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Rola eozynofila w chorobach alergicznych
i niealergicznych
Eozynofil jest komórk¹, która pe³ni kluczow¹ rolê w ró¿nych procesach patologicznych i fizjologicznych. Najbardziej typowymi schorzenimi, w jakich bierze udzia³
s¹ choroby atopowe, paso¿ytnicze, oraz zespo³y hypereozynofilowe (HES). Eozynofilia, czyli podwy¿szenie liczby eozynofilów we krwi obwodowej powy¿ej 500 w 1/
µl, lub powy¿ej 5% w rozmazie leukocytów wystêpuje zarówno w chorobach alergicznych jak i infekcyjnych, nowotworowych, autoimmunologicznych, odczynach
polekowych i innych. Wyró¿nia siê dwa g³ówne mechanizmy prowadz¹ce do eozynofilii: pierwszy-mediowany cytokinami wzrost ró¿nicowania i prze¿ywalnoci eozynofilów (extrinsic eosionophic disorders) w tym szlak Th2 zwi¹zany z cytokinami Il5, Il-4 i Il-13, szlak Th1 zwi¹zany z cytokinami IFN-g, Il-12, GM-CSF, szlak wewnêtrzny zwi¹zany z cytokinami Il-1, TNF, GM-CSF i drugi, to mediowana mutacj¹ ekspansja klonalna eozynofilów (intrinsic eosinophilic disorders). Poznanie odmiennych
patomechanizmów aktywacji eozynofilów mo¿e byæ pomocne w terapii i diagnostyce ró¿nicowej chorób z eozynofili¹. Nowe kierunki badañ wskazuj¹, ¿e zastosowanie przeciwcia³ monoklonalnych (mepolizumab, omalizumab) oraz inhibitora kinazy tyrozynowej (imatinib), mo¿e mieæ du¿e znaczenie w leczeniu eozynofilii i eozynofilowego zapalenia.

The role of eosinophils in allergic and non-allergic
inflammation
Eosinophil is the cell which plays a crucial role in different pathological and
physiological events. The atopic and parasitic disorders, as well as hipereosinophilic
syndrome (HES) are the most typical processes in which they take part. Eosinophilia,
that is the rise of number of eosinophiles in peripheral blood above 500 in 1 µl, or
above 5% in smear of leucocytes can exist both in allergic and infectious diseases.
It can exist as well as in neoplasmic and autoimmunological disorders, and in reactions to drugs. There are two major pathways that mediate eosinophilia: 1-cytokinemediated increased differentiation and survival of eosinophils (extrinsic eosionphilic
disorders) including Th2 route connected with cytokines IL-5, IL-4 and IL-13, Th1
route connected with cytokines IFN-g, IL-12, GM-CSF, internal route connected with
cytokines IL-1, TNF, GM-CSF. 2-mutation-mediated clonal expansion of eosinophil
(intrinsic eosinophilic disorders), The experience of different pathways that mediate eosinophilia may be helpful in the treatment and differential diagnosis. According to new research, monoclonal antibody therapy (mepolizumab, omalizumab) and
tyrosine kinase inhibitor therapy(imatinib) can play an important role in treatment
of eosinophilia and eosiophilic disorders.

