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Układ immunologiczny, nerwowy i wewnętrznego
wydzi e lani a zap ewniają czynno ś c iową i strukturalną
stałość środowiska wewnętrznego organizmu, W tych
procesach jest zaangażowana odpowiedź ostrej fazy,
która obejmuje zmiany zachodzące w organizmie w
p i erw s zym etap i e działania b o dźc a uszkadz aj ąc e go. W
jej przebiegl zachodzązmiany w stężeniach niektó-
rych białek surowicy określanych jako ,,btaŁka ostrej
fazy" (bof). Rola bof w odpowiedzi ostrej fazy polega
na ograniczeniu procesu zapalnego, eliminacji czyn-
nika uszkad zaj ąc e go, naprawę uszko dzonych tkanek i
narządów, a tym samym przywrócenie homeostazy or-
ganizmu. Charakterystykę bof u zwterząt podano
uprzednio (13, 14). Wprezentowanym aĄkule przed-
stawiono dane o modulującym wpływie białek ostrej
fazy na układ immunolog iczny.

Białko G-teaktywne (GRP)

Białko CRP należy do rodziny pentaksyn, których
wspólną cechą jest zdolnośc wiązania w obecności
jonów wapnia reszt fosfocholiny wchodzącej w skład
struktur otoczki licznych bakterii oraz fosfolipidów
błon komórkowych. Białko CRP wywiera efekt biolo-
giczny na komórki docelowe takie jak neutrofile, mo-
nocyty, komórki NK, pĘtki krw1 za pośrednictwem
znajdujących się na ich powierzchni swoistych recep-
torów. W zapaleniu CRP występuje w trzech formach:

na§rvnej, konfotmacyjnej i proteolitycznej. Wszyst-
kie te formy CRP, pełniąc zarówno rolę prozapalną
j ak i pr ze ciw zap alną uc ze stnic zą w m o du l ow aniu o d-
powiedzi immunologicznej. Kompleksy formy natyłv-
nej CRP z odpowiednimi ligandami (polikationami,
polisacharydem C pneumokokow, związkami z licz-
nymi re sztami fo s fo cholinowymi) aktywuj ą wszystki e
składowe dopełniacza na drodze klasycznej poprzez
receptor Fc7 RI (CD64) obecny na komórkach fago-
cy.ruj ących, natomi ast hamuj ą alternatywną dro gę j e go
aktywacji. CRP uczestntczy również w zależnej od
dopełniacza opsonizacji erytrocytów i bakterll, pIzy
czymwartość CRP jako opsoniny zależy odjego zdol-
ności aktyrvacji dopełniacza. W warunkach in vitro
CRP ryrviera modulacyjny wpływ na proliferację lim-
focytów. W hodowlach limfocytów niskie stęzenia
CRP p owo duj ą wzmo żoną aktywno ś ć pro li feracyj ną
limfocytów, natomiast jego wysokie stężenia hamują
blastogenezętych komórek. CRP w formie natywnej
wzmaga także efekt cytotoksyczny makrofagów wo-
bec komórek nowotworowych oraz zapobiega powsta-
w aniu pr zer zutów nowotworowych. Właś ciwo ś ci pr ze -
ctw zap alne natyvne go CRP po le g aj ą na hamowaniu
w obecności składnika C5a dopełniacza chemokine-
zy, chemotaksji i wytwarzania nadtlenków przezneu-
trofi le oraz ich adhezji do komórek śródbłonka naczyh
przezhamowanie ekspresji selektyny L. Ponadto biał-



ko to hamuje agregację płytek krwi oraz stymuluje
syntezę antagonisty receptora dla IL-lra. Dominacja
formy natywnej CRP w końcowych etapach zapalenia
wskazuje na jej głównąrolę w procesach naprawczych
uszkodzonych tkanek. Białko CRP po związanilsięz
chromatyną histonami oraz j ądrowymi rybonukleopro-
teinami p ocho dząc y mi z martwych lub uszko d zony ch
tkanek tworzy kompleksy, które ulegaj ą fagocytozie
w obecności receptora Fc i C3b. W ten sposób CRP
uczestniczy w zapobieganiu rozwoju procesów auto-
immunologtcznych.

