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Toczniowe zapalenie nerek: nowe spojrzenie
na patogenezê oraz przes³anki leczenia
czynnikami biologicznymi
Opracowanie przedstawia nowe dane na temat patogenezy toczniowego zapalenia nerek pod k¹tem przes³anek do prowadzenia terapii czynnikami biologicznymi. Omówiono wyniki pierwszych prób klinicznych z zastosowaniem przeciwcia³ wobec limfocytów B (rituksimab, epratuzumab), blokady kostymulacji
(abatacept, belatacept), hamowania rozplemu limfocytów B (belimubab), blokowania wi¹zania dwuniciowego DNA przez immunoglobulinowe receptory limfocytów B (abetimus) oraz specyficznej neutralizacji poszczególnych mediatorów reakcji zapalnej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12,
119-123)

Lupus nephritis: new insights into pathogenesis
and premises for biologic therapy
The new data on lupus nephritis pathogenesis are presented in the context
of possible biologic therapy implementation. The results of the first clinical
trials are reviewed concerning the administration of anti-B-cell antibodies
(rituximab, epratuzumab), costimulation blockade (abatacept, belatacept), inhibition of B-cell proliferation (belimubab), prevention of double stranded DNA
binding by B-lymphocyte immunoglobulin receptors (abetimus), and specific
neutralization of the particular inflammatory mediators.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 119-123)

Wstêp
Toczeñ trzewny uk³adowy jest ogólnoustrojow¹ chorob¹ autoimmunologiczn¹,
charakteryzuj¹c¹ siê utrat¹ tolerancji na w³asne antygeny i produkcj¹ autoprzeciwcia³,
tworz¹cych kompleksy immunologiczne
(KI), które odk³adaj¹ siê w ró¿nych narz¹dach i wywo³uj¹ zapalenie. Toczniowe zapalenie nerek (TZN) jest g³ówn¹ przyczyn¹
chorobowoci i miertelnoci w przebiegu
tocznia. Chocia¿ kortykosteroidy, cyklofosfamid i mykofenolan mofetilu poprawi³y skutecznoæ leczenia TZN, to jednak nie usunê³y zjawisk nawrotowoci choroby i opornoci najciê¿szych przypadków na stosowan¹ terapiê. Ograniczenia dotychczasowej
terapii oraz poszerzenie wiedzy o patogenezie tocznia stwarzaj¹ przes³anki do nowych prób klinicznych, w tym z u¿yciem
czynników biologicznych.
W rozwoju tocznia trzewnego bior¹
udzia³ zarówno uwarunkowania genetyczne,
jak i oddzia³ywania rodowiskowe i hormonalne. Rolê predyspozycji genetycznej potwierdza czêstsze rodzinne wystêpowanie
chorób autoimmunologicznych ; u blini¹t
monozygotycznych toczeñ wspó³wystêpuje
w 25-30%, a u blini¹t dwujajowych w ok.
5% przypadków. Z drugiej jednak strony
krewni 1-stopnia mog¹ mieæ obecne przeciwcia³a przeciwj¹drowe i przez ca³e ¿ycie
nie rozwin¹æ objawowego tocznia. Wykazano ¿e obecnoæ antygenów zgodnoci tkankowej HLA DR3 w toczniu zwiêksza relatywne ryzyko wyst¹pienia choroby 5,8-krotnie, a znacz¹ca przewaga choruj¹cych ko-
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biet (ok. 9:1) wskazuje na modyfikuj¹c¹ rolê
rodowiska hormonalnego estrogenów.
Patogeneza tocznia trzewnego ³¹czy w
sobie nieprawid³owe mechanizmy odpowiedzi wrodzonej i nabytej (adaptacyjnej). Elementy odpowiedzi immunologicznej, w tym
mechanizmy komórkowe i humoralne,
wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ przy zaburzonych
mechanizmach hamuj¹cych. Nie jest dok³adnie wyjaniona przyczyna nadreaktywnoci limfocytów B z nastêpow¹ nadmiern¹
poliklonaln¹ produkcj¹ przeciwcia³. Prawdopodobnie wzrost syntezy IgG u pacjentów z
toczniem mo¿e reprezentowaæ niespecyficzn¹, zaburzon¹ odpowied nieprawid³owo
funkcjonuj¹cych limfocytów B, wywo³an¹
przez pomocnicze limfocyty T (T helper).
Zjawiska te tworz¹ samowzbudzaj¹cy siê
mechanizm, ³¹cz¹cy dwie funkcje limfocytów B: z jednej strony jako komórek produkuj¹cych przeciwcia³a, a z drugiej strony jako
komórek prezentuj¹cych antygen limfocytom T.
Nowe spojrzenie na patogenezê
tocznia trzewnego uk³adowego
W patogenezie tocznia trzewnego bior¹ udzia³ równoczenie dwa typy odpowiedzi immunologicznej: wrodzona (innate) 
obejmuj¹ca niespecyficzn¹ odpowied na
obce antygeny oraz nabyta, inaczej adaptacyjna (adaptive)  wystêpuj¹ca w odpowiedzi na specyficzne antygeny i wymagaj¹ca
wczeniejszego kontaktu z antygenem.
