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Receptor glikokortykosteroidowy i molekularny mechanizm
dzia³ania glikokortykosteroidów w astmie oskrzelowej
Glikokortykosteroidy (GKS) s¹ najefektywniejszymi lekami przeciwzapalnymi w
terapii astmy oskrzelowej. W pracy przedstawiono aktualn¹ wiedzê dotycz¹c¹
mechanizmów dzia³ania GKS. Zgodnie z klasycznym modelem dzia³ania, zwanym
genomowym, GKS wi¹¿¹ siê z receptorami wewn¹trzkomórkowymi i bezporednio
lub porednio reguluj¹ transkrypcjê genów i syntezê bia³ek odpowiedzialnych za
proces zapalny. Mechanizm genomowy zachodzi poprzez transrepresjê lub
transaktywacjê. GKS hamuj¹ aktywnoæ licznych genów prozapalnych
(transrepresja) aktywowanych nadmiernie w drogach oddechowych w astmie,
poprzez wp³yw na acetylacjê histonów, dziêki wi¹zaniu receptora GKS z
koaktywatorami transkrypcji o wewnêtrznej aktywnoci acetylazy histonów (HAT)
oraz przez rekrutacjê deacetylazy histonów (HDAC). Ponadto aktywowane receptory
GKS wchodz¹ w interakcje z innymi prozapalnymi czynnikami transkrypcyjnymi i
hamuj¹ ich dzia³anie. Homodimery receptorów GKS wi¹¿¹c siê z sekwencjami GRE
(glucocorticoid response elements) w regionie promotorowym sterydowra¿liwych
genów, aktywuj¹ ich transkrypcjê (transaktywacja), czego pozytywnym efektem jest
produkcja bia³ek przeciwzapalnych. Transaktywacja jest jednak równie¿
mechanizmem odpowiedzialnym za efekty uboczne terapii GKS. GKS wykazuj¹ tak¿e
efekty postgenomowe poprzez wp³yw na stabilnoæ mRNA niektórych bia³ek
prozapalnych. Ponadto GKS wykazuj¹ niegenomowe efekty dzia³ania ujawniaj¹ce
siê szybko, w ci¹gu kilku sekund lub minut od podania leku. Mechanizmy te obejmuj¹
wp³yw na system wtórnych przekaników i aktywacjê ró¿nych cie¿ek przekazywania
sygna³u do wnêtrza komórki i zachodz¹ za porednictwem receptorów j¹drowych
lub b³onowych.

Glucocorticosteroid's receptor and molecular mechanism
of glucocorticosteroids action in bronchial asthma
Corticosteroids are the most effective anti-inflammatory therapy for asthma. The
review describes current advances in the knowledge on the mechanisms of
glucocorticoids (GCS) action. According to the classic genomic model
corticosteroids bind to intracellular receptors and directly or indirectly regulate
gene transcription and synthesis of proteins responsible for inflammatory process. Genomic effects are mediated by transrepression or transactivation.
Corticosteroids suppress the multiple inflammatory genes (transrepression) that
are activated in asthmatic airways mainly by reversing histone acetylation of activated inflammatory genes through binding of glucocorticoid receptors to
coactivators which have intrinsic HAT activity, and recruitment of histone deacetylase
(HDAC). Activated glucocorticoid receptors also interact with pro-inflammatory transcription factors to inhibit their actions. Glucocorticoid receptors homodimers bind
to glucocorticoid response elements (GRE) in the promoter region of steroid-sensitive genes to activate their transcription, resulting in secretion of anti-inflammatory proteins (transactivation). Transactivation is largely responsible for GCS side
effects. Corticosteroids have also post-genomic effects by reducing the stability of
mRNA of several inflammatory proteins. Glucocorticoid also exerts effects characterized as nongenomic which occur within seconds or minutes of drug administration. The mechanisms of action of nongenomic effects involve the production of
second-messenger molecules and activation of signal transduction pathways, either by the nuclear glucocorticoid receptor or by a membrane glucocorticoid
receptor.
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Glikokortykosteroidy (GKS) s¹ niezbêdnymi do ¿ycia hormonami, które uczestnicz¹ w istotnych procesach fizjologicznych
ustroju, takich jak regulacja metabolizmu (glukozy, bia³ek, lipidów),
rozwój i ró¿nicowanie komórek oraz ich zaprogramowana mieræ.
