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Choroby skóry zwi¹zane z zaburzeniami pigmentacji nale¿¹ do jednych z
najczêstszych schorzeñ dermatologicznych. U pod³o¿a tych zmian le¿¹
ró¿ne mechanizmy zwi¹zane z zaburzeniem funkcji melanocytów oraz
czynników je reguluj¹cych. W pracy
przedstawiono molekularne podstawy
zaburzeñ barwnikowych w najczêstszych chorobach skóry przebiegaj¹cych z hiperpigmentacj¹ (plamy soczewicowate starcze, melanoza Riehl'a,
brodawka ³ojotokowa, w³ókniak, plamy
cafe-au-lait, ostuda, atopowe zapalenie skóry) oraz hipopigmentacj¹ (bielactwo, albinizm).

Skin disorders connected with pigmentation disturbances are most frequent dermatological problems. Different mechanisms are involved in these
changes, mainly those which regulate
melanocyte function. In this work we
focused on molecular basis of pigmentation disorders in dermatological diseases that present clinically with
hyperpigmentation (lentigo senilis,
Riehl melanosis, seborrhoic keratosis,
fibroma, café-au-lait patches melasma,
atopic dermatitis) or hypopigmentation
(vitiligo, albinism).

Zaburzenia barwnikowe skóry obejmuj¹ dwie zró¿nicowane grupy schorzeñ: zmiany o charakterze hiperpigmentacji oraz hipopigmentacji. Wyjanienie mechanizmów
patofizjologicznych zwi¹zanych z indukcj¹
tych anomalii wymaga poznania budowy i
funkcji melanocytów oraz czynników je reguluj¹cych.
Melanocyty nale¿¹ do komórek pochodzenia neuroektodermalnego [18]. Wywodz¹ siê one z grzebienia nerwowego i wêdruj¹ do naskórka p³odowego podczas drugiego miesi¹ca rozwoju embrionalnego. Wêdrówka melanoblastów (prekursorów melanocytów) odbywa siê cie¿k¹ grzbietowoboczn¹, pomiêdzy ektoderm¹, a pow³ok¹
skórno-miêniow¹ somitów (poza cie¿k¹
brzuszn¹, zarezerwowan¹ dla komórek, które ró¿nicuj¹ w neurony i komórki glejowe)
[23]. Zaproponowano dwie ró¿ne hipotezy
dla wyjanienia sposobu migracji i ró¿nicowania komórek grzebienia nerwowego w
melanocyty: model kierowania siê cie¿k¹
migracji (ang.: pathway-directed model),
oraz model ró¿nicowania poprzedzaj¹cego
migracjê (ang.: premigration-directed model). Pierwszy z tych modeli mówi, ¿e komórki grzebienia nerwowego s¹ eksponowane na dzia³anie czynników pochodz¹cych
z ektodermy lub dermatomiotomu, kieruj¹cych ich ró¿nicowaniem w melanocyty. Drugi
model podaje, ¿e komórki grzebienia nerwowego, które wchodz¹ na cie¿kê grzbietowo-boczn¹, ró¿ni¹ siê fenotypowo od komórek migruj¹cych cie¿k¹ brzuszn¹ [23].
Udowodniono równie¿, ¿e migracja melanocytów jest regulowana poprzez mezenchymalno-epitelialne oddzia³ywanie z fibroblastami (np. gêstoæ melanocytów w skórze
po wewnêtrznej stronie d³oni i stóp jest piêæ

razy mniejsza ni¿ w skórze innych czêci
cia³a). Fibroblasty stanowi¹ heterogenn¹
populacjê komórek w odniesieniu do podzia³ów komórkowych, starzenia siê, syntezy
bia³ek macierzy zewn¹trzkomórkowej oraz
produkcji cytokin. Te pochodz¹ce ze skóry
wewnêtrznej strony d³oni i stóp, wytwarzaj¹
du¿e iloci bia³ka DKK1 (ang. dickkopf-1
protein), które jest inhibitorem drogi przekazu sygna³u Wnt (Wingless type). Bia³ka
Wnt s¹ glikoproteinami uczestnicz¹cymi w
regulacji rozwoju embrionalnego, a tak¿e w
proliferacji i ró¿nicowaniu wielu komórek w
tym tak¿e melanoblastów. Wi¹zanie Wnt z
receptorami ródb³onowymi komórek hamuje degradacjê b-kateniny, która przemieszcza siê do j¹dra komórkowego i wi¹¿e siê z czynnikiem transkrypcyjnym zwi¹zanym z mikroftalmi¹ (MITF-M) co w rezultacie moduluje wzrost i ró¿nicowanie melanocytów. Zablokowanie tej drogi sygna³owej
przez bia³ko DKK1 prowadzi do zaburzeñ w
melanogenezie.
Jednak z drugiej strony, fibroblasty z innych czêci cia³a wykazuj¹ wy¿szy poziom
ekspresji bia³ka DKK3, które nie wykazuje
¿adnego efektu na proliferacjê komórek [23].