Konformacyjnie zmienione białko CRP występuje
w dwóch formach. Pierwszą stanowią agregaty CRP
powstałe pod wpĘ,wem kwaśnego środowiska i wy-
sokiej temperatury lub w wyniku usunięcia z cząsteczkt
jonów wapniowych. Białko CRP w środowisku kwaś-
nym aktywuje kaskadę dopełniacza, zaś chelatowana
forma CRP sĘmuluj e uwalni ante IL - I a, IL Ą B, TNFa
i IL-6, atakże potęguje wybuch tlenowy neutrofilów.
Agregowane dzlałaniem temperatury białko CRP (H-
CRP) indukuje agregację izolowanych pĘtek krwi i
wydzielanie immunolo-
gicznych. R ma właści-
wości zbliżo ej IgG, choć
w tązaniaH-CRP nie mozna zablokować monomerycz-
nąIgG.

D-gą formą konformacyjnie zmienionego białka
CRP sąbiologicznie aktywne peptydy (forma pepty-
dowa) powstałe w wyniku degradacji postaci natyw-
nej lub konformacyjnej. Forma peptydowa CRP ha-
muje chemotaksję i wybuch tlenowy neutrofilów. Two-
rzente się formy konformacyjnej jest konsekwencją
lokalny ym
(kwaśn em
shields we

atomiast aktyłvne pep-
jego etapie i regulują
poprzez modulowanie

funkcji neutrofilów,
Prolekcyjna rola białka CRP została potwierdzona

w przebiegu zespołu ostrego e-
go (ARDS - acute respirato u
ludzi orazlzwierząt doświa ę-
żeniabtałka CRP w pĘnie wysiękowym u ludzi przy
zespole ARDS oraz wywołanym eksperymentalnie
zapalentupłuc u królików hamowaĘ chemotaksję neu-
trofi lów oraz mtgrację pozanaazyniową białek osocza,
co zapobiegało tworzeniu się obrzękupłuc. Natomiast
u myszy transgenicznych z ekspresją króliczego CRP
występował spadek produkcji czynników chemotak-
Ę czny ch i p oziomu b iałka c ałkow ite go or az hamowa-
nie infiltracji neutrofilów do pĘnu oskrzelowo-pęche-
rzykowego. W badaniach in vitrou świnek morskich
wykazano, że bi ałko CRP hamuj e wewnątrzkomórko -

wąmobilizację jonów wapnia oraz produkcję nadtlen-
ków przez makrofagi płucne. Mechanizmy dzińania
protekcyjnego białka CRP w przebiegu zapalentaptac
nie sąj ednak do końc a poznane (2, 4, 5, J, II, 12, 15,
23,28,29,32,35),

Haptoglobina (Hp)

Hapto globina j est ar-glikoproteiną syntetyzowaną
głównie w hepatocytaCh i płucach. Tworzy ona trwaĘ
kompleks z hemoglobiną który ulega internalizacji w
hepatocytach. Białko to występuj e w znacznych iloś-
ciach w granulocytach i leukocl,tach,jednakże niejest
ono syntetyzowane przezte komórki de novozuwagi
na brak u nich transkrypcji genu haptoglobiny. W gra-
nulocytach ulega ona jedynię zagęszczeniu w we-
wnątrzkomórkowym kompartmencie cytosolowym
podczas fago cytozy,j e st wydzi elana p o dczas aktywa-
cji neutrofilów.

Receptory dla haptoglobiny występują w większej
ilości na błonie granulocytów (m.cz. 50 kDa) niżeli na
makrofagach (m.cz. 1 75 kDa). Haptoglobinamając zdol-
ność bezpośredniego łączeniasię z kompleksem CDl lb/
CD18 obecnym na leukocytach reguluje ich funkcję
zależnąod receptora MAC- 1 . Kompleks CD 1 1 b/CD 1 8

wtaz zwielofunkcyjnym receptorem MAC- 1 należą do
rodziny integryn. Integryny w procesach zapalnych po-
średnicząw adhezjimonocytów i granuloclów do ko-
mórek śródbłonka oraz tchmigracji do miejsca zapale-
nia. Haptoglobina jako alternatywny ligand dla integr}.n
CED 1 1 b/CD 1 8 hamuj e migracj ę komórek wielojądrza-
stych. Natomiast haptoglobina uwolniona w wyniku
aktywacj i granulocytów hamuj e aktywność gtanulocy-
tow infiltruj ących ognisko zapalne.

