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W pracy przedstawiono epidemiologiê, patogenezê ³uszczycy z uwzglêdnieniem wp³ywu czynników rodowiskowych, typy ³uszczycy zale¿ne od
okresu pojawienia siê pierwszych wykwitów ³uszczycowych. Zwrócono
uwagê na rolê uk³adu immunologicznego w procesie ³uszczycowym oraz
wykazano wp³yw wybranych cytokin
produkowanych przez keratynocyty na
przebieg ³uszczycy. Kluczow¹ komórk¹ w procesie ³uszczycowym jest keratynocyt, a nadmierna proliferacja i
nieprawid³owe jej dojrzewanie jest
podstawowym zjawiskiem w przebiegu choroby. Pobudzony keratynocyt
jest ród³em wielu cytokin, które dodatkowo wywieraj¹ wp³yw na inne s¹siaduj¹ce komórki. Przedstawiona zosta³a charakterystyka ogólna i rola proi przeciwzapalnych cytokin w procesie
³uszczycowym. Przedstawiono wyniki
badañ klinicznych z zastosowaniem
metod blokowania dzia³ania pewnych
cytokin np. TNFa oraz podawania interleukiny 4 (IL-4), IL-10 w terapii ³uszczycy.

The paper presents epidemiology,
pathogenesis, environmental triggers
and types of psoriasis depending on
the first psoriatic lesions. The immunological system by cytokines which
source are keratinocytes, plays the
important role in psoriatic course. The
core feature of the disease is increased
number of mitotic figures in the basal
lamina of the epidermis and accelerated abnormal maturation of keratinocytes. Keratinocyte is the main cell
in psoriasis and source of many
cytokines. Proinflammatory cytokines
and cytokines with inhibitory effect for
psoriasis have been described. The
authors show resultswith use of
method of blocking cytokines operation (against interleukin TNFa) and
using of interleukin 4 and interleukin
10 in therapy of psoriasis.

£uszczyca jest jedn¹ z najczêstszych
chorób skóry; czêstoæ jej wystêpowania
szacuje siê na oko³o 0,6-4,8% doros³ej populacji na wiecie [14], w Europie 1-5% [61].
Najczêciej przypadki ³uszczycy stwierdza
siê wród populacji rasy kaukaskiej zamieszkuj¹cej Europê Pó³nocn¹, rzadziej u Azjatów i w Afryce [8]. W Stanach Zjednoczonych czêstoæ wystêpowania tej choroby
szacuje siê na 2,2-2,6% [14]. Nie zanotowano istotnych ró¿nic w czêstoci zachorowañ
na ³uszczycê wród kobiet i mê¿czyzn [8].
£uszczyca jest zaburzeniem, gdzie istot¹ procesu jest nadmierna liczba podzia³ów
komórkowych w warstwie podstawnej naskórka oraz przyspieszony nieprawid³owy
cykl dojrzewania keratynocytów, któremu
niezmiennie towarzyszy ró¿nie nasilony naciek zapalny w obrêbie skóry w³aciwej z³o¿ony g³ównie z limfocytów, monocytów oraz
granulocytów, które aktywnie penetruj¹ do
naskórka przez rozszerzone pory naczyñ
w³osowatych [29,30].
W zale¿noci od wieku wyst¹pienia
pierwszych objawów choroby wyró¿nia siê
dwa typy ³uszczycy: typ wczesny i typ póny. Za wczesny pocz¹tek ³uszczycy uznajemy zmiany pojawiaj¹ce siê zwykle u pacjen-

tów pomiêdzy 16-22 rokiem ¿ycia, choroba
ma nieregularny przebieg z tendencj¹ do
zajmowania przez proces zapalny du¿ej
powierzchni skóry. W tym typie ³uszczycy
obserwuje siê rodzinne wystêpowanie schorzenia (model dziedziczenia autosomalny 
dominuj¹cy z ograniczon¹ penetracj¹ genu)
oraz czêsto obecnoæ wybranych antygenów zgodnoci tkankowej HLA (human leukocyte antygen) [27,32,59]. Uwa¿a siê, ¿e
antygen HLA-Cw6 jest charakterystyczny
dla ³uszczycy o ciê¿kim przebiegu wystêpuj¹cej u ludzi m³odych (do tego typu zalicza
siê równie¿ ³uszczycê dzieciêc¹) [71]. Drugi typ ³uszczycy wystêpuje najczêciej w
wieku 57-60 lat, przebiega bardziej ³agodnie, a wykwity skórne maj¹ zwykle charakter ograniczony do okrelonych okolic cia³a. Nie uda³o siê wykazaæ w tym typie ³uszczycy silnych i ewidentnych zwi¹zków z
czynnikami genetycznymi [27,32,59]. U oko³o 6-39% pacjentów z ³uszczyc¹ rozwija siê
postaæ stawowa (PsA), która definiowana
jest jako zapalenie stawów towarzysz¹ce
³uszczycy skórnej z negatywnym wynikiem
serologicznym na obecnoæ czynnika reumatoidalnego w surowicy [13,54]. Badania
antygenów zgodnoci tkankowej HLA wy-
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kaza³y, ¿e u chorych z ³uszczycowym zapaleniem stawów stwierdza siê czêciej
obecnoæ antygenów HLA-B13, HLA-B17,
HLA-B38, HLA-B39, DR-4, DR-7 [81].