Rola ochronna melaniny
Pigmentacja warunkuje koloryt skóry,
w³osów i oczu, ale ma równie¿ istotne znaczenie ochronne dla tkanek po³o¿onych g³êbiej pod skór¹. Odgrywa rolê protekcyjn¹
przed niszcz¹cym dzia³aniem promieniowania ultrafioletowego (UV), które mo¿e prowadziæ z jednej strony do przyspieszonego
starzenia siê skóry i stymulowaæ procesy
karcinogenezy. Melanina spe³nia tak¿e funkcjê antyoksydacyjn¹ i jest zmiataczem wolnych rodników [8]. Jest ona syntetyzowana
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i odk³adana wewn¹trz unikatowych dla melanocytów organelli, nazwanych melanosomami, pojawia siê w trakcie ró¿nicowania
melanosomu. Proces ten obejmuje kilka
etapów rozpoczynaj¹c siê formowaniem
pêcherzyków okrelanych jako melanosomy Stadium I. S¹ to stosunkowo amorficzne i sferycznego kszta³tu organelle, które
odp¹czkowuj¹ od retikulum endoplazmatycznego (ER), nie posiadaj¹ aktywnoci
tyrozynazy ani strukturalnych komponentów
wewnêtrznych. Enzym tyrozynaza pojawia
siê w DOPA-pozytywnych pêcherzykach
Golgiego, które nastêpnie ³¹cz¹ siê z melanosomami Stadium I, prowadz¹c do ich
transformacji do wyd³u¿onych, fibrylarnych
organelli, znanych jako melanosomy Stadium II. W nich rozpoczyna siê synteza
melaniny, a nastêpnie jej odk³adanie na
wewnêtrznych fibrylach organelli, okrelanych wówczas jako melanosomy Stadium
III. W bardzo upigmentowanych komórkach
synteza i depozycja melaniny trwa do momentu, gdy ju¿ nie mo¿na wyró¿niæ ¿adnych
strukturalnych elementów wewn¹trz (takie
organelle nazywane s¹ melanosomami Stadium IV) [8]. Poza powszechnie wystêpuj¹cymi bia³kami strukturalnymi, dodatkowo
melanosomy posiadaj¹ charakterystyczne
tylko dla nich bia³ka, które mo¿na podzieliæ
na trzy kategorie:
1. Sk³adniki enzymatyczne: tyrozynaza,
bia³ko pokrewne tyrozynazie (ang. tyrosinase-related protein 1; TRP1) oraz tautomeraza dopachromu (DCT);
2. Sk³adniki strukturalne: Pmel 17/
gp100;
3. Sk³adniki posiadaj¹ce inne lub niezdefiniowane funkcje: MART 1 oraz OA 1 [8].
Kluczow¹ rolê w syntezie melaniny odgrywa aktywnoæ tyrozynazy. Melanogeneza rozpoczyna siê hydroksylacj¹ aminowego koñca aminokwasu tyrozyny. Reakcja ta
prowadzona jest przez tyrozynazê i jej efektem jest generacja DOPA-chinonu. W przypadkach braku innych komponentów enzymatycznych w melanosomach, zwi¹zek ten
ulega szybkiej cyklizacji tworz¹c DOPAchrom. Nastêpnie przechodzi dekarboksylacjê, oksydacjê i polimeryzacjê, formu³uj¹c DHI-melaninê, czarn¹, nierozpuszczaln¹ formê pigmentu du¿ej masie molekularnej [17]. W melanosomach wystêpuj¹ jeszcze dwa inne enzymy nale¿¹ce do rodziny
tyrozynazy, które mog¹ modyfikowaæ produkowane typy melaniny. Do tych enzymów
nale¿¹: DCT oraz TRP1.
W obecnoci DCT, grupa karboksylowa DOPA-chromu, która by³aby spontanicznie utracona, jest utrzymywana i zamiast
DHI powstaje jego karboksylowa pochodna  DHICA [19]. Prowadzi to do du¿o wolniejszej oksydacji i zachodz¹cej kolejno polimeryzacji, daj¹c w rezultacie mniej rozpuszczaln¹, o ni¿szej masie molekularnej i
janiejszej barwy melaninê, znan¹ jako
DHICA-melanina. Uwa¿a siê, ¿e powsta³e
DCT i DHICA (zamiast DHI), mo¿e wp³ywaæ cytotoksycznie w stosunku do melanocytów. Bia³ko gp100 kontroluje produkcjê obydwu form  DHI  oraz DHICA-melaniny, natomiast bia³ko P reguluje pH w melanosomach [6]. Równie¿ bia³ko TRP1 spe³nia wa¿¹ funkcjê jako bia³ko opiekuñcze,
zwi¹zane z tyrozynaz¹, a jego dysfunkcja
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prowadzi do jednej z form albinizmu [10].
Poza opisanymi powy¿ej dwoma formami eumelaniny, mo¿e byæ produkowana w
melanocytach ¿ó³to-czerwona feomelanina.
Dzieje siê tak w przypadkach, gdy wewn¹trz
melanosomów wystêpuj¹ du¿e iloci aminokwasów bogatych w siarkê, takich jak cysteina lub glutation. Ten typ melaniny jest
zwi¹zkiem zawieraj¹cym siarkê, utworzonym z benzotioazotowych czêci pochodz¹cych z cysteinldopa [7]. Uznaje siê, ¿e feomelanina jest fotolabilnym fotouczulaczem,
szkodliwym dla melanocytów i nie chroni¹cym skóry przed niekorzystnym dzia³aniem
promieniowania UV. Eumelanina, w przeciwieñstwie do feomelaniny, jest fotostabilnym
polimerem o w³aciwociach fotoprotekcyjnych. Jednak¿e, decyduj¹cy jest stosunek
procentowy pomiêdzy tymi dwoma typami
melaniny, który warunkuje protekcyjne dzia³anie pigmentu i kolor skóry [21,22].