Haptoglobina wylviera istotny wpływ na odpowiedź
immuno 1o g icznąorganizmu. P opr zez re gulacj ę proli-
feracji limfocytów B moduluje ona syntezę swoistych

także jednym z czynników regulują-
mórek Langerhansa, uczestniczy w
ytów T podczas prezentacji antygenu

w regionalnej tkance limfoidalnej. Natomiast hapto-
globina jako ligand dla powierzchniowego receptora
dojr zały ch komó rek B (CD 22) r o zp o znaj e kw a s sj al o -

wy i w ten sposób lczestniczy w interakcji limfocy-
tów B z komórkami śródbłonka naczyń. Surowicze
stężenie haptoglobiny jest dodatnio skorelowane z
poziomem fi bryno genu, llczb ą leuko cytów, neutro fi -

lów i monocytów, komórek CD4*, stosunkiem CD4
do C D 8 

* or az r ozpuszczalny mi re c eptorami IL - 6 i IL -2 .

Murata i Miyamoto (20) wykazali dodatnią korelacj ę
pomiędzy poziomem haptoglobiny a aktywnością pro-
liferacyjną limfocytów u transportowanych cieląt.
Wysokie stężenia haptoglobiny w surow|cy zwlęrząt
będących w stresie hamowaĘ blastogenezę limfocy-
tow. Z kolei Rossebacher i wsp. (24) wykazali inhibi-
cyjny wpĘ.w haptoglobiny na funkcje granulocytów.
W badaniach in vitro stwierdzili onl, że wysokie stę-
żenia te go b iałka hamuj ą pro c e s chemotaksj i, fago cy-
tozy oraz wewnątrzkomórkoweg o zabtlanta granulo-
cytów. Haptoglobina hamuje produkcję i uwalnianie
reaktywnych rodników przezneutrofile w tkance płuc-
nej w stresie oksydacyjnym, a tym samym odgrywa
istotnąrolę w modulacji procesu zapalnego.

Haptoglobina stymuluje angiogene zę, ważnąw ftzjo-
logii i patologii rozwoju embrionalnego, wzrosfu no-



wotworowego, gojeniu się fan oraz w chronicznych
stanach zapalny ch. Podwyższone stężenie haptoglo-
biny w surowicy pacjentów z zapaleniem naczyń
krwionośnych jest związane z postępem choroby i
wysoką aktywnością angio genną. Wzro st bio syntezy
hapto glob iny w stanach zap alny ch w skazuj e zar ówno
na jej rolę w procesie naprawy uszkodzonych tkanek,
jak i kompensacji niedokrwienlaprzęz inicjację roz-
woju naczyń pobocznych. Haptoglobina posiada rów-
nież zdolność wiązania niektórych metali. Wzrost jej
stężenia w surowicy podczas infekcji czy lszkodze-
nia tkanek obniżapoziomżelaza, niezbędnego do roz-
woju wielu bakterii oraz zapobiegania toksycznemu
uszkodzeniu tkanek przez wolne rodniki tienowe.

Dotychczasowe wyniki badań wskazują że resotp-
cja kości jest efektem dzińaniazarówno parakrynnych
stymulatorów osteoklastów, jak i czynników humoral-
nych, w tym haptoglobiny. W ostrych i przewlekłych
s tan ach zap alny ch ll<ładu ko stne go h apto gl ob ina w r az
zII-I, TNFa/B i prostanoidami aktywuje osteoklasty,
częgo efektem jest resorpcja kości. Dodatkowo poprzez
indukcję syntezy prostaglandyny TGE, w osteoklastach
powoduje ona wzrost syntezy bradykininy i trombiny,
nasilając w ten sposób proces zapalny (3,34).