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S¹ równie¿ g³ównymi regulatorami procesów immunologicznych
i zapalnych ustroju, w których pe³ni¹ rolê hamuj¹c¹, a ich pochodne s¹ najwa¿niejszymi lekami o dzia³aniu przeciwzapalnym
[1]. W leczeniu astmy oskrzelowej, choroby o pod³o¿u zapalnym,
GKS wziewne s¹ podstawowymi lekami w terapii przewlek³ej,
kontroluj¹cymi przebieg choroby [2], a tak¿e modyfikuj¹ dzia³anie
receptora beta2 adrenergicznego. Wed³ug klasycznej teorii mechanizm dzia³ania GKS jest zwi¹zany z bezporednim lub porednim wp³ywem na ekspresjê genów koduj¹cych mediatory procesu
zapalnego (mechanizm genomowy  j¹drowy i cytoplazmatyczny
za porednictwem swoistego receptora). Ostatnio coraz wiêcej mówi
siê o niegenomowych mechanizmach ich dzia³ania, ujawniaj¹cych
siê krótko po podaniu i zale¿nych od dawki leku [3].
Receptor glikokortykosteroidowy
Wiêkszoæ efektów dzia³ania GKS ujawnia siê poprzez interakcjê naturalnego hormonu lub leku z receptorem glikokortykosteroidowym (GKSR). GKSR nale¿y do nadrodziny receptorów
j¹drowych i jest bia³kiem zbudowanym z ³añcucha polipeptydowego o 777 aminokwasach. Wystêpuje we wszystkich komórkach
j¹drzastych organizmu, a w szczególnie du¿ej iloci w nab³onku
oskrzeli i ródb³onku naczyñ p³ucnych [4]. W obrêbie receptora
wyró¿nia siê kilka domen:
1. N koñcowa domena aktywacyjna (AF1)  wp³ywaj¹ca na
aktywacjê czynnoci receptora i oddzia³ywanie z innymi czynnikami transkrypcyjnymi.
2. Centralna domena wi¹¿¹ca DNA (DBD  DNA binding domain)  zawieraj¹ca tzw. palce cynkowe (kompleksy reszt cysteinowych z cynkiem) umo¿liwiaj¹ce wi¹zanie GKSR z DNA. Tutaj
te¿ znajduje siê sekwencja 5 aminokwasów zwana pêtl¹ dimeryzacyjn¹ (D-loop), która decyduje o mo¿liwoci tworzenia dimerów przez aktywny GKSR.
3. Region zawiasowy warunkuj¹cy ujawnienie siê sygna³u
translokacji receptora do j¹dra (domena NLS  nuclear localisation signal). W tym miejscu dochodzi do zmiany konfiguracji przestrzennej receptora po jego zwi¹zaniu z cz¹steczk¹ hormonu czy
leku.
4. Domena wi¹¿¹ca ligand (LBD  ligand binding domain),
którym mo¿e byæ naturalny hormon, lek oraz bia³ko opiekuñcze
hsp.
5. C koñcowa domena aktywacyjna (AF2)  umo¿liwia wi¹zanie z bia³kami koaktywatorowymi.
Receptor GKSR wystêpuje w trzech lokalizacjach: cytoplazmatycznej, j¹drowej i b³onowej. W cytoplazmie GKSR wystêpuje jako monomer, co umo¿liwia mu bezporednie oddzia³ywanie
typu bia³ko-bia³ko z innymi pozaj¹drowymi bia³kami regulacyjnymi i w sposób poredni modyfikacjê czynnoci genów. Nieaktywny GKSR w cytoplazmie po³¹czony jest z konglomeratem bia³ek
dezaktywuj¹cych receptor: bia³kami opiekuñczymi hsp90 (heat
shock protein  bia³ko szoku cieplnego o ciê¿arze cz¹steczkowym 90 kDa), hsp70, hsp56 a tak¿e inhibitorami bia³kowymi immunofilin¹ p59 i fosfoprotein¹ p23. Po³¹czenie to zapewnia konfiguracjê receptora o du¿ym powinowactwie do GKS, zatrzymanie
receptora w cytoplazmie i zapobiega jego wi¹zaniu z DNA. Przy³¹czenie agonisty indukuje uwolnienie bia³ka hsp 90 z nastêpow¹
zmian¹ konformacyjn¹ prowadz¹c¹ do translokacji kompleksu do
j¹dra komórkowego, gdzie ³¹czy siê on w pary (dimeryzacja 
homodimery) i wi¹¿e za pomoc¹ palcy cynkowych ze spiral¹ DNA
wp³ywaj¹c na proces transkrypcji genów (patrz ni¿ej). W j¹drze
GKSR wystêpuje wy³¹cznie w postaci dimeru. W 2004 roku wykryto receptory GKSR w b³onie komórkowej, przez które GKS
dzia³aj¹ w mechanizmie niegenomowym, poprzez szybkie zmiany w czynnoci ró¿nych cie¿ek sygna³owych [5].
