiej kontrolowane przez obni¿enie
dawki. Zmniejszenie dawki cewimeliny pozwala na osi¹-
gniêcie akceptowanego przez pacjentów kompromisu
odnoœnie wydzielania œliny (bez nadmiernego pocenia
siê), z powodu bardziej stopniowego pocz¹tku dzia³ania
oraz d³u¿szego czasu utrzymywania siê efektu klinicz-
nego po podaniu leku [90, 92]. Dla porównania, w przy-
padku pilokarpiny czêsto trudno jest ustaliæ odpowied-
ni¹ dawkê u chorych z ZS pozwalaj¹c¹ na utrzymanie
korzyœci p³yn¹cych ze wzrostu wydzielania œliny (bar-
dziej gwa³towny pocz¹tek dzia³ania i krótszy czas dzia-
³ania), lecz jednoczeœnie nie powoduj¹cej nasilonego po-
cenia siê. Teoretycznie problem ten mo¿na rozwi¹zaæ
poprzez wprowadzenie kapsu³ek uwalniaj¹cych zawar-
toœæ w odstêpach czasu z szerszym zakresem dostêpnych
dawek.

Uwa¿a siê, ¿e prowokowanie nawyku ¿ucia u szczu-
rów stanowi model choroby Parkinsona i wi¹¿e siê ze
stymulacj¹ cholinergicznych receptorów muskarynowych
M4. Cewimelina nie pobudza nawyku ¿ucia u szczurów,
nawet w dawce 100 razy wiêkszej od tych, które s¹ efek-
tywne w leczeniu zaburzeñ pamiêci w ró¿nych modelach
choroby Alzheimera. Dla porównania, pilokarpina wy-
wo³uje nawyk ¿ucia w niskich dawkach w wyniku pobu-
dzania receptorów cholinergicznych M4 [87]. Tak, wiêc
dla klinicystów istotne jest ostro¿ne stosowanie agoni-
stów receptorów muskarynowych, które mog¹ wywo³y-
waæ d³ugotrwa³e skutki uboczne w wyniku pobudzania
dodatkowych receptorów w oœrodkowym uk³adzie ner-
wowym.

Powinowactwo do receptorów M3 jest oko³o cztery
razy wiêksze dla cewimeliny, ni¿ dla pilokarpiny, co usta-
lono w przypadku b³ony gruczo³ów pod¿uchwowych/
podjêzykowych szczurów. Cewimelina ma od 10 do 100
razy mniejsze dzia³anie pobudzaj¹ce receptory muska-
rynowe M2 i M4 w stosunku do pilokarpiny, w dawce
powoduj¹cej podobne pobudzenie receptorów M3 [94].

Cevimelina mo¿e równie¿ dzia³aæ protekcyjnie
w przypadku wyst¹pienia dysfunkcji/apoptozy gruczo-
³ów poprzez jej dzia³anie agonistyczne na receptory M1.
Na mysim modelu MLR/lpr zespo³u Sjögrena cewime-

lina wzmaga³a wydzielanie œliny. Co wiêcej, w gruczo-
³ach œlinowych wykazano nieznaczne odwrócenie zani-
ku tkanek po podaniu tego leku; efekt ten nie by³ obser-
wowany po podawaniu zwierzêtom pilokarpiny. Dodat-
kowo stymulacja receptorów M1 przez cewimelinê za-
pobiega³a, przez zahamowanie aktywacji kaspaz, apop-
tozie spowodowanej przez takie bodŸce, jak niedobór
czynników wzrostu [95]. Ponadto, pobudzenie przez ce-
wimelinê receptorów M1 hamuje drogê MAPK/ERK
indukowan¹ przez stres [95]. Poniewa¿ cewimelina ma
wiêksz¹ aktywnoœæ w stosunku do receptorów M1 ni¿
pilokarpina [37], skutki pobudzania receptorów M1
przez cewimelinê mog¹ byæ korzystne w stosunku do
dzia³ania CD95 i innych mechanizmów mediowanych
w gruczo³ach stymulowanych przez stres u chorych z ZS.