Wstêp
Eozynofile, czyli granulocyty kwasoch³onne wystêpuj¹ u cz³owieka zarówno we krwi obwodowej, jak i w tkankach. Liczba eozynofilów kr¹¿¹cych we krwi jest kilkanacie razy ni¿sza od liczby
eozynofilów tkankowych [1,2]. Poziom eozynofilii u cz³owieka zmienia siê z wiekiem, por¹ dnia oraz zale¿y od czynników rodowiska zewnêtrznego, zw³aszcza ekspozycji na alergeny. Dobowe
wahania poziomu eozynofilii (ni¿szy rano, wy¿szy wieczorem)
maj¹ zwi¹zek z dobowym wahaniem poziomu kortyzolu (wy¿szy
rano) [3].
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Na powierzchni eozynofilów wykryto ekspresjê wielu cz¹steczek. Zalicza siê do nich receptory dla cytokin (IL-3R, IL-5R, GMCSFR), receptory dla chemokin (CCR1, CCR3), receptory dla
sk³adowych dope³niacza (C3aR, C5aR, CD35-ligand dla sk³adowych C3b i C4b), dla IgE (FceRI receptor wysokim powinowactwie, FceRII receptor o niskim powinowactwie), dla prostaglandyny PGD2 (DP, CRTH2) i wiele innych [4,7]. PGD2, która jest g³ównym produktem mastocytów, dzia³aj¹c poprzez te receptory zwiêksza uwalnianie eozynofilów ze szpiku oraz pobudza chemotaksje. Wykorzystanie antagonigonistów receptorów DP i CRTH2
mo¿e byæ pomocne w leczeniu schorzeñ przebiegaj¹cych z eozynofili¹ [5].
Wyró¿nia siê dwa stany aktywacji eozynofilów: aktywowane
EG1 tj., EG2-pozytywne (lekkie, hipodensyjne) oraz spoczynkowe EG1-pozytywne (typowe, normodensyjne). Pobudzone granulocyty kwasoch³onne maj¹ mniejsz¹ gêstoæ, mniej ziaren w
cytoplazmie oraz wy¿sz¹ aktywnoæ receptorów takich jak: CR1,
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CR3 (receptory dla sk³adowych dope³niacza), FceRII (receptor o
niskim powinowactwie dla IgE). Eozynofile lekkie przewa¿aj¹ u
pacjentów z chorobami alergicznymi [4,6]. Istotnym markerem aktywnoci granulocytów kwasoch³onnych jest równie¿ CD69, którego ekspresja wzrasta na eozynofilach uczestnicz¹cych w procesach alergicznych.
Aktywne eozynofile ulegaj¹ degranulacji. Z przeprowadzonych
badañ dowiadczalnych wynika, ¿e degranulacja eozynofilów zachodzi trzema drogami. Pierwszy mechanizm, to uwalnianie nekrotyczne, czyli uwalnianie ca³ej zawartoci ziaren przez uszkodzon¹ b³onê komórkow¹. Drugi sposób to czêciowa degranulacja, której towarzyszy niewielkiego stopnia uszkodzenie komórki.
Trzecia droga, to z³o¿ona egzocytoza, podczas której ziarnistoci
zlewaj¹ siê ze sob¹, a nastêpnie zostaj¹ uwolnione do rodowiska poprzez wiele ma³ych otworów w b³onie komórkowej. Z badañ Erjefalt i wsp. wynika, ¿e czêciowa degranulacja jest podstawowym sposobem uwalniania zawartoci ziaren eozynofilów
u osób z chorobami alergicznymi [8].
W procesach alergicznych eozynofil pe³ni funkcjê nie tylko
komórki efektorowej, ale tak¿e regulatorowej [9].
W warunkach fizjologicznych eozynofil jest komórk¹ obronn¹
organizmu. Aktywowany eozynofil uwalnia miêdzy innymi: g³ówne bia³ko zasadowe (MBP  Major Basic Protein), eozynofilowe
bia³ko kationowe (ECP  Eosinophil Cationic Protein), neurotoksynê eozynofilow¹ (EDN/EPX  Eosinophil Derived Neurotoxin),
peroksydazê eozynofilow¹ (EPO  Eosinophil Peroxdase), Te bia³ka bior¹ udzia³ w niszczeniu paso¿ytów , bakterii, wirusów, komórek nowotworowych. Bêd¹c bogatym ród³em czynników pobudzaj¹cych fibrogeneze, szczególnie TGF, bierze udzia³ w procesach naprawczych, jak gojenie ran. Eozynofil ma w³aciwoci immnomoduluj¹ce. Wynikaj¹ one z produkcji cytokin o profilu Th1
(IL-12, INF-gamma), Th2 (IL-4, IL-5, IL-13), a tak¿e limfocytów Tregulatorowych (IL-10, TGF-beta), przez co utrzymuje równowagê pomiêdzy aktywnoci¹ poszczególnych subpopulacji limfocytów. Ponadto bierze udzia³ w inaktywacji mediatorów mastocyta,
a poprzez PGE2, hamuje degranulacjê tej komóki.
W warunkach ptologicznych nadmiernie zaktywowany eozynofil niszczy komórki organizmu oraz powoduje w³óknienie i przebudowê substancji miêdzykomórkowej. Procesy te prowadz¹ do
nieodwracalnego uszkodzenia struktury i funkcji narz¹dów, np.
zjawiska remodelingu zachodz¹cego w obrêbie oskrzeli u chorych na astmê oskrzelow¹ [10]. Poprzez zaburzenia funkcji immunomodulacyjnych mo¿e przyczyniaæ siê do powstawania chorób z autoagresji.
Budowa eozynofila
Eozynofil ma dwup³atowe j¹dro oraz 100-200 ziarnistoci w
cytoplazmie:
1) ziarnistoci du¿e, specyficzne (wtórne)  w ich rdzeniu znajduje siê MBP, w macierzy: ECP, EDN, EPO;
2) ziarnistoci ma³e  zawieraj¹ kwasn¹ fosfatazê, arylosulfatazê oraz enzymy  prekursory syntezy mediatorów;
3) specyficzne mikroziarnistoci (pierwotne)  zawieraj¹ lizofosfolipazê  g³ówny sk³adnik kryszta³ów Charcot-Leydena [11].
Bia³ka swoiste dla eozynofilów wykorzystuje siê jako markery
ich aktywnoci. Dotyczy to zw³aszcza poziomu ECP w surowicy,
a obliczenie wskanika ECP/Eo (Eo  poziom eozynofilii w surowicy) jest wyk³adnikiem aktywnoci pojedynczego eozynofila [12].
Cykl ¿yciowy eozynofila i jego mechanizmy aktywacji
Eozynofile ró¿nicuj¹ siê z hematopoetycznej komórki pnia w
szpiku kostnym g³ównie pod wp³ywem GM-CSF, IL-3 i IL-5 i tu
pozostaj¹ 4-5 dni. Po wydostaniu siê ze szpiku kostnego spêdzaj¹ we krwi obwodowej doæ krótki czas, albowiem ich okres pó³trwania (T1/2) wynosi jedn¹ dobê. Po up³ywie tego czasu eozynofile mog¹ zostaæ aktywowane i przejæ do tkanek, aby pe³niæ swoj¹ immunologiczn¹ funkcjê. Z krwi wychwytywane s¹ dziêki ekspresji cz¹stki adhezyjnej na komórkach naczyñ krwiononych
VCAM-1, która ³¹czy siê z cz¹stk¹ adhezyjn¹ obecn¹ m.in. na
eozynofilach VLA-4, co warunkuje wybiórczy nap³yw g³ównie eozynofilów do narz¹du objêtego procesem chorobowym (tabela II)
[13,14]. Ekspresja cz¹stek adhezyjnych jest regulowana przez
wiele czynników. Badania Wong i wsp. wykaza³y, ¿e leptyna zwiêksza ekspresjê cz¹stek ICAM-1 i CD18, kluczowych dla transmigracji eozynofilów do miejsc, w których tocz¹ siê procesy zapal54