Receptory GKS kodowane s¹ przez pojedynczy gen po³o¿ony w regionie 5q31p. Obróbka posttranskrypcyjna odpowiedzialna jest za wystêpowanie 2 izoform receptora- alfa i beta. Izoforma alfa jest aktywn¹ form¹ receptora. Izoforma beta, krótsza od
niej o 35 aminokwasów i o zmienionej sekwencji aminokwasów
domeny wi¹¿¹cej ligand nie ma zdolnoci ³¹czenia siê z GKS. Ma
jednak zachowan¹ zdolnoæ wi¹zania z DNA (bez mo¿liwoci
aktywowania genów), przez co blokuje dostêp izoformy alfa do
DNA. Tworz¹c heterodimer z aktywnym monomerem alfa hamuje
jego aktywnoæ. Klinicznie mo¿e siê to przejawiaæ jako wtórna
opornoæ na GKS. Proces zapalny mo¿e nasilaæ ekspresjê izo40

formy beta. Wykazano, ¿e cytokiny prozapalne IL-1, IL-2, IL-4,
IL-13, TNF alfa szczególnie aktywuj¹ mechanizmy alternatywnego sk³adania.
Czynniki transkrypcyjne w regulacji procesów zapalnych
W przewlek³ej chorobie zapalnej jak¹ jest astma oskrzelowa
dochodzi do nacieku i aktywacji wielu komórek zapalnych, uwalniaj¹cych mediatory zapalne, które wchodz¹ w interakcje i aktywuj¹ komórki strukturalne w miejscu zapalenia. Zwiêkszona ekspresja prozapalnych protein (cytokiny, chemokiny, enzymy, czynniki chemotaktyczne, receptory) jest regulowana poziomem transkrypcji genów, poprzez aktywacjê prozapalnych czynników transkrypcyjnych (takich jak NFkB, AP-1), pe³ni¹cych g³ówn¹ rolê we
wzmacnianiu i podtrzymaniu procesu zapalnego [4]. Czynniki
transkrypcyjne s¹ to miêdzykomórkowe cz¹steczki sygna³owe
porednicz¹ce w przekazywaniu (transdukcji) informacji docieraj¹cej do komórki z zewn¹trz na genotyp. Cytokiny i czynniki wzrostowe wywieraj¹ swoje dzia³anie poprzez wi¹zanie siê z receptorami na komórkach docelowych ze zwiêkszeniem miêdzykomórkowej produkcji ró¿nych kinaz bia³kowych oraz fosforylacji czynników transkrypcyjnych. Hormony, witaminy mog¹ aktywowaæ
czynniki transkrypcyjne bezporednio. Czynniki transkrypcyjne
wi¹¿¹ siê z sekwencjami regulatorowymi (motywami, elementami) zwykle w rejonie promotora na genach docelowych, czego
wynikiem jest albo promocja (transaktywacja) albo supresja (transrepresja) genu, produkcja mRNA, a nastêpnie odpowiednich cytokin i bia³ek. Czynniki transkrypcyjne to cztery klasy bia³ek zawieraj¹ce specjalne struktury (helisy po³¹czone pêtl¹, suwak leucynowy, palce cynkowe, helisa skrêt helisa) umo¿liwiaj¹ce oddzia³ywanie ze swoistymi sekwencjami w DNA. Ich cech¹ jest dimeryczna struktura (po³¹czenie dwóch bia³ek) przy czym tylko
jedna podjednostka ma w³aciwoci aktywacji transkrypcji. Bia³ek o charakterze czynników transkrypcyjnych w komórkach s¹
setki, wchodz¹ one w interakcje z DNA komórki oraz pomiêdzy
sob¹ (cross talk). Dla maksymalnej ekspresji genu konieczna czasem jest interakcja kilku czynników transkrypcyjnych. W chorobach alergicznych obserwuje siê nadekspresjê pewnych czynników transkrypcyjnych:
 W regulacji odpowiedzi immunologicznej zwi¹zanej z astm¹
oskrzelow¹ bior¹ udzia³ NFkB (nuclear factor k B), AP-1 (activator protein-1). Aktywuj¹ one ekspresjê genów koduj¹cych bia³ka
odpowiedzialne za procesy zapalne, genów antyapoptotycznych
oraz reguluj¹cych proliferacje komórki. NFkB jest heterodimerem
sk³adaj¹cym siê z dwóch podjednostek p65 (aktywnej transkrypcyjnie) oraz p50. Bia³ko ochronne IkB utrzymuje NFkB w formie
nieaktywnej, po jego fosforylacji przez kinazê IKK i od³¹czeniu od
kompleksu obie podjednostki przemieszczaj¹ siê do j¹dra i ³¹cz¹
w aktywny heterodimer;

W ró¿nicowaniu komórek prekursorowych Tho w Th2 bior¹ udzia³ czynniki transkrypcyjne STAT-6 (Signal transducer and
activator of transcription), GATA 3;

W produkcji IL-4 przez Th2 bierze udzia³ NFATc (nuclear
factor of activated T cells);

W switch class w limfocytach B i produkcji IgE bierze
udzia³ STAT 6.