a, -kwaśna glikoptoteina (a,AGP|

a,-kwaśna glikoproteina jest białkiem surowiczym
o silnych właściwościach immunomodulacyjnych.
Surowiczy poziom AGP wzrastaw przebtegu ostrych
procesówzapalnych,nowotworzenia,infekcjachoraz
zabtegach operacyjnych. AGP jest synteĘzowana w
wątrobie, mięśniu sercowym, komórkach nabłonko-
wych gruczotu ml ekowe go, limfocytach, neutrof,tlach,
monocytach i pĘtkach krwi, Zdolność bezpośrednie-
go wiązania LPS przezAGP warunkuje modulowanie
produkcji i uwalniania cytokin przez aktywowanie li-
popolisacharydami monocyty i makrofagi. In vivotn-
fu zj a A GP mys zo m zap obie ga zap alenil w ątr oby or az
rozwojowi szoku septycznego indukowanego przez
TNFa. Ochronna rola AGP polega na hamowaniu agre-
gacji płytek krwi oraz aktywność chemotakĘcznej i
metab olizmu oksydacyj ne go neutro fi low. I ędnabe z
danych uzyskanych przęz Libert i wsp. (16) wynika,
że działante ochronne ma miejsce jedynie w przypad-
ku szybkie go wzrostu stężenia AGĘ poniewa ż w l<r ot-
kim czasie jest ona inaktywowanaprzezczynniki wią-
żące otaz inhibitory, Protekcyjna rola AGP przed le-
talnym oddziaĘwaniem TNFa, skłoniła wiele ośrod-
ków naukowych do badań nad możliwościąjej wyko-
rzystaniajako adiuwantu w terapii nowotworowej z
użyciem TNF.

Istnieje wysoki stopień homologii pomiędzy budo-
wąłańcucha polipeptydowego AGP a lekkimi t cięż-
kimi łańcuchami immunoglobulin. Obecna w błonie
komórkowej leukocytów AGP bięrze udziałw interak-
cjtzprzeciwciałami klasy IgG. Stąd też AGP poprzez
modulację układu immunologicznego wpływa w istot-
ny sposób na stopień natężenia procesów zapalnych

oraz aktywnie uczestniczy w fazie naptawczej uszko-
dzonych tkanek. AGP poprz ęz zw lązanie N-końcowe -
go odcinka glikanów otoczki glikoproteinowej wirusa
HIV pozbawia go zdolności wiązania się z limfocyta-
mi CD4*. Cheresh i wsp. (1) wykazali wysokąkorela-
cję pomiędzy stężeniem i stopniem glikozylacji AGP
a zdolnością hamowania proliferacji limfocytów sty-
mulowanych ConA. Intensywnośc hamowania proli-
fe racj i l imfo cytów był a ś c i ś l e mv iązana z 1Io ściąb o c z-
nych łańcuchów cukrowcowych w cząsteczce AGP.
Im większa byłaliczbarozgałęzień glikanów tym sil-
niejsze było hamowanie proliferacji komórek. Z kolei
hamowanie agregacjipbztek było większe w obecności
nie glikozylowanej cząste czki AGP. Protekcyj na ro la
AGP we wczesnych stanach zapalnych polega na in-
hibicji czynnlka aktywującego pĘtki krwi PAF (pla-
telet-activating factor).

CząsteczkaAGP zawiera dużą ilość węglowodanów,
szcze golnie kwasu sj alowe go (kwas N- ac eĘl oneura-
minowy). W wyniku zmian p o stransl acyj nych zacho -
dzących w przebiegu ostrej fazy dochodzi do ekspre-
sji trójsacharydu sjalowanego -Lewis X (sl-e*, CDl5s)
na powierzchni AGĘ który jest ligandem dla selektyn
E iP oraz przeciwciał klasy IgG. Postranslacyjne na-
bywanie trójsacharydu sjalowanego - Lewis X (sle^,
CDl5s) umożliwia AGP wiązanie selektyn obecnych
na leukocytach i komórkach śródbłonka i inhibicyjne
o ddziĄw ani e na pro c e s mi gracj i komórek zap alny ch.