Tabela I
Schorzenia z eozynofili¹.
Disorders with eosinophilia.
 choroby alergiczne
 zaka¿enia paso¿ytnicze (schistosomatoza, wêgorczyca,
toksokaroza, trychinoza, filarioza, b¹blowica, w¹grzyca,
inf. têgoryjcem dwunastnicy)
 polekowa (jodki, aspiryna, sulfonamidy, nitrofurantoina,
ampiciliny, cefalosporyny)
 niedobory immunologiczne (zespó³ Joba, przewlek³a
choroba ziarniniakowa)
 kolagenozy (RZS, guzkowe zapalenie naczyñ, eozynofilowe
zapalenie powiêzi)
 nowotwory z³oliwe (choroba Hodgkinana, przewlek³a
bia³aczka szpikowa, rak p³uc, ¿o³¹dka, trzustki, jajników
i macicy)
 zespo³y hipereozynofilowe (z.Loeflera, zapalenie wsierdzia
Loeflera, bia³aczka eozynofilowa, z. idiopatycznej
eozynofili  50000-100000/ µl)
Tabela II
Wp³yw cytokin na ekspresjê cz¹steczek adhezyjnych ródb³onka
naczyñ.
Influence of cytokines on expression of endothelium adhesive
molecules

Cz¹stki adhezy jne
ródb³onka naczy ñ

Czy nniki akty w uj¹ce

Kom órki ulegaj¹ce adhezji

Selekty na P

histam ina, trom bina

neutrofile, eozy nofile

Selekty na E

IL-1, TNF

leukocy ty

ICAM -1

IL-1, TNF, IFN-g

leukocy ty (LFA-1,2)

IL-4,5,13, Il-1, TNF, IFN-g

lim focy ty, eozy nofile
m astocy ty (VLA-4)

VCAM -1

Tabela III
Substancje wytwarzane przez eozynofile.
Substances produced by eosinophiles.

Bia³ka zasadow e

ECP, M BP, EDN/EPX, EPO

Enzy m y

lizofosfolipaza, fosfolipaza D, ary lsulfataza, histam inaza,
katalaza, niespecy ficzna esteraza, kw ana fosfataza,
heksozam inidaza, elastaza, kolagenaza IV i inne

Cy tokiny

ty pu Th2: Il-4, Il-5, Il-6, Il-13;
ty pu Th1: Il-12, IFN-gam m a;
im m unoregulacy jne: IL-10, TGF-b , Il-18;
chem okiny : Il-8, RANTES, eotaxin, M IP-1alfa;
inne: IL-1a, IL-2, IL-3, IL-16, GM -CSF,
TGF-alfa, TNF-a

Zw i¹zane z b³onam i
kom órkow y m i:

LTC4, LTB4, PAF, 15-HETE, PGE1, PGE2, TXB2

Reakty w ne produkty
oksy dacji tlenow ej:

nadtlenek w odoru, anion nadtlenku,
rodniki hy droksy low e

Tabela IV
Funkcje obronne i immunomoduluj¹ce eozynofila.
Defensive and immunomodulatory functions of eosinophil.
 Niszczenie paso¿ytów  w czasie bezporedniego kontaktu
eozynofila z paso¿ytem nastêpuje degranulacja
eozynofila i uwolnienie bia³ek polikationowych, które
dezintegruj¹ b³onê paso¿yta powoduj¹c jego
zniszczenie.
 Niszczenie bakterii, wirusów, komórek nowotworowych
 EPO, wolne rodniki tlenowe, IFN-gamma
 Gojenie siê ran  proliferacja fibroblastów, wzrost syntezy
i zahamowanie degradacji kolagenu.
 Immunomodulacja  wp³yw na limfocyty, dezaktywacja
mediatorów:
histaminaza  dezaktywuje histaminê,
EPO  leukotrieny,
fosfolipaza D  PAF,
MBP i ECP dezaktywuj¹ heparynê,
PGE2  hamuje degranulacjê mastocyta.
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Tabela V
Rola eozynofilów w uszkodzeniu tkanek.
Role of eosinophiles in tissue damage.
 W³óknienie  proliferacja fibroblastów pod wp³ywem TGF-alfa,
stymulacja kolagenu przez ECP
 Zakrzepy naczyniowe  wzrost aktywnoci czynnika XII,
wzrost aktywnoci p³ytek  MBP, EPO
 Uszkodzenie tkanek:
MBP  (Major Basic Protein)  uszkodzenie nab³onka
oskrzelowego: os³abienie, b¹d ustanie ruchu
rzêsek, z³uszczenie komórek i zniszczenie
aparatu rzêskowego a¿ do ca³kowitej destrukcji
warstwy nab³onka i ods³oniêcia b³ony podstawnej
ECP  (Eosinofil Cationic Protein)  uszkodzenie
nab³onka oskrzelowego, dzia³a prokoagulacyjnie,
hamuje proliferacjê limfocyta T, indukuje
uwalnianie histaminy z bazofilów
EPO  (Eosinophil Peroxidase)  powstaj¹cy pod jej
wp³ywem anion kwasu podchlorawego uszkadza
b³onê komórkow¹ mastocytów i uwalnia ich
mediatory
EDN/EPX  (Eosinophil-Derived Neurotoksin/
Eosinophil Protein X)  dzia³a toksycznie na
tkankê nerwow¹, ponadto hamuje proliferacjê
limfocytów T
Tabela VI
Bardziej lub mniej prawdopodobne przyczyny eozynofilii.
Likely and less likely causes of eosinophilia on the basis of
absolute eosinophil count.
Praw dopodobne przy czy ny

M niej praw dopodobne przy czy ny

£agodna eozy nofilia (0,7-1,5xX 109/L)
Choroby atopow e
Astm a atopow a
Reakcja na leki
Choroby paso¿y tnicze
Zaw odow e choroby p³uc

Now otw ory niehem atologiczne
Choroby ¿o³¹dkow o-jelitow e
Choroby skóry
Choroby infekcy jne
Przew lek³a dializoterapia
Radioterapia
Niedobory odpornoci

Um iarkow ana eozy nofilia (1,5-5 x 109/L)
Choroby paso¿y tnicze
Astm a nieatopow a
Reakcja na leki
P³ucny zespó³ eozy nofilow y

Poly arteritis nodos
Inne kolagenoz
Now otw ory niehem atologiczne
Zespó³ hipereozy nofilow y

Ciê¿ka eozy nofilia (>5 x 109/L)
Choroby paso¿y tnicze
Zespó³ hipereozy nofilow y