GKSR równie¿ jest czynnikiem transkrypcyjnym. Posiada palce cynkowe do bezporednich interakcji z DNA, wp³ywa na inne
w/w czynniki transkrypcyjne oraz bia³ka koaktywatorowe w oddzia³ywaniach typu bia³ko-bia³ko (cross-talk) i w ten sposób wykazuje dzia³anie przeciwzapalne.
Na dostêpnoæ miejsc wi¹zania czynników transkrypcyjnych
wp³ywa struktura (upakowanie) chromatyny. Chromatyna sk³ada
siê z nukleosomów, utworzonych przez bia³kowy rdzeñ (osiem
histonów rdzeniowych  oktamer histonowy), na które nawiniêta
jest dwukrotnie niæ DNA. Im bardziej rozluniona jest chromatyna, tym wiêcej jest wolnych miejsc wi¹zania czynników transkrypcyjnych, do DNA mo¿e przy³¹czyæ siê polimeraza DNA co warunkuje i rozpoczyna transkrypcjê. Acetylacja reszt lizynowych histonów przy udziale acetylazy histonów (HAT histon acetyltransferase) ma kluczowe znaczenie dla rozlunienia chromatyny. AktywB. Rusinek i wsp.

Tabela I
Molekularny mechanizm dzia³ania GKS.
Molecular mechanism of GCS action.
I. G E N O M O W E
Tra n s a k ty w a c ja - Pobudzenie transkry pcji genów przez bezporedni w p³y w na transkry pcjê (w i¹zanie dim eru GKSR z positiv e GRE)
 IkB (inhibitor kB), lipokorty ny 1, receptora adrenergicznego B2, M KP-1
(fosfataza kinaz bia³kow y ch akty w ow any ch m iogenam i), GILZ (glucocorticoid -induced leucine zipper protein), SLPI (secretory ly m phocy te protease inhibitor
 niskocz¹steczkow y inhibitor protein), CC10 (bia³ko kom órek Klara), antagonista receptora IL-1.
 Wiêkszoæ niepo¿¹dany ch efektów m etaboliczny ch dzia³ania GKS zw i¹zany ch jest z ty m m echanizm em .
Tra n s re p re s ja - Zaham ow anie transkry pcji genów cy tokin IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-11, IL-13, IL-16, IL-17, IL-18, TNFa , GM CSF, chem okin RANTES,
M IP1a ,eotaksy ny, enzy m ów INOS, COX2, PLA2, receptorów neurokininow ego, brady kininow ego, inny ch bia³ek endoteliny 1.
 Bezporednia  przez bezporedni w p³y w na transkry pcjê (w i¹zanie dim eru GKSR z negativ e GRE).
Jest to rów nie¿ m echanizm w y stêpow ania dzia³añ niepo¿¹dany ch :osteoporozy i supresji osi podw zgórze-przy sadka-nadnercza przez zaham ow anie transkry pcji genów
dla osteokalcy ny, korty kolibery ny, proopiom elanokorty ny.
 Porednia - najw a¿niejszy m echanizm dzia³ania przeciw zapalnego GKS.
1. Poredni w p³y w na ekspresjê genów przez cross-talk (bezporednie oddzia³y w ania ty pu bia³ko-bia³ko) akty w nego m onom eru GKSR z inny m i
czy nnikam i transkry pcy jny m i NFkB, AP-1, CREB (ham uj¹c ich w p³y w na ekspresje genów prozapalny ch).
2. Poredni w p³y w na ekspresjê genów przez w p³y w na rem odeling chrom aty ny. Akty w ne m onom ery GKSR ham uj¹ akty w noæ HAT a zw iêkszaj¹ rekrutacjê HDAC,
ham uj¹c transkry pcjê genów prozapalny ch.