Wykazanie obecnoci pewnych grup
antygenów zgodnoci tkankowej u chorych
odgrywa istotn¹ rolê w rozwoju ³uszczycy,
ale tak¿e szereg czynników rodowiskowych mo¿e inicjowaæ lub modulowaæ przebieg choroby. Najwa¿niejsze z nich to mechaniczne i termiczne uszkodzenia skóry
(objaw Koebnera), stres psychiczny, za¿ywanie niektórych leków (ß-blokery) oraz
przebyte infekcje (wirusowe, grzybicze, bakteryjne). U osób predysponowanych genetycznie opisano wp³yw powy¿szych czynników na pojawienie siê pierwszego wysiewu
³uszczycy lub zaostrzenie przebiegu schorzenia [26,68].
W licznych doniesieniach naukowych
postuluje siê wp³yw stresu na wyzwolenie
lub zaostrzenie ³uszczycy zaliczaj¹c tê jednostkê chorobow¹ do grupy psychodermatoz [9,36,45,46,55,62,65].
Infekcje bakteryjne paciorkowcowami z
grupy A ß-hemolizuj¹c¹cych mog¹ pe³niæ
rolê superantygenów i pobudzaæ uk³ad immunologiczny poprzez aktywacjê limfocytów T, makrofagów, komórek Langerhansa,
keratynocytów [46]. Infekcja wirusem HIV1 mo¿e byæ równie¿ mechanizmem spustowym dla ³uszczycy i niejednokrotnie jest
pierwsz¹ manifestacj¹ kliniczn¹ choroby
[49]. W 89-90% badanych zmian ³uszczycowych wykazano obecnoæ DNA wirusa
brodawczaka (EVHPV 5). Zdaniem autorów
wirus ten mo¿e byæ czynnikiem indukuj¹cym proliferacjê keratynocytów. Badania
wskazuj¹, ¿e EV HPV (epidermodysplasia
verruciformis human papillomaviruses)
mo¿e odgrywaæ rolê w immunopatogenezie ³uszczycy poprzez stymulowanie autoimmunologicznych reakcji komórkowych i
humoralnych przewlekle pobudzaj¹c proces
chorobowy [37,68].
Jakkolwiek dok³adne mechanizmy i kolejnoæ interakcji pomiêdzy keratynocytami
i komórkami uk³adu immunologicznego w
³uszczycy nie s¹ w pe³ni poznane, to wydaje siê, ¿e aktywowane limfocyty T odgrywaj¹ pierwszorzêdn¹ rolê w patogenezie
tego schorzenia. Zwiêkszon¹ liczbê aktywowanych limfocytów opisywano w ³uszczycowych zmianach skórnych (zarówno w naskórku jak i w skórze w³aciwej) oraz we
krwi pacjentów chorych na ³uszczycê [7].
Przechodzenie ze skóry w³aciwej do naskórka aktywowanych limfocytów T jest u³atwione dziêki zwiêkszonej ekspresji cz¹stek
adhezyjnych na powierzchni aktywowanego limfocyta T (LFA-1) i komórki endotelialnej (ICAM-1, E-selectin). Komórki ródb³onka oprócz pozyskiwania leukocytów pe³ni¹ istotn¹ rolê w procesie prezentacji antygenu, produkcji cytokin, tworzeniu nowych
naczyñ [24].