Synteza melaniny zachodzi równolegle
z wêdrówk¹ melanosomu z obszaru perinuklearnego w kierunku obrze¿y melanocyta.
Proces ten umo¿liwia transfer melanosomu
do otaczaj¹cych keratynocytów. Ruch melanosomu jest mo¿liwy sziêki obecnoci Faktyny i tubuliny oraz specyficznych dla tych
organelli kompleksów bia³kowych. Wród
nich mo¿na wyró¿niæ: bia³ko Rab27a, które
znajduje siê na b³onie melanosomu i ³¹czy
siê z kolejnym bia³kiem  melanofilin¹, a ta
w ostatecznoci wi¹¿e siê z miozyn¹ Va.
Ostatnie w tym szeregu bia³ko przy³¹cza siê
do F-aktyny [8]. Jeli funkcja którejkolwiek
z tych protein zostanie uszkodzona (np.
poprzez mutacjê), mo¿e dojæ do zaburzenia prawid³owego ruchu melanosomu.
Regulacja melanogenezy
Proces pigmentacji jest regulowany
przez dzia³anie promieni UV oraz poprzez
aktywnoæ pewnych cytokin i czynników
wzrostu: hormon stymuluj¹cy melanocyty aMSH (ang. melanocyte stimulating hormone), czynnik martwicy nowotwory TNF-a
(ang. tumour necrosis factor-a), endotelinê
ET (ang. endothelin), czynnik komórek macierzystych SCF (ang. stem cell factor) oraz
czynnik wzrostu fibroblastów b-FGF (Basicfibroblast growth factor). B³onowe receptory dla tych czynników, takie jak: c-KIT (receptor dla SCF) i MC1R (ang. melanocortin receptor; receptor dla a-MSH), porednicz¹ w melanogenezie przez aktywacjê
specyficznego dla melanocytów czynnika
transkrypcyjnego zwi¹zanego z mikroftalmi¹
 MITF-M (ang. melanocyte-specific microphtalmina-associated transcription factor),
porednio wp³ywaj¹c na transkrypcjê wielu
docelowych antygenów melanosomalnych
[6]. Proces pigmentacji, jak to by³o omawiane wczeniej, wymaga wspó³dzia³ania wielu sk³adników naskórka i skóry w³aciwej.
Zale¿y od interakcji pomiêdzy melanocytami, keratynocytami oraz fibroblastami [7,8].
Interakcje te zachodz¹ poprzez cytokiny,
dzia³aj¹ce na drodze parakrynnej i autokrynnej poprzez receptory w b³onach komórek
docelowych. W odniesieniu do melanogenezy, zale¿noci te dotycz¹ g³ównie nastêpuj¹cych czynników melanogenicznych:
- endoteliny 1 (ET-1), czynnika stymuluj¹cego wzrost kolonii granulocytów (GCSF), czynnika wzrostu komórek macierzyPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

stych typu b³onowego (mSCF), zwi¹zanego ze wzrostem onkogenu a (GRO-a); dla
interakcji pomiêdzy keratynocytami i melanocytami.
- czynnika wzrostu hepatocytów (HGF)
oraz rozpuszczalnej formy SCF (sSCF) dla
oddzia³ywañ melanocytów z fibroblastami [9].
Melanocyty i keratynocyty tworz¹ w prawid³owym naskórku jednostkê zwan¹ epidermal-melanin unit [12]. W strukturze tej
1 melanocyt przypada na 5 do 8 keratynocytów u³o¿onych wzd³u¿ linii b³ony podstawnej. Ka¿dy melanocyt siêga swoimi wypustkami do wy¿ej po³o¿onych warstw naskórka, transportuj¹c melanosomy, pêcherzyki
zawieraj¹ce pigment, odpowiednio do 35
keratynocytów. Niezró¿nicowane keratynocyty warstwy bazalnej reguluj¹ wzrost melanocytów, liczbê tworzonych przez nie wypustek, a tak¿e ekspresjê moleku³ powierzchniowych, potwierdzaj¹c tym samym,
i¿ ten wysoko uporz¹dkowany wzór organizacyjny tworzy strukturaln¹ bazê dla regulacji wewn¹trzkomórkowych. Dotychczas,
nie wyjaniono, w jaki sposób melanocyty i
keratynocyty potrafi¹ utrzymywaæ opisany
stan równowagi. Prawid³owe melanocyty
wyizolowane ze skóry, a nastêpnie hodowane w warunkach in vitro, wykazuj¹ ci¹g³¹
proliferacjê a¿ do czasu starzenia siê. W
hodowlach mieszanych melanocytów z niezró¿nicowanymi keratynocytami wchodz¹
one w kontakt typu komórka-komórka i w
tych warunkach ich wzrost jest cile regulowany, przez co proporcja melanocytów do
keratynocytów pozostaje sta³a. Wykazano
natomiast, ¿e ani zró¿nicowane keratynocyty ani fibroblasty nie maj¹ zdolnoci regulacji proliferacji melanocytów [12].
Ka¿de zak³ócenie naturalnie wystêpuj¹cych zale¿noci pomiêdzy ró¿nymi typami
komórek skóry mo¿e prowadziæ do nieprawid³owej pigmentacji naskórka.
