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Ostatnie dziesiêciolecie przynios³o znacz¹cy postêp w zakresie naszej wiedzy na temat przebiegu stanu zapalnego i jego wygaszania, do czego przyczyni³o siê odkrycie nowych autakoidów przeciwzapalnych, czyli lipoksyn, resolwin i
protektyn. Substancje te s¹ syntetyzowane z wielonienasyconych kwasów t³uszczowych: w-6 arachidonowego (lipoksyny) oraz w-3 eikozapentaenowego (resolwiny serii E) i dokozaheksaenowego (resolwiny serii D i protektyny). Proces
ten (za wyj¹tkiem powstawania protektyn) wymaga interakcji dwóch typów komórek - produkt jednej z nich staje siê substratem dla drugiej. Powstaj¹ce mediatory s¹ aktywne miejscowo, ulegaj¹c szybkiej inaktywacji, jednak ich w³aciwoci maj¹ zasadnicze znaczenie dla procesów ograniczania stanu zapalnego
i zdrowienia. W niedalekiej przysz³oci stabilne analogi tych zwi¹zków mog¹
zmieniæ rokowanie i leczenie wielu chorób, w których etiopatogenezie dominuje przewlek³y lub opaczny stan zapalny.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 43-52)

The resolution of inflammation by w-3 and w-6
po-lyunsaturated fatty acids-derived mediators
During the last ten years our knowledge of inflammation and its resolution
significantly increased, particularly owing to the discovery of new antiinflammatory autacoids, i.e. lipoxins, resolvins and protectins. They are synthesized
from polyunsaturated fatty acids: w-6 arachidonic (lipoxins), w-3
eicosapentaenoic (E-series resolvins) and docosahexaenoic (D-series resolvins,
protectins). To synthesize these substances (except protectins) two kinds of
cells are necessary - product of one becomes substrate for another one. The
secreted mediators are active locally and are rapidly inactivated; nonetheless
their properties have fundamental importance for resolution of inflammation
and recovery. In the near future stable analogs of these substances may change
prognosis and treatment of many diseases with chronic or mistaken inflammation as their dominant etiopathogenesis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 43-52)

Wstêp
Wygaszanie ostrego stanu zapalnego,
jeszcze do niedawna uwa¿ane za proces
bierny, dziêki odkrytym w ci¹gu ostatnich
kilkunastu lat endogennym pochodnym kwasów t³uszczowych okaza³o siê byæ procesem
skoordynowanym i biochemicznie aktywnym, wi¹¿¹cym siê z miejscow¹ syntez¹
wielu mediatorów, które umo¿liwiaj¹ homeostazê na poziomie tkanki. Mediatory te
obejmuj¹ lipoksyny pochodz¹ce z kwasu w6 arachidonowego, do niedawna uwa¿anego za ród³o jedynie prozapalnych autakoidów, oraz resolwiny i protektyny syntetyzowane z wielonienasyconych kwasów t³uszczowych w-3 (PUFA, polyunsaturated fatty
acids). PUFA charakteryzuj¹ siê obecnoci¹
dwóch lub wiêcej wi¹zañ podwójnych w
swojej cz¹steczce, natomiast w-6 i w-3 oznacza po³o¿enie ostatniego wi¹zania podwójnego odpowiednio przy szóstym i przy trzecim atomie wêgla licz¹c od koñca ³añcucha.
Pierwsze badania dowodz¹ce dobro-

czynnego dzia³ania w-3 PUFA opublikowano ju¿ w 1929 roku [12], a od ponad 20 lat
pojawiaj¹ siê doniesienia na temat korzystnego ich dzia³ania w chorobach nerek, niemniej do koñca XX wieku nie by³y znane
mechanizmy molekularne i komórkowe le¿¹ce u podstaw tego zjawiska. Dopiero w
ostatniej dekadzie uda³o siê wykryæ w wysiêkach zapalnych obecnoæ nowych autakoidów, pochodnych wielonienasyconych
kwasów w-3, które maj¹ zdolnoæ wygaszania stanu zapalnego i które mog¹ siê staæ w
przysz³oci now¹ opcj¹ terapeutyczn¹ w leczeniu wielu chorób, charakteryzuj¹cych siê
niekontrolowanym lub przewlek³ym stanem
zapalnym z wszystkimi jego nastêpstwami.
Lipoksyny - autakoidy inicjuj¹ce
proces wygaszania stanu zapalnego
Odkrycie na pocz¹tku lat 80-tych XX
wieku mediatorów stanu zapalnego, czyli pochodz¹cych z kwasu arachidonowego prostaglandyn i leukotrienów, by³o punktem

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2011  15  Numer 1

Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i
Chorób Przemiany Materii
l¹skiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Wiêcek
2

S³owa kluczowe:
 lipoksyny
 resolwiny
 protektyny
 stan zapalny
 kwas dokozaheksaenowy (DHA)
 kwas eiko-zapentaenowy (EPA)
Key words:
 lipoxins
 resolvins
 protectins
 inflammation
 docosahexaenoic acid (DHA)
 eicosapentaenoic acid (EPA)

Adres do korespondencji:
Lek. med. Les³aw Filipczyk
Centrum Dializ Fresenius Nephrocare XII
Tarnowskie Góry 42-612 ul. Pyskowicka 47
Tel.: (32) 384 72 71, fax: (32) 382 73 62
e-mail: lef5@interia.pl

43

Rycina 1
Wielonienasycone kwasy t³uszczowe i ich pochodne.
Polyunsaturated fatty acids and their derivates.