Aktywacja limfocytów T odbywa siê w
kilku etapach. Pierwsz¹ komórk¹ uczestnicz¹c¹ w tym szeregu procesów jest komórka prezentuj¹ca antygen (APC), która w
skórze i naskórku wi¹¿e niespecyficzny antygen na swojej powierzchni za pomoc¹
MHC (major histocompatibility complex) i
wêdruje do najbli¿szego wêz³a ch³onnego,
gdzie zachodzi interakcja pomiêdzy molePrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

ku³ami zlokalizowanymi na powierzchni komórki APC (MHC, LFA3, B7, ICAM-1) i limfocyta T (T-cell receptor, CD2, CD28, LFA1). Aktywowane limfocyty T proliferuj¹, przechodz¹ do naczyñ krwiononych poprzez interakcjê z komórkami endotelialnymi, a nastêpnie do skóry objêtej procesem zapalnym
uwalniaj¹c liczne grupy cytokin nale¿¹ce
g³ównie do szeregu okrelonego jako T-helper typ 1 zale¿ne (Th1) [7,17,34,48].
Mianem cytokin okrela siê limfokiny,
monokiny, interleukiny, interferony, czynniki
wzrostu i czynniki chemotaktyczne. S¹ to
hormonopodobne peptydy i drobnocz¹steczkowe bia³ka porednicz¹ce we wzajemnym oddzia³ywaniu ró¿nych komórek, w
tym komórek zaanga¿owanych w procesach
odpornociowych i zapalnych. G³ównym ich
ród³em w ustroju s¹ limfocyty i monocyty.
Mog¹ byæ tak¿e uwalniane przez inne komórki: keratynocyty, fibroblasty, komórki
ródb³onka i komórki nowotworowe. Kluczow¹ komórk¹ w procesie ³uszczycowym jest
keratynocyt, a nadmierna proliferacja i nieprawid³owe dojrzewanie keratynocytów jest
podstawowym zjawiskiem w przebiegu choroby. Pobudzony keratynocyt jest ród³em
wielu cytokin, które dodatkowo wywieraj¹
wp³yw na inne s¹siaduj¹ce komórki. Cytokiny oddzia³ywuj¹ na wszystkie fazy odpowiedzi immunologicznej. Wp³ywaj¹ na ró¿nicowanie, aktywacjê i proliferacjê limfocytów B i T, naturalnych komórek cytotoksycznych (NK), monocytów, makrofagów i granulocytów. Ró¿ne cytokiny mog¹ dzia³aæ na
te same procesy biologiczne synergistycznie lub antagonistycznie. Najczêciej maj¹
one dzia³anie plejotropowe i wp³ywaj¹ stymuluj¹co lub hamuj¹co na ró¿ne komórki
ustroju. Czynniki te wywieraj¹ efekt biologiczny poprzez wp³yw na komórki docelowe za porednictwem specyficznych receptorów [16,76]. W proces ³uszczycowy zaanga¿owanych jest wiele cytokin [78] zarówno tych o dzia³aniu pobudzaj¹cym IL-18
[12,56], IL-6 [3], TNF? [66], IL-12 [47]) jak i
hamuj¹cym IL-4 [38], IL-10 [25]) proces
zapalny Th1 zale¿ny.
Interleukina 18 jest plejotropow¹ cytokin¹ produkowan¹ przez ró¿ne komórki w tym
komórki uk³adu immunologicznego i nerwowego takie jak: makrofagi (szczególnie komórki Kupfera w¹troby [19], ale te¿ makrofagi miênia sercowego [44] i skóry [64]),
keratynocyty, komórki dendrytyczne i nab³onkowe, limfocyty Th1 i B, NK, osteoblasty, chondrocyty, astrocyty, komórki rdzenia
nadnerczy [64,65,69]. Zasadnicza funkcja
interleukiny 18 zwi¹zana jest z jej w³aciwociami prozapalnymi [15,44,64,69].
Interleukina ta dzia³a na ró¿ne populacje limfocytów T (CD8+,CD4+) i komórki NK:
ma pobudzaj¹cy wp³yw na ró¿nicowanie siê
limfocytów Th0 w kierunku Th1 i wydzielanie cytokin o profilu Th1 [44,69]. Wykazano
równie¿, ¿e IL-18 indukuje wydzielanie IL-4
(cytokiny o profilu Th2) przez limfocyty oraz
zwiêksza produkcjê i uwalnianie histaminy
przez komórki tuczne [64,77]. Produkcja IL18 przez komórki uk³adu immunologicznego jest modyfikowana przez orodkowy
uk³ad nerwowy [69].