Stwierdzono, i¿ zaburzenia w transdukcji sygna³u w obrêbie pewnych sieci cytokin
o aktywnoci parakrynnej i autokrynnej i ich
receptorów s¹ zwi¹zane z genez¹ ró¿nych
chorób o pod³o¿u pigmentacyjnym, prowadz¹c do zredukowanej lub nadmiernej pigmentacji.
W przebarwieniach indukowanych ultrafioletem B stwierdzono zaburzenia w oddzia³ywaniach ET-1 z receptorem ET B oraz SCF
z receptorem c-KIT, natomiast indukowanych ultrafioletem A  upoledzon¹ transdukcjê sygna³u od czynnika stymuluj¹cego
wzrost kolonii granulocytów i makrofagów
(GM-CSF). W barwnikowych plamach starczych wykazano podwy¿szon¹ ekspresjê
ET-1 w komórkach naskórka oraz jej receptora na powierzchni melanocytów, tak¿e b³onowego SCF.W melanozie Riehl'a wykazano podwy¿szon¹ ekspresjê onkogenu a
(GRO-a), reguluj¹cego proliferacjê melanocytów, a nadekspresjê sfingozylfosforylocholiny w hypopigmentacji wystêpuj¹cej w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Brodawkom ³ojotokowym towarzyszy nadekspresja
ET-1, w w³ókniaku skórnym i plamach caféau-lait odnotowano nadekspresjê rozpuszczalnego typu SCF oraz czynnika wzrostu
hepatocytów (HGF). W bielactwie nabytym
wykazano nadekspresjê receptora a tak¿e
c-KIT na powierzchni melanocytów [9].
J. Druka³a i wsp.

Najczêstsze choroby przebiegaj¹ce
z hiperpigmentacj¹
Plamy soczewicowate starcze
(Lentigo Senilis)
Plamy soczewicowate starcze klinicznie
odpowiadaj¹ obszarom skóry o wyranie
zaznaczonej pigmentacji, pojawiaj¹ siê w
wieku starszym, szczególnie w miejscach
nara¿onych na ekspozycjê na promieniowanie ultrafioletowe. W badaniu histopatologicznym obserwuje siê du¿¹ liczbê melanocytów produkuj¹cych melaninê, które s¹
zlokalizowane pomiêdzy keratynocytami o
wysokim potencjale proliferacyjnym, tak jak
to wystêpuje w mieszkach w³osowych. To
w³anie keratynocyty aktywuj¹ s¹siaduj¹ce
melanocyty poprzez wydzielanie cytokin stymuluj¹cych melanocyty, takich jak ET-1 oraz
mSCF. ET-1 jest jedyn¹ cytokin¹, która wykazuje podwójny efekt stymulacyjny, zarówno na syntezê DNA jak i na produkcjê melaniny przez ludzkie melanocyty. Wydzielanie tej proteiny jest regulowane przez konwertazê endoteliny 1 (ECE-1a), enzym wystêpuj¹cy wewn¹trz keratynocytów, a jej
dzia³anie na melanocyty zachodzi za porednictwem receptora ET B, który jest receptorem transb³onowym asocjuj¹cym z
bia³kami G. Wiadomo, ¿e produkcja cytokiny ET-1 przez keratynocyty, jest podwy¿szona w tej chorobie, czemu towarzyszy
równie¿ zwiêkszona ekspresja receptora ET
B na melanocytach. Oddzia³ywanie pomiêdzy ligandem i receptorem uruchamia kaskadê reakcji, która prowadzi do podwy¿szonej ekspresji tyrozynazy, a w efekcie do
zwiêkszonej produkcji melaniny. Ponadto,
w zmienionym chorobowo naskórku, wykazano podwy¿szon¹ ekspresjê cytokiny SCF,
potwierdzaj¹c, i¿ obydwie kaskady: zwi¹zana z ET-1 oraz z SCF, odgrywaj¹ istotn¹
rolê w hiperpigmentacyjnym mechanizmie
obserwowanym w barwnikowych plamach
starczych [9].
Melanoza Riehl'a (Reihl's Melanosis)
Pojawiaj¹ca siê w pónym wieku hiperpigmentacja indukowana alergi¹ na fenylazonaftol (PAN), jest znana równie¿ jako pigmentacyjne kosmetyczne zapalenie skóry. Choroba ta jest zwi¹zana z podwy¿szon¹ produkcj¹ bia³ka GROa przez keratynocyty, które jest wydzielane w czasie procesów biologicznych zachodz¹cych w nastêpstwie skórnej reakcji alergicznej, kiedy to
dochodzi do zwiêkszonej produkcji IL-1a
przez aktywowane limfocyty T. IL-1a równie¿ stymuluje produkcjê i wydzielanie cytokiny ET-1 przez keratynocyty i aktywuje
cie¿kê transdukcji sygna³u, w³¹czaj¹c tworzenie trifosfoinozytoli Ins(1,4,5)P3, wewn¹trzkomórkow¹ mobilizacjê jonów wapniowych Ca2+ oraz aktywacjê kinazy bia³kowej C (PKC). Bia³ko GROa w swoim dalszym dzia³aniu stymuluje melanocyty poprzez aktywacjê szlaku sygnalizacyjnego
zwi¹zanego z PKC, prowadz¹c do nadmiernej pigmentacji skóry [9].