Inne skutki dzia³ania cewimeliny w porównaniu do
pilokarpiny

Wa¿n¹ rolê w patogenezie zespo³u Alzheimera od-
grywa tworzenie p³ytek amyloidu. Amyloid β (Aβ) mo¿e
byæ toksyczny dla neuronów, a jego tworzenie jest praw-
dopodobnie zmniejszane przez pobudzanie receptorów
cholinergicznych M1, wzrasta natomiast po pobudze-
niu receptorów M2 [87, 88, 97]. Cewimelina dziêki w³a-
œciwoœci pobudzania receptorów M1, mo¿e hamowaæ
tworzenie amyloidu β i pomaga w zachowaniu integral-
noœci neuronów, daj¹c efekt podobny do tego, jaki ma
czynnik wzrostu nerwów [97]. Mo¿e to byæ wynikiem
jej zdolnoœci do nasilania wydzielania rozpuszczalnego,
nieamyloidogenicznego bia³ka prekursorowego [87]. Na
przyk³ad u królików, u których sekwencja amyloidu β
jest identyczna jak u ludzi, cewimelina blokuje wytwa-
rzanie Aβ [96] poprzez nasilanie aktywnoœci β-sekreta-
zy i hamowanie α-sekretazy [97]. W ostatnim badaniu
u chorych na chorobê Alzheimera otrzymuj¹cych
cewimelinê, u 14 z 19 osób poziom β-amyloidu w p³y-
nie mózgowo-rdzeniowym by³ istotnie obni¿ony o 22%
[97]. Dla porównania poziom β-amyloidu w p³ynie
mózgowo-rdzeniowym nie zmienia³ siê po leczeniu in-
hibitorem acetylocholinoesterazy – fizostygmin¹ lub le-
kiem przeciwzapalnym – chydroksychlorochin¹ [97].
Wyniki te, w po³¹czeniu z korzystnym dzia³aniem
AF102B (cewimeliny) na funkcje poznawcze sugeruj¹,
¿e lek ten mo¿e mieæ znaczenie w przysz³oœci w leczeniu
zaburzeñ pamiêci zwi¹zanych z wiekiem u osób z ze-
spo³em Sjögrena.

Wnioski
Wytwarzanie œliny i ³ez wymaga integracji czynno-

œci uk³adu nerwowego, naczyniowego, hormonalnego
i zewn¹trzwydzielniczego, dlatego nie dziwi, ¿e zaburze-
nia w wytwarzaniu œliny i ³ez obecne w ZS aktualnie
uwa¿a siê za zwi¹zane z nieprawid³owoœciami w uk³adzie
neurohormonalnym i immunologicznym. Udowodniono,
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Piœmiennictwo

¿e zastosowanie agonistów receptorów muskarynowych,
takich jak pilokarpina i cewimelina, które dzia³aj¹
poprzez receptory M3 i M1, ma du¿¹ wartoœæ terapeu-
tyczn¹ w zmniejszaniu takich objawów, jak suchoœæ jamy
ustnej i oczu, wystêpuj¹cych w zespole Sjögrena. Poza
pobudzaniem czynnoœci wydzielniczej, stymulowanie
tych receptorów mo¿e byæ pomocne w zapobieganiu
apoptozie oraz optymalizowaæ czynnoœæ przetrwa³ych
komórek gruczo³owych.

Zespó³ Sjögrena mo¿e przebiegaæ z towarzysz¹cymi
zaburzeniami neurologicznymi dotycz¹cymi zarówno
uk³adu oœrodkowego, jak i obwodowego. Skargi na os³a-

bienie funkcji poznawczych s¹ czêste wœród pacjentów
z ZS i z regu³y obejmuj¹ trudnoœci w zapamiêtywaniu
i zaburzenia koncentracji. Je¿eli zaburzenia poznawcze
w przebiegu ZS s¹ wynikiem hypofunkcji w³ókien choli-
nergicznych oœrodkowego uk³adu nerwowego, zmiany te
mog¹ byæ leczone, z zasady agonistami receptorów mu-
skarynowych M1 [37]. Wydaje siê, ¿e cewimelina mo¿e
poprawiaæ niektóre nieprawid³owoœci poznawcze zwi¹za-
ne z zaburzeniami w oœrodkowym uk³adzie nerwowym
u chorych z ZS, jak równie¿ w innych chorobach autoim-
munizacyjnych, takich jak toczeñ rumieniowaty uk³ado-
wy czy fibromialgia.
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