zwrotnym w zrozumieniu patofizjologii wielu chorób, umo¿liwi³o wprowadzenie nowych
metod leczenia i zosta³o uhonorowane przyznaniem nagrody Nobla w 1982 roku. Dopiero jednak w ostatnich latach okaza³o siê,
¿e gromadz¹ce siê w miejscu stanu zapalnego neutrofile (PMN, polymorphonuclear
leukocyte), syntetyzuj¹ce i wydzielaj¹ce
czynniki prozapalne, z czasem staj¹ siê równie¿ ród³em autakoidów przeciwzapalnych,
czyli lipoksyn. S¹ one syntetyzowane - podobnie jak prostaglandyny i leukotrieny - z
kwasu w-6 arachidonowego (ARA, arachidonic acid), z udzia³em lipoksygenaz [56].
Fakt ten pozostaje w zgodzie z obserwacj¹,
i¿ zapalenie jest zwykle procesem samoograniczaj¹cym siê, w jego przebiegu nastêpuje moment prze³¹czenia syntezy cytokin prozapalnych na przeciwzapalne, co inicjuje zdrowienie. Zmiana fenotypu neutrofili
i w³¹czenie ich w proces wygaszania stanu
zapalnego s¹ zale¿ne od prostaglandyn E2
i D2 [58]. Zaburzenie tego procesu mo¿e
prowadziæ do przewlekania siê stanu zapalnego, w³óknienia tkanki i utraty jej w³aciwoci.
Synteza pochodz¹cych z kwasu arachidonowego lipoksyn obejmuje trzy szlaki biochemiczne, w ka¿dym z nich kluczow¹ rolê
odgrywa enzym lipoksygenaza-5 (5-LOX),
zaanga¿owana w syntezê leukotrienów w
czasie narastania stanu zapalnego. Interesuj¹cy przy tym jest fakt, i¿ w przypadku
syntezy lipoksyn substrat pochodzi z jednych komórek, a produkt powstaje w innych.
Zwykle powstaj¹cy w leukocytach z ARA
pod wp³ywem 5-LOX leukotrien A4 (LTA4)
jest przekazywany do p³ytek krwi, gdzie w
wyniku dzia³ania lipoksygenazy-12 (12-LOX)
nastêpuje jego przekszta³cenie do lipoksyn
A4 (LXA4) i B4 (LXB4). Z kolei w komórkach nab³onkowych (np. dróg oddechowych)
ARA mo¿e byæ substratem dla lipoksygenazy-15 (15-LOX), powstaj¹cy kwas
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15(S)hydroperoksyeikozatetraenowy
(15(S)-H(p)ETE) zostaje przekazany do leukocyta, w którym 5-LOX konwertuje go do
kwasu 5(S),6(S),15(S)-epoksyeikozatetraenowego, z którego w dalszym etapie w
wyniku dzia³ania hydrolaz powstaj¹ LXA4 i
LXB4 (p. rycina 2). W ostatnim czasie odkryto, i¿ lipoksyny mog¹ powstawaæ równie¿
w wyniku dzia³ania cyklooksygenazy-2
(COX-2), acetylowanej nieodwracalnie
przez aspirynê, co ma miejsce w komórkach
nab³onkowych, w ródb³onku i w monocytach. Produktem tak zmodyfikowanej COX2 jest kwas 15(R)-hydroksyeikozatetraenowy (15(R)-HETE), który z kolei w leukocytach staje siê substratem dla 5-LOX. W efekcie po-wstaj¹ lipoksyny wyzwalane aspiryn¹ (ATL, aspirin-triggered lipoxins) czyli 15epi-LXA4 i 15-epi-LXB4 (p. rycina 2). Charakteryzuj¹ siê one dwukrotnie d³u¿szym
okresem pó³trwania, ulegaj¹c katabolizmowi wolniej ni¿ lipoksyny o konfiguracji S grupy hydroksylowej przy wêglu w pozycji 15.
Lipoksyny s¹ mediatorami, które aktywuj¹ fazê ograniczania i wygaszania stanu
za-palnego - zmniejszaj¹c ekspresjê moleku³ adhezyjnych na powierzchni PMN hamuj¹ ich migracjê do ogniska zapalnego
[15], a moduluj¹c ekspresjê moleku³ CD11/
18 na powierzchni leukocytów zmniejszaj¹
adhezjê PMN-p³ytki i PMN-PMN [15]. Ponadto stymuluj¹ fagocytozê apoptotycznych
PMN przez nap³ywaj¹ce komórki ¿erne [45]
i hamuj¹ sekrecjê TNFa (tumor necrosis factor a, czynnik martwicy guza a) przez limfocyty T, stanowi¹c ³¹cznik miêdzy komórkami nale¿¹cymi do wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej [58]. Dzia³anie
LXA4 odbywa siê za porednictwem receptora ALX (lipoxin A4 receptor), który nale¿y
do receptorów z rodziny GPCR (G-proteincoupled receptors, receptory sprzê¿one z
bia³kami G). GPCR s¹ zbudowane z ³añcucha polipeptydowego, przenikaj¹cego sied-

miokrotnie przez b³onê komórkow¹ i wi¹¿¹
ró¿ne chemokiny, neurotransmitery i sk³adniki dope³niacza, aktywuj¹c bia³ko G, które
fosforyluje GDP do GTP, przenosz¹c sygna³
do wnêtrza komórki.
Dotychczas najlepiej poznano w³aciwoci lipoksyny A4 (LXA4), która wykazuje, w
ró¿nych modelach dowiadczalnych, dzia³anie wygaszaj¹ce i ograniczaj¹ce stan zapalny m. in. w zapaleniu jelita grubego [21],
astmie oskrzelowej [39], zapaleniu otrzewnej [8] czy w chorobach zapalnych przyzêbia [60]. W przypadku chorób nerek opisywano zmniejszenie migracji neutrofili i syntezy w nich leukotrienu LTB4 u chorych z
ostrym popaciorkowcowym k³êbuszkowym
zapaleniem nerek, którym podawano LXA4
[65]. Podobnie odnotowano, i¿ LXA4 hamuje, indukowan¹ przez leukotrien LTD4, proliferacjê komórek mezangium, powoduj¹c¹
progresjê uszkodzenia k³êbuszków nerkowych [43]. W ostatnim czasie opublikowano wyniki badania oceniaj¹cego znaczenie
lipoksyn w przypadku przeszczepiania narz¹dów litych, w którym udowodniono hamowanie aktywacji kalcyneuryny w neutrofilach oraz poprawê prze¿ycia przeszczepionej nerki pod wp³ywem lipoksyny A4 [40].
Korzystne efekty podawania lipoksyn opisywano tak¿e w badaniach eksperymentalnych na zwierzêtach: w zapaleniu nerek z
obecnoci¹ przeciwcia³ przeciwko b³onie
podstawnej k³êbuszka nerkowego, pod
wp³ywem analogu lipoksyny A4 obserwowano redukcjê iloci neutrofili naciekaj¹cych
mezangium [49], za ekspozycja szczurzych
komórek mezangialnych na LXA4 wykaza³a zmniejszenie syntezy interleukin IL-1b i
IL-6 oraz hamowanie rozplemu komórek
mezangialnych stymulowanych przez TNFa [66]. Udowodniono równie¿, ¿e podawanie stabilnego analogu LXA4 w dowiadczalnym niedokrwienno-reperfuzyjnym uszkodzeniu nerek u gryzoni ma dzia³anie protek-