Rola interleukiny 18 w procesie ³uszczycowym.
Udzia³ interleukiny 18 w procesie ³usz-

czycowym jest nie do koñca poznany. Wielu autorów wykaza³o u chorych na ³uszczycê podwy¿szone stê¿enie IL-18 w naskórku i tkance kostnej [51,58,63,64,77]. IL-18
uwalniana przez ludzkie keratynocyty mo¿e
wywieraæ regulacyjny wp³yw na produkcjê
IFN-? w przebiegu skórnej odpowiedzi zapalnej, co sugeruje, ¿e mo¿e stanowiæ obiecuj¹cy cel terapii immunomodulacyjnej w
Th1-zale¿nych chorobach zapalnych, a
zw³aszcza w ³uszczycy [40,63]. Uznano, ¿e
ekspresja receptora dla IL-18 jest eksperymentalnym markerem komórek odpowiedzi
typu Th1; wysoka ekspresja receptora dla
IL-18 w zmianach ³uszczycowych potwierdza obecnoæ limfocytów Th1 [63]. Inne
badania wskazuj¹ na wystêpowanie w skórze zmienionej ³uszczycowo zarówno cytokin typu Th1, jak i Th2. Dodatkowo wykazano, ¿e IL-18 mo¿e byæ zarówno koinduktorem uwalniania cytokin typu Th1 i Th2
[39,84]. Tanaka i wsp. [72] wykazali pobudzaj¹cy wp³yw histaminy na indukcjê wydzielania IL-18. Histamina jest wa¿nym
zwi¹zkiem powstaj¹cym wskutek aktywacji
i degranulacji mastocytów m.in. pod wp³ywem hormonu kortykotropowego (CRH), ale
te¿ neuropeptydów takich jak substancja P
i NT (neurotensin) uwalnianych pod wp³ywem stresu z w³ókien peptydergicznych [67].
Wyniki badañ eksperymentalnych polegaj¹cych na zniszczeniu unerwienia czuciowego stawów (w tym w³ókien peptydergicznych) dostarczy³y dowodów na rolê neuropeptydów w ró¿nych chorobach zapalnych.
Zabieg ten redukowa³ zapalenie stawów
zarówno o etiologii wirusowej jak i autoimmunizacyjnej. Pokazuje to, ¿e uwalnianie
neuroprzekaników w narz¹dach nielimfatycznych np. w stawach, jest dodatkow¹ drog¹, obok unerwienia narz¹dów limfatycznych, któr¹ uk³ad nerwowy wp³ywa na uk³ad
odpornociowy [16]. Znajomoæ powy¿szych
mechanizmów mo¿e mieæ ogromne znaczenie w leczeniu takich neuro-immuno-zapalnych chorób jak atopowe zapalenie skóry,
prurigo i ³uszczyca, w których stres indukuje albo zaostrza chorobê, a aktywacja mastocytów jest wa¿nym pocz¹tkowym etapem
stanowi¹c o przepuszczalnoci naczyñ w³osowatych dla komórek nacieku zapalnego
[67]. Liczne prace wskazuj¹ na znacz¹c¹
rolê IL-18 w skórnym procesie ³uszczycowym, coraz czêciej pojawiaj¹ siê doniesienia na temat zwiêkszonego stê¿enia IL-18
w surowicy krwi w przebiegu ³uszczycy
[11,12,15,50,56].
Czynnik martwicy nowotworów a (TNFa)
jest wytwarzany g³ównie przez aktywowane
makrofagi, ale tak¿e przez limfocyty T, aktywowane monocyty, neutrofile, komórki NK,
mastocyty, keratynocyty, komórki endotelialne oraz aktywowane komórki dendrytyczne, kardiomiocyty [3,6,50,83]. TNFa wykazuje zarówno w³aciwoci immunomodulacyjne, prozapalne jak i przeciwnowotworowe [2,6,15,60]. Efekty biologiczne dzia³ania
TNFa zale¿ne s¹ od jego stê¿enia  w niskich stê¿eniach dzia³a jako parakrynowy
czy autokrynowy regulator funkcji leukocytów i endotelium, powoduj¹c wzmo¿enie
adhezji neutrofilów, a nastêpnie monocytów
i limfocytów do ródb³onka, przez co przyczynia siê do powstania nacieku zapalnego
[6,70]. TNFa indukuje aktywacjê prozapal151

nego czynnika j¹drowego kappa-B (NF-?B),
bior¹cego udzia³ w regulacji ponad 200 genów g³ównie zwi¹zanych z odpowiedzi¹
zapaln¹ (w tym genów koduj¹cych moleku³y adhezyjne ICAM-1 i VCAM-1). TNFa stymuluje migracjê komórek Langerhansa do
wêz³ów ch³onnych i indukuje ich ró¿nicowanie w CD83+ komórki dendrytyczne, które
s¹ wa¿nym ród³em tej cytokiny [50].
