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Ekspresja czynnika martwicy guza-alfa (TNF-a) i receptora
TNF typu 1 w dolnych drogach oddechowych w
sarkoidozie i samoistnym w³óknieniu p³uc (IPF)
Wprowadzenie: Czynnik martwicy nowotworu-a (Tumor Necrosis Factor-a, TNFa) jest wydzielany przez liczne komórki odczynu zapalnego, g³ównie aktywowane
monocyty i makrofagi. Odgrywa zasadnicz¹ rolê w patomechanizmach ródmi¹¿szowych chorób p³uc (interstitial lung diseases, ILD) powik³anych w³óknieniem.
Metody: Stê¿enie TNF-a badano testem ELISA w p³ynie z p³ukania oskrzelowo-pêcherzykowego (bronchoalveolar lavage, BAL) u chorych z sarkoidoz¹ (n=27) i z IPF
(n=9). Do oceny ekspresji TNFR1 (CD120a) oraz wewn¹trzkomórkowej ekspresji
TNF-a w komórkach BAL u¿yto immunofluorescencji poredniej i cytometrii przep³ywowej. Wyniki odniesiono do rezultatów badania cytoimmunologicznego BAL i
danych klinicznych chorych. Wyniki: Stwierdzono znamienny wzrost stê¿enia TNFa w dolnych drogach oddechowych w IPF (1,05±0,4 vs 0,33±0,03 pg/ml w grupie
kontrolnej; mediana±SEM; p<0,05), a zw³aszcza w sarkoidozie (1,33±0,4 vs 0,33±0,03
pg/ml w grupie kontrolnej; mediana±SEM; p<0,05). Stadium sarkoidozy nie mia³o
wp³ywu na uzyskane wyniki. Niespodziewanie znamiennie niski poziom ekspresji
TNFR1 na powierzchni limfocytów BAL obserwowano w sarkoidozie (2,9±0,73% w
porównaniu z 6,25±0,55% w grupie kontrolnej, p<0,05). Odsetek limfocytów dodatnich z CD120a ujemnie korelowa³ z ca³kowit¹ liczb¹ limfocytów BAL (R Spearman =
-0,7; p=0,002). Wnioski. Stê¿enie TNF-a w dolnych drogach oddechowych wzros³o
znamiennie w badanych chorobach grupy ILD. W sarkoidozie, w porównaniu z grup¹ kontroln¹, obserwowano znamiennie niski poziom ekspresji TNFR1 na powierzchni limfocytów BAL, co mo¿e chroniæ te komórki przed apoptoz¹ indukowan¹ przez
miejscowo wysokie stê¿enia TNF.