3. Posttranskry pcy jna regulacja ekspresji genów przez GKSR poprzez w p³y w na transport i m etabolizm m RNA oraz translacjê
II. N IE G E N O M O W E  s zy b k ie e fe k ty d zia ³ a n ia G K S
 m ody fikacja przepuszczalnoci b³on kom órkow y ch i pom p jonow y ch
 potencjalizow anie dzia³ania noradrenaliny
 w p³y w na kaskadê kinaz
 oddzia³y w anie z GPCR (G protein coupled receptors - receptory zw i¹zane z bia³kam i G)

noæ HAT posiadaj¹ koaktywatory transkrypcji takie jak CBP
(CREB binding protein), p300 (gdy s¹ aktywowane przez zwi¹zanie np. czynników transkrypcyjnych NFkB i AP-1) oraz czynniki
zwi¹zane z p300/CBP (PCAF- p300/CBP-associated factor). Aktywny GKSR interferuje z aktywacj¹ CBP. Blokuje miejsca wi¹zania dla w/w czynników transkrypcyjnych na CBP i blokuje jej aktywnoæ HAT. Za reakcjê deacetylacji histonów odpowiedzialna
jest deacetylaza histonów (HDAC  histone deacetylase), która
ma jedenacie izoenzymów. Deacetylazy histonów wspó³dzia³aj¹
z korepresorami transkrypcji (np. korepresor receptora j¹drowego), tworz¹c z nimi kompleksy odpowiedzialne za hamowanie
ekspresji genów.
Mechanizmy dzia³ania GKS
Mechanizmy dzia³ania GKS w komórce mo¿emy podzieliæ na
genomowe przez bezporedni lub poredni wp³yw na transkrypcjê i translacjê genów koduj¹cych mediatory procesu zapalnego,
w których uczestnicz¹ GKSR na terenie cytoplazmy i j¹dra oraz
mechanizmy niegenomowe, w których odgrywaj¹ rolê receptory
cytoplazmatyczne lub b³onowe, a tak¿e sygna³ mo¿e byæ przekazywany bez porednictwa GKSR (tabela I). G³ównym efektem
sterydoterapii jest wyciszenie licznych genów prozapalnych aktywowanych w toku przewlek³ego zapalenia. W wy¿szych dawkach
ujawniaj¹ siê efekty dodatkowe w postaci nasilenia syntezy bia³ek przeciwzapalnych i efekty niegenomowe [6].
Genomowy mechanizm dzia³ania GKS
Bezporednie oddzia³ywania GKSR z DNA
Glikokortykosteroid po wnikniêciu do komórki ³¹czy siê ze
swoim nieaktywnym receptorem po³¹czonym z bia³kami opiekuñczymi. Zwi¹zanie agonisty prowadzi do aktywacji receptora, uwolnienia bia³ka hsp90 i zmiany konformacyjnej prowadz¹cej do translokacji kompleksu do j¹dra komórkowego, gdzie GKSR dimeryzuje. Podczas aktywacji ods³oniête zostaj¹ domeny wi¹¿¹ce DNA
zawieraj¹ce palce cynkowe, za pomoc¹ których homodimer przy³¹cza siê do sekwencji regulatorowych GRE w czêci promotorowej genów docelowych. Sekwencje GRE (glucocorticoid response element  elementy oddzia³uj¹ce z GKS) okrelane s¹ jako
pozytywne (positive GRE), jeli przy³¹czenie kompleksu GKSGKSR prowadzi do aktywacji genu, a jako negatywne (negative
GRE) gdy efektem jest hamowanie syntezy bia³ek. Zwi¹zanie z
DNA indukuje zmiany konformacyjne w obrêbie GKSR, które s¹
sygna³em dla rekrutacji koaktywatorów transkrypcji o aktywnoci
wewnêtrznej acetylazy histonów HAT (CBP, pCAF). Dochodzi do
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roz³¹czania nukleosomów, rozpl¹tywania nici DNA, umo¿liwiaj¹cego przy³¹czenie polimerazy II RNA i bia³ka wi¹¿¹cego TATA
(TBP  TATA box binding protein), co warunkuje rozpoczêcie transkrypcji [6]. Pozytywny efekt zwi¹zany z pobudzeniem transkrypcji
(transaktywacj¹) przez GKSR w astmie oskrzelowej to transkrypcja bia³ek o dzia³aniu przeciwzapalnym (tabela I). Bia³ko IkB (inhibitor NFkB) wi¹¿e siê z aktywowanym NFkB w j¹drze komórkowym oraz indukuje oddzielenie NFkB od miejsca wi¹zania na genach docelowych co hamuje transkrypcjê zale¿nych od NFkB
genów. Lipokortyna 1 jest inhibitorem fosfolipazy A2  enzymu
uwalniaj¹cego kwas arachidonowy z fosfolipidów co zapocz¹tkowuje bieg kaskady kwasu arachidonowego. GKS dziêki lipokortynie zmniejszaj¹ wiêc wytwarzanie lipidowych mediatorów zapalenia  leukotrienów i prostanoidów.