Wrodzona odpowied immunologiczna
obejmuje pierwotne, niespecyficzne mecha-
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nizmy obronne przez zaka¿eniami wirusowymi i bakteryjnymi, nie wymagaj¹ce
uprzedniego kontaktu komórek immunologicznych z antygenem. Realizowana jest
przez mechanizmy wspólne dla ca³ego wiata zwierzêcego. Jednym z elementów wrodzonej odpowiedzi immunologicznej s¹ receptory Toll-like (TLR), opisane w 1985 r.
przez C. Nuesslein-Volhard jako Drosophila Toll; pozwalaj¹ one zarodkom muszki Drosophila ró¿nicowaæ strukturê cewy nerwowej. W patogenezie tocznia udowodniony
udzia³ maj¹: TLR7, TLR8 oraz TLR9, które
wykazuj¹ ekspresjê g³ównie na komórkach
prezentuj¹cych antygen, plazmocytowych
komórkach dendrytycznych oraz na limfocytach B, gdzie s¹ zlokalizowane w b³onach
endosomalnych [27]. TLR7 i TLR9 rozpoznaj¹ pojedyncz¹ niæ RNA (ssRNA) wirusów
oraz bakteryjne i wirusowe demetylowane
DNA, jednak ze wzglêdu na relatywn¹ wybiórczoæ dzia³ania mog¹ (w zale¿noci od
warunków) byæ aktywowane przez endogenne ligandy kwasów nukleinowych. Mo¿na
zaproponowaæ nastêpuj¹cy model funkcjonowania TLR w toczniu: DNA albo rybonukleoproteiny pochodz¹ce z nieprawid³owo
przetworzonych resztek j¹drowych s¹ wi¹zane do autoprzeciwcia³, tworz¹c kompleksy immunologiczne (KI), poddawane nastêpnie fagocytozie. W kwanym rodowisku
fagolizosomu KI rozpadaj¹ siê, a uwolnione
DNA aktywuje TLR9, podczas gdy RNA aktywuje TLR7. Prowadzi to do zwiêkszenia
produkcji IFNa przez plazmocytowe komórki dendrytyczne, podczas gdy limfocyty B
s¹ stymulowane do zwiêkszonej produkcji
Ig, cytokin oraz ekspresji moleku³ ko-stymuluj¹cych. W ten sposób aktywacja TLR mo¿e
braæ udzia³ w pocz¹tkowej fazie indukcji
wytwarzania autoprzeciwcia³ przeciwj¹drowych [17]. Drugim elementem wrodzonej
odpowiedzi immunologicznej jest uk³ad dope³niacza, który bierze udzia³ w obronie organizmu gospodarza przed inwazj¹ mikroorganizmów oraz ³¹czy wrodzon¹ i nabyt¹
odpowied immunologiczn¹. Uk³ad dope³niacza sk³ada siê z ponad 30 bia³ek i mo¿e
byæ aktywowany 3 ró¿nymi drogami. Rola
uk³adu dope³niacza w patogenezie tocznia
trzewnego jest dwojaka. Z jednej strony
uk³ad dope³niacza wydaje siê mieæ ochronny wp³yw, a wrodzony homozygotyczny niedobór klasycznej drogi aktywacji dope³niacza jest zwi¹zany ze zwiêkszonym ryzykiem
wyst¹pienia tocznia. Z drugiej strony w zajêtych tkankach zachodzi aktywacja dope³niacza przez KI z rozwiniêciem zapalenia
[5]. Na pograniczu wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej znajduj¹ siê równie¿ chemokiny, poniewa¿ wszystkie komórki wrodzonej odpowiedzi immunologicznej,
w tym niedojrza³e i dojrza³e komórki dendrytyczne oraz nieaktywowane i aktywowane limfocyty wykazuj¹ ekspresj¹ receptorów
dla chemokin, w zwi¹zku z czym s¹ zdolne
do migracji, chemotaksji i naciekania tkanek objêtych zapaleniem [30]. Bardzo wa¿n¹ rolê w toczniu odgrywa IFNa [4]. Wykazano, ze mononukleary krwi obwodowej
chorych na toczeñ wykazuj¹ ekspresjê genów podobn¹ do profilu spotykanego w warunkach ekspozycji zdrowych komórek na
IFNa in vitro (interferon signature). G³ównym ród³em IFNg s¹ plazmocytowe komórki
dendrytyczne, które wykazuj¹ ekspresjê
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TLR7 i TLR9 i mog¹ byæ aktywowane przez
odpowiednie DNA i RNA. Niektóre objawy
kliniczne wystêpuj¹ce w toczniu, takie jak:
uczucie zmêczenia, gor¹czka i bóle miêniowe mog¹ byæ wynikiem bezporedniego
dzia³ania IFNa [4].
