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Znaczenie bia³ek inhibitorowych dope³niacza na
limfocytach T regulatorowych w immunopatologii
atopowego zapalenia skóry
Zespó³ atopowego zapalenia skóry charakteryzuje siê niejednorodnoci¹ patomechanizmów, dlatego te¿ wyró¿nia siê kilka odmian tego schorzenia o wspólnej
manifestacji klinicznej. Atopowemu zapaleniu skóry towarzysz¹ zaburzenia swoistych i nieswoistych reakcji immunologicznych- w tym aktywacja kaskady dope³niacza oraz zaburzenie funkcjonowania limfocytów T regulatorowych. Obecnoæ
bia³ek hamuj¹cych aktywnoæ dope³niacza na w³asnych limfocytach regulatorowych
organizmu sugeruje, ¿e nadmierna aktywnoæ dope³niacza w wybranych przypadkach zespo³u atopowego zapalenia skóry mog³a wp³yn¹æ na zaburzenie regulacji
immunologicznej.

The importance of inhibitory complement proteins on T regulatory
lymphocytes in the immunopathology of Atopic Dermatitis Syndrome
Atopic Eczema/ Dermatitis Syndrome is characterized by multiplicity of molecular mechanisms disturbance so that a few variants of the disease with the common
clinical manifestations have been distinguished. The atopic dermatitis symptoms
are in line with specific and non-specific immunological reactions- among them
the complement cascade activation and T regulatory lymphocytes functioning are
disturbed. The presence of inhibitory proteins of the complement activity on the
own organism T regulatory lymphocytes suggests that the influence of complement overactivity in the certain cases of atopic dermatitis syndrome may have contributed to the immunological regulation disruption.
Zespó³ atopowego zapalenia skóry (Atopic Eczema/ Dermatitis Syndrome (EADS)) to grupa schorzeñ ze wspólnymi objawami
klinicznymi, ale o ró¿nym patomechanizmie. Podzia³ ZAZS ze
wzglêdu na patomechanizm zosta³ przyjêty w 2001 roku przez
EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology),
która wyró¿nia nastêpuj¹ce odmiany AZS: alergiczny zwi¹zany z
IgE (g³ównie mechanizm alergii natychmiastowej), alergiczny nie
zwi¹zany z IgE (mechanizm alergii opónionej) oraz niealergiczny AZS. Istnieje te¿ mechanizm mieszany czyli wspó³istnienie alergii natychmiastowej i opónionej. Klasyfikacja ta nie uwzglêdnia
autoimmunologicznej odmiany AZS [18]. Powszechnie znanym
faktem jest udzia³ kaskady dope³niacza w pierwotnych i wtórnych
reakcjach odpornociowych, która uczestniczy w swoistych reakcjach immunologicznych, a wiêc wspó³dzia³a zarówno z limfocytami B jak i T oraz z nieswoicie oddzia³uj¹cymi komórkami zapalnymi. Ponadto, wi¹zanie bia³ka dope³niacza C1q do komórek
wchodz¹cych w apoptozê u³atwia usuwanie tych komórek, co
mo¿e mieæ znaczenie w przypadku odmiany AZS o pod³o¿u autoimmunologicznym, aczkolwiek do tej pory nie wykazano takiej
zale¿noci [9-11,15].
Bia³ka kaskady dope³niacza jako istotny element wrodzonego
uk³adu odpornociowego s¹ obecne w surowicy krwi oraz w p³ynach tkankowych [19,21]. Aktywacja kaskady dope³niacza prowadzi do powstania biologicznie aktywnych peptydów tzw. anafilatoksyn przy udziale enzymów- konwertaz. Peptydy C3a, C4a i
C5a powoduj¹ uwolnienie zapalnych mediatorów z mastocytów,
indukuj¹ skurcz komórek miêni g³adkich, promuj¹ wzrost prze-
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puszczalnoci nab³onka naczyñ krwiononych i indukuj¹ ekspresjê moleku³ adhezyjnych na powierzchni komórek endotelialnych.
