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Tkanka łącznajest nie tylko najbardziej tozpo-
wszechnioną tkanką organizmu, ale i naj b ar dziej zr óż-
nicowanąpod względem funkcjonaĘm. I tak tkanka
łączna właściwa stanowi zrąb t ochronę mechaniczną
dla innych tkanek i narządów, jest platformąna której
zacho dzą pro c e sy transp ortu sub stancj i o dżyw czy ch t
metaboliczny ch za pośrednictwem pĘnu tkankowego
i krwi, broni organtzmprzed patogennymt czynntka-
mi egzo- i endogennymi orazuczestniczy w naprawie
narządów. Ma cechy chemotaktyczne, immunogenne
i antygenowe (5). Tkankata zawtera komórki i obfitą
istotę międzykomórkową - ECM (extracellular ma-
1rix), czyli maclerz pozakomórkową. ECM składa się
z i stoty p o dstawowej, włókien i naczyń krwiono śnych.
Istota międzykomórkowa działajak frltr (tzw. sito
molekularn e) zatrzymujący wiele substancj i szkodli-
wych (1a). Niektóre komórki tkanki łącznej biorą
ldziałw fagocytozie ciŃ obcych, inne zaś w wydzie-
laniu substancji obronnych. Np, właściwości fagocy-
tozy wynikająznajstarszej metody obrony w rozwoju
ewolucyjnym, występującym jfi u pierwotniaków.
Stąd fagocytoza substancji szkodliwych jest pierwo-
wz orem zap alenia u b e zkrę gowc ów. Z kolęi u krę gow -

ców dziaŁanie komórek żemychnasila i uzupełnia od-
czynnaczyniowy, gdyż ułatwia on przedostawanie się
większej ich ilości do miejsca zagrożenia.

Istota podstawowa jest żelem zbudowanym z ] ty-
pów glukozaminoglikanów (GAG), które łącząsię z
białkami, tworząc proteoglikany (PGAG) oraz z glt-
koprotein (fibronektyna, laminina, osteopontyna),
Wiąząone duże ilości wody, tworząc porowaĘ żeI z
istoĘ podstawowej, co pozwalana transport różnych
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cząsteczeki jest podłożęm dlaruchu komórek. W isto-
cie podstawowej stale odbywa się krążenie pĘnu tkan-
kowego, który pochodzi z osocza krwi. Wzrost ilości
tego płynu prowadzi do powstania obrzęku, a więc
wzrostu odległości między komórkami i włóknami.

Komórkarni tkanki łącznej właściwej są fibrobla-
sĘ, miofibroblasĘ melanofory histiocyĘ (makrofa-
gi), komórki tuczne, plazmocyĘ oraz komórki napĘ-
wowe (limfo cfi , granulo cyty, steatocyĘ). Większo ść
zĘchkomórek powstaje i
nym krążąc między krwią
broblasty, z}^Ianę też komó
się in situ, tj. w tkance łącznej właściwej poprzezpro-
ste podwojenie.

Patomoilologia zapalenia

Zapa\entejest definiowane w różny sposób, amla-
nowicie jako zjawisko fizykochemiczne, biologiczne
lub morfo 1 o glcznę, Z ap al enie w g Groni ow ski e go, cz o -

łowego polskie go patomorfologa, j est,,ogniskiem, któ-
re nagle wybucha lub tli się powoli, płonie dłużej lub
krócej i gaśnie, pozostawiając po sobie zniszczęnia t

zg|tszcza bądz niewyrównyłvalne, bądź też łatwe do
odbudowan ft czy naprawy". Terenem dziŃania bodź-
ca zapaleniotwórczego jest tkanka łączna właściwa,
natomiast obrońcami są komórki tej tkanki oraz ko-
mórki wywodzące się z niej. W zapaleniu następuje
uszkodzenie pierwotne (al terati o prim ari a) tkanki,
wyzwolon ę przęz bodziec zapaleniotw órczy, który
możebyć pochodzenia zarowno egzo- jak i endogen-
nego. Zapalenie jest więc złożoną reakcją miejscową
doĘ czącąukładu mezenchymalnego i naczyniowe go



(7}

(6). Czasem jest to tylko wzmozenie procesu fizjolo-
gicznego, gdyż wielu autorów ttważa, że istnieje poję-
cię trw. zapalenta fizjologicznego, np. w cyklu mie-
sięcznym u kobiet dochodzi pod wpływem progeste-
ronu do martwicy endometrium z towarzyszącym
osĘm zapaleniem zrębu błony śluzowej macicy (8).
Innym, mniej dokładnym przykłademjest masowa
wędrówka leuko cytów w procesie trawienia p rzęz ścia-
nę przewodu pokarmowego.