W warunkach silnej stymulacji, du¿e iloci TNFa wydzielane s¹ do kr¹¿enia warunkuj¹c systemowe (endokrynne) dzia³ania tej
cytokiny [2,15,53,66]. TNFa wraz z IL-6 w
ogólnoustrojowym zapaleniu wp³ywa niekorzystnie na funkcje ródb³onka poprzez
zwiêkszenie przepuszczalnoci naczyñ, redukcjê biodostêpnoci tlenku azotu (NO),
wp³yw na system NFkB/ I?B, aktywacjê uk³adu krzepniêcia [31,70]. Leczenie preparatami anty-TNFa poprawia funkcjê ródb³onka w ogólnoustrojowym zapaleniu naczyñ
z wysokim poziomem TNFa w surowicy [5].
Rola interleukiny TNFa w procesie
³uszczycowym
TNFa jest kluczow¹ cytokin¹ bior¹c¹
udzia³ w zapocz¹tkowaniu tworzenia siê
zmian ³uszczycowych. In vitro i in vivo nie
stwierdza siê ekspresji tej cytokiny w zdrowej skórze, natomiast jest ona obecna w
zmianach ³uszczycowych, szczególnie w
warstwie ziarnistej
i wokó³ mikroropni (produkowana jest
g³ównie przez komórki dendrytyczne skóry
i keratynocyty). Istnieje pogl¹d, ¿e TNFa
wytwarzany przez dendrycyty (makrofagi)
skórne ma szczególne znaczenie w ³uszczycy, ze wzglêdu na ich lokalizacjê pomiêdzy
keratynocytami warstwy podstawnej a komórkami ródb³onka [3]. Stwierdzono zwiêkszon¹ ekspresjê tej cytokiny w skórze [43]
jak i wysokie jej stê¿enia w surowicy zw³aszcza u chorych z ciê¿kimi postaciami ³uszczycy [2,41,50], w tym w ³uszczycy stawowej (dodatkowo wysoki poziom TNFa w p³ynie stawowym ) [85].
Wykazano korelacjê pomiêdzy obni¿aniem siê ekspresji TNF? w naskórku a kliniczn¹ popraw¹ ³uszczycy [43]. Dowodem
na znacz¹c¹ rolê TNF? w patomechanizmie
zmian ³uszczycowych jest wykazanie dobrych efektów leczenia choroby przy u¿yciu biologicznych antagonistów TNFa
[41,53,66].
Interleukina 6 jest wytwarzana przede
wszystkim przez monocyty (g³ówne ród³o
kr¹¿¹cej IL-6), makrofagi, aktywowane limfocyty Th2, fibroblasty, komórki ródb³onka,
komórki miêni g³adkich naczyñ, limfocyty
B, keratynocyty, chondrocyty [16,43]. Interleukina 6 jest cytokin¹ prozapaln¹ [22,60],
aktywnie uczestniczy w lokalnych [22,60] i
ogólnoustrojowych procesach zapalnych
[22,28].
IL-6 stymuluje ekspresjê tkankowego
aktywatora plazminogenu, enzymu degraduj¹cego macierz miêdzykomórkow¹,
zwiêksza agregacjê p³ytek krwi i proliferacjê miêniówki g³adkiej naczyñ oraz jest
odpowiedzialna za produkcjê CRP i fibrynogenu w w¹trobie. IL-6 reguluje ekspresjê
moleku³ adhezyjnych i innych cytokin m.in.