Receptor B2 adrenergiczny (B2AR) ulega degradacji w toku
pobudzenia przez agonistów (down regulation) a GKS zapobiegaj¹ temu zjawisku, st¹d strategia ³¹czenia GKS z beta2 mimetykami w astmie oskrzelowej. Podczas d³ugotrwa³ego stosowania
beta2-mimetyków powstaje zjawisko tolerancji (tachyfilaksji)  w
miarê stosowania leku zmniejsza siê jego efekt leczniczy. Od receptora beta2 od³¹cza siê na krótki okres czasu bia³ko regulacyjne Gs na skutek dzia³ania kinazy bia³ka Gs. Bez tego bia³ka, którego podjednostka alfa aktywuje cyklazê adenylow¹, nie mo¿e
dojæ do rozkurczu oskrzeli. GKS hamuj¹ dzia³anie kinazy bia³ka
Gs i w ten sposób zapobiegaj¹ rozwojowi tolerancji na beta 2
mimetyki. GKS wp³ywaj¹ na odbudowê B2AR oraz na transdukcjê sygna³u w jego obrêbie korzystnie modyfikuj¹c jego sprzêganie z bia³kiem G (patrz ni¿ej).
Bia³ko GILZ (glucocorticoid-induced leucine zipper protein)
dzia³a przeciwzapalnie przez hamowanie NFkB i AP-1. Z mechanizmem transaktywacji przede wszystkim zwi¹zana jest wiêkszoæ
niepo¿¹danych efektów metabolicznych terapii GKS. Hamuj¹cy
efekt na transkrypcjê za porednictwem negatywnego GRE nosi
nazwê transrepresji bezporedniej. W ten sposób GKS hamuj¹
transkrypcjê genów dla osteokalcyny, kortykoliberyny oraz proopiomelanokortyny (prekursora ACTH, lipotropiny, melanotropiny, b-endorfiny), czego kliniczn¹ manifestacj¹ s¹ zmniejszenie
gêstoci mineralnej koci i zahamowanie osi podwzgórze  przysadka - nadnercza. Dimeryzacja receptora i jego oddzia³ywanie z
DNA jest preferowane przy niskich stê¿eniach ligandu, co odpowiada fizjologicznemu podstawowemu wydzielaniu kortyzolu.
Kluczowe znaczenie dla tego procesu ma zestaw aminokwasów
tworz¹cych pêtlê dimeryzacyjn¹ (D-loop). W przypadku punkto-
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wej mutacji w jej obrêbie obserwowano (przy zachowaniu efektów przeciwzapalnych) ca³kowit¹ utratê wp³ywu GKS na metabolizm tkankowy [7].
Porednia represja aktywnoci genów
(transrepresja porednia) przy udziale GKSR
GKS wp³ywaj¹ hamuj¹co na znacznie wiêksz¹ liczbê genów
(cytokin, chemokin, enzymów, receptorów i innych bia³ek) w sposób niezale¿ny od bezporedniego oddzia³ywania z DNA (tabela
I). Aktywowany kompleks GKS-GKSR pozostaje w cytoplazmie
w formie monomeru i wchodzi w interakcje (cross talk) z innymi
pozaj¹drowymi czynnikami transkrypcyjnymi (NFkB, AP-1,CREB,
STAT), bia³kami koaktywatorowymi, bia³kami szlaków sygna³owych
kinaz, nie dopuszczaj¹c do ich oddzia³ywania na terenie j¹dra.
Jest to g³ówny mechanizm regulacji odpowiedzi immunologicznej
i zapalnej ustroju. Wymaga on wy¿szych stê¿eñ ligandu, co odpowiada³oby wyrzutowi kortyzolu w reakcji na stres. Substytutem
takich stê¿eñ jest najprawdopodobniej zwiêkszone powinowactwo receptorowe, które posiadaj¹ wszystkie stosowane w terapii
steroidy wziewne.
GKSR jako monomer ulega fosforylacji przez kinazê fosforyzuj¹c¹ N-terminaln¹ czêæ bia³ka Jun (JNK  Jun N-terminal kinase), która byæ mo¿e jest niezbêdna do os³abienia sygna³u lokalizacji j¹drowej [8].