Expression of tumour necrosis factor alpha (TNF-a) and TNF receptor
type 1 in lower airways in sarcoidosis and idiopathic pulmonary fibrosis
(IPF)
Introduction: Tumor necrosis factor-a (TNF-a) is secreted by many inflammatory cells, mostly by activated monocytes and macrophages. It plays an essential
role in pathomechanisms of many interstitial lung diseases (ILD) associated with
fibrosis. Materials and methods: BAL material was harvested from patients with
sarcoidosis (n=27) and IPF (n=9). TNF-a levels in BAL supernatants were tested by
ELISA assay. Immunofluorescence staining and flow cytometry were used to evaluate the BAL cell expression of TNFR1, as well as TNF-a intracellular expression.
The results were related to patient BAL cytoimmunology and clinical data. Results:
TNF-a levels in BAL supernatants were significantly increased in IPF (1.05 ± 0.4 vs
0.33 ± 0.03 pg/ml in controls; median±SEM; p<0.05), and especially in sarcoidosis
(1.33 ± 0.4 vs 0.33±0.03 pg/ml in controls; median±SEM; p<0.05). Interestingly, we
found remarkable low TNFR1 (CD120a) expression on BAL lymphocytes in sarcoidosis (2.9 ± 0.73% vs 6.25 ± 0.55 in controls; p<0.05). Sarcoidosis radiological
stage had no impact on the results. The percentage of TNFR1+ cells showed strong
and reversible correlation with total count of BAL lymphocytes (R Spearman = -0.7;
p=0.002). Conclusions: TNF-a level was increased in analysed groups of ILD patients. In sarcoidosis, as compared to controls, low TNFR1 lymphocyte expression
was found, the event that may reflect a protective mechanism from apoptotic death
induced by locally high TNF concentrations.
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Wprowadzenie
Czynnik martwicy nowotworu-a, plejotropowa cytokina o prozapalnym charakterze, oddzia³uje wielokierunkowo na komórki
docelowe, gdy¿ receptory TNF obecne s¹ na powierzchni niemal
ka¿dej komórki j¹drzastej [1]. Za jego sekrecjê odpowiedzialne
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s¹ g³ównie makrofagi i monocyty, ale tak¿e limfocyty T i NK, granulocyty, mastocyty, komórki ródb³onka, fibroblasty, astrocyty i
miocyty miêniówki g³adkiej. Równie¿ komórki niektórych nowotworów wydzielaj¹ TNF (m.in. czerniaka, bia³aczek, raka sutka i
jajnika) [2]. Warunkiem wywarcia efektu biologicznego jest przy³¹czenie go do jednego z powierzchniowych receptorów (typu 1
lub 2: TNFR1 lub TNFR2). W zale¿noci od rodzaju aktywowanego receptora mo¿e dojæ wówczas do przeciwstawnych reakcji,
np. do apoptozy albo do proliferacji komórki docelowej [3].
TNF w zapaleniu wzmaga cytotoksycznoæ makrofagów, komórek NK i eozynofilów oraz pobudza czynnoæ fagocytarn¹ neutrofilów. Zwiêksza ekspresjê receptorów adhezyjnych ródb³onka
(selektyny E, ICAM-1 oraz VCAM-1). Stymuluje syntezê i uwalnianie interleukiny-1, -6 i GM-CSF, a tak¿e leukotrienów, prostaglandyn i innych mediatorów zapalenia [4]. Efekt cytotoksyczny
TNF zale¿y dzia³ania tej cytokiny na jej receptor typu 1, a tak¿e
od indukcji kaskady kwasu arachidonowego i wewn¹trzkomórkowej produkcji wolnych rodników, z nastêpczym uszkodzeniem ³añcucha oddechowego i b³on komórkowych [5]. Wa¿na jest zale¿na
od TNF indukcja syntazy NO (iNOS) w makrofagach i granulocytach obojêtnoch³onnych, zw³aszcza po stymulacji lipopolisacharydem (LPS) [6]. W sumie TNF-a indukuje, a nastêpnie podtrzymuje zapalenie.
W sarkoidozie ekspresja uk³adu TNF postêpuje w miarê rozwoju odczynu zapalnego, a wiêc czêsto u osób z przewlek³¹ postaci¹ choroby [7]. Zaburzenia równowagi miêdzy iloci¹ cytokiny i jej receptorów prowadzi do sta³ego, miejscowego nap³ywu
komórek zapalnych i w efekcie do tworzenia typowej ziarniny [8].
Makrofagi pêcherzykowe chorych z aktywn¹ postaci¹ sarkoidozy
uwalniaj¹ zwiêkszone iloci TNF-a, zarówno spontanicznie, jak i
po stymulacji LPS [9]. TNF-a w samoistnym w³óknieniu p³uc prowadzi do uszkodzenia nab³onka pêcherzyków p³ucnych i ródb³onka naczyniowego w mechanizmach opisanych wy¿ej. Z czasem dochodzi do w³óknienia ródmi¹¿szu p³uc  cytokina dzia³a
bezporednio lub poprzez tlenek azotu [4,10].
W sumie uwa¿a siê, ¿e nieleczeni chorzy z ILD, u których
wystêpuje podwy¿szony poziom TNF, a tak¿e jego receptorów w
dolnych drogach oddechowych, s¹ bardziej nara¿eni na postêp
choroby i na w³óknienie p³uc [7,11,12]. Dlatego, podobnie, jak w
wielu innych chorobach zapalnych, strategie lecznicze, maj¹ce
na celu miejscowe hamowanie dzia³ania TNF coraz czêciej wprowadzane s¹ do leczenia tej grupy chorych [13].
Cel pracy
Celem niniejszej pracy by³o zbadanie ekspresji uk³adu czynnika martwicy nowotworu-a (TNF-a) i jego receptora typu 1 w
dolnych drogach oddechowych osób z wybranymi chorobami ródmi¹¿szowymi p³uc (sarkoidoza, IPF), w zestawieniu z wynikami
cytoimmunologicznymi, otrzymanymi w drodze p³ukania oskrzelowo-pêcherzykowego (BAL) oraz z podstawowymi danymi klinicznymi chorych.
Materia³ i metody
Chorzy