Prowadzone są liczne badania dotyczące farmako-
kinetyki leków wprzebiegu chorób o podwyższonym
poziomie AGP w surowicy z wykorzystaniem zwie-
rząttransgenicznych.AGPwrazzalbuminąilipopro-
teinami surowicy odgrywa ważnąrolę w farmakoki-
netyce leków. W stanach fizjologicznych i patologicz-
nych zdolność wiązania leków przęz AGP jest ściśle
skorelowana z jej poziomem w surowicy. Ma to duże
znaczęnię w monitorowaniu poziomu niezw iązanej
frakcji leków w terapii wielu chorób (6,9,I0,I7,19,
3 3),

Sutowiczy składnik amyloidu A (SAA) i P (SAP)

Surowiczy składnik amyloidu A jest białkiem wy-
s o c e kons erwaĘwnym należącym do ro dziny apolili-
poprotein. Wzrost jego poziomu obserwuje się wprze-
b i e gu zap alenia, chorób zakaźny ch o raz pro c e s ów no -
wotworowych. Biosynteza SAA zachodzi głównie w
hepatocytach, chociaż może by ć on pro dukowany rów-
nieżprzez aktywowane makrofagi. SAA w surowicy
j e st zw iązany w 9 0oń z fr akcj ąlipop ro te inow ą o duż ej
gęstości (high density lipoprotein, HDL.), co umożli-
wia jego przenikanie do różnych narząĆlów i tkanek.
SAA staje się biologicznie akt}rvny wobec komórek
zap alny ch z chwilą uwo lnienia si ę z kompl eksu SAA-
HDL pod wpĘwem działania enzymów proteolitycz-
nych. Uwolniony z kompleksu SAA jest kumulowany
w tkankach. Wytworzony w ten sposób gradient jego
stężeń stymuluje migrację leukocytów do miejsc ob-
jętych zapaleniem. Podczas migracji limfocytów T



białko SAA zwiększa ekspresj ę cząsteczek adhezyj-
nych CD18,YLA-4 i CD29, natomiast w przypadku
monocytów i neutrofilów błonowyah §, integryn
(CDllb i CDllc). SAA wzmagaproces fagocytozy t

właściwościbojcze fagocytów oraz syntezę i wydzie-
Iante przez monocyty chemicznych mediato row zapa-
lenia (TXA2, PGE2i PGF2"),Natomiast hamując syn-
tezę trombińy oraiwybuch tlenowy neutrofilów chro-
ni tkanki przed ich uszkodzenlęm.

SAA jest prekursorem anĘgenowo podobnego amy-
loidowego białka A (AA) tworzącego się w przebiegu
amyloidozy. Wtórna amyloidoza jest konsekwencją
toczący chsię przewlekĘch lub nawracaj ących stanów
zap alny ch w prz eb i e g l grużIicy, reumato i dalne go za-
palenia stawów, tocznia rumieniowego i procesów
nowotworowych. W tkankach objętych zapaleniem
SAA w wyniku dysocjacji z frakcji HDL, tworzy amor-
ftcznę włókienka amylo idowe, które ule gaj ą kumula-
cji w nerkach, wątrobie, sercu i innych narządach we-
wnętrznych.

SAA odgrywa także ważną rolę w patogenezie
miażdĘcy naczyńkrwionośnych. Białko to w ognisku
zap alny m w zmaga c hemo taksj ę komó rek fa go cytuj ą-
cych i limfocytów, zwiększa ekspresję cząsteczek ad-
hezyjnych oraz nas7la proces utleniania frakcji LDL.
Zmodyfikowana w wyniku utleniania frakcja LDL (ox-
LDL) jest silnym chemoatraktantem dla monocytów.
InfiltĄ ące ognisko zapalnemonocy§ uwalniaj ą TNF-
a, IL- I, IL- 6, IL- 8 i IL- 12, czynniki wzro stu (TGF -B),
proteazy i aktywne formy tlenu, które potęgujązmia-
ny zwyrodnieniowo-wflw órczę w naczyntachokreśla-
ne mianem płytki mtażdżycowej.