Hem atologiczne choroby now otw orow e
Now otw ory niehem atologiczne

ne. Hamuje natomiast ekspresje ICAM-3, która wystêpuje zw³aszcza na powierzchni eozynofilów spoczynkowych. Ta obserwacja
jest pomocna w zrozumieniu patomechanizmu chorób alergicznych u pacjentów z oty³oci¹ [15].
Wed³ug Alam i wsp. aktywacja eozynofila zachodzi na trzech
drogach. Najbardziej znan¹ jest droga z udzia³em limfocytów Th2
i jest zwi¹zana z wydzielaniem przez nie w g³ównej mierze IL-5.
Jest to droga charakterystyczna dla schorzeñ atopowych. Nad
istnieniem innych dróg aktywacji zaczêto siê zastanawiaæ, kiedy
odkryto, ¿e przeciwcia³a anty-IL-5 /mepolizumab/ dzia³aj¹ na eozynofile tylko w niektórych schorzeniach i/lub tylko w niektórych fazach tych schorzeñ i/lub tylko w niektórych narz¹dach [16,17].
Drug¹, ju¿ mniej czêst¹ drog¹ aktywacji jest droga z udzia³em
limfocytów Th1 i wydzielanym przez nie INF-gamma oraz Il-12,
GM-CSF. Jest to droga specyficzna dla infekcji wirusowych, reakcji alergicznych typu wyprysku kontaktowego, chorób autoimmunizacyjnych i innych schorzeñ rozwijaj¹cych siê z udzia³em tych
cytokin. Ostatni¹ poznan¹ drog¹ aktywacji eozynofila jest droga z
udzia³em IL-1 i TNF. Cytokiny te s¹ uwalniane z fagocytów g³ównie w infekcjach paso¿ytniczych, bakteryjnych, a tak¿e pod wp³ywem dzia³ania toksyn, czy te¿ cia³a obcego. Wspomniane cytokiny zwiêkszaj¹ ekspresje VCAM-1 na komórkach ródb³onka, co
warunkuje wychwyt eozynofilów z krwi obwodowej, ale nie s¹ jeAlergologia  Immunologia 2007 tom 4 numer 3-4

dynymi substancjami bêd¹cymi aktywatorami tych komórek we
wspomnianych szlakach aktywacyjnych (rycina 1) [17]. Simon i
wsp. proponuj¹ now¹ klasyfikacje schorzeñ przebiegaj¹cych z
eozynofili¹. Wyró¿niaj¹ eozynofiliê mediowan¹ przez cytokiny oraz
mediowan¹ przez mutacjê multi- lub pluri-potencjalnej hematopoetycznej komórki macierzystej pnia (rycina 1) [18].
Za chemotaksjê eozynofilów odpowiedzialne s¹ te¿ czynniki
wzrostu komórek pnia (GM-CSF), czynniki powoduj¹ce ró¿nicowanie komórek prekursorowych, czynniki zwiêkszaj¹ce prze¿ywalnoæ komórek oraz cytokiny zwiêkszaj¹ce ekspresjê ró¿nych
typów receptorów komórkowych i cz¹steczek adhezyjnych [14].
Dotyczy to równie¿ wspomnianej ju¿ leptyny, cytokiny produkowanej przez adipocyty [15].
W tkankach eozynofile prze¿ywaj¹ zwykle 2-5 dni. W warunkach fizjologicznych najwiêcej tych komórek obecnych jest w jelitach, w drogach oddechowych ma³o, a w skórze nie ma ich wcale
u osób zdrowych. Jednak czas prze¿ycia eozynofilów mo¿e siê
wyd³u¿yæ do kilku tygodni, je¿eli dojdzie do ich aktywacji w obrêbie narz¹du objêtego procesem zapalnym [1]. Wraz z dojrzewaniem eozynofila zmienia siê ekspresja cz¹stek powierzchniowych,
w tym tak¿e receptorów dla PGD2 (DP oraz CRTH2). Eozynofile
wyizolowane z krwi obwodowej posiadaj¹ mniejsz¹ iloæ receptorów DP ni¿ CRTH2. Poziom ekspresji tych receptorów na powierzchni puli szpikowej eozynofilów jest natomiast prawie jednakowy [19].