W nerkach wszystkie typy komórek w³asnych i naciekaj¹cych mog¹ produkowaæ
chemokiny po stymulacji czynnikami prozapalnymi tj.: KI, aktywowany dope³niacz,
wolne rodniki tlenowe, cytokiny pro-zapalne (TNFa, IFNa, IL-1), angiotensyna I oraz
lipopolisacharydy cian komórek bakteryjnych. W modelach zwierzêcych TZN blokada wybranych chemokin i receptorów dla
chemokin ma potencjalne znaczenie terapeutyczne [30].
W nabytej (adaptacyjnej) odpowiedzi
immunologicznej bior¹ udzia³ komórki immunologiczne, które wymagaj¹ wczeniejszej
aktywacji dla funkcjonowania. Rola prawid³owych limfocytów B nie ogranicza siê do
produkcji przeciwcia³ skierowanych wobec
obcych (ale nie swoich) antygenów; funkcjonuj¹ one jako komórki prezentuj¹ce antygen (antigen presenting cells - APCs), jako
regulatory dla limfocytów T i komórek dendrytycznych oraz makrofagów i bior¹ udzia³
w lokalnym nacieku komórkowym [11]. W
celu zapobiegania niekorzystnej prezentacji autoantygenów limfocytom T oraz produkcji autoprzeciwcia³ organizm eliminuje
lub neutralizuje autoreaktywne limfocyty B
poprzez wywo³anie zjawiska tolerancji. Proces nabywania tolerancji mo¿e odbywaæ siê
w czasie powstawania limfocytów B (tolerancja centralna), kiedy niedojrza³e limfocyty
B po napotkaniu autoantygenu zdolnego do
po³¹czenia z receptorem, s¹ albo eliminowane poprzez delecjê klonaln¹, albo staj¹
siê niereaktywne (anergia) lub struktura receptorów ulega zmianie, co eliminuje ich
wra¿liwoæ na w³asne antygeny. Mimo mechanizmów centralnej tolerancji czêæ autoreaktywnych limfocytów B unika delecji lub
anergii. St¹d istniej¹ mechanizmy (tolerancja obwodowa) z usuniêciem autoreaktywnych limfocytów B i T z kr¹¿enia poprzez
mechanizmy apoptozy. Zaburzenia procesu apoptozy mog¹ prowadziæ do przetrwania czêci autoreaktywnych komórek, które
mog¹ ulegaæ aktywacji i prowadziæ do prze³amania tolerancji na w³asne antygeny. Indukcja tolerancji wymaga ograniczenia
bodców aktywacyjnych dla limfocyta tylko
do jednego sygna³u wywo³anego przez antygen, zwanego sygna³em 1. W momencie wyst¹pienia sygna³u 2 sygna³ tolerogenny przemienia siê w sygna³ aktywuj¹cy,
rozpoczynaj¹cy odpowied autoimmunologiczn¹ [11,18]. Sygna³ 2 typowo jest uzyskiwany z moleku³ ko-stymuluj¹cych, wykazuj¹cych ekspresjê na aktywowanych APC
i limfocytach [18]. G³ównymi ko-stymulatorami wspó³dzia³ania limfocytów T i B s¹ moleku³y CD40/CD40L i B7/CD28. Limfocyty T wspó³pracuj¹ z limfocytami B w produkcji przeciwcia³, reguluj¹ odpowied limfocytów B, moduluj¹ funkcje limfocytów pomocniczych (T helper) oraz funkcje efektorowe,
tj. naciek zapalny w nerkach, gdzie dzia³aj¹
na komórki ródmi¹¿szu bezporednio poprzez cytotoksycznoæ komórkow¹ i porednio poprzez aktywacjê i rekrutacjê makrofagów i komórek natural killer (NK) lub przez
nadmiern¹ produkcjê cytokin (IFNa, TNFa,

TGFb, IL-4, IL-17). Dodatkowo, patogeny
lub mitogeny mog¹ wysy³aæ sygna³y pobudzaj¹ce receptory Toll na limfocytach B i
APCs [18]. W momencie stymulacji przez
antygen czêæ limfocytów B przekszta³ca siê
w komórki plazmatyczne, wydzielaj¹ce Ig,
które s¹ charakterystyczne dla odpowiedzi
humoralnej [7]. Wytwarzanie przeciwcia³ o
du¿ej swoistoci tworzy skomplikowan¹ sieæ
interakcji pomiêdzy limfocytami T, komórkami dendrytycznymi, limfocytami B oraz komórkami plazmatycznymi [10,23]. Inne limfocyty B migruj¹ do grudek ch³onnych, gdzie
w centrum rozmna¿ania przechodz¹ intensywn¹ proliferacjê i ró¿nicuj¹ siê albo w komórki plazmatyczne albo d³ugo¿yj¹ce komórki pamiêci [7]. Z drugiej strony, kiedy limfocyty B funkcjonuj¹ jako APCs  to wtedy
prezentuj¹ przetworzony antygen limfocytom T poprzez MHC klasy II, a dziêki odpowiedniej ko-stymulacji, prowadz¹ do aktywacji limfocytów T, uwolnienia prozapalnych
cytokin (IL-10, TNFa, IL-6) oraz zwi¹zków
stymuluj¹cych dojrzewanie i prze¿ycie limfocytów B (BlyS/BAFF) [7, 29].