Surowiczy składnik amyloidu P jest integralnąskła-
dową naczyniowych i kłębuszkowych błon podstaw-
nych. Szalai i wsp. (29) wykazali, że w regulacji syn-
tezy genowej SAP bterze ldztaŁ składowa dopełnia-
czaC5a,IL-6 i IL-IB. SAP i podobnie jakbiałko CRP
posiada wapniowo-za|ężne miejsca wtĘące dla swo-
istych ligandów, aktywujących dopełniacz. SAP akty-
wuj e klasyczną drogę dopełniacza poprzezłączenie się
ze składowąClq. SAP posiadatakże zdolność agluty-
nowania erytrocytów opłaszczonych składową C3 do-
pełntaczaorazhamujeodpowiedźprolif eracyjnąlim-
focytów stymulowanych mitogenami T-zależnymt.
Ponadto białko to wiążąc się z polisacharydami bak-
teryj nymi, w zmaga akty^wnośó fagocytarną monocy-
tów i produkcję przez te komórki IL-l. Białko SAP
wyłviera także modulujący wpływ na układ krzepnię-
cia krwi przęzhamowanie aktywacji płytek krwi. Po-
nadto SAP wiążąc się z chromatyną histonami i kwa-
sem DNA, uczestniczy w fazienaprawczej uszkodzo-
nych komórek i tkanek.

Surowiczy składnik amyloidu P posiada takźe za-
leżne od wapnia właściwości łączenia włókienek biał-
kowych tworzących się w przebiegu wtórnej amylo-
idozy, szczegolnte w chorobie Alzheimer'a. W wyni-
ku hamowania aktywności elastaz, SAP uniemożltwia

de gradacj ę przez enzymy proteolityc zne o dłożony ch
złogow amyloidu (8, 18, 22,27,3I).

al-antytrypsyna (ATl, al-antychymotrypsyna (ATC)

Białka te jako inhibitory proteaz neltralizljąIizo-
somalne hydrolazy uwalniane podczas infiltracji ak-
tywowanych makrofagów i neutrofilów. AT jako inhi-
bitor elastazy łączy się z receptorem dla kompleksu
S EC (serp in - ęnzy me complex) ob e cnym na hep atocy-
tach, neutrofilach i makrofagach. Inkubacja ludzkich
PBMC z AI hamuje z jednej strony wiązanie się z
kompleksem SEC, zaś z drlgtej strony wzmaga syn-
tezęIL-IB oraz antagonisty receptora dla IL- 1 (L- lRa),
który uczestniczy w regulacji zwrotrrej. Antytrypsyna
wr az z anĘchymotryp syną hamuj ą produkcj ę wolnych
rodników tlenowych przęzneutrofile w przebiegu tok-
sycznego uszkodzenia tkanki płucnej. Białka te hamują
także produkcję czynnika PAF przezakĘwowane TNF
i L-1 neutrofile, makrofagi i komórki śródbłonka na-
czyń. Zarówno AT jak i ATC pełni protekcyjną rolę
przedletalnym oddziaływaniem TNFa. Obecnie trwaj ą
badania nad możliwością wykorzystanta tych białek
jako adiuwantów w terapii przeciwnowotworowej z
zastosowaniem TNFa, W badaniach in vitrowykaza-
no, że antytrypsyna hamuje cytotoksyczność induko-
waną LPS oraz produkcj ę prostacykltn przez komór-
ki śródbłonka tętnic płucnych bydła. Natomiast u cho-
mikow w przebiegu eksperymentalnego zapalenia pŁttc

wlłvołanego bleomycyną podanie NI znacznie redu-
kowało liczbęneutrofilów i limfocytów wpĘnie BALF
(bronchoalveolar lavage fluid) i zapobiegało wystąpie-
niu zwłóknienia płuc (16, 30).