P³ukanie oskrzelowo-pêcherzykowe (BAL) wykonano w celach diagnostycznych,
u 36 chorych z podejrzeniem choroby ródmi¹¿szowej p³uc, u których postawiono
ostateczne rozpoznanie sarkoidozy lub samoistnego w³óknienia p³uc. Do dnia wykonania BAL chorym nie podawano leków.
Sarkoidozê rozpoznano stwierdzaj¹c obecnoæ nieserowaciej¹cych ziarniniaków w badaniu histopatologicznym materia³u z biopsji transbronchialnej. U chorych
wystêpowa³ typowy obraz radiologiczny klatki piersiowej i/lub charakterystyczny obraz kliniczny [8]. Podzielono ich dodatkowo na podgrupy wg pimiennictwa [14],
zgodnie ze stwierdzonym w chwili badania BAL stadium radiologicznym choroby. W
stadium I znajdowa³o siê 13 chorych, w stadium II i III (z obecnoci¹ uchwytnych
zmian mi¹¿szowych p³uc), 14 chorych. IPF rozpoznano w oparciu o obraz histopatologiczny w biopsji p³uca (typu zwyczajnego ródmi¹¿szowego zapalenia pêcherzyków p³ucnych, usual interstitial pneumonia, UIP) u chorych z charakterystycznym
obrazem klinicznym (w tym z typowymi zmianami w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczoci) [15]. Inne przyczyny w³óknienia p³uc wykluczono.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 17 osób, diagnozowanych w kierunku choroby ródmi¹¿szowej p³uc, u których koñcowa ocena kliniczna (uwzglêdniaj¹ca badanie przedmiotowe i badania dodatkowe, w tym radiogramy klatki piersiowej i testy czynnociowe p³uc) wykluczy³a odchylenie od normy w zakresie uk³adu oddechowego [16].
Podstawowe dane o badanych osobach zestawiono w tabeli I.
Komisja Bioetyczna Collegium Medicum UMK wyrazi³a zgodê na niniejsze badanie (KB nr 116/2006 z dnia 18 padziernika 2006 roku).
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Rycina 1
Ekspresja TNFR1 na limfocytach BAL i IPF i sarkoidozie.
TNFR1 expression on BAL lymphocytes in IPF and sarcoidosis.