Czynniki biologiczne w leczeniu
toczniowego zapalenia nerek
Zajêcie nerek w przebiegu tocznia rumieniowatego trzewnego prowadzi w swoich najciê¿szych rozplemowych postaciach
do rozwoju schy³kowej niewydolnoci nerek
u 25% chorych i odpowiada za 4-krotny
wzrost miertelnoci w porównaniu z populacj¹ ogóln¹ [6,20,21,28]. Poznanie ograniczeñ dotychczasowej terapii oraz poszerzenie wiedzy o patofizjologii TZN zwiêkszy³y
zainteresowanie nowymi sposobami leczenia. W tych innowacyjnych podejciach terapeutycznych leki ukierunkowane s¹ selektywnie przeciwko okrelonym elementom
odpowiedzi immunologicznej. Obejmuj¹ one
dzia³ania usuwaj¹ce limfocyty B, blokadê kostymulacji, blokadê stymulacji limfocytów B,
leczenie przeciw-cytokinowe oraz blokadê
uk³adu dope³niacza. Limfocyty B s¹ usuwane z kr¹¿enia przeciwcia³ami monoklonalnymi, skierowanymi wobec specyficznych
markerów powierzchniowych, a patogenne
przeciwcia³a s¹ wi¹zane i usuwane przez
preparaty wi¹¿¹ce dsDNA. Uzyskano zwi¹zki blokuj¹ce wybiórczo zjawiska ko-stymulacji pomiêdzy limfocytami T i B (koniecznej
do aktywacji limfocytów B i produkcji przeciwcia³) oraz blokuj¹ce stymulacjê limfocytów B. Wstêpne wyniki badañ s¹ zachêcaj¹ce, ale brak jest na razie du¿ych badañ
kontrolowanych [7]. Nowe metody leczenia
tocznia trzewnego przy pomocy czynników
biologicznych znajduj¹ siê w ró¿nych fazach
prób klinicznych; czêæ z nich zosta³a ju¿
zarejestrowana do leczenia rozrostowych
chorób hematologicznych lub/i reumatoidalnego zapalenia stawów [16]. Dzia³aj¹ one
wybiórcz¹ na okrelone elementy odpowiedzi immunologicznej wywo³uj¹c [16]:
1. deplecjê limfocytów B: przeciwcia³o
anty-CD20 (rituksimab) i anty-CD22 (epratuzumab);
2. blokadê ko-stymulacji: przeciwcia³o
anty-CD154 (BG9588  ruplizumab) i
CTLA4Ig (abatacept, belatacept);
3. blokadê stymulacji limfocytów B: przeciwcia³o anty- CD40L ( IDEC131) i przeciwcia³o anty BLyS (belimumab);
4. usuniêcie z kr¹¿enia przeciwcia³ anty-

O. Mazanowska i M. Klinger

dsDNA: LPJ394 (abetimus),
5. hamowanie dzia³ania cytokin: przeciwcia³o anty-TNFa (infliksimab) i rekombinowane bia³ko receptora dla TNFa (etanercept), przeciwcia³o przeciwko receptorowi
dla IL-1 (anakinra), przeciwcia³o anty-IL-10
(B-N10), przeciwcia³o anty IL-6 oraz przeciwcia³o anty-INFa,
6. zmniejszenie aktywacji uk³adu dope³niacza  przeciwcia³a anty-C5a (eculizumab,
pexelizumab), rozpuszczalny receptor dla
dope³niacza  sCR1 [5],
7. dzia³anie skierowane wobec idiotypów
anty-DNA  edratide (TV-4710) peptyd
komplementarny wobec regionu wi¹¿¹cego
antygen ludzkich przeciwcia³ anty ds-DNA
[16, 26].