Brodawka ³ojotokowa (Seborrhoeic
keratosis)
Powy¿sza choroba jest czêstym przypadkiem ³agodnego rozrostu naskórka z
wyranie zaznaczon¹ pigmentacj¹ naskórPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

ka. Aktywacja melanocytów zachodzi pod
wp³ywem specyficznych cytokin, uwalnianych w du¿ych ilociach przez otaczaj¹ce
keratynocyty. W obrêbie zmian stwierdzono wzmo¿on¹ ekspresjê proteiny ET-1 oraz
towarzysz¹c¹ jej podwy¿szon¹ ekspresjê
tyrozynazy [9].
W³ókniak skóry (Dermatofibroma)
W³ókniak charakteryzuje siê nadmiern¹
akumulacj¹ proliferuj¹cych komórek fibroblastopodobnych oraz histiocytów, otoczonych przez dojrza³y kolagen, a tak¿e czêsto
przez powiêkszone kapilary (w³oniczki).
Naskórek pokrywaj¹cy zmianê wykazuje
wyran¹ hyperpigmentacjê z ³agodnym rogowaceniem. W molekularnym obrazie tej
choroby widoczny jest podniesiony poziom
cytokin wywodz¹cych siê z nowotworowych
komórek fibroblastopodobnych, czyli sSCF
oraz HGF. Cytokiny te dyfunduj¹ poprzez
warstwy naskórka i wykazuj¹ efekt stymuluj¹cy na melanocyty, pobudzaj¹c je do silniejszej ekspresji tyrozynazy, co prowadzi
do zwiêkszonej pigmentacji naskórka. Jednak¿e pigmentacja ta w w³ókniaku skórnym
jest ograniczonej tylko do obszarów otaczaj¹cych guzy fibroblastyczne [9].
Plamy cafe-au-lait (CALMs)
(Café-au-lait macules)
CALMs to jasnobr¹zowe, pozbawione
ow³osienia, dobrze odgraniczone plamy. S¹
one najlepiej znanym objawem nerwiakow³ókniakowatoci skórnej typu 1 (NF1; choroba von Reckinghausen'a) i s¹ obecne u
prawie 100% pacjentów z NF1. Obraz histologiczny plam cafe-au-lait w tej chorobie
charakteryzuje siê zwiêkszon¹ liczb¹ melanocytów w naskórku oraz wzrostem liczby
melanocytów wykazuj¹cych prawid³ow¹ aktywnoæ tyrozynazy. Pomimo, i¿ etiologia
zmian nie jest do koñca poznana, zaproponowano mechanizm wyjaniaj¹cy jej powstawanie, w którym fibroblastyczne komórki
nowotworowe wydzielaj¹ du¿e iloci rozpuszczalnej formy SCF. Cytokina ta pobudza melanocyty do proliferacji, jak równie¿
komórki tuczne, których liczba w skórze w³aciwej otaczaj¹cej guz fibroblastyczny, jest
znacznie zwiêkszona [9].
Ostuda (melasma)
Melasma jest czêstym schorzeniem dotycz¹cym przede wszystkim kobiet, manifestuj¹cym siê dobrze ograniczonymi, nieregularnymi plamami zlokalizowanymi na twarzy i szyi. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju ostudy jest predyspozycja genetyczna (schorzenie szczególnie czêsto
wystêpujê u rasy latynoskiej) oraz ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Postuluje siê rolê ¿eñskich hormonów p³ciowych
(estrogenów i progesteronu) w powstawaniu zmian pigmentacyjnych. Zmiany mog¹
pojawiæ siê w czasie ci¹¿y, w trakcie stosowania antykoncepcji hormonalnej, hormonalnej terapii zastêpczej, towarzyszyæ rozwojowi guzów hormonalnie czynnych i innych
schorzeñ.
Atopowe zapalenie skóry
(Atopic Dermatitis)
Mechanizm molekularny le¿¹cy u pod³o¿a tej choroby polega na nadmiernej pro-

dukcji enzymu  deacylazy sfingomieliny
(SM), która trawi wi¹zanie N-acylowe sfingomieliny (SM). W skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry deacylaza SM
wytwarza sfingozylofosforylcholinê (SPC)
zamiast ceramidu (CR), który u zdrowych
osób produkowany jest dziêki aktywnoci
sfingomielinazy (Smase). Defekt ten prowadzi do niedoboru ceramidu, co jest przyczyn¹ wystêpowania nasilonej suchoci skóry
u chorych z atopowym zapaleniem skóry.
Powoduje to równie¿ gromadzenie du¿ej iloci metabolitów porednich SPC w warstwie
rogowej naskórka tych osób. SPC wykazuje aktywnoæ biologiczn¹ w wielu ró¿nych
typach komórek, takich jak fibroblasty, keratynocyty i komórki endotelialne. Zdolnoæ
tych¿e komórek do pobudzania keratynocytów do nadmiernego wydzielania cytokin
prozapalnych i bia³ek adhezji miêdzykomórkowej typu 1 (ICAM-1), mo¿e nasilaæ stan
zapalny skóry chorych z atopowym zapaleniem skóry. Deacylaza SM jest zlokalizowana w górnych warstwach naskórka i SPC
mo¿e stymulowaæ s¹siaduj¹ce komórki epidermalne. Wykazano ¿e, SPC w znacz¹cy
sposób pobudza produkcjê melaniny w ludzkich melanocytach, poprzez zwiêkszon¹
ekspresjê tyrozynazy, czynnika transkrypcyjnego MITF-M, ETBR oraz c-KIT. Powy¿sze
czynniki, produkowane w nadmiernej iloci,
prowadz¹ do zwiêkszonej pigmentacji naskórka w wyprysku atopowym [9].