Zbytsłaby bodziec zapalny moze powodować tylko
zaburzenta w krążeniu) fip. zaczerwienienie skóry po
oparzeniu, miej scowe podwyższenie temper atary, a
zby.t silny bodziec jest powodem natychmiastowego
powstania martwicy. D opiero na jej obrzeżll może r oz-
winąć się właściwy odczyn zapalny,Istnieje takze
pojęcie ,,streĘ dyzorycznej zapalenia", czyli pasa za-
bur zętl p owi erzchn i gr antcznych mi ę dzy nac zyniem a
otoczeniem.Leży on na obwodzie ogniska zapa|nego
i manifesĘe się obecnością obrzęku białkowego i
wtórnym uszkodzeniem mtĘszu. Strefa ta sama w
sobie nie jest jednak zapalentem. Wynika z tego, że
odczyn tkanki na czynnik zapalny jest możliwy wte-
dy, gdy uszkadza on tkankę, ale nie nlszczyjej całko-
wicie.

Uszkodzenie pierwotne doĘczy z reglĘ komórek,
czy|i miĘszu narządu (zwyrodnienia, martwice), co
nie jest równoznalzne) ale często nieshlsznie uznawane
zazapalenie. Dopiero zmiany chemiczne i biochemicz-
ne wlrvołane uszkodzeniem są czynnikiem wrymvala-
jącym zapalenie. Do zmian takich w ognisku zapal-
nymnaleĘ m.in, wzrost ilości tlenu o ok. 80%, mimo
że spalanie nie jest prawidłowe (9). Z ogniska zapa|-
nego wychodzi z krwią zryInąnie Ęlko mniej tlenu,
ale i dwutlenku węgla. Ponadto dochodzi do groma-
dzenta się kwasu mlekowe-
go, węglowego, kwasów
tłl,nzczowych, aminokwa-
sów z następowym spad-
kiem pH oraz zakwasze-
niem tkanki (11). Czynniki
chemiczne są powodem od-
czynow, których celem jest
usunięcie uszkodzonych
komórek, przy której to
okazji często usuwany jest
bodziec zapalny, np. bakte-
rte, pasoĘty. Zapaleniu to-
w ar zy szą zablr zenia w krą-
żeniu Qlerturbationes circu -
latoriae) o pewnej sekwen-
cji kolejnych zdarzei, tj.
niedokrwie nie (i s chaemi a),
przekrwienie czynne, czyli
tętnicze (hyperaemia activa
s. arterialis), przekrwienie
bierne, czyli ĘIne (hypera-
emia passiva s. venosa),
prz ekrwi en le lrrleszane, czy -

li tętntczo-ĘIne (hyperaemia mixa s. ańerio-venosa),
zastój krwi (venostasis), wydostanie się erytrocytów
p oza naczynia krwion ośrrc (erythroth agi a), p ow sta-
wanie zaL<łzepów w naczyniach zylnych, które mogą
byc źrodłem zatorów i zawńow, co świadczy o sze-
rzeniu się zapalenia takżę drogą przerzutów oraz
obrzęk (oedema). Towarzyszy temu wysięk zapalny
( e x s u d a tu m), zmiany w ste czne w komórka ch miĘsztt
i w nikĘm stopniu w komórkach (np, degranulacja
mastocytów) oraz włóknach tkanki łącznej podścieli-
skowej (metamotphos es regres s ivae), gdzie następuj e
ich zvr.yrodnienie (degeneratio) i martwica (necrosis).
Je dno c ze śn ie zacho dzą zmiany p o stęp ow e (m e t am o r-

ix,,ĘH§tri*
enia"w krąZeniu i

zmtany postępowe tocząsię właśnie na tęrenie tkanki
łącznej (ryc. 1). Jednocześnie należy dodać, że zapa-
lenie często wtĘe się ze zwiększeniem objętości i masy
przestrzent pozakomórkowej ECM, czyli z akrecją
(acretio).