Rycina 2
Ekspresja TNFR1 na limfocytach Th (CD4) i Tc (CD8) w materiale chorych z
IPF i sarkoidoz¹.
TNFR1 expression on Th (CD4) and Tc (CD8) BAL cells in IPF and sarcoidosis.
Badania cytologiczne materia³u BAL
P³ukanie BAL wykonano zgodnie z zaleceniami European Respiratory Society,
jak opisano to poprzednio [17]. Badanie cytologiczne wykonano tak, jak w poprzednich pracach zespo³u [14]. W skrócie, ¿ywotnoæ komórek nap³ywowych BAL oznaczono b³êkitem trypanu (0,2%). Ca³kowit¹ liczbê komórek w 1 ml p³ynu liczono w
komorze Bürkera. Preparaty z cytowirowania (Sigma 4K15, 80 g, 5 min.) barwiono
technik¹ Maya-Grünwalda-Giemsy (MGG) i hematoksylin¹-eozyn¹ (HE). Wzór odsetkowy komórek BAL otrzymano, licz¹c redni¹ wartoæ z obliczeñ w obu barwieniach. Do analizy nie kwalifikowano materia³ów BAL z ma³ym odzyskiem (<30%
wyjciowej objêtoci u¿ytego p³ynu), zawieraj¹cych >5% nab³onków górnych dróg
oddechowych lub znaczn¹ domieszkê krwi (>90% erytrocytów) [18].
Badania immunologiczne materia³u BAL
Ekspresjê receptorów dla TNF typu 1 zbadano ³¹cznie u 28 osób (9 chorych z
IPF, 13 z sarkoidoz¹ i u 6 osób grupy kontrolnej) technik¹ immunofluorescencji poredniej. W skrócie, 50-150 x 103 komórek BAL inkubowano z nasycaj¹c¹ iloci¹
mysiego przeciwcia³a monoklonalnego anty-CD120a (Becton-Dickinson, nr kat.
559321; 30 min.), p³ukano w PBS, barwiono wtórn¹ anty-mysi¹ surowic¹ poliklonaln¹ sprzê¿on¹ z izotiocyjanianem fluoresceiny (FITC), ponownie p³ukano i inkubowano z 4 ml monoklonalnego przeciwcia³a mysiego anty-CD4 lub anty-CD8 (oba
sprzê¿one z czerwieni¹ fikoerytryny, Becton-Dickinson, nr kat. odpowiednio 345769
i 345773); wszystkie inkubacje w ciemnoci i temperaturze pokojowej. Komórki p³ukano i zawieszano w 250 ml PBS z 2% formaldehydem, zbierano w cytometrze FACScan (Becton-Dickinson) w ci¹gu 48 godzin. Jako ujemnej kontroli u¿yto próbki bez
przeciwcia³a anty-CD120a, inkubowanej tylko z surowic¹ polikonaln¹, sprzê¿on¹ z
FITC. Dodatkowo, ze wzglêdu na zwykle nisk¹ ekspresjê markera CD120a na powierzchni komórek BAL, w czêci przypadków sporz¹dzono dodatkowe próbki kontrolne: z przeciwcia³ami anty-CD4 PE lub anty-CD8 PE.
Badanie stê¿enia TNF-a w nads¹czach BAL technik¹ ELISA
Postêpowano zgodnie z instrukcj¹ producenta (R & D, Quantikine nr kat. DTA50).
W skrócie, do studzienek 96-do³kowej polistyrenowej p³ytki op³aszczonej przeciwcia³em monoklonalnym anty-TNF-a (nr kat. 890123) nak³adano po 50 µl rozpuszczalnika RD1F (nr kat. 890541) i 200 µl standardu lub materia³u z pobranych próbek. Inkubacjê prowadzono 2 godziny w temperaturze pokojowej, p³ytki p³ukano
buforem p³ucz¹cym, dodawano 200 µl koniugatu anty-TNF-a (przeciwcia³o poliklonalne anty-TNF-a sprzê¿one z peroksydaz¹ chrzanow¹, nr kat. 890124), inkubowano 2 godziny w temperaturze pokojowej i ponownie p³ukano. Nastêpnie dodawano
200 µl roztworu substratu (20 min. w ciemnoci i temperaturze pokojowej). Reakcjê
hamowano za pomoc¹ 50 µl roztworu stop solution (2M H2SO4, nr kat. 895032).
Gêstoæ optyczn¹ badano w ci¹gu 30 min. (d³ug. fali 490 nm). Sporz¹dzano krzyw¹
kalibracyjn¹, wyniki opracowano komputerowo przy u¿yciu programu Genesis.