L. Filipczyk i wsp.

Rycina 2
Schemat syntezy lipoksyn.
Synthesis of lipoxins.
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Rycina 3
Schemat syntezy resolwin serii E.
Synthesis of E-series resolvins.

cyjne, hamuj¹c ekspresjê genów wielu moleku³ zaanga¿owanych w ten proces (np.
interleukiny-6, interferonu-g, aneksyny III,
lipokaliny-2, b-tubuliny) [35].
Podobnie jak wszystkie autakoidy, lipoksyny s¹ szybko generowane w odpowiedzi na dzia³aj¹cy bodziec, s¹ aktywne miejscowo, by niezw³ocznie ulec inaktywacji pod
wp³ywem dehydrogenazy 15-hydroksyprostaglandynowej (15-PGDH, 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase) i oksydoreduktazy eikozanoidowej (EOR, eicosanoid oxidoreductase). Maj¹c na uwadze ich korzystne w³aciwoci, zsyntetyzowano ich zmodyfikowane analogi oporne na rozk³ad enzymatyczny i cechuj¹ce siê przed³u¿onym
okresem pó³trwania oraz podobn¹ bioaktywnoci¹. Obecnie prowadzone badania koncentruj¹ siê na mo¿liwociach ich zastosowania jako leków w praktyce klinicznej.
Wielonienasycone kwasy t³uszczowe
w-3 i ich znaczenie w nefrologii
Kolejne etapy procesu wygaszania stanu zapalnego wymagaj¹ zaanga¿owania
wielonienasyconych kwasów t³uszczowych
w-3 i ich pochodnych, czyli resolwin i protektyn. W organizmie cz³owieka szczególne znaczenie maj¹ dwa wielonienasycone
kwasy t³uszczowe w-3: kwas dokozaheksaenowy (DHA, docosahexaenoic acid) i kwas
eikozapentaenowy (EPA, eicosapentaenoic acid). DHA wykrywa siê g³ównie w siat-
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kówce, korze mózgu, ledzionie, erytrocytach i w nasieniu, a jego zawartoæ w organizmie ocenia siê na 1,3-5% wszystkich
kwasów t³uszczowych. Z kolei EPA znajduje siê g³ównie w miêniach, w¹trobie, ledzionie i erytrocytach i stanowi 0,5-2,8%
kwasów t³uszczowych organizmu [7,33]. Tak
du¿e zró¿nicowanie wyników oceny zawartoci tych kwasów w ustroju jest pochodn¹
zmiennej ich zawartoci w diecie. Mo¿liwe
jest powstawanie de novo kwasów EPA i
DHA u zdrowych ludzi z kwasu a-linolenowego, jednak proces ten ma niewielkie nasilenie - proporcja konwertowanego kwasu
a-linolenowego do EPA wynosi 0,2-8%, a
stopieñ konwersji do DHA to zaledwie 0,054% [11,32]. Dlatego ludzie wymagaj¹ diety
z odpowiedni¹ zawartoci¹ kwasów w-3,
choæ uwa¿a siê, ¿e nadmierna suplementacja mo¿e os³abiæ i tak nisk¹ syntezê wyjciow¹ endogennych kwasów, st¹d np. wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dobowe spo¿ycie w diecie EPA i DHA wynosi³o
0,3-0,5g/d [36].
Obecnoæ kwasów EPA i DHA, bêd¹cych prekursorami autakoidów o dzia³aniu
przeciwzapalnym, stwierdza siê w miejscu
objêtym stanem zapalnym ju¿ po 1 godzinie od zadzia³ania bodca wyzwalaj¹cego
ten stan, a ich lokalnie zwiêkszona zawartoæ utrzymuje siê przez kolejne 48 godzin
[32]. W tym wczesnym okresie reakcji zapalnej obserwuje siê dwa szczyty wzrostu

ich stê¿enia - pierwszy zwi¹zany jest z nap³ywem tych kwasów do miejsca zapalenia
z krwi, ³¹cznie z transportuj¹c¹ je albumin¹. Drugi szczyt stê¿eñ wi¹¿e siê z uwolnieniem DHA i EPA z fosfolipidów b³on komórkowych w wyniku dzia³ania aktywowanej fosfolipazy A2 [23].
Obserwacje dowodz¹ce korzystnych
efektów stosowania wielonienasyconych
kwasów t³uszczowych w-3 w chorobach nerek pojawiaj¹ siê od prawie 20 lat, jednak
szczegó³owe wyjanienie mechanizmów
zaanga¿owanych w te procesy wci¹¿ nie jest
ostatecznie poznane.
Opublikowano wiele badañ oceniaj¹cych wp³yw podawania w-3 PUFA na wystêpowanie nerkowych powik³añ cukrzycy,
stwierdzaj¹c m. in. zmniejszenie ryzyka albuminurii u chorych z cukrzyc¹ typu 1 [46]
oraz zwolnienie progresji albuminurii u starszych osób, choruj¹cych na cukrzycê typu
2 [61]. Badanie szczurów, u których podaniem streptozotocyny wywo³ano cukrzycê,
wykaza³o, ¿e dieta bogata w wielonienasycone kwasy t³uszczowe w-3 hamuje rozwój
zmian charakterystycznych dla cukrzycowej
choroby nerek: stwardnienia k³êbuszków
nerkowych, zmian w³óknistych w ródmi¹¿szu i zmniejszenia ekspresji bia³ek podocytów (nefryny i nestyny) oraz redukuje albuminuriê do stê¿enia obserwowanego u zwierz¹t bez cukrzycy, efekty te prawdopodobnie s¹ zwi¹zane z zahamowaniem ekspreL. Filipczyk i wsp.