W zapaleniu uczestniczą komórki tkanki Łącznej i
komórkiwywodzące się ztej tkanki. Wydzielane przez
nie cytokiny, np. interleukiny (IL) - IL-1, IL-4,IL-6,
IL - 8, IL - 1 0, IL - I 2 w zmagaj ą o dcryn zap alny, przeciw -

działajączynnikomzapaleniofvorczymorazusuwają
destrukcyjne skutki zapalenia (10, 13). Ruch komórek
do miej sca zapalenia ukierrrnkowany j est przez przej -

ściowe wiązante glikoproteiny błonowej komórki
CD 44 z o steopon§mą i kwas em hialuronowym - skład-
nikami istoĘ podstawowej ECM. Komórki zabljająi
fagocytują bakterie (tzw. hieny materiału zapalnego)
oraz uw aln iaj ą i v,ry dzi e laj ą wi e le rw tązkow chemi c z -

nych, tzw. mediatorów zapalenta (kininy, dopełniacz,

naczynia krwionośne
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rozplem komórek i włókien
(zmiany postępowe)

wysięk zapalny
(prolileracia komótek, śtódbłonka,

komórki krwi, płyn obtzękowy)

A - nie jesl zapaleniem, a tylko zmianami wstecznymi

A+B+C-zapalenie
B+C+Aa-zapalenie

Ryc. 1. Kluczowa rola tkanki łącznej w zapaleniu



TNF i inne). A więc mediatory odczynu zapalnego są
substancjami endogennymi, wyzwolonymi po sĘmu-
Iacjt przez bodźce zapaleniotwórcze z odpowiednich
komórek (I, I2).Ich wpływ na komórki, z ktorych
pochodzą naTrya się działaniem autokrynowym, na
komórki z bezpośredniego sąsiedztwa - parakryno-

które poleganavczynnianiu jednego procesu i równo-
częśnie unieczynnianiu procesów o działanit antago-
nistycznym. W przeciwnym wypadku zapalente mta-
łoby wyłącznie charakter j ednokierunkowy.

Podstawowymi komórkami lczestniczącyml w za-
paleniu sąkomórki krwi, tj. gtanulocyĘ, mono- i trom-
bocyly, limfocyly B t T or az ich subpopulacj e, j ak rów-
niez mastocfi, komórki śródbłonk a naczyń krwiono-
śnych, makrofagi i f,rbrobiasĘ. Do mediatorów poza-
komórkowych za\tcza się peptydy, białka powstałe
podczas akfi acj i kaskadowych szlaków kininogene-
zy, dop ehiacza, l<r zepni ę c i a i frbrynolizy. Uwolnione
zbłon mastocytów, makrofagów i granulocytów pro-
staglandyny, leukotrieny i lipoksyny oraz kininy suro-
wicy krwi zwiększają przępllszczalnośó naczyń krwio-
nośnych. Komórki tkanki łącznej i granulocyĘ wydzie-
lajątakże wiele cytokin, a zwłaszcza interleukinę 2
(IL-z), które uczestntcząw reperacji uszkodzeń zaist-
niaĘch w czasie zapalenia (],I5).

W zapaleniu uczestni czą w lw czynniki humoralne,
a odporno ś ó tą zapewntalą przectvł cińa np . antybak-
teryjne, anĘtoksyczne, skierowane przeciwko niektó-

rym komórkom organizmu lub ich składnikom (prze-

ciwciała przeciwjądrowe, przeciwmitochondrialne).
Ich producentami są limfocyĘ i plazmocyĘ. Z tego
wniosek, że czasem między czynnikiem zapalnym
a odczynemzapalnym jest jeszcze jedno ogniwo,Tł{Ią-
zanę zmechanizmem odpomości humoralnej i komór-
kowej, a więc nie jest to bezpośre dnie działanie czynni-
ka szkodliwego na tkanki, Powstaje zapalenie immu-
nologicme, które może być wywołane przęz cryrrniki
zarówno egzogenne (drobnoustroje, ciało obce) jak i
endogenne (własne tkanki nabierające cech anĘgenu -
autoimmuntzacja),lub gdy w organizmie pojawi się
tkanka obca @rzeszczep, nowotwór). Czynnikiem za-
paleniotwó rcTvrr' są wytworzone kompleksy antygen-
przeciwciało (4),