M. Dr¹¿kiewicz i wsp.

Rycina 3

Tabela I
Badane grupy osób - podstawowe dane kliniczne.
Tested groups - Basic clinical data
Grupa

Wiek [Lata]*

VC [%] **

FEV1/VC % **

M EF 75% **

M EF 50% **

M EF 25% **

Odzy sk p³y nu BAL %

Sarkoidoza I

38,8 ± 10,2

97,6 ± 3,0

84 ± 1,9

94 ± 5,9

89 ± 8,0

67 ± 6,4

58 ± 1,9

Sarkoidoza II + III

46,0 ± 13,5

92 ± 3,2

81 ± 2,1

84 ± 5,3

64 ± 5,7 #

56 ± 4,9

53 ± 2,3

I PF

55,3 ± 16,8

75,5 ± 5,7 #

88 ± 4,7

114 ± 11,2

74 ± 19,6

65 ± 14,3

48 ± 2,9

Kontrola

35,8 ± 14,0

105,5 ± 5,1

86 ± 4,7

87,5 ± 4,5

90 ± 7,2

68,5 ± 6,9

56,5 ± 2,6

* Wyniki podano jako redni¹ ± b³¹d standardowy (SD); **Wyniki podano jako odsetek wartoci nale¿nej; #p<0,05 w porównaniu z grup¹ kontroln¹
Tabela II
Stê¿enie TNF-a w nads¹czach BAL.
TNF-a levels in BAL supernatants.

N, liczba chorych

Tabela III
Wyniki cytologiczne materia³u BAL.
Wartoæ stosunku CD4/CD8.
BAL cytological data. CD4/CD8 ratio.
* p<0,05 w porównaniu z wartociami grupy
kontrolnej, test U-Manna-Whitneya

Grupa

N

rednia
[pg/m l]

M ediana
[pg/m l]

SEM
[pg/m l]

Zakres
[pg/m l]

Poziom p

Sarkoidoza stadium I

13

1,77

1,33

0,43

0,32-5,34

< 0,05

Sarkoidoza stadium II+III

14

2,29

1,29

0,67

0,3-9,19

< 0,05

Sarkoidoza razem

27

2,03

1,31

0,4

0,3-9,19

< 0,05

I PF

9

1,63

1,05

0,49

0,8-0,44

< 0,05

Grupa kontrolna

7

0,32

0,31

0,01

0,3-0,35

-

Grupa

M akrofagi

Lim focy ty

Neutrofile

Eozy nofile

CD4/CD8

37 ± 2,9*

1,1 ± 0,5

0,4 ± 0,3

8,1 ± 0,7*

17,1 ± 7,4 9,0 ± 4,5*

5,0 ± 0,5*

0,9 ± 0,3

0 ± 0,1

2,3 ± 0,4

Sarkoidoza

%

451 ± 64

60 ± 2,8

I PF

%

375 ± 108

52,5 ± 6,6

Grupa kontrolna

%

125 ± 33

84,5 ± 2,7

Metody statystyczne
Stosowano program Statistica 6.0. Wyniki przedstawiono jako medianê ± b³¹d
standardowy redniej (SEM) chyba, ¿e zaznaczono inaczej. Testem U Manna-Whitneya porównano nierówne liczbowo grupy o nieparametrycznym rozk³adzie zmiennych. Korelacja R Spearmana s³u¿y³a do badania zwi¹zku miêdzy zmiennymi.

Wyniki
Wyniki testu ELISA zebrano w tabeli II. Zwraca uwagê znamienny wzrost stê¿enia TNF-a w sarkoidozie i IPF w porównaniu
z grup¹ kontroln¹, nieraz wielokrotny. W sarkoidozie stê¿enie TNFa by³o znamiennie podwy¿szone w obu wyodrêbnionych podgrupach, ale miêdzy nimi nie by³o istotnych ró¿nic.
Wyniki cytologiczne i immunologiczne BAL zestawiono w tabeli II; s¹ zgodne z pimiennictwem [8,16,17]. Na rycinach I i II
przedstawiono wyniki ekspresji receptora TNF typu 1 na limfocy-
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Ca³kow ita liczba
kom órek BAL
[103/m l]