Rycina 4
Drogi inaktywacji resolwiny E1.
Inactivation pathways of E1-resolvin

sji TGF-b pod wp³ywem w-3 PUFA [22].
Oceniano równie¿ metabolizm i znaczenie w-3 PUFA u chorych ze schy³kow¹ niewydolnoci¹ nerek poddawanych dializoterapii. Osoby te charakteryzuj¹ siê niskimi
stê¿eniami tych kwasów w surowicy oraz
zmniejszon¹ ich zawartoci¹ w b³onach komórkowych, w porównaniu do osób zdrowych. U chorych tych jednoczenie odnotowano wy¿sz¹ zawartoæ kwasu arachidonowego w b³onach komórkowych [42]. Suplementacja kwasów w-3 u chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek prowadzi do obni¿enia
hipertriglicerydemii, co mo¿e siê wi¹zaæ z
redukcj¹ powik³añ sercowo-naczyniowych
[10]. Zwiêkszona poda¿ kwasów w-3 indukuje zmianê sk³adu fosfolipidów b³on komórkowych, przez wzrost zawartoci EPA i DHA
kosztem kwasu arachidonowego, co - bior¹c pod uwagê te same miejsca wi¹¿¹ce w
obrêbie metabolizuj¹cych je enzymów (cyklooksygenaz i lipoksygenaz) - skutkuje
zmian¹ profilu powstaj¹cych produktów i
ograniczeniem stresu oksydacyjnego, który jest nasilony w schy³kowej niewydolnoci
nerek [1,67]. Opisano tak¿e dobroczynny
wp³yw podawania oleju rybiego chorym z
nowowytworzon¹ przetok¹ têtniczo-¿yln¹,
stwierdzaj¹c w czasie dwunastomiesiêcznej
obserwacji, czêciej ni¿ u osób otrzymuj¹cych placebo, zachowan¹ dro¿noæ przeto-

ki [55].
W modelach niedokrwienno-reperfuzyjnego uszkodzenia nerek wykazano, i¿ dieta
bogata w DHA zmniejsza syntezê TNFa i
ekspresjê iNOS (inducible nitric oxide synthase, indukowalna postaæ syntazy tlenku
azotu, znajdowana w cewkach nerkowych,
miêniach g³adkich naczyñ krwiononych,
makrofagach, fibroblastach) [34]. TNFa nasila stan zapalny i apoptozê komórek w niedokrwionej nerce, a podanie przeciwcia³ antyTNFa lub antagonisty receptora TNFa
zmniejsza nasilenie uszkodzeñ. Z kolei efektem aktywacji iNOS jest synteza tlenku azotu (NO, nitric oxide) w wysokich stê¿eniach,
co w obecnoci wolnych rodników tlenowych
prowadzi do peroksydacji lipidów, uszkodzenia DNA oraz modyfikacji reszt tyrozynowych
bia³ek, powoduj¹cej zmianê ich konformacji.
Te toksyczne efekty wysokich stê¿eñ NO
pozostaj¹ w opozycji do efektu wazodylatacyjnego, który obserwujemy w przypadku ok.
1000-krotnie ni¿szych jego stê¿eñ, gdy jest
on syntetyzowany przez eNOS (endothelial
nitric oxide synthase, izoforma syntazy tlenku azotu obecna w ródb³onku). Precyzyjne
wyjanienie mechanizmów odpowiedzialnych za zmianê aktywnoci genów koduj¹cych TNFa i iNOS w wyniku dzia³ania DHA
wymaga dalszych badañ. Postulowano, i¿
DHA hamuje czynnik transkrypcyjny IRF-1
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(interferon regulatory factor 1, czynnik regulacyjny interferonu), którego gen ulega
aktywacji pod wp³ywem cytokin prozapalnych [34]. IRF-1 stymuluje transkrypcjê genów zarówno dla iNOS jak i dla TNFa. DHA
mo¿e te¿ oddzia³ywaæ z innymi czynnikami
transkrypcyjnymi, reguluj¹cymi ekspresjê
genów, które poprzez swoje bia³kowe produkty wp³ywaj¹ na procesy uszkadzania
tkanek. Efekt taki udowodniono dla j¹drowych receptorów steroidowych, aktywowanych przez proliferatory peroksysomów
(PPAR, peroxisome proliferator-activated
receptors) [54].
Korzystne efekty stosowania DHA w
ostrym, niedokrwiennym uszkodzeniu nerek wykazano w badaniach dowiadczalnych na gryzoniach - po podaniu dootrzewnowym u myszy DHA zwi¹zanego z albumin¹ (po podaniu parenteralnym samego
DHA powstaj¹ toksyczne micele) obserwowano znacz¹co mniejszy wzrost stê¿enia
kreatyniny w surowicy po 24 godzinach reperfuzji. Wykazano równie¿ zahamowanie
wzrostu zawartoci w nerce mRNA dla
TNFa i iNOS, a efekt ten uzyskiwano nawet po podaniu DHA dopiero po 4 godzinach reperfuzji nerki [34]. Podobnie, zmniejszenie niedokrwiennego uszkodzenia nerek obserwowano u psów, u których przez
6 tygodni przed dowiadczalnym niedo47

Rycina 5
Schemat syntezy resolwin serii D.
Synthesis of D-series resolvins.