Apoptoza eozynofila
Sposobem fizjologicznym pozbywania siê eozynofilów przez
ustrój jest ich apoptoza, czyli naturalna, cicha (bez aktywacji
odczynu zapalnego) mieræ komórki. Proces ten odbywa siê tzw.
drogami aktywnymi i pasywnymi. Poznane s¹ dwie drogi aktywne, z których jedna polega na aktywowaniu uniwersalnego
dla populacji leukocytów receptora Fas, a druga na aktywowaniu
receptora CD69. Drogi pasywne apoptozy, s¹ zwi¹zane g³ównie z obni¿eniem poziomu IL-3, IL-5 i GM-CSF, czyli g³ównych
czynników wzrostu dla eozynofila [14].
W warunkach patologicznych (np. astma oskrzelowa) i w pewnych stanach fizjologicznych mo¿e nast¹piæ wyd³u¿enie ¿ycia
eozynofila poprzez zahamowanie naturalnego procesu apoptozy.
W hamowaniu bior¹ udzia³ przede wszystkim ju¿ wspomniane
czynniki wzrostu (IL-3, 5 i GM-CSF), które m.in. zwiêkszaj¹ ekspresjê genów hamuj¹cych apoptozê bcl-2 i bcl-xL [20]. Czynniki
te mog¹ byæ wydzielane przez limfocyty Th2 jak i przez same
eozynofile. Autokrynne wydzielanie w³asnych czynników wzrostowych (IL-3 i GM-CSF) t³umaczy siê ³¹czeniem receptora VLA-4
na eozynofilach z fibronektyn¹ macierzy zewn¹trzkomórkowej [14].
Oprócz tych mechanizmów naturaln¹ reakcjê apoptotyczn¹ eozynofila mo¿na przerwaæ przez podwy¿szenie stê¿enia tlenku azotu (NO), do czego dochodzi w przebiegu astmy oskrzelowej. NO
przerywa sygnalizacjê mediowan¹ poprzez receptor Fas [21].
Znaczenie eozynofilów w fizjologii i patologii cz³owieka
Aktywowany eozynofil uwalnia m.in.: ECP, EDN, EPO i MBP.
Te bia³ka maj¹ charakter destrukcyjny i w zapaleniu alergicznym
bior¹ udzia³ w niszczeniu tkanek (np. uszkadzaj¹ nab³onek oskrzeli
w przebiegu astmy oskrzelowej). Dzia³anie patologiczne eozynofila sprowadza siê przede wszystkim do wytwarzania tych substancji powoduj¹cych np. w astmie oskrzelowej uszkodzenie dróg
oddechowych w procesie remodellingu [22-25]. Badania chorych
z zespo³em hipereozynofilowym (poziom eozynofilii powy¿ej 1500/
µl, utrzymuj¹cy siê przez szeæ kolejnych miesiêcy, z uszkodzeniem narz¹dów wewnêtrznych zale¿nym od eozynofilii oraz przy
wykluczeniu innych przyczyn) wykaza³y, ¿e najczêciej uszkadzanymi narz¹dami s¹ odpowiednio:
1) skóra  zmiany o charakterze wysypki, obrzêku naczynioruchowego,
2) serce  zmiany o typie endocarditis z przyciennymi zakrzepami oraz obwodowymi zatorami pochodzenia sercowego,
kardiomiopatia restrykcyjna spowodowana w³óknieniem endomiocardium,
3) p³uca  przewlek³y kaszel, nadreaktywnoæ oskrzeli, choroby restrykcyjne z naciekami tkanki p³ucnej,
4) system nerwowy  zaburzenia poznawcze, obwodowe zaburzenia czucia, deficyty ruchowe [26].
Substancje uwalniane przez eozynofile bior¹ równie¿ udzia³
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MECHANIZMY PROWADZ¥CE DO EOZYNOFILII
1.MEDIOWANY CYTOKINAMI WZROST RÓ¯NICOWANIA I
2.MUTACJA MULTI- LUB PLURIPRZE¯YCIA EOZYNOFILA
POTENCJALNEJ
HEMATOPOETYCZNEJ KOMÓRKI
MACIERZYSTEJ SZPIKU (18)