Nale¿y podkreliæ, ¿e u osób predysponowanych po ust¹pieniu zapalnych schorzeñ skóry mog¹ pozostaæ przebarwienia.
Najczêstsze schorzenia
przebiegaj¹ce z hipopigmentacj¹
skóry
Bielactwo
Etiopatogenaeza choroby pozostaje
nadal niejasna. W celu wyjanienia patofizjologicznych mechanizmów zaanga¿owanych w dysfunkcjê lub degeneracjê melanocytów w skórze bielaczej, zaproponowano kilka hipotez. ¯adna z nich nie wyjania
wszystkich zjawisk le¿¹cych u pod³o¿a
zmian. Prawdopodobnie, wiele czynników
wspó³dzia³a w rozwoju bielactwa. Zjawisko
powstawania odbarwieñ na drodze ró¿nych
procesów t³umaczone jest [9]:
 mechanizmem autoimmunologicznym, w którym przeciwcia³a lub cytotoksyczne limfocyty T, skierowane przeciwko melanocytom lub ich specyficznym organellom
(melanosomom), s¹ produkowane przez pacjentów z bielactwem i prowadz¹ do mierci lub apoptozy melanocytów;
 mechanizmem autocytotoksycznym
z udzia³em superoksydantów, w³¹czaj¹c hydroperoksydazê, które s¹ produkowane w
nadmiernych ilociach w skórze pacjentów
z bielactwem. Wykazuj¹ one toksyczne
dzia³anie w stosunku do melanocytów lub
otaczaj¹cych je keratynocytów, obni¿aj¹c
produkcjê bia³ek, niezbêdnych dla prze¿ycia i prawid³owego funkcjonowania melanocytów wewn¹trz naskórka;
 pod³o¿em genetycznym w pewnych
przypadkach bielactwa. Zauwa¿ono, ¿e czêstoæ wystêpowania choroby wzrasta wraz
z liczb¹ osób choruj¹cych na bielactwo w
danej rodzinie. Dziedziczenie w tych przy147

padkach jest prawdopodobnie wielogenowe.
Tak¿e kombinacja mutacji w ró¿nych genach
mo¿e byæ czynnikiem krytycznym w powstawaniu choroby. Do zapocz¹tkowania rozwoju choroby, niezbêdne s¹ pewne czynniki
stymuluj¹ce;
 dysfunkcj¹ nerwow¹  zmiany bielacze maj¹ czasami rozk³ad segmentalny na
tu³owiu oszczêdzaj¹c obszary nieunerwione u pacjentów z uszkodzeniami centralnego systemu nerwowego. Wykazano zmniejszone wydzielanie potu w miejscach zmian
w bielactwie segmentalnym, lub nieznaczne zmiany degeneracyjne lub regeneracyjne w aksonach i komórkach Shwanna docieraj¹cych do plam bielaczych;
 dzia³aniem pewnych zwi¹zków u pacjentów predysponowanych (np. rodki chemiczne stosowane w fotografice  fenole);
 kombinacj¹ powy¿szych mechanizmów.
Jakkolwiek prawdziwe mo¿e byæ stwierdzenie, ¿e ka¿dy z wy¿ej opisanych mechanizmów mo¿e wnosiæ wk³ad w patogenezê
bielactwa, du¿¹ popularnoci¹ w ostatnich
latach cieszy siê teoria immunologiczna
[1,6,10]. Poparciem dla tej teorii jest czêste
powi¹zanie bielactwa ze schorzeniami o
pod³o¿u autoimmunologicznym: chorob¹
Hashimoto, Graves'a, cukrzyc¹ insulinozale¿n¹ typu 1 oraz chorob¹ Addisona. W wielu badaniach wykazano obecnoæ przeciwcia³ i autoreaktywnych limfocytów T skierowanych przeciwko antygenom melanocytów: bia³ku o masie 35 kDa, 90 kDa, tyrozynazie, TRP1, TRP2, Pmel 117 [2, 15]. Wiadomo, ¿e melanocyty odgrywaj¹ istotn¹ rolê
w systemie obronnym skóry. Komórki te
maj¹ zdolnoæ generacji takich cytokin prozapalnych, jak: IL-1, IL-6, IL-8, TNF-a, TGFb, GM-CSF oraz mog¹ aktywnie produkowaæ tlenek azotu (NO) dziêki obecnoci
enzymu b-NOS (brain nitric oxide synthase). Wszystkie te czynniki wspó³dzia³aj¹ w
modulowaniu odpowiedzi immunologicznej
wewn¹trz rodowiska skóry [6]. Melanocyty mog¹ tak¿e wychwytywaæ egzogenne
antygeny w procesie fagocytozy i prezentowaæ je proliferuj¹cym i cytotoksycznym limfocytom T CD4+, w kontekcie MHC II. Na
ich powierzchni stwierdza siê zwiêkszon¹
ekspresjê cz¹steczek ICAM-1 i LIF-3. Antygeny, które nie s¹ prezentowane przez melanocyty, mog¹ byæ transportowane do otaczaj¹cych komórek w procesie transferu organelli, co jest specyficznym zjawiskiem dla
melanosomów [6].