krwieniem narz¹du stosowano dietê bogat¹
w wielonienasycone kwasy t³uszczowe w-3
[48]. Z kolei, w przypadku nefrotoksycznoci indukowanej przez cyklosporynê, dobroczynny wp³yw tych kwasów zaobserwowany na modelu zwierzêcym [19] potwierdzono równie¿ u ludzi [29]. Stwierdzono tak¿e,
¿e ekspozycja ludzkich komórek mezangialnych na angiotensynê II w obecnoci EPA
lub DHA wi¹¿e siê z hamowaniem, indukowanej przez ten peptyd, ekspresji genów
TGFb (transforming growth factor beta,
transformuj¹cy czynnik wzrostu), fibronektyny i kolagenu IV, co skutkuje zwolnieniem
procesu w³óknienia [53].
Nadmieniæ nale¿y, i¿ postulowane w
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przytoczonych badaniach mechanizmy
dzia³ania w-3 PUFA w wielu przypadkach
nie by³y poparte analiz¹ biochemiczn¹ i nie
mo¿na wykluczyæ, i¿ s¹ one poredniczone
przez pochodne tych kwasów, tj. resolwiny
i protektyny.
4. Pochodne wielonienasyconych
kwasów t³uszczowych w-3 i ich rola
w wygaszaniu stanu zapalnego
4.1 Resolwiny
Resolwiny s¹ grup¹ autakoidów zidentyfikowanych w wysiêku zapalnym, których
synteza wi¹¿e siê z wygaszaniem stanu zapalnego i dla których prekursorami s¹ wielonienasycone kwasy t³uszczowe w-3. Okre-

lenie resolwiny zosta³o wprowadzone w
2002 roku przez Serhana, dla podkrelenia
ich roli jako mediatorów zaanga¿owanych
w wycofywanie siê zapalenia (resolutionphase interaction products) [59]. W zale¿noci od rodzaju kwasu w-3 z którego s¹
syntetyzowane, wyró¿niamy resolwiny serii
D i E. Resolwiny serii D s¹ syntetyzowane z
DHA, a serii E - z EPA.
4.1.1 Resolwiny serii E
a) Synteza
Pierwszy etap biosyntezy resolwin serii
E odbywa siê w komórkach ródb³onka naczyniowego, gdzie enzym cyklooksygenaza COX2, acetylowana nieodwracalnie
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przez aspirynê w pozycji 516Ser [5], wprowadza do cz¹steczki kwasu eikozapentaenowego EPA grupê 18(R)-hydroperoksydow¹. Powstaj¹cy kwas 18(R)-hydroperoksyeikozapentaenowy (18(R)-H(p)EPE) jest
nastêpnie szybko redukowany do kwasu 18(R)-hydroksyeikozapentaenowego (18(R)HEPE) i przekazywany z komórki ródb³onka do neutrofila, w którym pod wp³ywem lipoksygenazy-5 (5-LOX) zostaje przy³¹czona grupa 5(S)-hydroperoksydowa. W dalszym etapie 5(S)-hydroperoksy-18(R)HEPE jest konwertowany poprzez 5(S),6epoksy-18(R)-HEPE do resolwiny E1
(RvE1), która biochemicznie jest kwasem
5(S),12(R),18(R)-trihydroksy6(Z),8(E),10(E),14(Z),16(E)-eikozapentaenowym. Alternatywnie 5(S)-hydroperoksy18(R)-HEPE mo¿e ulegaæ redukcji do kwasu 5(S),18(R)-dihydroksy-eikozapentaenowego czyli resolwiny E2 (RvE2) (p. ryc. 3).
Nadmieniæ nale¿y, i¿ synteza substancji wyjciowej dla RvE1 i RvE2 czyli 18(R)H(p)EPE, nie jest bezwzglêdnie uzale¿niona od acetylacji COX-2 przez aspirynê, gdy¿
zwi¹zek ten mo¿e równie¿ powstawaæ z EPA
pod wp³ywem monooksydazy cytochromu
P450, pochodz¹cej z drobnoustrojów [3].
b) Dzia³anie
Resolwiny serii E dzia³aj¹ na komórki
s¹siaduj¹ce z syntetyzuj¹cym je neutrofilem,
ulegaj¹c doæ szybkiej inaktywacji. Dotychczas lepiej poznano w³aciwoci RvE1, która by³a oceniana w wielu badaniach in vitro
oraz in vivo na modelach zwierzêcych. Wykazano, i¿ hamuje ona migracjê zarówno
neutrofilów, jak i komórek dendrytycznych
do ogniska zapalnego oraz redukuje syntezê interleukiny-12 (IL-12) [5]. W wyniku jej
dzia³ania zmniejsza siê iloæ moleku³ adhezyjnych na powierzchni leukocytów (L-selektyny i CD18), hamowana jest równie¿
agregacja p³ytek krwi zale¿na od ADP i tromboksanu [15]. W miejscu objêtym stanem
zapalnym produkcja IL-8 i TNFa znacz¹co
siê zmniejsza pod wp³ywem RvE1 [15]. Do
tej pory odkryto dwa receptory, za porednictwem których RvE1 wywiera swoje dzia³anie na komórki docelowe - s¹ to receptor
ChemR23 obecny g³ównie na powierzchni
makrofagów i komórek dendrytycznych, czyli komórek prezentuj¹cych antygen (APC,
antigen presenting cells) oraz receptor leukotrienowy BLT1 wykrywany g³ównie na
powierzchni neutrofilów [2,4]. Zwi¹zanie
RvE1 z ChemR23 skutkuje zablokowaniem
indukowanej przez TNFa aktywacji czynnika j¹drowego NF-kB. W rezultacie migracja
APC oraz synteza cytokin (IL-12, IL-6, IL8) przez te komórki s¹ znacz¹co zmniejszone [4]. Z kolei receptor BLT1 cechuje siê
wysokim powinowactwem do leukotrienu
LTB4. Cytokina ta jest syntetyzowana przez
uaktywnione leukocyty i jest silnym chemoatraktantem dla neutrofili, makrofagów i
eozynofili. Zablokowanie receptora BLT1
przez RvE1 prowadzi do os³abienia sygna³u pozapalnego, zale¿nego od leukotrienu
LTB4, co ma znaczenie w samoograniczaniu migracji neutrofilów do miejsca objêtego stanem zapalnym [4,57].
Wszystkie te korzystne efekty dzia³ania
resolwin serii E zaobserwowano w badaniach eksperymentalnych na zwierzêtach,
wykazuj¹c np. zmniejszenie nacieków neu-

