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Mia¿d¿yca têtnic jest przewlek³¹
chorob¹ o pod³o¿u zapalnym. W procesie zapalenia uczestniczy szereg
komórek uk³adu immunologicznego,
obejmuj¹cych m.in. limfocyty oraz
makrofagi. Do cis³ego grona komórek uczestnicz¹cych w modulowaniu
procesów aterogenezy nale¿¹ równie¿
mastocyty. Aktywacja mastocytów
skutkuje degranulacj¹ ziarnistoci cytoplazmatycznych i uwolnieniem szeregu mediatorów, w tym m.in. cytokin,
chemokin, czynników wzrostowych,
substancji wazoaktywnych oraz enzymów proteolitycznych. Mediatory te
uczestnicz¹ w modulowaniu reakcji zapalnej rozwijaj¹cej siê w cianie naczyñ krwiononych bezporednio, poprzez wydzielanie cytokin prozapalnych oraz porednio, wp³ywaj¹c na
aktywnoæ pozosta³ych komórek uk³adu odpornociowego, uczestnicz¹cych w procesie aterogenezy. Dziêki
zdolnoci do wydzielania oraz aktywacji enzymów proteolitycznych (chymazy, tryptazy, metaloproteinazy), komórki te uczestnicz¹ w degradacji szeregu sk³adników macierzy miêdzy- i zewn¹trzkomórkowej, w tym kolagenu,
g³ównego bia³ka tworz¹cego w³óknist¹
otoczkê blaszki mia¿d¿ycowej. Mo¿e to
doprowadziæ do destabilizacji istniej¹cej blaszki, zwiêkszaj¹c ryzyko wyst¹pienia incydentów zatorowo-zakrzepowych. Aktywnoæ proteaz wp³ywa ponadto na zdolnoæ do proliferacji i
prze¿ycia komórek ródb³onka oraz
miêni g³adkich ciany naczyñ. Mimo
¿e wiêkszoæ badañ dotycz¹cych mastocytów prowadzi siê ex vivo, z udzia³em ludzkich tkanek i hodowli komórkowych, a tak¿e eksperymentów na
gryzoniach, uzyskane wyniki pozwalaj¹ na g³êbsze poznanie mechanizmów,
poprzez które komórki te wp³ywaj¹ na
proces aterogenezy. Podejmuje siê równie¿ próby wykorzystania niektórych
mediatorów wydzielanych przez mastocyty w ró¿nicowaniu schorzeñ sercowonaczyniowych oraz w prognozowaniu
stanu klinicznego pacjentów.

Atherosclerosis is chronic, inflammatory disease. In artery inflammation
main role play cells of the immune system, including lymphocytes and macrophages. This circle of the cells
modulating atherogenesis enclose
also mast cells. Activated mast cell
degranulate and release many types of
mediators, including cytokines,
chemokins, growth factors, vasoactive
substances and proteolytic enzymes.
This mediators can modulate inflammatory reaction in artery wall directly,
by releasing proinflammatory cytokines or indirectly, influencing the activity of the other cells of the immune
system, taking a part in the process of
atherogenesis. Due to the ability of
secretion and activation of proteolytic
enzymes (chymase, tryptase, metalloproteinases), mast cells are prone to
degrade various components of pericellular and extracellular matrices, including collagen, main protein of the
fibrous cap of atherosclerotic plaque,
rendering to plaque destabilization,
increasing the onset of the atherothrombotic complications. Mast cell
proteases can also modulate proliferation and apoptosis of the endothelial
and smooth muscle cells of the artery
wall. In spite of the fact, that most of
the studies about mast cells are performed ex vivo on human tissues or
cell cultures and rodents, this findings
lead to recognize mechanisms by
which mast cell can intervene in
atherogenesis process. Moreover,
there are some trials of using some of
the mast cell mediators in differentiation of cardiovascular diseases and
prediction the clinical condition of the
patients.