Deplecja limfocytów B - przeciwcia³a
anty-CD20 (rituksimab, okrelizumab)
i anty-CD22 (epratuzumab)
Rituksimab jest chimerowym monoklonalnym przeciwcia³em przeciwko antygenowi CD20 na niedojrza³ych (pre-B cells) i dojrza³ych limfocytach B; inne komórki, tj. komórki macierzyste, komórki pro-B i komórki
plazmatyczne nie wykazuj¹ ekspresji CD20
i w zwi¹zku z tym nie s¹ wra¿liwe na dzia³anie rituksimabu. Lek zosta³ zarejestrowany
przez FDA do leczenia ch³oniaków z linii limfocytów B. Nie ma ustalonego schematu
podawania rituksymabu i przy stosowaniu
tej samej dawki 375 mg/m2  proponowane
s¹ wlewy co 4 tygodnie lub co tydzieñ (³¹cznie 4 tygodnie); alternatywny sposób to podanie dwukrotne w odstêpach 2. tygodniowych po 1000 mg. Rituksimab po kilku
dniach wywo³uje g³êbok¹ deplecjê limfocytów B (nawet poni¿ej 5 µl-1), która trwa oko³o 6 miesiêcy, a nawet ponad 1 rok. Nie ma
dok³adnych wytycznych, kiedy nale¿y podaæ
kolejn¹ dawkê, szczególnie ¿e trwa³y efekt
mo¿e wyst¹piæ ju¿ po 1-szej dawce. Nale¿y
rozwa¿yæ monitorowanie liczby limfocytów
B i od tego uzale¿niaæ podanie kolejnej dawki, szczególnie, ¿e rituksimab nie wykazuje
efektu terapeutycznego, je¿eli nie wywo³a
deplecji limfocytów B [18], a na leczenie rituksimabem odpowiadaj¹ pacjenci z nisk¹
podstawow¹ iloci¹ komórek CD19. Leczenie rituksimabem prowadzone jest albo w
monoterapii, albo w po³¹czeniu z kortykosteroidami i cyklofosfamidem. Wiêkszoæ
prób klinicznych, przeprowadzonych na niewielkich grupach pacjentów, obejmowa³a
leczenie indukuj¹ce remisjê (a nie podtrzymuj¹ce). Czêæ pacjentów reaguje na leczenie zmniejszeniem aktywnoci choroby (z
obni¿eniem bia³komoczu i miana przeciwcia³ anty-dsDNA), a objawy uboczne s¹ niewielkie. Jednak inni pacjenci nie wykazuj¹
korzystnego efektu, lub odpowiadaj¹ tylko
czêciowo. Podanie rituksimabu wi¹¿e siê
z ryzykiem wyindukowania przeciwcia³ (human antichimeric autoantibodies  HACA),
które zmniejszaj¹ efekt dzia³ania leku.
Wród powik³añ polekowych opisywane s¹
miertelne przypadki postêpuj¹cej wieloogniskowej leukoencefalopatii (progressive
multifocal leukoencephalopathy). Ostre reakcje niepo¿¹dane na wlew rituksimabu
mo¿na minimalizowaæ podaj¹c wczeniej
acetaminophen, anty-histaminiki i steroidy
[17]. Leczenie rituksmabem, do czasu uzyskania wyników kontrolowanych prób z randomizacj¹, powinno byæ ograniczone do

wybranych przypadków [9].
Mechanizm dzia³ania rituksimabu polega prawdopodobnie na cytolizie zale¿nej od
dope³niacza, indukcji apoptozy i cytoksycznoci zale¿nej od receptora Fc. Nie jest natomiast jasny mechanizm dzia³ania w chorobach autoimmunologicznych, szczególnie
¿e komórki plazmatyczne, bêd¹ce g³ównym
ród³em Ig, nie s¹ usuwane z kr¹¿enia. W
zwi¹zku z tym leczenie rituksimabem nie
wi¹¿e siê ze znacz¹cym spadkiem poziomu Ig w surowicy, a efekt na stê¿enie autoprzeciwcia³ jest zmienny. Byæ mo¿e usuniêcie limfocytów B zaburza pierwotnie inne
funkcje limfocytów B, takie jak ko-stymulacja limfocytów T i produkcja cytokin.
Opublikowano ju¿ wyniki zastosowania
w RZS oraz prób klinicznych w toczniu (poprawa u 9 z 21 leczonych [24,25]). Deplecja
limfocytów B wyst¹pi³a u 67% pacjentów po
2-ej infuzji (w dawce 375 mg/m2) w odstêpie
4 tygodni. Dwie trzecie pacjentów, u których
wyst¹pi³a ca³kowita deplecja limfocytów B
uzyska³o ca³kowit¹ remisjê po 6 miesi¹cach,
natomiast przy braku deplecji tylko 1/3 osi¹gnê³a remisjê ca³kowit¹. W ocenie zaburzeñ
homeostazy limfocytów B w toczniu uzyskano wyrównanie zaburzeñ hematologicznych
oraz obni¿y³a siê liczba autoreaktywnych
komórek pamiêci (VH4.34). Badanie wykaza³o, ¿e specyficzna deplecja limfocytów B
znacz¹co wyrównuje zaburzenia homeostazy limfocytów B oraz u³atwia uzyskanie tolerancji immunologicznej [2].
Rozpoczynaj¹ siê tak¿e badania kliniczne w toczniu z okrelizumabem, który jest
humanizowanym przeciwcia³em anty-CD20.