trofilowych i syntezy cytokin prozapalnych
u myszy z zapaleniem otrzewnej [2], zapaleniem jelita grubego [6] czy astm¹ oskrzelow¹ [27]. Resolwiny E powodowa³y te¿
zmniejszenie nacieków zapalnych i resorpcji tkanki kostnej w zapaleniu przyzêbia u
królików [26] oraz redukcjê patologicznego
nowotworzenia naczyñ siatkówki w retinopatii indukowanej podawaniem tlenu u noworodków mysich [13].
c) Rozk³ad
Dotychczas opisano kilka mo¿liwych
dróg inaktywacji resolwiny E1 (p. rycina 4).
W tkance p³ucnej gryzoni mo¿liwa jest dehydrogenacja grupy hydroksylowej przy wêglu w pozycji 18 pod wp³ywem dehydrogenazy 15-hydroksyprostaglandynowej - powstaj¹ca 18-okso-RvE1 jest nieaktywna metabolicznie [5]. Z kolei w ludzkich neutrofilach g³ówn¹ drog¹ konwersji jest C-20 hydroksylacja, jednak powstaj¹ca 20-hydroksy-RvE1 zachowuje czêciowo aktywnoci
resolwiny E1 [5]. Poza tym opisano równie¿
hydroksylacjê C-19 resolwiny E1 i dehydrogenacjê jej grupy hydroksylowej C-12 z nastêpow¹ przemian¹ do 10,11-dihydroksyRvE1 [31]. Obecnie nie wiadomo czy powstaj¹ce w tych przemianach metabolity s¹
tylko produktami degradacji, czy te¿ posiadaj¹ nowe, nieodkryte jeszcze w³aciwoci.
Niemniej dotychczasowe wyniki badañ
umo¿liwi³y zaprojektowanie i zsyntetyzowanie stabilnego, odpornego na szybki rozk³ad,
analogu RvE1 czyli 19-p-fluorofenoksyRvE1, który zachowuje w³aciwoci zwi¹zku wyjciowego. Fakt ten daje nadziejê na
uzyskanie w przysz³oci nowego narzêdzia
terapeutycznego do leczenia wielu chorób,
charakteryzuj¹cych siê przewlek³ym lub
opacznym stanem zapalnym.
4.1.2. Resolwiny serii D
a) Synteza
Resolwiny serii D (RvD, resolvins D-series) s¹ kolejn¹ grup¹ endogennych mediatorów zaanga¿owanych w wygaszanie stanu zapalnego i choæ nie zosta³y one dotychczas tak dok³adnie zbadane jak RvE, jednak wiadomo, ¿e ich biosynteza z kwasu dokozaheksaenowego DHA ma wiele cech
wspólnych ze szlakami prowadz¹cymi do
powstania resolwin serii E. W tym przypadku wytwarzanie biologicznie czynnych
zwi¹zków równie¿ mo¿e przebiegaæ dwoma
szlakami: zale¿nym od acetylowanej aspiryn¹ cyklooksygenazy-2 w komórkach ródb³onka, gdzie z DHA powstaje kwas 17(R)hydroksy-DHA, dalej konwertowany w leukocytach z udzia³em lipoksygenaz do 17(R)resolwin D1 do D4 (p. rycina 5). Podgrupa
ta, charakteryzuj¹ca siê obecnoci¹ grupy
hydroksylowej w konfiguracji R przy wêglu
w pozycji 17, nazywana jest resolwinami
serii D wyzwalanymi aspiryn¹ (AT-RvDs,
aspirin-triggered resolvins D-series) [63].
Drugi szlak wiod¹cy do powstania RvD jest
niezale¿ny od aspiryny, bior¹ w nim udzia³
tylko lipoksygenazy leukocytów, a powstaj¹ce resolwiny ró¿ni¹ siê od poprzedniej
podgrupy po³o¿eniem grupy hydroksylowej
- tutaj jest ona w konfiguracji S przy wêglu
w pozycji 17 [30]. Niemniej, pomimo stwierdzenia ró¿nic w konfiguracji tych dwóch grup
resolwin D, nie udowodniono, aby mia³y one
wp³yw na ich w³aciwoci i aktywnoæ.
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b) Dzia³anie
Wykazano, ¿e RvD1 wywiera swoje
dzia³anie poprzez oddzia³ywanie z dwoma
typami receptorów, obecnych g³ównie na
powierzchni komórek ¿ernych (neutrofili,
makrofagów i monocytów). Jeden z tych
receptorów to ALX, czyli receptor dla lipoksyny A4, a drugi to GPR32, równie¿ nale¿¹cy do rodziny receptorów GPCR (p. wy¿ej)
[37]. Nadmieniæ nale¿y, i¿ mimo ¿e resolwina D1 wi¹¿e siê z receptorem dla LXA4,
autakoid ten jest syntezowany w póniejszym etapie wygaszania stanu zapalnego i
odrêbnymi ni¿ lipoksyna A4 szlakami.
Efekty dzia³ania resolwin serii D s¹ zbli¿one do RvE: zmniejszaj¹ naciek neutrofili
w przypadku indukowanego zapalenia
otrzewnej u myszy [30], hamuj¹ migracjê
PMN przez ródb³onek do ogniska zapalnego [59], redukuj¹ patologiczne nowotworzenie naczyñ siatkówki w retinopatii [13].
W ostatnim czasie opisano równie¿ korzystne dzia³anie resolwiny RvD1 przejawiaj¹ce
siê zapobieganiem uszkodzeniom niedokrwienno-reperfuzyjnym nerek myszy. Kluczow¹ rolê w wyst¹pieniu uszkodzeñ narz¹dowych w tym przypadku odgrywaj¹ neutrofile, które ulegaj¹ aktywacji pod wp³ywem
miejscowego niedokrwienia i niedotlenienia,
by po przywróceniu przep³ywu krwi powodowaæ wtórne uszkodzenia narz¹dowe, które maj¹ wiele cech ostrego stanu zapalnego. W badaniach dowiadczalnych udowodniono wzrost stê¿enia DHA w nerce oraz
nasilon¹ syntezê RvD i PD1 (protektyny - p.
ni¿ej) w odpowiedzi na niedokrwienie narz¹du [18]. Zaobserwowano równie¿, i¿ podawanie resolwiny D1 (ale równie¿ analogu
RvE1) zarówno przed wyst¹pieniem niedokrwienia jak i 10 minut po zapocz¹tkowaniu
reperfuzji, redukuje naciek neutrofili w nerkach, zmniejsza w³óknienie i bliznowacenie
ródmi¹¿szu oraz zapobiega poniedokrwiennemu wzrostowi kreatyninemii mierzonej po 24 i 48 godzinach reperfuzji [18].
Wykorzystanie tych obserwacji mo¿e w
przysz³oci zaowocowaæ popraw¹ wyników
leczenia chorych z ischemiczn¹ ostr¹ niewydolnoci¹ nerek - najczêstsz¹ postaci¹
ostrej niewydolnoci tego narz¹du, obarczon¹ wysok¹ miertelnoci¹ i powoduj¹c¹ odleg³e nastêpstwa w postaci niewydolnoci
przewlek³ej.
c) Rozk³ad
Wkrótce po zadzia³aniu na komórki docelowe, resolwiny serii D s¹ inaktywowane,
ulegaj¹c enzymatycznemu rozk³adowi z
udzia³em oksydoreduktazy eikozanoidowej
do znacznie mniej bioaktywnych 8-oksoRvD i 17-okso-RvD. Udowodniono przy tym,
i¿ AT-RvDs dziêki konfiguracji R przy wêglu
17, s¹ bardziej oporne na rozk³ad ni¿ w przypadku resolwin D o konfiguracji S [63].
4.2. Protektyny
a) Synteza
Kwas dokozaheksaenowy DHA jest tak¿e - poza resolwinami serii D - prekursorem
dla syntezy protektyn, które równie¿ odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w procesie wygaszania stanu zapalnego. Pocz¹tkowo DHA jest konwertowany przez lipoksygenazê do kwasu
17(S)-H(p)DHA i - w dalszym etapie - przez
epoksydacjê i hydroksylacjê do 10,17(S)-
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Rycina 6
Schemat syntezy protektyny D1.
Synthesis of D1-protectin.