Wprowadzenie
Mia¿d¿yca têtnic jest schorzeniem przewlek³ym o niezwykle z³o¿onej etiologii, w
powstawaniu której uczestniczy szereg
czynników, zarówno genetycznych, jak i rodowiskowych. Mechanizm jej powstawania

obejmuje ci¹g procesów, wzajemnie ze sob¹
powi¹zanych, w wyniku których dochodzi do
naruszenia ci¹g³oci ródb³onka naczyniowego, co wywo³uje zaburzenia czynnociowe w obrêbie komórek. Centraln¹ rolê w
wywo³ywaniu zmian w obrêbie ciany na171

czyñ krwiononych odgrywa zapalenie. Potwierdzaj¹ to wyniki badañ genetycznych z
wykorzystaniem mikromacierzy, wskazuj¹ce na nadekspresjê kilkudziesiêciu genów
koduj¹cych bia³ka uczestnicz¹ce w regulacji procesów zapalnych w mia¿d¿ycy têtnic
obwodowych (PAD - peripheral arterial disease) [1]. Sporód komórek uk³adu immunologicznego du¿e znaczenie w wywo³ywaniu i/lub modulowaniu miejscowych zmian
odgrywaj¹ makrofagi, limfocyty T i mastocyty. Mimo ¿e obecnoæ mastocytów w obrêbie blaszki mia¿d¿ycowej zosta³a potwierdzona na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
XX wieku [2], coraz bardziej podkrela siê
znaczenie tych komórek w procesie aterogenezy.
W niniejszej pracy przedstawiono istniej¹ce dane na temat udzia³u mastocytów w
procesie zapalnym tocz¹cym siê w obrêbie
ciany naczyñ, a tak¿e roli tych komórek w
procesie powstawania i progresji zmian
mia¿d¿ycowych oraz w destabilizacji blaszki
mia¿d¿ycowej.
Rola mastocytów w procesach
zapalnych ciany têtnic
Mastocyty s¹ multipotentnymi komórkami uk³adu immunologicznego, wywodz¹cymi siê ze szpiku kostnego. Osiedlaj¹ siê w
ró¿nych tkankach organizmu, w tym m.in.
w obrêbie naczyñ krwiononych, gdzie ulegaj¹ ró¿nicowaniu do stadium dojrza³ego
mastocyta, zawieraj¹cego w cytoplazmie
liczne ziarnistoci zasadoch³onne, decyduj¹ce o ich funkcji efektorowej. Dojrza³e mastocyty pozostaj¹ w bliskim kontakcie z komórkami ródb³onka naczyñ. Odnajdywane s¹ równie¿ w obrêbie blaszki mia¿d¿ycowej. Postuluje siê, ¿e du¿¹ rolê w procesie utrzymywania mastocytów w blaszce
odgrywa eotaksyna, chemokina wydzielana m.in. przez komórki miêni g³adkich, rozpoznawana przez receptor CCR3, ulegaj¹cy ekspresji na powierzchni mastocytów [3].
W reakcjach alergicznych typu I wed³ug
Gella i Coombsa, aktywacja i degranulacja
mastocytów nastêpuje w wyniku zwi¹zania
kompleksów IgE-antygen z receptorami
FckRI zlokalizowanymi na powierzchni mastocytów. W procesie aterogenezy aktywacja mastocytów przebiega drog¹ niezale¿n¹ od obecnoci cz¹steczek IgE. Jednak¿e czynniki odpowiedzialne za bezporedni¹ indukcjê degranulacji tych komórek
nie s¹ do koñca okrelone. Wiadomo, ¿e w
obrêbie cian têtnic zmienionych mia¿d¿ycowo aktywnoæ mastocytów regulowana
jest za porednictwem cytokin wydzielanych
przez limfocyty T oraz makrofagi. S¹ to m.in.
Il-1, Il-18 oraz nowo opisana Il-33, nale¿¹ce do rodziny Il-1 [4]. Il-33 jest silnym immunomodulatorem. Badania z zastosowaniem myszy ze znokautowanym genem koduj¹cym apolipoproteinê E (ApoE-/-) wskazuj¹, ¿e cytokina ta generuje powstawanie
swoistych przeciwcia³ przeciwko utlenionym
cz¹steczkom LDL, a tak¿e indukuje syntezê Il-5 oraz Il-13, przesuwaj¹c równowagê
pomiêdzy subpopulacjami limfocytów T pomocniczych w kierunku Th2. Autoprzeciwcia³a anty-oxLDL oraz cytokiny szlaku Th2
wykazuj¹ dzia³anie przeciwmia¿d¿ycowe,
hamuj¹c powstawanie komórek piankowatych i odk³adanie siê z³ogów cholesterolu w
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cianie têtnicy [5].