TNFa, który jest wa¿n¹ interleukin¹ w reakcji zapalnej [22]. Czêæ efektów biologicznych dzia³ania IL-6 jest podobna do wywo152

³ywanych przez TNFa [4,21,73]. Obie cytokiny indukuj¹ dysfunkcjê ródb³onka w ogólnoustrojowym zapaleniu [5].
Rola interleukiny 6 w procesie
³uszczycowym
Wiele danych sugeruje znacz¹c¹ rolê IL6 w patogenezie zmian zapalnych w ³uszczycy. Wykazano, ¿e u chorych na ³uszczycê komórki jednoj¹drowe krwi obwodowej
wytwarzaj¹ znamiennie wiêcej tej cytokiny
ni¿ u ludzi zdrowych [3]. Wysokie stê¿enie
interleukiny 6 stwierdzono równie¿ w keratynocytach skóry zmienionej ³uszczycowo
[3,31,60]. W 1989 roku Grossman i wsp.
[18] stwierdzili, ¿e interleukina ta wywiera
wp³yw na procesy zapalne i proliferacjê keratynocytów w ³uszczycy. Podzia³y keratynocytów mog¹ byæ indukowane poprzez pobudzenie receptora dla czynnika wzrostu
naskórka EGF (Epidermal Growth Factor)
przez IL-6 [52] albo poprzez mitogenne dzia³anie insulinowego czynnika wzrostu IGF
(Insulin-like Growth Factor), którego stê¿enie jest znacznie wy¿sze w zmianach ³uszczycowych. Wykazano, ¿e IGF poprzez aktywacjê czynnika transkrypcyjnego NFkB
mo¿e pobudzaæ ekspresjê mRNA dla IL-6
w ³uszczycy [31]. Pomimo, ¿e u chorych na
³uszczycê zwyk³¹ [43] i stawow¹ [10] wykazano znamiennie statystycznie wy¿sze stê¿enie
IL-6 w surowicy, nie stwierdzono zale¿noci pomiêdzy parametrami klinicznymi
choroby (np. rozleg³oæ zmian ³uszczycowych w obrêbie skóry, liczba zajêtych stawów) [10,43]. Leczenie przeciw³uszczycowe z zastosowaniem psoralenów w skojarzeniu z UVA zmniejsza ekspresjê IL-6 w
zmianach ³uszczycowych [60]. Interesuj¹ce
jest, ¿e ekspozycja ludzkiej skóry na promieniowanie UVB powoduje bardzo szybki
(po 12 godzinach) wzrost stê¿enia kr¹¿¹cej
IL-6 w surowicy, co mo¿e wskazywaæ, ¿e
g³ównym ród³em tej interleukiny w kr¹¿eniu s¹ komórki skóry [28].
Interleukina 12 jest g³ównie wytwarzana przez komórki prezentuj¹ce antygen
(APC), ale tak¿e przez keratynocyty, granulocyty i komórki tuczne [74,82]. Uwalnianie
IL-12 jest pobudzane przede wszystkim
przez sk³adniki cian komórkowych bakterii
(g³ównie streptokoki) i bezporedni kontakt
limfocytów Th1 z komórkami prezentuj¹cymi antygen. G³ówn¹ funkcj¹ tej interleukiny
jest indukcja komórek Th0 i stymulacja ich
ró¿nicowania w limfocyty Th1 oraz wzmaganie ich proliferacji i aktywnoci w wydzielaniu cytokin o profilu Th1 [33,42,74].
Biologicznie aktywna IL-12 jest heterodimerem, sk³adaj¹cym siê z dwóch ró¿nych
podjednostek: p35 i p40 [47,74]. Podjednostki p40 mog¹ tworzyæ homodimer o w³aciwociach antagonistycznych do IL-12. Podjêto próby wykorzystania tej podjednostki
(p40) w leczeniu niektórych chorób autoimmunologicznych [47].
Rola interleukiny 12 w procesie
³uszczycowym
Zwiêkszon¹ ekspresjê podjednostki p40
IL-12 (IL-12p40) wykazano w zmianach
skórnych objêtych procesem ³uszczycowym
[74,82], natomiast w surowicy chorych na
³uszczycê stwierdzono obni¿one stê¿enie tej
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

interleukiny [23].
Terapia ³uszczycy z zastosowaniem promieniowania UVB powodowa³a miejscow¹
selektywn¹ supresjê cytokin prozapalnych
typu 1, w tym przede wszystkim IL-12 [75].