Epratuzumab  jest rekomabinowanym
humanizowanym monoklonalnym przeciwcia³em anty-CD22. CD22 wykazuje ekspresjê w cytoplazmie komórek pro-B i pre-B
oraz na powierzchni dojrza³ych limfocytów
B i nie wykazuje ekspresji na komórkach
plazmatycznych. W przeciwieñstwie do rituksimabu wywo³uje tylko czêciow¹ deplecjê limfocytów B (obni¿enie liczby komórek
B w kr¹¿eniu o 35-40%). W badaniu nierandomizowanym w toczniu wykaza³ siê bezpieczeñstwem stosowania i skutecznoci¹,
ale grupa nie obejmowa³a chorych z upoledzon¹ funkcj¹ nerek [7]. W postêpowaniu terapeutycznym zalecane s¹ 4 dawki
epratuzumabu po 360 mg/m2, podawane
do¿ylnie co 2 tygodnie (15). W ma³ej grupie
leczonych 3/4 uzyska³o 50% poprawê bia³komoczu bezporednio po leczeniu, a efekt
utrzymywa³ siê u 7 z 9 leczonych po 18 tygodniach.
Blokada ko-stymulacji pomiêdzy
komórkami CD80 i CD86,
a limfocytami T CD28 (abatacept
i belatacept) oraz ko-stymulacji
CD40/CD40L ( IDEC-131 i BG9588)
Blokada ko-stymulacji CD80/CD28 i
CD86/CD28 hamuje rozwój glomerulopatii
w zwierzêcych modelach tocznia [12]. Abatacept (CTLA4-Ig)  jest lekiem blokuj¹cym
interakcje pomiêdzy limfocytami CD80 i
CD86 na komórkach prezentuj¹cych antygen (APCs), w tym limfocytach B a moleku³¹ CD28 na limfocytach T, co wywo³uje zjawisko tolerancji z powodu braku 2 sygna³u
[7]. Blokada dotyczy moleku³y CD28, obecnej na limfocytach T i rozpoznaj¹cej nastêpuj¹ce ligandy na APCs: B7-1(CD80) lub B7-
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2 (CD86). Stymulacja na tej drodze zachodzi pomiêdzy dziewiczymi komórkami T a
APCs posiadaj¹cymi antygen zwi¹zany z
odpowiednim antygenem MHC klasy II.
Abatacept (CTLA-4Ig) jest bia³kiem ³¹cz¹cym pozakomórkowe CTLA-4 z receptorem Fc IgG1 i zapobiegaj¹cym interakcji
CD28/B7, która jest 2 sygna³em dla aktywacji limfocytów T. Wykazano, ¿e w modelu dowiadczalnym (myszy spontanicznie
rozwijaj¹ce LED  NZB/W F1) wywo³uje przy
podawaniu dootrzewnowym co 10 dni (wraz
z cyklofosfamidem), obni¿enie produkcji
przeciwcia³ i znacz¹c¹ poprawê bia³komoczu oraz prze¿ycia. Ponadto, nawet w pojedynczej dawce. skutecznie zapobiega rozwojowi TZN u zwierz¹t dowiadczalnych. W
przygotowaniu s¹ próby leczenia TZN u ludzi [12-14]. U ludzi zastosowanie znajduj¹
dwa preparaty CTLA4-Ig: abatacept i belatacept.
Blokada stymulacji limfocyta B przez
przeciwcia³o anty-CD40L zmniejsza objawy
tocznia u myszy (NZBxNZW)F1. Humanizowane przeciwcia³a IDEC-131 i BG9588
blokuj¹ ko-stymulacjê CD40/CD40L. W
ma³ym badaniu w rozplemowym TZN (klasa IV), u pacjentów z zachowan¹ funkcj¹
nerek i bia³komoczem, stosowano BG9588
w dawce 20 mg/kg 3-krotnie w odstêpach
2-tygodniowych, a nastêpnie 4 dawki co
miesi¹c. Uzyskano obni¿enie miana przeciwcia³ anty-dsDNA i bia³komoczu o ok.
50%, ale badanie zosta³o zakoñczone przed
czasem ze wzglêdu na powik³ania zakrzepowe [8]. Natomiast badanie z IDEC-131 nie
wykaza³o poprawy przebiegu tocznia [7, 22].
Blokada stymulacji limfocytów B:
przeciwcia³o anty-BLyS (belimumab)
Odmiennym sposobem postêpowania
skierowanego przeciwko limfocytom B jest
blokowanie cytokin, koniecznych do funkcjonowania limfocytów B. BLyS (dawniej
BAFF), ³¹czy siê z 3 ró¿nymi receptorami:
BCMA, BAFFR i TACI. U myszy wra¿liwych
na toczeñ oraz u ludzi choruj¹cych na toczeñ wykazano nadmiern¹ ekspresjê BLyS.
Belimumab (LymphoStat-B) jest ca³kowicie
humanizowanym przeciwcia³em monoklonalnym, mog¹cym wywo³aæ deplecjê kr¹¿¹cych limfocytów B poprzez hamowanie biologicznej aktywnoci BlyS/BAFF (B-lymphocyte stimulator  BLyS; B cell Activator Factor), potrzebn¹ do przekszta³cania limfocytów B w dojrza³e komórki plazmatyczne.