W procesie aterogenezy za aktywacjê
mastocytów mog¹ odpowiadaæ kompleksy
immunologiczne oraz anafilatoksyny (C3a i
C5a), powsta³e w wyniku aktywacji bia³ek
uk³adu dope³niacza, obecnych w obrêbie
blaszki mia¿d¿ycowej [6,7]. Aktywacja mastocytów mo¿e byæ ponadto zwi¹zana z
obecnoci¹ utlenionych cz¹steczek LDL
(oxLDL) [8,9], a tak¿e neuroprzekaników
(substancji P, bia³ka zwi¹zanego z genem
kalcytoniny - CGRP) uwalnianych z zakoñczeñ w³ókien nerwowych okalaj¹cych ciany têtnic [10].
Aktywowane mastocyty wydzielaj¹ szereg biologicznie aktywnych substancji, maj¹cych znaczenie w wywo³ywaniu i modulowaniu procesu aterogenezy. Substancje te
obejmuj¹ m.in. czynniki wazoaktywne: histaminê i leukotrieny, proteazy serynowe: tryptazê i chymazê, czynniki wzrostowe, tj. m.in.
czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF), czynnik aktywuj¹cy p³ytki (PAF), liczne cytokiny
i czynniki prozapalne, np. czynnik martwicy
nowotworu-a (TNF-a), bia³ko chemotaktyczne dla monocytów-1 (MCP-1), bia³ko zapalne makrofagów-1 (MIP-1a, MIP-1b), transformuj¹cy czynnik wzrostu typu b (TGF-ß)
oraz interleukiny: Il-3, Il-4, 1l-5, Il-6, Il-8, Il10, Il-13, Il-16) [11,12].
Liczne mediatory wydzielane po degranulacji mastocytów wykazuj¹ silne w³aciwoci prozapalne. Tryptaza, TNF-a i histamina wywo³uj¹ ekspresjê cz¹steczek adhezyjnych, g³ównie P-selektyny oraz cz¹steczki adhezyjnej ródb³onka naczyñ (VCAM-1),
na powierzchni komórek ródb³onka, co
odpowiada za nap³yw komórek uk³adu odpornociowego i wzmocnienie reakcji zapalnej w miejscu zmienionego ródb³onka [13].
Najbardziej znanym mediatorem uwalnianym przez aktywowane mastocyty jest
histamina. Zwi¹zek ten syntetyzowany jest
z L-histydyny w reakcji katalizowanej przez
dekarboksylazê histydyny (HDC). Badania
z wykorzystaniem mysiego modelu mia¿d¿ycy wskazuj¹ na znamienny wzrost ekspresji tego enzymu w aorcie w trakcie rozwoju
zmian mia¿d¿ycowych. Enzym ten wykrywany jest m.in. w komórkach piankowatych
oraz w limfocytach T [14]. Histamina uwalniana w obrêbie ródb³onka naczyñ krwiononych wywo³uje zwiêkszenie przepuszczalnoci ciany naczyñ w stosunku do kr¹¿¹cych lipoprotein, a tak¿e limfocytów i
makrofagów, odpowiadaj¹c za rozwój miejscowej reakcji zapalnej [15,16]. Ponadto histamina wywo³uje skurcz miêniówki naczyñ, co w przypadku lokalizacji zmian
mia¿d¿ycowych w obrêbie têtnic wieñcowych mo¿e wywo³ywaæ dusznicê lub zawa³
miênia sercowego [17,18]. W obrêbie
blaszki mia¿d¿ycowej, histamina mo¿e równie¿ wzmacniaæ ekspresjê cz¹steczek adhezyjnych na powierzchni komórek ródb³onka naczyniowego oraz regulowaæ ró¿nicowanie limfocytów T pomocniczych [19].