Pierwsz¹ próbê leczenia ³uszczycy u
ludzi za pomoc¹ monoklonalnych przeciwcia³ przeciwko IL-12p40 przeprowadzono w
1999 roku (badanie I fazy) uzyskuj¹c znaczn¹ poprawê stanu miejscowego zale¿n¹ od
stê¿enia wprowadzonego leku. Mechanizm
dzia³ania leku polega³ na blokowaniu po³¹czenia siê IL-12p40 z jej receptorem IL12Rß1, prowadz¹c do zahamowania kaskady procesu zapalnego (hamowanie produkcji cytokin prozapalnych przez limfocyty Th1)
[47].
Interleukina 10 wytwarzana jest g³ównie
przez makrofagi, ale te¿ przez pobudzone
limfocyty T (szczególnie Th2) oraz limfocyty B, monocyty, keratynocyty, mastocyty,
komórki endotelialne, komórki miêniówki
g³adkiej naczyñ oraz eozynofile [16,76].
IL-10 wzmaga produkcjê cytokin o profilu Th2 poprzez hamowanie wytwarzania IL12 przez komórki APC, a tym samym os³abia produkcjê cytokin prozapalnych przez
limfocyty Th1 (g³ównie TNFa) [20,25,76].
IL-10 wspó³stymuluje proliferacjê i ró¿nicowanie limfocytów B, co jest niezwykle
istotne w póniejszym etapie procesu zapalnego np. w neutralizowaniu toksyn bakteryjnych. Do mniej poznanych funkcji tej interleukiny nale¿y hamowanie ekspresji cz¹steczek MHC klasy II na monocytach/makrofagach i zmniejszenie zdolnoci tych komórek do prezentacji antygenów [1,2,6].
Stres (poprzez katecholaminy) jak równie¿
bakteriemia zwiêkszaj¹ produkcjê IL-10
przez makrofagi, zw³aszcza w¹trobowe [1].
Podwy¿szone stê¿enie TNFa w surowicy
aktywuje IL-10, która z kolei os³abia dzia³anie TNFa [6]. Transkrypcja bia³ek uczestnicz¹cych w procesie zapalnym jest kontrolowana przez prozapalny czynnik j¹drowy
kappa-B (NFkB). IL-10 mo¿e hamowaæ aktywnoæ tego czynnika na drodze dwóch
mechanizmów: poprzez hamowanie j¹drowej translokacji NF-kB oraz blokowanie ³¹czenia siê DNA NF-kB obecnego w j¹drze
komórkowym. Wiele danych wskazuje, ¿e
w modelu mysim IL-10 indukuje oksygenazê-1 hemow¹ (HO-1), bia³ka szoku cieplnego, a w makrofagach kinazê proteinow¹ (degraduje ona hem do tlenku wêgla i wolnych
rodników). U myszy blokowanie HO-1 przez
protoporfirynê cynkow¹ os³abia ochronne
dzia³anie IL-10 przeciwko indukowanym
endotoksynami bia³kom szoku. Sugeruje to,
¿e hemoksygenaza 1 (HO-1) w procesach
zapalnych mo¿e byæ wa¿nym czynnikiem
hamuj¹cym rozwój zapalenia, bêd¹cym pod
kontrol¹ IL-10 [1,79].
Rola interleukiny 10 w procesie
³uszczycowym
Badania przy u¿yciu metody ³añcuchowej reakcji polimerazy (RT-PCR) wykaza³y
niskie stê¿enia mRNA dla IL-10 w skórze
pacjentów chorych na ³uszczycê w porównaniu do chorych na atopowe zapalenie skóry czy ch³oniaki T komórkowe, nawet wówczas gdy stê¿enie cytokin prozapalnych, a
zw³aszcza TNFa, który jest g³ównym stymulatorem uwalniania IL-10 by³ wysoki [2,76].