Mechanizm eozynofilowego zapalenia (wg R.Alam, J.Allergy Clin. Immunol.2004,113,1)
Mechanisms of eosinophilic inflammation (R.Alam, J.Allergy Clin. Immunol.2004,113,1)
Rycina 1
G³ówne mechanizmy prowadz¹ce do eozynofilii.
Major pathways that mediate eosinophilia.

w szeroko pojêtej immunoregulacji. S¹ to: TGF-alfa i beta, heparin-binding EGF, PDGF-beta, naczyniowo-ródb³onkowy czynnik
wzrostu, cytokiny typowe dla limfocytów Th1 i Th2 i wiele innych
(tabela III). Ponadto eozynofile wp³ywaj¹ na aktywnoæ limfocytów, a tak¿e s¹ zaanga¿owane w procesy prezentacji antygenu
[27-29].
Nale¿y podkreliæ, ¿e aktywowany eozynofil jest komórk¹
obronn¹ organizmu i bierze udzia³ w niszczeniu paso¿ytów, bakterii, wirusów, komórek nowotworowych, a tak¿e w procesach
naprawczych jak gojenie siê ran [30-32]. Jego w³aciwoci immunomoduluj¹ce wynikaj¹ z inaktywacji mediatorów mastocyta, a
poprzez PGE2, hamowania degranulacji tej komórki, a tak¿e wp³ywu na aktywnoæ limfocytów (tabela IV). W warunkach fizjologicznych po spe³nieniu swojej funkcji obronnej, eozynofil ulega
cichej mierci czyli apoptozie. Cia³ka apoptotyczne, tj. otoczone
b³on¹ komórkow¹ organella apoptotycznego eozynofila s¹ fagocytowane przez makrofagi, które w tym procesie nie wydzielaj¹
cytokin prozapalnych. Tym sposobem, przy nie zaburzonej homeostazie ustrojowej, dochodzi do samoistnego wyganiêcia odczynu zapalnego, a eozynofil po spe³nieniu swojej funkcji obronnej, nie uszkadza tkanek narz¹dów objêtych procesem chorobowym [9].
Destrukcyjny efekt substancji uwalnianych przez eozynofila
ujawnia siê wtedy, gdy komórka ta jest przewlekle aktywowana
przez cytokiny proeozynofilowe i czas jej prze¿ycia w tkankach
wyd³u¿a siê do kilku tygodni. W tym okresie eozynofil produkuje
bia³ka zasadowe, a nastêpnie ulega martwicy. Z rozpadaj¹cego
martwiczego eozynofila do tkanek przedostaj¹ siê substancje
zwi¹zane z ziarnistociami, a tak¿e wolne rodniki tlenowe. Ponadto lokalne makrofagi aktywnie fagocytuj¹ martwicze czêci
komórki wydzielaj¹c cytokiny prozapalne (IL-1, TNF i nne) i tym
sposobem nasilaj¹ odczyn zapalny. W nastêpstwie tego procesu
dochodzi do uszkodzenia tkanek, w³óknienia, remodelingu oraz
zakrzepów naczyniowych (tabela V) [11,14].
Pobudzenie apoptozy eozynofila w leczeniu
eozynofilowego zapalenia
Skutecznoæ terapii zale¿y od rozpoznania jednostki chorobowej, której towarzyszy eozynofilia oraz zastosowania najw³aciwszego dla niej schematu leczenia
Klasyfikacja eozynofilii: ³agodna, umiarkowana, ciê¿ka jest
pomocna przy ustalaniu prawdopodobnej przyczyny schorzenia
(tabela VI) [3].
Obecnie istniej¹ ró¿ne metody leczenia chorób przebiegaj¹cych z eozynofili¹.
Badania przeprowadzone u chorych na EE (Eosinophilic Eso56

phagitis) wskazuj¹ du¿¹ rolê terapii przy pomocy przeciwcia³ antiIL-5 (mepolizumab). Prowadzi ona do obni¿enia poziomu eozynofilii oraz redukuje liczbê eozynofilów tkankowych u pacjentów z
eozynofilowym zapaleniem narz¹dów [33]. Przeciwcia³a anti-IgE
(omalizumab) s¹ skuteczne w leczeniu EGIDs (Eosinophilic Gastrointestinal Disorders). Subiektywne objawy zmniejszaj¹ siê, a
liczba eozynofilów, komórek FceR1(+) oraz poziom IgE ulega obni¿eniu [34]. Badania Tang i wsp. wykaza³y zmniejszenie nacieku
zapalnego, nadreaktywnoci dróg oddechowych oraz przesuniêcie profilu cytokin z Th2 do Th1 dziêki aktywnej immunizacji przy
u¿yciu ksenogenicznej szczepionki IL-5 [35].
W wariancie mieloidalnym zespo³u hipereozynofilowego (fuzja genów FIPILI oraz PDGFRA na ramieniu d³ugim chromosomu
czwartego, prowadz¹ca do nadmiernej aktywnoci kinazy tyrozynowej) zastosowano skuteczne leczenie inhibitorem kinazy tyrozynowej  imatinib [26]. Jest ono równie¿ pomocne w terapii wariantu limfoidalnego, leczonego g³ównie steroidoterapi¹.
Standardow¹ terapi¹ astmy jest stosowanie glikokortykosteroidów, które zmniejszaj¹ autokrynn¹ produkcjê GM-CSF i przez
to zwiêkszaj¹ odsetek eozynofilów pope³niaj¹cych samobójstwo
na drodze apoptozy [20,21]. Glikokortykosteroidy zwiêkszaj¹ ekspresje genów proapoptotycznych: bax, bcl-xs. Anerson i wsp.
wykazali, ¿e deksametazon po po³¹czeniu ze swoim receptorem
przyspiesza procesy apoptozy w eozynofilach. Badacze ci stwierdzili dodatkowo, ¿e ten sam lek jest równoczenie silnym inhibitorem apoptozy neutrofilów [20]. Walsh i wsp. zaobserwowali, i¿
prze¿ywalnoæ eozynofilów hodowanych na fibronektynie by³a
obni¿ona, przy fizjologicznym stê¿eniu deksametazonu, jako wynik zahamowania autokrynnej produkcji GM-CSF przez te komórki
Ostatnie prace przynios³y bardzo przekonywuj¹ce dowody, ¿e
apoptoza jest wa¿nym mechanizmem klirensu eozynofilów w astmie [36]. Wooley i wsp. badali morfologiê eozynofilów w próbkach plwociny pobranych od pacjentów podczas zaostrzenia astmy i ponownie po dwóch tygodniach leczenia glikokortykosteroidami. Leczenie powodowa³o poprawê czynnoci dróg oddechowych i
zmniejszenie eozynofilowego zapalenia, a proporcja apoptotycznych eozynofilów by³a znamiennie zwiêkszona po leczeniu [37].
D³ugoæ ¿ycia eozynofila jest równie¿ skracana przy pomocy
teofiliny i makrolidów. Teofilina nie ma jednak wp³ywu na receptory Fas, tylko na zmniejszenie ekspresji bia³ka Bcl-2 [38]. Adachi
T. i wsp. hodowali eozynofile winki morskiej w obecnoci lub bez
IL-5 i oceniali zdolnoæ glukokortykosteroidów, teofiliny i makrolidów do indukowania ich apoptozy. Oznaczano procent ¿ywych
komórek po trzech dniach hodowli. Wyniki ich badañ wskazuj¹, i¿
leki te wyzwalaj¹ apoptozê eozynofilów, a ich wp³yw na prze¿ycie
tych komórek by³ znamienne wiêkszy przy mniejszych stê¿eniach
E. Czarnobilska i wsp.