W regulacji procesów zapalnych w cianie têtnic zmienionych mia¿d¿ycowo uczestnicz¹ równie¿ leukotrieny. Podczas syntezy
tych mediatorów, w reakcji katalizowanej
przez 5-lipooksygenazê, dochodzi do powstania wolnych rodników tlenowych, odpowiedzialnych za utlenianie cz¹steczek LDL,
wywo³uj¹c tym samym wzmocnienie odpoPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

wiedzi zapalnej i progresjê zmian mia¿d¿ycowych w obrêbie ciany têtnic [20, 21].
Udzia³ mastocytów w powstawaniu
i destabilizacji blaszki mia¿d¿ycowej
Znaczenie mastocytów w patogenezie
mia¿d¿ycy têtnic oraz udzia³ tych komórek
w procesie powstawania i destabilizacji
blaszki mia¿d¿ycowej podkrela fakt, ¿e
rzadko komórki te odnajdywane s¹ w obrêbie zdrowych cian naczyñ krwiononych
[22,23].
Aktywnoæ proaterogenna mastocytów
wynika z jednej strony z aktywnoci proteolitycznej licznych enzymów uwalnianych w
procesie degranulacji z drugiej za, z wp³ywu wydzielanych mediatorów na aktywnoæ
proliferacyjn¹ i ¿ywotnoæ komórek ciany
naczyñ.
Proteazy serynowe mastocytów, tj. chymaza i tryptaza, wykazuj¹ zdolnoæ do degradacji kolagenu typu IV, a tak¿e fibronektyny i witronektyny. Mastocyty maj¹ równie¿
zdolnoæ do wydzielania i aktywacji metaloproteinaz w sposób autokrynny (MMP-1, 9), pod wp³ywem TNF-a, a tak¿e w sposób
parakrynny, indukuj¹c uwalnianie tych proenzymów przez makrofagi. W procesie aktywacji makrofagowych proenzymów uczestnicz¹ chymaza oraz tryptaza, odpowiadaj¹ce za aktywacjê odpowiednio pro-MMP-1 i
pro-MMP-3 [13, 24]. Aktywnoæ proteolityczna enzymów w stosunku do bia³ek buduj¹cych w³óknist¹ otoczkê blaszki mia¿d¿ycowej w g³ównej mierze odpowiada za destabilizacjê istniej¹cej blaszki.
Mediatory wydzielane przez mastocyty
wykazuj¹ wp³yw na aktywnoæ proliferacyjn¹ komórek ciany têtnic. W badaniach in
vitro wykazano, ¿e pod wp³ywem chymazy
oraz proteoglikanów heparyny dochodzi do
hamowania proliferacji komórek miêni g³adkich oraz do redukcji syntezy sk³adników
macierzy zewn¹trzkomórkowej przez te komórki, poprzez hamowanie ekspresji kolagenu. Mo¿e to nast¹piæ na drodze zale¿nej
lub niezale¿nej od obecnoci transformuj¹cego czynnika wzrostu typu beta (TGF-ß)
[25, 26]. Z kolei, histamina mo¿e indukowaæ
proliferacjê komórek miêni g³adkich oraz
wydzielanie przez te komórki MMP-1 w obrêbie ciany têtnic [19, 27]. Ponadto, czynnik wzrostu bFGF, uwalniany przez aktywowane mastocyty w blaszce mia¿d¿ycowej,
mo¿e pobudzaæ proliferacjê fibroblastów
oraz procesy neowaskularyzacji [28]. Co
wiêcej, tryptaza wydzielana przez aktywowane mastocyty wywo³uje zmiany w czynnoci komórek ródb³onka naczyniowego.
Badania Kinoshity i wsp. [29] wykaza³y, ¿e
w hodowlach ludzkich komórek ródb³onkowych, enzym ten wzmaga syntezê Il-8 oraz
MCP-1, czynników chemotaktycznych dla
szeregu komórek uk³adu odpornociowego,
uczestnicz¹cych w procesie zapalnym.
Mediatory mastocytów wykazuj¹ ponadto dzia³anie proapoptotyczne w stosunku do
komórek ciany têtnic. W badaniach in vitro
wykazano, ¿e chymaza uwalniana z aktywowanych mastocytów indukuje apoptozê
komórek miêni g³adkich [30]. Mechanizm
tego procesu polega na enzymatycznej degradacji fibronektyny, co wywo³uje utratê
kontaktu z integrynami, niezbêdnego do
utrzymania adhezji komórek. W konsekwenA. Czy¿ewska-Buczyñska i wsp.