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Leczenie przeciw³uszczycowe natomiast
przy pomocy analogów witaminy D3 i promieniowania UV prowadzi do zwiêkszenia
miejscowej ekspresji IL-10 [1]. Czêæ autorów sugeruje, ¿e niedobór tej cytokiny u chorych na ³uszczycê mo¿e mieæ pod³o¿e genetyczne. Badania nad polimorfizmem genu
dla IL-10 wyodrêbni³y dwa allele IL-10G i IL10R. Wykazano, ¿e nosiciele allelu IL.-10G
choruj¹cy na ³uszczycê mieli pozytywny wywiad rodzinny w kierunku tego schorzenia,
zw³aszcza, gdy pierwsze zmiany ³uszczycowe pojawi³y siê w m³odym wieku [1]. Inni
autorzy prowadz¹c podobne badania na
du¿ej grupie chorych nie potwierdzili tych
wyników [20]. Pierwsze próby zastosowania IL-10 do terapii ³uszczycy przeprowadzono u ludzi w 1995 roku. Nastêpnie wykonano kilkanacie badañ II fazy z udzia³em tej
cytokiny w leczeniu okresów zaostrzeñ ³uszczycy (zarówno ³uszczycy zwyczajnej jak i
stawowej) oraz w celu przed³u¿enia (lub
utrzymania) remisji. Nie zanotowano powa¿nych skutków ubocznych w trakcie leczenia
IL-10. Cytokina stosowana by³a w postaci
iniekcji podskórnych przez okres od 24 dni
do 4 miesiêcy. Uzyskano znaczn¹ poprawê
stanu miejscowego, tak¿e czas trwania remisji w ³uszczycy zwyczajnej znacznie siê
wyd³u¿y³. Nie stwierdzono natomiast znacz¹cej poprawy po leczeniu (IL-10) chorych
na ³uszczycê stawow¹ (PsA) [1,50]. Czêæ
autorów stwierdza wysoki poziom IL-10 w
surowicy chorych z PsA [10].
Interleukina 4 wytwarzana jest przez
pobudzone antygenem limfocyty Th (g³ównie Th2), komórki tuczne i bazofile. Jest jednym z najwa¿niejszych czynników indukuj¹cych wytwarzanie IgE przez limfocyty B
stymuluj¹c ich proliferacjê (po wczeniejszej
aktywacji antygenem), a nawet jest w stanie sama aktywowaæ spoczynkowe limfocyty
B. G³ówn¹ funkcj¹ tej interleukiny jest utrzymanie odpowiedzi Th2 poprzez stymulacjê
ró¿nicowania limfocytów Th0 w kierunku Th2
i hamowanie (razem z IL-10) wydzielania
cytokin prozapalnych o profilu Th1. Mniej
poznan¹ funkcj¹ IL-4 jest hamowanie wytwarzania przez monocyty/makrofagi prozapalnych cytokin, takich jak TNF?, IL-6, IL-1
oraz prawdopodobnie na drodze hamowania angiogenezy udzia³ tej cytokiny w indukcji
odpowiedzi przeciwnowotworowej. IL-4
uczestniczy w regulacji proliferacji fibroblastów i syntezie macierzy miêdzykomórkowej [6,38].
Rola interleukiny 4 w procesie
³uszczycowym
Wykazano, ¿e w skórze zmienionej ³uszczycowo poziom IL-4 jest obni¿ony [15,57],
natomiast po zastosowaniu leków przeciw³uszczycowych zwiêksza siê ekspresja tej
interleukiny w skórze chorych na ³uszczycê
[35,38]. Miejscowe zastosowanie analogów
witaminy D3 os³abia odpowied Th1 zwiêkszaj¹c produkcjê cytokin o profilu Th2 (w tym
IL-4) [1]. Terapia systemowa kwasem
fumarowym redukuje liczbê kr¹¿¹cych limfocytów w krwi pacjentów z ³uszczyc¹,
zmniejsza produkcjê cytokin o profilu Th1
przez krwinki bia³e zwiêkszaj¹c tym samym
poziom cytokin typu 2 (profil Th2), a zw³aszcza IL-4. Kwas fumarowy hamuje proliferacjê keratynocytów [35]. Zwiêkszon¹ eksprePrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 3

sjê IL-4 w ³uszczycowych zmianach skórnych zaobserwowano tak¿e podczas leczenia ultrafioletem B [57]. Obiecuj¹ce wyniki
terapeutyczne uzyskano po podaniu IL-4 u
chorych na ³uszczycê [38,50].
Przedstawione interleukiny, których ród³em s¹ m.in. keratynocyty, nie wyczerpuj¹
listy czynników odgrywaj¹cych zasadnicz¹
rolê patogenetyczn¹ w ³uszczycy i mog¹
przyczyniaæ siê do rozwoju szeregu powik³añ, z których najwa¿niejsze wydaj¹ siê byæ
powik³ania w zakresie uk³adu sercowo-naczyniowego [80].
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