13,3 ± 2

0,3 ± 0,6

tach BAL w przebadanych grupach niepal¹cych chorych, osobno
na komórkach Th i na komórkach Tc; odniesiono je do danych
grupy kontrolnej. Wyniki przedstawiono jako odsetek wszystkich
limfocytów. Zwraca uwagê niski poziom ekspresji receptorów typu
1 dla TNF na powierzchni limfocytów pêcherzykowych we wszystkich analizowanych grupach z tym, ¿e najni¿szy, znamienny statystycznie spadek ekspresji TNFR1 zaobserwowano u chorych z
sarkoidoz¹, zw³aszcza w subpopulacji komórek Tc. Znamienne
obni¿enie wartoci odsetkowej CD8+CD120+ w porównaniu z
grup¹ kontroln¹ dotyczy³o tak¿e IPF. Nisk¹ ekspresjê CD120a zaobserwowano tak¿e na makrofagach pêcherzykowych, niezale¿nie od przebadanej grupy: z regu³y wykrywano poni¿ej 5% dodatnich makrofagów, w pojedynczych przypadkach w ogóle nie wykazano dodatniego barwienia (wyników nie przedstawiano).
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Odsetek limfocytów dodatnich z CD120a silnie ujemnie korelowa³ z ca³kowit¹ liczb¹ limfocytów BAL (test Spearmana, rs = 0,71; p=0,002). Nie by³o korelacji miêdzy ekspresj¹ TNFR1 a innymi parametrami cytoimmunologicznymi BAL, ani korelacji miêdzy stê¿eniem TNF-a a ekspresj¹ jego receptora na komórkach
BAL.
Dyskusja
Wyniki otrzymane w niniejszej pracy potwierdzaj¹ pogl¹d o
wzmo¿onej ekspresji TNF-a w materiale z dolnych dróg oddechowych pacjentów z sarkoidoz¹ [19], bêd¹cej prawdopodobnie
przejawem wzmo¿onej aktywnoci sekrecyjnej makrofagów pêcherzykowych. Wg pimiennictwa stê¿enie TNF-a w tej chorobie
jest wysokie, a przy tym znamiennie wy¿sze u chorych z aktywnym przebiegiem choroby, ni¿ w podgrupie z jej postaci¹ nieaktywn¹ [3,20,21]. Stê¿enie TNF w materiale BAL mo¿e mieæ w
sarkoidozie znaczenie prognostyczne [13].
W niniejszej pracy stê¿enie TNF-a analizowano w podgrupach sarkoidozy, zdefiniowanych na podstawie kryteriów radiologicznych i mo¿e w³anie dlatego nie wykazano istotnych ró¿nic
pomiêdzy wynikami w poszczególnych podgrupach: aktywny postêpuj¹cy, jak i przewlek³y niepostêpuj¹cy przebieg sarkoidozy
mo¿e wyst¹piæ zarówno u chorych w I, jak i w póniejszych (II i
III) stadiach choroby [8].
Stê¿enie TNF w stadium I sarkoidozy nie tylko nie by³o wy¿sze ni¿ w stadiach II+III, ale nawet osi¹ga³o wartoci nieznamiennie ni¿sze. Jako komentarz mo¿e pos³u¿yæ praca Armstronga i wsp., którzy wykazali s³absze uwalnianie TNF-a przez makrofagi w warunkach spoczynkowych oraz po stymulacji LPS w I
stadium sarkoidozy w porównaniu z póniejszymi stadiami [22].
W IPF, w porównaniu z grup¹ kontroln¹ wykazano podwy¿szone stê¿enie TNF-a w materiale BAL. Wyniki te s¹ interesuj¹ce wobec nie do koñca zdefiniowanej roli TNF w patogenezie IPF
[23]. Uwa¿a siê, ¿e wysoka ekspresja TNF-a w dolnych drogach
oddechowych w tej chorobie odzwierciedla szczególne zagro¿enie postêpuj¹cym w³óknieniem [24]. Obok makrofagów, dodatkowym ród³em TNF mog¹ byæ neutrofile, obecne w wysokim odsetku w BAL chorych z IPF (tabela III) i maj¹ce swój udzia³ we
w³óknieniu p³uc [25].
Badania ekspresji uk³adu TNF zwróci³y uwagê badaczy na
receptory tej cytokiny w materiale BAL [26]. W niniejszej pracy