cji dochodzi do zaburzeñ w przekazywaniu
sygna³ów wewn¹trzkomórkowych, mediowanych przez NF-kB, co skutkuje zmniejszeniem iloci j¹drowego bia³ka p65, spadkiem poziomu bia³ka bcl-2 oraz aktywacj¹
kaspaz, enzymów indukuj¹cych proces
apoptozy. Co wiêcej, wp³yw chymazy na
hodowane in vitro komórki miêni g³adkich
obejmuje hamowanie j¹drowej translokacji
bia³ka p65, indukowanej miêdzy innymi
przez IL-1b oraz lipopolisacharyd ciany komórkowej bakterii (LPS) [30]. Wykazano, ¿e
apoptoza komórek miêni g³adkich ciany
naczyñ indukowana przez fragmenty peptydów, powstaj¹ce po proteolitycznej degradacji fibronektyny indukowanej przez chymazê, przebiega w sposób podobny do
apoptozy komórek ródb³onka naczyñ indukowanej przez dysintegryny - rodzinê bia³ek o niskiej masie cz¹steczkowej, zawieraj¹cej fragment peptydowy arginina-glicyna-asparagina [31].
Aktywowane mastocyty indukuj¹ równie¿ apoptozê komórek ródb³onka naczyniowego. W procesie tym du¿e znaczenie
odgrywa chymaza oraz TNF-a [32]. Oba te
czynniki wspó³dzia³aj¹, z jednej strony w
degradacji bia³ek macierzy miêdzykomórkowej, z drugiej za, w inaktywacji sygna³ów
komórkowych decyduj¹cych o utrzymaniu
integralnoci komórek. Chymaza, tryptaza
oraz katepsyna G uczestnicz¹ ponadto w
degradacji kaderyny, cz¹steczki odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktu pomiêdzy
komórkami ródb³onka, niezbêdnego do
prze¿ycia tych komórek (ang. outside-in
survival signaling). Proteolityczna degradacja b³ony podstawnej odpowiada równie¿ za
utratê kontaktu komórek ródb³onka i ich
odpadanie od powierzchni blaszki mia¿d¿ycowej, szczególnie w obszarach zwiêkszonego cinienia i przep³ywu turbulentnego
krwi [33].
Proapoptotyczna aktywnoæ mastocytów odbywa siê prawdopodobnie w sposób
parakrynny. Wskazuje na to fakt, ¿e mastocyty po degranulacji i aktywacji procesu
apoptozy w komórkach ciany naczyñ same
nie podlegaj¹ temu procesowi, co wynika z
obserwowanej w tych komórkach nadekspresji antyapoptotycznego bia³ka bcl-2,
homologu A1 [13].
Aktywacja mastocytów mo¿e ponadto
przyczyniaæ siê do rozwoju zmian mia¿d¿ycowych, poprzez wywieranie bezporedniego wp³ywu na metabolizm lipidów. Badania
wykaza³y, ¿e chymaza odpowiada za degradacjê apolipoprotein (apoA-I, apoA-II,
apoE), zwi¹zanych z cz¹steczkami HDL,
odpowiedzialnych za zwrotny transport cholesterolu [34,35]. Co wiêcej, enzym ten wywo³uje degradacjê bia³ka odpowiedzialnego za transport fosfolipidów (PLTP - phospholipid transfer protein), blokuj¹c tym samym po³¹czenie fosfolipidów z cz¹steczk¹
HDL3 i utworzenie cz¹steczki preb-HDL [36,
37]. Degranulacja mastocytów mo¿e równie¿ wywo³ywaæ degradacjê cz¹steczek
LDL, poprzez proteolityczny rozk³ad apolipoproteiny B-100 [38]. Znaczenie chymazy
w metabolizmie lipidów potwierdzaj¹ wyniki
badañ Uehary i wsp. [39], w których zastosowanie chemicznych inhibitorów tej proteinazy powodowa³o zahamowanie odk³adania siê lipidów w cianie naczyñ krwionoPrzegl¹d Lekarski 2011 / 68 / 3

nych u zwierz¹t z wywo³an¹ hipercholesterolemi¹.