S kład komórek zap alny ch uzależniony j e st m. in. o d
obecności przeciwciŃ, np. IgG u ludzi. Wywierająone
działanię ochronne, ale równocześnie hamują romvój
ni ezup ełni e wykształconych j e s zc ze męchanlzmow
immunologicznych noworodka. Brak plazmocytów
jest powodem, że w odczynachzapalnych. np. we wro-
dzonym zapaleniu płuc obserwuje się mieloblasty,
mielocyty, erytroblasty i inne komórki szpiku kostne-
go. Taki zestaw komórek przypomina ogniska krwio-
Bllorzetia płodowego w wątrobie i śledzionie.

Zapalenil ulegają tylko tkanki unaczynione lub
wtórnie waskularyzowane (rogówka, zastawki serca).
Istotną rolę odgrywa tu stan czynnościowy naczyń
krwionośnych (tzw. gra naczyniowa, przepuszczal-
ność) oraz aktywny metabolizm komórek śródnabłon-
ka i ich zdolność produkcji wielu biologicznie czyn-

ty gen-przeciwciało. Poj awiaj ą się wówczas kwaso-
chłonne masy, przypominające włókntk, złożone z
uszkodzonej i zdepolimeryzowanej istoĘ podstawo-
w e1, rozszczepionych włókien kolagenowych na włó-
kienka siateczki i złogów białek wyłvodzących się z
krwi, np. włóknika, gamma-globulin.

cesu zapalnego dop
wotworowej. Może
nicąmnie różniąca
ki tkanki, jak rany lub wrzody. Stąd gojenie się ran

plemowe stanowią pełną definicję zapalenta. Z tego
wniosek, że zapa\ente obejmuje wszystkie dziŃy pa-
tologii, czyli jest ono sumą Ęch zmtan. Dlatego też
zdaniem wielu autorów termin zapalente należy w

zapalenie uszkadzające, Twane też zapaleniem miąż-
szowym (i. parenchymatosa) stwarza duże trudności
diagnostyczne i interpretacyjne. Jego skutki są najle-
piej widoczl\ę w komórkach miĘszowych, ale bez
Żmian proliferacyjnych izablrzeńw krążeniu nie moze
byó zaliczane do zapaleń.

Białka tkanki łącznej, obok białek osocza, tworzą
masę białek poz
alne za budowę
maclerz pozak

(ex tra c e l l u l ar m a ń x) zaw ier aj ąc ą włókna ko la geno -

we, siateczkowe, spręĄste, oksytalonowe i elaunino-
we, komórki tkanki łącznej i istotę podstawową zbl-



dowaną z GAG (glikozaminoglikanów), proteoglika-
nów (makrocząsteczka białka i GAG) i glikoprotein
(fibronektyna, laminina, o steoponĘna). Na tym obsza-
rze mamy do czynienia z wieloma zmianami w obrę-
bie włókien kolageno\\rych, ogólnie zaliczanych do
patologii kolagenu.

Włóknienie (fibrosis) wynika z nadprodukcji i gro-
madzenta się białka kolagenowego w przestrzeniach
międzykomórkowych, czyli ECM. Odkładanie się ko-
lagenu w tkankach możebyć wynikiem braku komó-
rek odpowiedzialnych za jego degradację na drodze
enzymaĘcznej i nadmiernej ilości fibroblastów pro-
dukujących to białko. Fibroblasty magąbyć takżę do-
datkowo akĘrvowane przęz rożne czynniki endogen-
ne, np. cytokiny limfocytów lub monocy.tów, co pro-
wadzi do nadprodukcji tego białka. Na fibroblasĘ i
ekspresję ich genów, odpowiedzialnych za syntezę
kolagenu, wpĘrva również śródbłonkowa endotelina
1 (ET-1), co indukuje włóknienie tkanek. Włóknienie
możę wystąpić w trzech postaciach j ako: zmiana śród-
miĘszowa. kiedy kolagen gromadzi się w nadmiarze
ECM i jest głównie następstwem zapalenia, zmiana
wypełniająca ubytek po martwicy t rozpadzie komó-
rek (p ow st anie blizny) t zmiana okołonac ąmi owa.