Potwierdzeniem roli zjawisk immunologicznych w etiologii bielactwa jest wykazanie du¿ej liczby komórek stanu zapalnego
na pograniczu plam bielaczych, czemu towarzyszy wysoki poziom prozapalnych cytokin w infiltratach tkankowych pochodz¹cych z miejsc zmienionych chorobowo. W
badaniach histochemicznych dominuj¹ nastêpuj¹ce komórki stanu zapalnego: limfocyty CD3+, CD4+, CD8+; oraz cytokiny: IL2, IFN-g, IL-6, IL-8 [3,24]. U pacjentów z bielactwem poziom GM-CSF oraz TNF jest ni¿szy w porównaniu z osobami zdrowymi [24].
Sugeruje siê, ¿e zarówno zaburzenia komórkowej, jak i humoralnej odpowiedzi immunologicznej mog¹ odgrywaæ rolê w patogenezie bielactwa. Powstaj¹ce przeciwcia³a
mog¹ zniszczyæ melanocyty w reakcji z
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udzia³em dope³niacza i cytotoksycznoci
komórkowej zale¿nej od przeciwcia³ [16].
Na podstawie uzyskanych wyników badañ wydaje siê, ¿e pewne parakrynne cytokiny oraz ich receptory s¹ zaamog¹ przyczyniaæ siê do dysfunkcji lub ca³kowitej utraty
melanocytów, w naskórku bielaczym. Pierwszorzêdn¹ rolê w regulacji funkcji melanocytów w naskórku odgrywaj¹: SCF i ET-1.
Jednak wiele badañ wskazuje, ¿e ca³kowita utrata pigmentacji naskórka powstaje na skutek wyst¹pienia punktowych mutacji w specyficznych receptorach dla ligandów melanogenicznych, takich jak: ET-3 lub
SCF [11].
Aby zmierzyæ ekspresjê ró¿nych bia³ek
badano bioptaty skóry pacjentów pobrane
z ognisk bielaczych [11]. W zmienionym
chorobowo naskórku stwierdzono: zwiêkszon¹ ekspresjê transkryptów ET-1 i SCF
[RT-PCR]; zwiêkszon¹ ekspresjê bia³ka
mSCF (ale nie sSCF) [Western blotting].
Badane cytokiny s¹ uwalniane przez
keratynocyty, st¹d wywnioskowano, ¿e w
naskórku dotkniêtym bielactwem wystêpuje nadmierna produkcja cytokin przez keratynocyty.
Badaniem immunohistochemicznym
potwierdzono w centrum plamy bielaczej
brak immunoraktywnych melanocytów, podczas gdy na obrze¿u ogniska bielactwa odnotowano jedynie niewielki spadek liczby
komórek immunoreaktywnych w stosunku
do ETBR i tyrozynazy. Co ciekawe, na
obrze¿u plamy bielaczej wykazano wyrany spadek liczby melanocytów wykazuj¹cych ekspresjê receptora c-KIT i bia³ka
MITF-M. Natomiast badanie skóry prawid³owej przylegaj¹cej do plamy bielaczej, wykaza³o jedynie nieznaczne zmniejszenie liczby melanocytów. Na podstawie powy¿szych
wyników stwierdzono, ¿e spadek ekspresji
bia³ek c-KIT i MITF-M, ma charakter spadku gradientowego, pocz¹wszy od obrze¿a
w kierunku centrum plamy bielaczej. Ze
wzglêdu na du¿e podobieñstwo we wzorze
ekspresji pomiêdzy bia³kiem c-KIT a MITFM, wyjaniono poni¿ej jaka relacja zachodzi miêdzy nimi.
Receptor c-KIT i czynnik transkrypcyjny MITF-M wykazuj¹ szereg interakcji.
MITF-M jest niezbêdny dla podtrzymywania
ekspresji proteiny c-KIT w melanoblastach.
Sygnalizacja wewn¹trzkomórkowa pochodz¹ca od bia³ka c-KIT moduluje aktywnoæ
MITF oraz jego stabilnoæ w melanocytach.
MITF-M jest jedn¹ z izoform bia³ka MITF,
która jest specyficzna dla melanocytów i jej
ekspresja zachodzi tylko w melanocytach i
komórkach czerniaka. Bia³ko to jest odpowiedzialne za regulacjê transkrypcji genów
specyficznych dla melanocytów, w³¹czaj¹c
tyrozynazê i bia³ko TRP1, co w ostatecznoci prowadzi do ró¿nicowania melanocytów.
Ekspresja MITF-M jest regulowana poprzez
kaskadê reakcji uruchamian¹ przez zwi¹zanie SCF z receptorem. W odpowiedzi na
aktywacjê sygna³u po utworzeniu po³¹czenia SCF/SCF receptor, MITF-M jest fosforylowany przez zaktywowane kinazy MAP,
przechodzi ubikwitynacjê i ulega translokacji do j¹dra komórkowego, gdzie aktywuje
transkrypcjê kilku genów, w tym genu dla
tyrozynazy [11].
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j¹ce obecnoæ genetycznego wspó³dzia³ania pomiêdzy MITF-M i Bcl2 w ludzkich
melanocytach. Niedobór lub brak ekspresji
MITF-M w melanocytach prowadzi do apoptozy, jako wynik obni¿onej ekspresji antyapoptotycznego bia³ka Bcl2. Wykryto równie¿ bliski zwi¹zek pomiêdzy ekspresj¹
MITF-M a c-KIT, poprzez ramkê E-box w
sekwencji promotora c-KIT [11].