Uwa¿a siê, ze w niektórych chorobach autoimmunologicznych podwy¿szone poziomy
BLyS bior¹ udzia³ w wytwarzaniu autoprzeciwcia³, a w badaniach przedklinicznych i
klinicznych (badania fazy II) wykazano, ¿e
zahamowanie BLyS prowadzi do apoptozy
autoreaktywnych limfocytów B, mo¿e
zmniejszyæ poziom autoprzeciwcia³ i ograniczyæ aktywnoæ choroby. W próbie klinicznej w aktywnym toczniu (ale bez zajêcia
nerek i centralnego uk³adu nerwowego) podawano 3 ró¿ne dawki: 1, 4 i 10 mg/kg w
dniach: 0, 14, 28 i nastêpnie co 28 dni terapi¹, uzyskuj¹c zmniejszenie aktywnoci
tocznia i poprawê jakoci ¿ycia [7].
Usuniêcie przeciwcia³ anty-dsDNA:
abetimus (LPJ394 )
Odmienne podejcie w leczeniu tocznia
opiera siê na próbach modulowania proce-

121

sów autoimmunologicznych poprzez wp³yw
na specyficzne antygeny. Abetimus sodium
(LPJ 394, riquent) jest cz¹steczk¹ zbudowan¹ z serii po³¹czonych oligonukleotydów;
ma 4 epitopy dla dsDNA [7]. Dzia³a poprzez
wi¹zanie krzy¿owe z immunoglobulinowym
receptorem anty-dsDNA, blokuj¹c ³¹czenie
przeciwcia³ dsDNA do miejsca wi¹zania i
prowadz¹c do uzyskania tolerancji limfocytów B na w³asne antygeny pochodz¹ce z
DNA poprzez proces anergii lub apoptozy
[1]. Badania kliniczne III fazy z abetimusem
okaza³y siê jednak rozczarowaniem, poniewa¿ zaostrzenia tocznia wyst¹pi³y u 12% w
porównaniu do 16% w grupie otrzymuj¹cej
placebo [7].
Hamowanie dzia³ania cytokin: przeciwcia³o anty-INFa (MEDI-545), przeciwcia³o
anty-TNFa (infliksimab) i rekombinowane
bia³ko receptora dla TNFa (etanercept),
przeciwcia³o przeciwko receptorowi dla IL1
(anakinra), przeciwcia³o anty-IL10 (B-N10),
przeciwcia³o anty-IL-6.
Blokada dzia³ania IFNa w zaostrzeniu
tocznia powinna byæ bardzo skuteczna.
Przeciwcia³o przeciwko ludzkiemu IFNa
(MEDI-545) znajduje siê w I/II fazie badañ
klinicznych. Pozytywne wyniki stosowania
uzyskano w RZS, chorobie Crohna oraz ³uszczycy. Z drugiej strony leczenie mo¿e byæ
powik³ane rozwojem zespo³u tocznio-podobnego, zwi¹zanego z produkcj¹ autoprzeciwcia³, co powoduje, ¿e zastosowanie tego leku
w toczniu mo¿e byæ kontrowersyjne.
Og³oszono pierwsze korzystne wyniki
leczenia w RZS i trwaj¹ badania kliniczne
II/III fazy z wykorzystaniem przeciwcia³a
anty-TNFa (infliksimab) w TZN [3]. Infiksimab jest chimerowym monoklonalnym przeciwcia³em przeciwko TNFa. W rozplemowym TZN (klasa IV) stosowano 4 cotygodniowe wlewy i.v. po 300 mg (lub 3 mg/kg).
Leczenie powinno byæ zarezerwowane dla
wybranych przypadków TZN [19]. Drugim
lekiem tej grupy jest rozpuszczalny receptor TNFa ( etanercept). Objawy uboczne obu
leków obejmuj¹ nasilenie niewydolnoci
serca, rozwój choroby demielinizacyjnej oraz
mo¿liwoæ wywo³ania choroby autoimmunologicznej i tworzenia przeciwcia³ z rozwojem
glomerulopatii poprzez odk³adaj¹ce siê KI
lub toczeñ polekowy; istnieje tak¿e mo¿liwoæ zaostrzenia przebiegu tocznia o ³agodnym przebiegu. Przeciwcia³o przeciwko receptorowi IL-6 (tocilizumab), bêd¹ce obecnie w okresie prób, powoduje usuwanie IL6, cytokiny o dzia³aniu pro-zapalnym i wywo³uj¹cym wielorakie efekty immunomodulacyjne, indukuj¹ce dojrzewanie komórek
plazmatycznych. Proponowane stosowanie
tocilizumabu w badaniach klinicznych: wlewy i.v. co 2 tygodnie, w dawce 2 mg/kg lub
8 mg/kg. W badaniach znajduje siê tak¿e
przeciwcia³o przeciwko receptorowi IL-1
(anty-IL-1R) - anakinra, blokuj¹ce dzia³anie
prozapalne IL-1.