Zmiany patologiczne mogą dotyczyc wszystkich
składników tkanki łącznej lub tylko niektórych znich.
Mogą dominować zmiany jednego składnika, a dru-
giego doĘczyć w minimalnym stopniu, co utrudnia
defrnicję zapalenia. W procesie zapalnym rośnie ak-
tywność enzymów degradujących (np. kolagenaza)
składniki tkanki łącznej jak teZ ellzymow, biorących
udział w ich syntezie (np. hydroksylazalizyny ihy-
droksylaza proliny), W osĘch zapaleniach jest wzmo-
żony obrót składników łącznotkankowych, ale zprze-
wagą procesów destrukcyjnych. W okresie poźniej-
szymprzęwńająprocesysyntezynadrozl<łademina-
stępujązmiany wytwórcze. W końcu występuje włók-
nienie, co m.in. wiĘe się ze wzmożonąaktywnością
hydroksylazy prolinowej i powstaje kolagen o zwięk-
szonej ilości hydroksyproliny i łańcuchach silnie skrę-
c onych. P owstaj ą grub sze włókna tw or ząc e zbitą trł ar -
dą tkankę o tendencji do wysycania się solami mine-
ralnymi. W niektórych zapaleniach, np, w reumato-
idalnyrn zapalenil stawóq dluzę znaczenie odgrywa-
j ą pro c e sy auto immun izacy jne zw lązanę z ko lagenem
(4,I4). Takie obserwacje świadczą ze proces zapalny
w o gólnym poj ęciu odpowiada kolagenozi e, czyli cho -
robie tkanki łącznej. Proces tocry się bowiem , jak już
wspomniano, w zrębie i ścianie naczyńkrwionośnych.
Można zatem zaproponowaó określenie,,kolagenoza
zapalna", która miałaby zasięg ogólny, obejmujący
wszystkie zapalenta, zrłłaszcza wytwórcze, ale o roż-
nym stopnil zaangażowania kolagenu, anie ĘIko za-
palenia powstałe na podłożu immunologicznym. W
odróżnieniu od kolag enoz łącznotkankowy ch s en s u
stricto,ktore łączy wspólna cecha, a mianowici" o,oy-

stępowanie zwyrodnienia, czyli martwicy włókniko-
watej,,,kolagenoz a zapalna" podkreślałaby fakt szczę-

gólnego zaangażowania się tkanki łącznej w proces
zapalny, zwłaszcza, że przebiega ona w jej obrębie.
Jednocześnie naleĘ także dodać, że w niektórych ko-
lagenozach. np. twardzinie układowej, uczestntczą
endoteliny.

podsumowanie

Poznanie zmlan w składnikach tkanki łącznej bio-
rących udział w procesach zapalnych jest koniecznę
dla właściwego prowadzenia terapii, Tkanka ta nie jest
jeszcze dostatecznię poznana, zvvłaszcza pod wzglę-
dem czynnościowym i metabolicznym, gdyż ostatnio
uwńa się, ze składniki jej mają cechy biopolimerów.
Podlega ona regulacji hormonalnej i tak np. ACTH
przysadki i glikokoĄkoidy kory nadnerczy, hamując
produkcję GAG i osłabiając odpowiedz komórek tkan-
kiłączne jnaczynnikizapalne,zmniejszająintensyrv-
ność procesow zapalnych. Stąd wymienione hormony
stosuje się w leczeniu ostrych zapaleń (3).

O dczyn zap alny j e st re akcj ą obronną ustroj u t p r zy -
czynia się do zniszczenia lub usunięcia czynnlkapa-
togennego, a więc z reglĘ j est zj awisktem poĄĄecz-
nym, chociaż w skrajnymprzypadku tej obrony tkan-
ki mogą ulec śmierci. Dlatego terapia zapalenia jest
jednocześnie walką z jego przyczyn% czyli pomoc
naturzę w myśl staroĄtnej sentencji - medicus curant,
nahra sanant (lekarzleczy, ale uzdrawia natura).
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