Dodatkowo, C3a wp³ywa na produkcjê cytokin prozapalnych tj.
TNFa i IL-1b. Natomiast C3b u³atwia opsonizacjê patogenu poprzez oddzia³ywanie z receptorem dope³niacza obecnym na komórkach fagocytuj¹cych, co umo¿liwia efektywne usuwanie patogenu i jego degradacjê w lizosomach komórek ¿ernych. W koñcowym etapie aktywacji kaskady formowany jest kompleks atakuj¹cy b³onê (MAC) bêd¹cy kana³em w b³onie komórkowej, co w
rezultacie prowadzi do lizy komórki. W³asne komórki organizmu
posiadaj¹ bia³ka hamuj¹ce powstawanie kompleksu MAC na swojej powierzchni. Do grupy powierzchniowych inhibitorów dope³niacza nale¿¹: DAF=CD55 (Decay Accelerating Factor), MCP=
CD46 (Membrane Cofactor Protein) oraz CD59. Zarówno czynnik DAF oraz CR1 przyspieszaj¹ rozpad konwertazy C3/C5, natomiast MCP jest kofaktorem dla czynnika 1, który powoduje powstanie nieaktywnej formy iC3b z C3b. Z kolei czynnik CD59 zaburza powstanie aktywnego kompleksu MAC poprzez hamowanie reakcji przy³¹czania czynnika C9 niezbêdnego to uformowania ostatecznej postaci kompleksu atakuj¹cego b³onê [14-17].
Zainteresowanie rol¹ uk³adu dope³niacza w patomechanizmie
odczynów i schorzeñ alergicznych stopniowo wzrasta, jakkolwiek
dotychczasowe wyniki badañ nie wyjani³y tego zagadnienia [20].
Istniej¹ sugestie, ¿e rozwój alergii mo¿e mieæ zwi¹zek z zaburzeniem funkcjonowania limfocytów regulatorowych tzw. Treg.
Wykazano, ¿e naturalne nTreg oraz Tr1 mog¹ odgrywaæ rolê w
rozwoju AZS. Chorzy z AZS maj¹ podwy¿szony poziom limfocytów Tr1 w krwi obwodowej oraz naturalnych Treg w zmianach
skórnych [1,5,22,23].
Limfocyty T regulatorowe odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w tworzeniu tolerancji oraz immunoregulacji [ Ryc. 1]. Populacja limfocytów regulatorowych sk³ada siê z przynajmniej trzech podgrup
powstaj¹cych z peryferyjnych, naiwnych limfocytów prekursorowych CD4+ (THp) tzw. adaptacyjnych limfocytów regulatorowych,
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Rycina 1
Regulacja reakcji immunologicznej na antygen [A].
Regulation of immunological reaction on antigen [A].
* Receptory typu Toll Like (TLR: Th3 i Tr1): TLR 1,2,4,5 i 6 zlokalizowane w b³onie komórkowej. Receptory TLR 3,7, 8 i 9 zlokalizowane w endosomach cytoplazmy APC/KPA
[komórki prezentuj¹ce antygen] rozpoznaj¹ A [antygen] poprzez receptory TLR (Toll Like Receptor)
** Treg (Th3, Tr1, iTreg oraz nTreg) - limfocyty regulatorowe; w ró¿nicowaniu odgrywa rolê czynnik transkrypcyjny FoxP3 (Forkhe ad box P3) [22-27].