Inne sposoby leczenia tocznia
czynnikami biologicznymi
Do¿ylne preparaty immunoglobulin 
IVIG  wp³ywaj¹ hamuj¹co na receptory
FcRIIA i FcRIIC i pobudzaj¹co na FcRIIB,
neutralizuj¹ przeciwcia³a patogenne, zmniejszaj¹ produkcjê przeciwcia³, wywo³uj¹ apoptozê limfocytów i monocytów, moduluj¹ produkcjê cytokin oraz hamuj¹ ró¿nicowanie ko-
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mórek dendrytycznych. Wskazane s¹ przy
zaburzeniach hematologicznych i zajêciu
centralnego uk³adu nerwowego oraz w aktywnym toczniu opornym na leczenie [31].
Dawkowanie: 0,4 g/kg/dobê przez 4-7 dni,
z powtórzeniem cyklu co miesi¹c, przez 612 miesiêcy.
Podsumowanie
Limfocyty B maj¹ kluczowe znaczenie
w obronie organizmu przeciwko bakteriom i
wirusom; s¹ komórkami prezentuj¹cymi
antygen (APCs), produkuj¹ przeciwcia³a (Ig)
oraz inicjuj¹ i reguluj¹ procesy zapalne poprzez sekrecjê cytokin. W toczniu trzewnym
limfocyty B cechuj¹ siê nadreaktywnoci¹.
W zwi¹zku z tym eliminacja limfocytów B
powinna byæ potencjalnie korzystna. Zastosowanie w d³ugotrwa³ej eliminacji limfocytów B maj¹: przeciwcia³o anty-CD20 (rituksimab), przeciwcia³o anty-CD22 (epratuzumab) oraz przeciwcia³a blokuj¹ce efekt dzia³ania BLyS/BAFF. Celem leczenia jest eliminacja tylko tych limfocytów B, które wykazuj¹ nadreaktywnoæ w toczniu, z ochron¹ prawid³owych limfocytów B. Drug¹ mo¿liwoci¹ terapeutyczn¹ jest wp³yw na interakcje miêdzykomórkowe, tzw. "drugi sygna³", wymagany do aktywacji limfocytów T.
Brane s¹ pod uwagê mo¿liwoci blokowania sygna³u ko-stymuluj¹cego, po którym
limfocyty B staj¹ siê anergiczne i nie podlegaj¹ aktywacji. Nie wykazano na razie istotnych korzyci po zablokowaniu ko-stymulacji CD40/CD40L, przy obserwowanym
wzrocie powik³añ sercowych i zakrzepowych. Zainteresowanie budzi zahamowanie
interakcji B7-CTLA4 abataceptem
(CTLA4Ig), który zosta³ zarejestrowany w
leczeniu RZS, a obecnie trwaj¹ próby kliniczne w toczniu. Blokowanie wytwarzania
lub inaktywacja cytokin przeciwcia³ami antycytokinowymi stanowi nastêpn¹ mo¿liwoæ
wp³ywu na aktywnoæ tocznia. Dwa przeciwcia³a blokuj¹ce dzia³anie TNFa, o ró¿nym
mechanizmie dzia³ania, s¹ zarejestrowane
w leczeniu RZS, a obecnie badane s¹ w
próbach klinicznych w toczniu: infliksimab chimerowe monoklonalne przeciwcia³o antyTNFa oraz etanercept (sTNFR  rozpuszczalny receptor dla TNFa). W fazie badañ
klinicznych znajduje siê przeciwcia³o antyIL-6  tocilizumab, natomiast przeciwcia³o
anty INFg jest w okresie badañ wstêpnych
(brak badañ fazy klinicznej). W leczeniu
tocznia bierze siê pod uwagê mo¿liwoæ immunomodulacji specyficznej dla tocznia preparatem edratide (TV-4710), abetimusem
(LPJ 394), który ³¹czy siê krzy¿owo z przeciwcia³ami anty dsDNA w p³ynach ustrojowych lub na powierzchni limfocytów B.
Terapia czynnikami biologicznymi skierowanymi wybiórczo na poszczególne mechanizmy bior¹ce udzia³ w patogenezie tocznia oferuje nowe, bardziej specyficzne sposoby leczenia, przy niewielkich objawach
ubocznych. Jednak nawet najbardziej celowana terapia mo¿e skutkowaæ ciê¿kimi powik³aniami infekcyjnymi, poniewa¿ choroby
autoimmunologiczne wykorzystuj¹ w patogenezie te same mechanizmy, które s¹ u¿ywane przez organizm do ochrony przed zaka¿eniami. Dlatego te¿ u ka¿dego pacjenta
trzeba bêdzie wnikliwie rozwa¿yæ potencjalne ryzyko i korzyci przed wdro¿eniem leczenia.
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