dokosatrienu, czyli kwasu 10(R),17(S)-dihydroksydokoza-4(Z),7(Z),11(E),13(E), 15(Z),
19(Z)-heksaenowego (p. rycina 6). Substancja ta nazywana jest protektyn¹ D1 (PD1,
protectin D1), a kiedy proces syntezy zachodzi w tkance nerwowej - neuroprotektyn¹ D1 (NPD1, neuroprotectin D1). Poza mózgiem, proces syntezy PD1 ma miejsce w
leukocytach, komórkach mikrogleju (nieneuronalne komórki orodkowego uk³adu nerwowego, kontroluj¹ce homeostazê i bior¹ce udzia³ w odpowiedzi immunologicznej) i
w komórkach siatkówki.
b) Dzia³anie
W³aciwoci protektyn jako czynników
wygaszaj¹cych stan zapalny polegaj¹ na
ograniczaniu migracji neutrofili do ogniska
zapalnego, co udowodniono w indukowanym zapaleniu otrzewnej [30]. Obserwowano równie¿, ¿e jednoczesne podanie PD1 i
lipopolisacharydu (LPS) powoduje zmniejszenie aktywacji makrofagów indukowanej
przez LPS, co t³umaczy siê wp³ywem PD1
na szlaki sygna³owe zale¿ne od receptorów
Toll-podobnych (TLR, Toll-like receptors),
gdy¿ LPS dzia³a g³ównie poprzez receptory
TLR4 i TLR2 [18]. W ostrym uszkodzeniu
niedokrwiennym protektyny, podobnie jak
resolwiny serii D, zmniejszaj¹ nasilenie
uszkodzeñ narz¹dowych, przy czym iloæ
produkowanej PD1 przewy¿sza syntezê
RvD1. Jednak w przypadku protektyn, ich
skutecznoæ potwierdzono tylko przy podawaniu przed rozpoczêciem niedokrwienia.
Zaobserwowano równie¿, ¿e PD1 w mniejszym stopniu ni¿ resolwiny serii D redukuje
nasilenie zmian w³óknistych w niedokrwionej nerce [18]. Udowodniono, ¿e protektyna D1, w niedokrwiennym uszkodzeniu nerek, wywiera swoje dzia³anie m. in. poprzez
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wzmocnienie ekspresji oksygenazy hemowej -1 (HO-1, heme-oxygenase-1), której
aktywacja wi¹¿e siê z procesami antyoksydacyjnymi i przeciwzapalnymi [24].
Przeprowadzono wiele badañ oceniaj¹cych rolê NPD1w tkance nerwowej, dowodz¹cych, ¿e czynnik ten w przypadku udaru
mózgu zmniejsza uszkodzenie komórek
nerwowych i poprawia ich prze¿ycie, poprzez redukcjê nap³ywu neutrofilów [44].
Uzyskane dane mog¹ w najbli¿szych latach
przyczyniæ siê do zmiany sposobu leczenia
i rokowania u wielu chorych, trafiaj¹cych do
oddzia³ów neurologicznych; problemem pozostaje tylko zsyntetyzowanie stabilnych
analogów neuroprotektyn i opracowanie
schematów ich dawkowania. Pomimo jednak poznania efektów dzia³ania PD1, nieznane pozostaj¹ receptory, które porednicz¹ w przeniesieniu sygna³u do komórek
docelowych.
5. Podsumowanie
Dziêki odkryciom ostatnich kilku lat jasne staj¹ siê mechanizmy le¿¹ce u podstaw
dobroczynnego efektu suplementacji w diecie kwasów t³uszczowych w-3 w ró¿nych stanach chorobowych. Dowiedziono na przyk³ad, ¿e do¿ylna poda¿ PUFA w-3 prowadzi
do klinicznej poprawy u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów [38], a podawanie ich zdrowym ochotnikom zmniejsza
gor¹czkê indukowan¹ podaniem lipopolisacharydu [52]. Dieta bogata w pokarmy zawieraj¹ce kwasy t³uszczowe w-3 poprawia
kontrolê cinienia skurczowego krwi i obni¿a stê¿enie lipoprotein o niskiej gêstoci u
kobiet choruj¹cych na nadcinienie têtnicze
w okresie pomenopauzalnym [64]. Szereg
obserwacji wskazuje ponadto na potencjalne korzyci ze stosowania tych kwasów w