czyli Th3 wydzielaj¹cych TGF-b oraz limfocytów regulatorowych
Tr1 wydzielaj¹cych IL10 i TGFb, a tak¿e indukowanych limfocytów regulatorowych tzw. iTreg wydzielaj¹cych TGFb, IL35. Natomiast naturalnie wystêpuj¹ce limfocyty regulatorowe
CD4+CD25+FoxP3+ Treg ró¿nicuj¹ z obecnych w grasicy CD4+
limfocytów prekursorowych, z których powstaj¹ równie¿ komórki
efektorowe (Th1, Th2, Th17) [2,3,7,22-27]. Ró¿nicowanie komórek prekursorowych w odpowiednie subpopulacje limfocytów regulatorowych jest uzale¿nione od selektywnego dzia³ania cytokin
i czynników transkrypcyjnych.
Limfocyty Th3, które s¹ g³ównie indukowane przez ustne podanie antygenu s¹ raczej zwi¹zane z tolerancj¹ pokarmow¹. Natomiast komórki Tr1 s¹ indukowane przez podanie antygenu w
obecnoci IL10, która obni¿a poziom odpowiedzi immunologicznej wp³ywaj¹c na obni¿enie ekspresji cytokin prozapalnych oraz
hamuje ekspresjê cz¹steczek MHC klasy II na monocytach. Naturalne limfocyty regulatorowe CD4+CD25+Treg powstaj¹ w grasicy i wykazuj¹ ci¹g³¹ ekspresjê ³añcucha receptora dla IL2 czyli
IL-2Ra (CD25). Te komórki dzia³aj¹ g³ównie poprzez mechanizm
kontaktowy z limfocytami cytotoksycznymi poprzez receptor CTLA4. Wykazano obecnoæ TGF-ß na powierzchni b³ony komórkowej
tych limfocytów regulatorowych, a charakterystycznym ich markerem jest czynnik transkrypcyjny FoxP3. Komórki
CD4+CD25+FoxP3+ Treg oddzia³uj¹ z limfocytami efektorowymi
i komórkami prezentuj¹cymi antygen (APC) bezporednio lub
poprzez produkcjê immunosupresyjnej IL10. Wykazano, ¿e bia³ka chroni¹ce w³asne komórki przed autoagresj¹ ze strony kaskady dope³niacza tj. CR1 oraz DAF s¹ obecne na mysich
CD4+CD25+Foxp3-, a nieobecne na CD4+CD25+Foxp3+ Treg,
co sugeruje, ¿e czynnik transkrypcyjny FoxP3 wydaje siê byæ
zaanga¿owany u myszy w regulacjê ekspresji bia³ek kaskady
dope³niacza tj. CR1 oraz DAF wystêpuj¹cych na powierzchni limfocytów regulatorowych [2, 6- 8, 13].
Podwy¿szony poziom bia³ka C3 w krwi obwodowej pacjentów
chorych na zespó³ atopowego zapalenia skóry oraz wybranych
podgrup limfocytów regulatorowych we krwi obwodowej i zmianach skórnych, a tak¿e obecnoæ inhibitora aktywacji komplementu na w³asnych komórkach organizmu tj. CD46 obecnego na
limfocytach regulatorowych, których g³ównym ligandem jest produkt rozpadu bia³ka komplementu C3 tj. C3b sugeruje istnienie
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zale¿noci pomiêdzy zaburzeniem mechanizmów funkcjonowania kaskady komplementu oraz limfocytów T regulatorowych w
atopowym zapaleniu skóry. Dodatkowo, nieobecnoæ naturalnych
Treg w niektórych stwierdzonych przypadkach AZS, a podwy¿szony poziom tych komórek w innych przypadkach ZAZS sugeruje, ¿e teoretyczny patomechanizm dope³niacz-Treg móg³by
odgrywaæ rolê w niektórych odmianach zespo³u atopowego zapalenia skóry. Zrozumienie molekularnych mechanizmów powstawania i rozwoju ZAZS pozwoli na opracowanie odmiennych zaleceñ postêpowania lekarskiego, w zale¿noci od stwierdzonego
patomechanizmu, maj¹cych na celu przywrócenie immunologicznej równowagi w organizmie pacjenta [3,4,12,14-17].
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