Dlatego te¿, podobieñstwa we wzorze
ekspresji czynnika MITF-M i receptora c-KIT
sugeruj¹, ¿e spadek ekspresji bia³ka c-KIT
w melanocytach znajduj¹cych siê na obrze¿u plamy bielaczej, wynika ze zmniejszonej
ekspresji MITF-M. Co wiêcej, jako ¿e niedobór czynnika MITF-M mo¿e byæ zwi¹zany z podejrzeniem wejcia melanocytów w
apoptozê kierowan¹ przez Bcl2, mo¿e okazaæ siê prawdziwe, ¿e melanocyty zlokalizowane w plamie bielaczej, jak równie¿ znajduj¹ce siê w naskórku normalnym ale przylegaj¹cym do uszkodzonego, maj¹ du¿e
predyspozycje do wejcia w apoptozê. Wydaje siê równie¿ prawdopodobne, ¿e niedobór receptora KIT na powierzchni b³ony
melanocytu, który jest niezbêdny dla wi¹zania SCF, a tak¿e spe³nia wa¿n¹ rolê w fizycznym utrzymywaniu melanocytów wewn¹trz naskórka, mo¿e prowadziæ do odrywania siê melanocytów z naskórka. Dotychczas nie ma doniesieñ na temat mutacji w
genie dla receptora c-KIT w melanocytach
pochodz¹cych z ognisk bielaczych [11].
Powy¿sze dowody potwierdzaj¹ pierwszorzêdn¹ rolê interakcji pomiêdzy melanocytami i keratynocytami w podtrzymywaniu
prawid³owych funkcji melanocytów wewn¹trz naskórka.
Albinizm
Jest to grupa genetycznie uwarunkowanych zaburzeñ, charakteryzuj¹cych siê czêciowym lub ca³kowitym brakiem melaniny
w obrêbie skóry, mieszków w³osowych i
oczu. Obecnie wyró¿nia siê 4 typy albinizmu oczno-skórnego (oculocutaneous albinism OCA), w zale¿noci od zidentyfikowanego defektu genetycznego. Typ 1 OCA
charakteryzuje siê obni¿eniem lub brakiem
aktywnoci tyrozynazy [20]. Dotychczas zidentyfikowano prawie 80 mutacji w obrêbie
genu tyrozynazy (TYR; 11p1). Typ 2 OCA
spowodowany jest mutacj¹ w genie P
(15q11.2-12) [19]. Rola bia³ka P nie jest dotychczas poznana, ale wstêpne doniesienia
wskazuj¹, ¿e reguluje ono pH melanocytów.
OCA typu 3 wywo³any jest mutacj¹ genu
bia³ka 1 zwi¹zanego z tyrozynaz¹ (tyrosinase-related protein 1 TYRP1; 9p23) [20] .
Bia³ko to bierze udzia³ w syntezie eumelaniny, prawdopodobnie poprzez stabilizacjê
tyrozynazy. Ostatnio wyró¿niono 4 typ OCA
[4]. Defekt genetyczny w tej postaci albinizmu dotyczy genu koduj¹cego bia³ko transportowe zwi¹zane z b³on¹ (membrane-associated transporter protein, MATP; 15p).
Osobn¹ grupê schorzeñ stanowi¹ zaburzenia dotycz¹ce przede wszystkim nab³onka
barwnikowego siatkówki okrelane jako albinizm oczny (ocular albinism  OA).
Klinicznie, w zale¿noci od defektu genetycznego le¿¹cego u podstaw schorzenia,
albinizm stanowi ca³e spektrum zaburzeñ
barwnikowych. U osobników ca³kowicie pozbawionych melaniny skóra ma kolor mleczJ. Druka³a i wsp.

nobia³y, w³osy bia³y, a oczy niebiesko-szary. W postaci 3 OCA wystêpuj¹ rude w³osy,
nieznaczne zabarwienie skóry.
Albinizm jest schorzeniem predysponuj¹cym do rozwoju nowotworów skóry,
zw³aszcza raka kolczystokomórkowego. U
chorych z albinizmem najistotniejszym elementem postêpowania jest ca³oroczna fotoprotekcja.
Mimo poznania wielu mechanizmów
molekularnych bêd¹cych przyczyn¹ rozwoju zaburzeñ klinicznie manifestuj¹cych siê
jako hipo- lub hiperpigmentacja skóry leczenie tej grupy schorzeñ jest skomplikowane i
nie zawsze skuteczne. Wymaga zazwyczaj
d³ugotrwa³ego postêpowania, stosowania
kilku metod leczniczych obejmuj¹cych zabiegi chirurgiczne, laseroterapiê, dermabrazjê oraz farmakoterapiê miejscow¹ [10].
Nowe kierunki leczenia zaburzeñ barwnikowych obejmuj¹ aplikacje hodowanych in
vitro autologicznych melanocytów [5, 13, 14]
oraz stosowanie immunomodulatorów [5].
D¹¿y siê tak¿e to zdefiniowania skuteczniejszych substancji depigmentacyjnych [5].
Niestety, u wielu chorych nie udaje siê
uzyskaæ ca³kowitego ust¹pienia zmian.
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