leczeniu astmy, ³uszczycy i osteoporozy
pomenopauzalnej [51]. Obecnie wiadomym
jest tak¿e, i¿ upoledzone wygaszanie stanu zapalnego mo¿e le¿eæ u podstaw choroby Alzheimera [41] i mia¿d¿ycy, w której kluczow¹ rolê odgrywa nadmierna aktywnoæ
lipoksygenazy-5 i produkcja cytokin prozapalnych, g³ównie leukotrienów [45,62]. Upoledzenie endogennych procesów zaanga¿owanych w wygaszanie stanu zapalnego
zosta³o te¿ opisane w przypadku k³êbuszkowych zapaleñ nerek [47].
Pomimo tak wielu danych i dowodów na
temat korzystnego dzia³ania wielonienasyconych kwasów t³uszczowych w-3 i ich pochodnych w chorobach zapalnych i autoimmunologicznych, wci¹¿ brak w aktualnych,
nefrologicznych standardach postêpowania
terapeutycznego rekomendacji co do ich
rutynowego stosowania. Prawdopodobn¹
przyczyn¹ takiej sytuacji jest brak dobrych
badañ klinicznych - wiele z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów oceniaj¹cych znaczenie PUFA w-3 w chorobach nerek by³o niew³aciwie zaprojektowanych,
obejmowa³y one niezbyt liczne grupy chorych, nie by³y randomizowane, trwa³y zbyt
krótko, czêsto nie oceniano równie¿ wspó³pracy badanych przez pomiar stê¿enia kwasów t³uszczowych w osoczu lub zawartoci
w b³onach komórkowych np. p³ytek krwi czy
erytrocytów. Przyk³adem mo¿e byæ nefropatia IgA - najpowszechniejsza glomerulopatia pierwotna na wiecie. Ju¿ w 1984 roku
opublikowano wyniki 12-miesiêcznego japoñskiego badania obejmuj¹cego 20 chorych, którym podawano olej rybi, wykazuj¹c
stabilizacjê czynnoci nerek [25]. W 1991
roku pojawi³y siê z kolei wyniki dwuletniego
badania przeprowadzonego przez Donadio
i wsp., które objê³o 106 chorych i w którym
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udowodniono znacz¹c¹ poprawê funkcji
nerek w wyniku podawania oleju rybiego w
nefropatii IgA (w grupie chorych otrzymuj¹cych placebo znacz¹co czêciej obserwowano wzrost stê¿enia kreatyniny o ponad
50% wartoci wyjciowej), a tendencja ta
utrzymywa³a siê w czasie kolejnych 6 lat
obserwacji, choæ nie potwierdzono korzystnego wp³ywu leczenia na wielkoæ bia³komoczu [16]. Nie udowodniono jednak silniejszego efektu nefroprotekcyjnego w przypadku podawania wiêkszych dawek w-3 PUFA
[17]. Przeciwstawne by³y wyniki badañ Bennetta i wsp. (37 chorych, 2 lata obserwacji,
brak wp³ywu podawania oleju rybiego na
wielkoæ bia³komoczu i GFR [9]) i Petterssona i wsp. (32 chorych, tylko 6 miesiêcy
obserwacji, brak korzyci ze stosowania oleju rybiego w nefropatii IgA [50]). Metaanaliza wszystkich badañ oceniaj¹cych znaczenie oleju rybiego w nefropatii IgA, opublikowana w 1997 roku równie¿ nie wykaza³a
znamiennych korzyci z jego stosowania
[14]. Jednak w póniejszych obserwacjach
ponownie opisywano korzystne efekty suplementacji PUFA. W badaniu Hogga i wsp.
z 2006 roku (96 chorych poni¿ej 40 r.¿., 2
lata obserwacji, trzy grupy chorych: otrzymuj¹cy olej rybi, prednizon lub placebo - w
analizie post hoc wykazano korzystny wp³yw
w-3 PUFA na redukcjê bia³komoczu a efekt
by³ zale¿ny od dawki [28]), podobnie w badaniu Ferraro i wsp. z 2008 roku (30 chorych, 6 miesiêcy obserwacji, znamiennie
czêstsza redukcja bia³komoczu w wyniku
terapii ³¹cz¹cej leki blokuj¹ce uk³ad reninaangiotensyna-aldosteron i PUFA w porównaniu do poda¿y tylko tych leków. Efekt ten
by³ szczególnie wyrany u chorych z bia³komoczem powy¿ej 1g/d [20]).
Podsumowuj¹c, wydaje siê, ¿e jest tylko kwesti¹ czasu, gdy stosowanie wielonienasyconych kwasów t³uszczowych w-3 w
chorobach nerek stanie siê jedn¹ z zalecanych metod leczenia, choæ standaryzacji
wymaga ich dawkowanie i odpowiedni dobór chorych. Byæ mo¿e równie¿, ¿e wkrótce
dostêpne bêd¹ stabilne analogi resolwin,
protektyn i lipoksyn w terapii chorób, nie tylko nefrologicznych, w których obecnie stosowane leczenie czêstokroæ nie jest wystarczaj¹co skuteczne. Pozwoli to prawdopodobnie na poprawê prze¿ywalnoci wielu
chorych i mo¿e siê przyczyniæ do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.
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