wykazano, ¿e odsetek limfocytów i makrofagów pêcherzykowych
dodatnich z TNFR1 jest nieoczekiwanie niski. Szczególnie niska
ekspresja TNFR1 wyst¹pi³a w obu grupach chorych na powierzchni
komórek Tc (CD8+CD120a+), przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e w
sarkoidozie odsetek limfocytów Tc (CD8) jest w BAL zwykle ni¿szy, ni¿ w grupie kontrolnej, ale w IPF jest prawid³owy lub podwy¿szony. Znamiennie ni¿sza w IPF wartoæ odsetkowa
CD8+CD120a+ mo¿e odzwierciedlaæ wiêksz¹ opornoæ komórek Tc na apoptozê indukowan¹ przez TNF i odpowiadaæ niedawnym doniesieniom o niekorzystnym udziale limfocytów cytotoksycznych w patogenezie tej choroby [27].
Poprzednio wykazalimy [16,17], ¿e apoptoza limfocytów i
makrofagów pêcherzykowych w ródmi¹¿szowych chorobach p³uc
zdarza siê rzadko. Szczególnie ma³o (znacznie poni¿ej 1%) komórek zapalnych BAL wchodzi w apoptozê w sarkoidozie, a wiêc
w chorobie z najni¿sz¹, sporód przebadanych tu grup, ekspresj¹ TNFR1 na powierzchni limfocytów. Tak wiec, pomimo wysokiego stê¿enia TNF-a, w pojedynczych przypadkach wielokrotnie
przekraczaj¹cego wyniki uzyskane u osób zdrowych, limfocyty
BAL chorych z sarkoidoz¹ (a tak¿e IPF) nie wchodz¹ w apoptozê
 s¹ nadal czynne w progresji choroby. Jak wykazalimy, receptory dla TNF wystêpuj¹ w IPF na powierzchni limfocytów w nieco
wy¿szym odsetku, ni¿ w sarkoidozie, a w³anie w IPF apoptoza
limfocytów pêcherzykowych zdarza siê nieco czêciej [Kopiñski,
niepublikowane dane].
S³usznoæ tego rozumowania potwierdza dodatkowo analiza
statystyczna wyników niniejszej pracy: odsetek limfocytów BAL
jest ujemnie, statystycznie znamiennie skorelowany z ekspresj¹
TNFR1 na powierzchni tych komórek. Limfocytoza BAL zale¿y
za - jak wiadomo - miêdzy innymi od podatnoci tych komórek
na proces apoptozy [28].
Wa¿nym powodem niskiej ekspresji TNFR1 (a tak¿e TNFR2)
na powierzchni komórek BAL jest nasilony proces z³uszczania
receptorów z powierzchni komórek do otoczenia. Poziom obu
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rozpuszczalnych postaci receptorów dla TNF jest w ródmi¹¿szowych chorobach p³uc wysoki [20]. Podwy¿szony poziom rozpuszczalnych postaci tych receptorów w supernatancie BAL mo¿e
mieæ istotne znaczenie prognostyczne w sarkoidozie, zw³aszcza
w I stadium choroby [22]. Rozpuszczalne formy receptorów, konkuruj¹c o cytokinê z receptorami powierzchniowymi, mog¹ dzia³aæ ochronnie, broni¹c tkankê p³ucn¹ przed uszkodzeniem przez
nadmierne iloci TNF, pojawiaj¹ce siê w ILD w miarê przechodzenia zapalenia w proces przewlek³y [20].
Podsumowuj¹c, stê¿enie TNF-a w dolnych drogach oddechowych wzros³o znamiennie w sarkoidozie, a w mniejszym stopniu
w IPF. W obu chorobach, w porównaniu z grup¹ kontroln¹, obserwowano znamiennie ni¿sz¹ ekspresjê receptorów typu 1 dla TNF
(CD120a) na powierzchni limfocytów BAL (zw³aszcza na limfocytach cytotoksycznych), tak wiêc komórki odczynu zapalnego by³y
same zabezpieczone przed apoptoz¹, pomimo miejscowo obecnych wysokich stê¿eñ TNF-a. Mo¿liwe, ¿e niska ekspresja TNFR1
na komórkach cytotoksycznych BAL jest szczególnie niekorzystna u chorych z IPF.
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