Mediatory mastocytów jako markery
chorób sercowo-naczyniowych
Ostatnio du¿¹ uwagê powiêca siê znaczeniu mediatorów wydzielanych przez aktywowane mastocyty w prognozowaniu chorób sercowo-naczyniowych. W roku 2005
amerykañscy badacze wykazali istnienie
znamiennie wy¿szego poziomu tryptazy w
osoczu chorych ze stabiln¹ chorob¹ wieñcow¹ [40]. Postuluj¹ oni, ¿e wzrost stê¿enia
tej proteazy w uk³adzie kr¹¿enia mo¿e odzwierciedlaæ tocz¹cy siê proces zapalny w
obrêbie blaszki mia¿d¿ycowej. Autorzy badañ wskazuj¹, i¿ poziom tego enzymu pozostaje niezale¿nym czynnikiem prognostycznym choroby niedokrwiennej serca,
wraz z wiekiem chorych. Badania Sinkiewicza [41] wykaza³y wy¿sze stê¿enie tryptazy
w osoczu pacjentów z niestabiln¹ d³awic¹
piersiow¹ w porównaniu z chorymi z ostrym
zawa³em miênia sercowego oraz z osobami zdrowymi. Wed³ug autora, wy¿sze stê¿enie tryptazy wiadczy o aktywnoci mastocytów w procesie zapalnym tocz¹cym siê
w obrêbie miênia sercowego. Ponadto, w
przypadkach ostrych zespo³ów wieñcowych
wykazano zró¿nicowanie poziomu tego enzymu, co wskazuje na niejednorodny proces aktywacji mastocytów w tych stanach.
Podobnych wniosków dostarczaj¹ wyniki
badañ Filipiaka i wsp. [42]. W badaniach tych
wykazano znaczne zró¿nicowanie osoczowego stê¿enia tryptazy wród pacjentów z
ró¿nymi typami ostrego zespo³u wieñcowego. Jak postuluj¹ autorzy, oznaczanie tego
parametru mo¿e stanowiæ podstawê do
wstêpnego ró¿nicowania chorych w tej grupie, ze wskazaniem pacjentów z niestabiln¹ blaszk¹ mia¿d¿ycow¹.
Podsumowanie
Coraz wiêcej danych potwierdza udzia³
mastocytów w patogenezie mia¿d¿ycy oraz
w destabilizacji blaszki mia¿d¿ycowej. Wiêkszoæ obserwacji prowadzona jest ex vivo,
z wykorzystaniem ludzkich tkanek i hodowli
komórkowych oraz na mysich modelach
tego schorzenia. Wiadomo jednak, ¿e mastocyty gryzoni wykazuj¹ du¿o wiêksze zró¿nicowanie w porównaniu z mastocytami
ludzkimi. Wydzielaj¹ na przyk³ad znacznie
szerszy panel proteaz serynowych: co najmniej 2 izoformy tryptazy (mMCP-6 i -7) oraz
6 izoform chymazy (mMCP-1, -2, -4, -5, -8,
-9) [43]. Sugeruje to zró¿nicowanie funkcjonalne tych komórek i ich udzia³ miêdzy innymi w odpowiedzi przeciwko mikroorganizmom [11]. Badania nad przebiegiem procesów mia¿d¿ycowych z zastosowaniem
tego typu modeli mog¹ nie w pe³ni odzwierciedlaæ procesy zachodz¹ce w ludzkich cianach têtnic. Uzyskane wyniki pozwalaj¹ jednak na poznanie mechanizmów oddzia³ywania mastocytów na cianê têtnic, które mog¹
stanowiæ cel w opracowywaniu nowych strategii terapeutycznych, maj¹cych na celu
kontrolowanie aktywnoci tych komórek. W
przysz³oci mo¿e to pozwoliæ na czêciowe
zahamowanie procesów mia¿d¿ycowych
oraz stabilizacjê istniej¹cej blaszki mia¿d¿ycowej. Tymczasem badacze skupiaj¹ siê na
wykorzystaniu mediatorów uwalnianych

przez mastocyty w diagnostyce schorzeñ
sercowo-naczyniowych, co byæ mo¿e pozwoli na ró¿nicowanie pacjentów w tej grupie chorych oraz prognozowanie ich stanu
klinicznego.
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