IL-5 [38]. Kozo Yasui i wsp. próbowali okreliæ mechanizm w jakim teofilina skraca prze¿ycie granulocytów (neutrofile, eozynofile) stymulowanych GM-CSF i IL-5. Udowodnili, ¿e nie mia³a ona
wp³ywu na ekspresjê receptora Fas na eozynofilach, natomiast
powodowa³a spadek ekspresji bia³ka Bcl-2 [49]. Nedokromil sodu
pochodne sulfonylomocznika, przeciwcia³a anty-Fas i mepolizumab (przeciwcia³a anty-IL-5) równie¿ skracaj¹ prze¿ywalnoæ
eozynofilów [40]. Absporpcja IL-5 z kr¹¿enia powinna zapobiegaæ produkcji szpikowej, przed³u¿eniu ¿ycia i aktywacji eozynofilów. W badaniach klinicznych z zastosowaniem mepolizumabu u
pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ uzyskano obni¿enie liczby eozynofilów w szpiku kostnym i w wycinkach z oskrzeli [41-43].
Wykazano, ¿e eozynofilowe zapalenie w drogach oddechowych mo¿e byæ ca³kowicie zahamowane na okres 24 godzin przez
podawanie przeciwcia³ anty-Fas i wyzwalanie Fas-mediowanej
apoptozy w komórkach zapalnych. Stwierdzono równoczenie, i¿
Fas-zale¿na apoptoza nie by³a hamowana przez wysokie stê¿enia IL-3, IL-5 i GM-CSF [20].
Beta-2 agonici znosz¹ dzia³anie przyspieszaj¹ce apoptozê
glukokortykosteroidów. Nielson i wsp. badali wp³yw b2 agonistów
na wydzielanie anionów nadtlenkowych przez eozynofile. Po d³ugotrwa³ej ekspozycji eozynofilów na izoproprenerol i salmeterol
wykazali wzrost wydzielania anionów nadtlenkowych przez te
komórki, w przeciwieñstwie do krótkotrwa³ej ekspozycja b2 agonistów, która zmniejsza³a produkcjê anionów nadtlenkowych [44].
Leki pobudzaj¹ce apoptozê eozynofila pozwalaj¹ na spe³nienie przez t¹ komórkê funkcji obronnej, po której ulega ona naturalnej cichej mierci, przez co nie dochodzi do eozynofilowego
uszkodzenia tkanek objêtych procesem chorobowym.
Wnioski
1. Wyró¿nia siê dwa g³ówne mechanizmy eozynofilii: mediowana mutacj¹ ekspansja klonalna, mediowany cytokinami wzrost
ró¿nicowania i prze¿ywalnoci eozynofila.
2. Eozynofilowe zapalenie jest indukowane przez alergeny,
antygeny, toksyny, cia³o obce.
3. Przy prawid³owej apoptozie eozynofil w reakcjach alergicznych, infekcyjnych i toksycznych spe³nia funkcje obronne organizmu.
4. Zaburzenie apoptozy eozynofila jest przyczyn¹ przewlek³ego eozynofilowego zapalenia i prowadzi do uszkodzenia tkanek.
5. Zastosowanie przeciwcia³ monoklinalnych (mepolizumab,
omalizumab), oraz inhibitora kinazy tyrozynowej (imatinib) mo¿e
mieæ du¿e znaczenie w leczeniu eozynofilii i eozynofilowego zapalenia.
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