GKS inaktywuj¹ NFkB przez bezporedni¹ interakcjê miêdzy
aktywowanym GKSR a podjednostk¹ p65 NFkB, a AP-1 przez
wi¹zanie z podjednostk¹ c- Jun. Dziêki temu dochodzi do redukcji ekspresji genów prozapalnych przez nie regulowanych np. iNOS
(inducible nitric oxide synthetase  indukowalna syntaza tlenku
azotu) zale¿nej od NFkB, czego widocznym rezultatem jest redukcja poziomu NO tlenku azotu w powietrzu wydechowym. Analogicznie interakcja GKSR z NFkB i AP-1, które s¹ wa¿nymi czynnikami w ekspresji RANTES (cytokiny dzia³aj¹cej chemotaktycznie na eozynofile), powoduje zmniejszenie nap³ywu eozynofili w
trakcie kortykoterapii.
Receptory GKSR w postaci aktywnych monomerów wp³ywaj¹ na proces przebudowy chromatyny. Hamuj¹ acetylazê histonów (HAT) bezporednio i porednio przez oddzia³ywania z NFkB
oraz zwiêkszaj¹ aktywacjê deacetylazy histonów (HDAC), co powoduje zahamowanie transkrypcji genów prozapalnych (wyciszenie genów). HDAC oprócz histonów mo¿e deacetylowaæ równie¿
czynniki transkrypcyjne np. GATA3, podjednostkê p65 NFkB i
sprzyjaæ jej ³¹czeniu z bia³kiem inhibitorowym IkB, co prowadzi
do zmniejszenia ekspresji kontrolowanych przez te czynniki genów cytokin [9]. Polimorfizm w zakresie HDAC mo¿e wp³ywaæ na
rozwój opornoci na GKS. Kompleks HDAC jest niezwykle podatny na utlenianie. Aktywne rodniki tlenowe w trakcie stresu oksydacyjnego (np. zwi¹zanego z paleniem papierosów) powoduj¹
zahamowanie funkcji i zmniejszenie ekspresji HDAC (degradacja
w proteasomie). Prawdopodobnie dlatego u pal¹cych astmatyków przeciwzapalne dzia³anie GKS jest wyranie mniejsze. Teofilina w ma³ych dawkach chroni HDAC przed uszkodzeniem. Powoduje wzrost aktywnoci HDAC, mo¿e wspomóc dzia³anie GKS
i przywróciæ wra¿liwoæ na nie u chorych z wtórn¹ opornoci¹ na
GKS w ciê¿kiej astmie i u pal¹cych papierosy.
Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów
GKS poprzez wp³yw na aktywnoæ wewn¹trzkomórkowych
uk³adów sygnalizacyjnych zwi¹zanych z kaskad¹ fosforylacyjn¹
zale¿n¹ od kinaz serynowo/treoninowych, wp³ywaj¹ na transkrypcjê i translacjê genów prozapalnych. GKS w tym mechanizmie
destabilizuj¹ mRNA dla mediatorów prozapalnych zawieraj¹cych
sekwencje AURE (AU-rich elements  sekwencje bogate w adeninê i uracyl) [10]. Posiadaj¹ je m.in. IL-1b, IL-6, IL-8, TNFa,
GMCSF, COX-2, eotaksyna. Za stabilizacjê mRNA dla cytokin
prozapalnych odpowiada enzym p38MAP (mitogen activated protein kinase  kinaza bia³kowa aktywowana mitogenami). GKS wp³ywaj¹ na jego destabilizacjê poprzez aktywacjê fosfatazy 1 MAPK
(MKP-1), naturalnego inhibitora p38MAP.
Niegenomowy mechanizm dzia³ania GKS
Rezultaty mechanizmów genomowych dzia³ania GKS wymagaj¹ czasu i pojawiaj¹ siê najwczeniej po kilkudziesiêciu minutach. Od dawna jednak obserwuje siê przyk³ady dzia³añ GKS ujaw42

niaj¹ce siê bardzo szybko, w ci¹gu minut lub sekund, czasem
jeszcze w trakcie podawania leku do¿ylnego w napadzie astmy.
Te szybkie efekty dzia³ania GKS maj¹ charakter heterogenny i
wystêpuj¹ równie¿ w komórkach bez j¹der, wiêc nie s¹ zwi¹zane
z ekspresj¹ genów. W ostatnich latach odkrywane s¹ coraz to
nowe cie¿ki sygna³owe. Niegenomowe mechanizmy dzia³ania
GKS obejmuj¹ wp³yw na kana³y jonowe i przepuszczalnoæ b³on
komórkowych, wp³yw na system wtórnych przekaników oraz
aktywacje dróg ró¿nych kinaz bia³kowych, a ujawniaj¹ siê najczêciej przy du¿ych dawkach leków [10]. W niektórych przypadkach
w efektach tych poredniczy GKSR, a niektóre wydaj¹ siê wynikaæ z wp³ywu na niektóre fizykochemiczne w³aciwoci b³ony komórkowej bez porednictwa receptora. GKS jako wysoce lipofilne zwi¹zki interferuj¹ z funkcj¹ zwi¹zanych z b³on¹ cz¹steczek
takich jak kana³y jonowe: wapniowe, sodowo-potasowe, chlorkowe oraz receptory. Rezultatem tych interferencji jest zmiana przepuszczalnoci i zachowanie ci¹g³oci b³on komórkowych. Megadawki GKS w ci¹gu kilku minut mog¹ zahamowaæ degranulacjê
neutrofili. Bolus GKS (powy¿ej 250 mg/dobê w przeliczeniu na
encorton) w leczeniu urazów rdzenia krêgowego, SM, czy anafilaksji zabezpiecza (prawdopodobnie w tym mechanizmie) przed
wyst¹pieniem wczesnego obrzêku [10].
W mechanizmie niegenomowym GKS uruchamiaj¹ system
wtórnych przekaników (jony wapnia, cykliczne nukleotydy cAMP,
cGMP, trójfosforan inozytolu IP3, diacyloglicerol DAG). Wzrost
aktywnoci okrelonego wtórnego przekanika uruchamia zale¿n¹ od niego kinazê (lub kaskadê kinaz), co zmienia bieg niektórych procesów komórkowych. Rolê w przekazywaniu sygna³ów
nietranskrypcyjnych odgrywaj¹ szlaki kinaz aktywowanych mitogenami (MAPK- g³ównie Erk 1/2, i p38), Kinazy bia³kowej A (PKA)
i C (PKC), kinaz tyrozynowych (np. Src) i lipidowych (kinaza trójfosforanu inozytolu - PI3K). GKS bezporednio lub za porednictwem receptorów b³onowych mog¹ ³¹czyæ siê z podjednostk¹ a
bia³ka Gs aktywuj¹cego cyklazê adenylow¹, co uruchamia cie¿kê sygna³ow¹ Gs-cAMP-PKA, z nastêpcz¹ syntez¹ przeciwzapalnych endokannabinoidów. Sugerowano równie¿ mo¿liwoæ
interakcji z bia³kiem inhibitorowym Gi, które hamuje cyklazê adenylow¹. GKS w obrêbie b³ony komórkowej mog¹ te¿ wchodziæ w
interakcje z podjednostk¹ Ca2 + ATP azy. Aktywacja receptora
b³onowego przez du¿e dawki GKS, z indukcj¹ IP3 jako wtórnego
przekanika, wzmaga aktywnoæ ródb³onkowej syntazy tlenku
azotu, co daje natychmiastow¹ poprawê przep³ywu krwi w obszarze niedokrwienia oraz zmniejszenie reakcji zapalnej w naczyniach w zawale miênia sercowego i udarze niedokrwiennym
mózgu  model zwierzêcy [3].
Uwa¿a siê, ¿e niegenomowe mechanizmy stanowi¹ pierwszy
etap dzia³ania GKS, który wzmacnia genomowe efekty wystêpuj¹ce w dalszej kolejnoci. Genomowe oddzia³ywania GKS dostarczaj¹ natomiast bia³ek, koniecznych do nietranskrypcyjnego przekazywania sygna³u [10]. Oba mechanizmy dzia³ania uzupe³niaj¹
siê i potencjalizuj¹. Ze zrozumienia molekularnych mechanizmów
dzia³ania GKS wynikaj¹ próby wynalezienia cz¹steczek GKS nowej generacji (GKS zdysocjowane), w których zosta³yby zachowane korzystne przeciwzapalne efekty zwi¹zane z transrepresj¹,
a zablokowane mechanizmy bezporedniego oddzia³ywania z DNA
(transaktywacja i transrepresja bezporednia), co zredukowa³oby ryzyko systemowych efektów niepo¿¹danych [11]. Wyjanienie molekularnych mechanizmów dzia³ania GKS da³o te¿ pocz¹tek badaniom nad alternatywnymi lekami przeciwzapalnymi ingeruj¹cymi w ró¿ne cie¿ki sygna³owe dzia³ania GKS, np. inhibitorami o niskiej masie cz¹steczkowej IKK2 (inhibitor of IkB kinase
2), czy inhibitorami kinazy p 38 MAP [12]. Wiele aspektów dzia³ania GKS wymaga jeszcze dalszych badañ, jednak¿e ze wzglêdu
na wielokierunkowoæ i wszechstronnoæ dzia³ania GKS s¹ i prawdopodobnie bêd¹ w przysz³oci lekami nie do zast¹pienia.
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