Białko wiążące lipopolisacharyd (tBP)

LBP posiada właściwoś ci wiązania i transportowania
lipopolisacharydów bakteryj nych. Kompleks LP S -LBP
przez czpteczkę CD I 4 aktywuj e monoclĄ, makrofagi i
neutrof,rle do uwalniania mediator ow zapalenia, w zma-
ga fagocyto zę or azwydzielani e przęzmakrofagi TNFa
i L-i. LBP zwtększa również ekspresję cząsteczki
B7,1 (CD80) na powierzchni komórki prezentującej
antygen, która jest kostymulatorem aktywacji dziewi-
czych limfocytów T. Kształtowanie się surowiczego
poziomu białka LBP jest przydatnym markerem w
monitorowaniu przebiegu szoku septycznego (25).

Ceru!oplazmina (Gp)

Ceruloplazmina j est ar- glikoproteiną występuj ącą
we frakcji ar-globulinowej surowicy. Jest ona synte-
tyzowana w wątrobie. Ceruloplazmina cechuje się
wybitną aktywnością oksydacyjną. Bierze udziń w
metabolizmię żęIazaoraz inakĘwuje wolne rodniki tle-
nowe wytwatzane przez akĘwowane TNFa lub IL-l
neutrofile. Wysoki poziom ceruloplazminy występuj e

w żółtaczce zastoinowej, nowotworach i aktywnych
chorob ach wątroby, a także w ciĘy, zakażentach i reu-
maty c zny ch zap alentac h stawów.



Wydzielnicza f osf oI ipaza A, (sPLAr)

Enzy m ten b i erze udziń w pr zemianac h me tab o l i c z -
nych kwasu arachidonowego. Synteza sPLA, w ko-
mórce jest stymulowana przez IL-IB,IL-6 i-TNFa.
Występujący w ciągu 10 godzin od zadziaŁaniabodź-
ca uszkadzaj ącego 1 0- 1 0O-krotny wzrost poziomu
sPLA, skłonił wi eh b adaczy do zakwalifi kowania te go
enzyńu do grupy białek ostrej fazy (7).

[eptyna
Leptyna jest hormonem natury białkowej syntety-

zowanym głównie w adipocytach i komórkach trofo-
blastu łożyska. Wielokierunkowe dziaŁantę leptyny
polega między innymi na regulacji masy tkanki tłasz-
czow ej, metabolizmu lipidów i lipoprotei n ot az pobu-
dzaniu procesów angiogenezy, Receptor leptynowy
należy do rodziny cytokin typulL-6lgp130, co wska-
zuje na jej udział w odpowiedzi ostrej fazy. Znaczny
wzrost surowiczego poziomu leptyny zachodzi pod
wpĘwem działanialPs,IL-l i TNFa. Leptyna działa
na poziomie komórek macierzystych szpiku. Lord i
wsp, (cyt. 21) stwierdzili swoisty efekt leptyny na re-
gulację procesów prolferacyjnych limfocytow T. Z
kolei Loffreda i wsp. (cyt.2I) wykazali, że wzmaga
ona proces fagocytozy i produkcję cytokin, regulując
w ten sposób prozapalnąodpowiedź immunologicz-
ną. Leptyna pełni również funkcję protekcyjną w cy-
totoksyczności w1,.wołanej LPS lub TNFa. Zwiększo-
ną podatno śc na działanie lipopolisacharydów ob ser-
wuje się u zwierząt pozbawionych genu leptyny, co
związane jest z zahamowaniem produkcji IL-I} oraz
antagonisty dla IL-1 (IL-lra) (21).

Re asumuj ąc należy s twi erdzi ć, żę b i aŁka o s trej fazy
j ako nieswoisty mech anizm wrodzonej odporności
humoralnej p eŁnią w ażną fu nkcj ę w mo du 1 ow anlu za-
palnej odpowiedzi immunolo gicznej. Poznanie mecha-
nizmów biorących udziałw indukcji, nasileniu tprze-
biegu reakcji ostrej fazy powinno ptzyczynić się do
rozwoju altematywnych metod terapii wielu chorób,

piśmiennictwo

l Chercsh D. A., Haynes D. H., Distasjo l,4: Interaction of an acute phase
reactant, a,-acid glycoprotein (orosmucoid), with the lymphoid cell surface: a

model for non-specifltc immune suppression. lmmunology l984, 5], 541-548
2 Cheryk L A , Hayes M. A , Gently P A: Modulation olbovine platelct func-

tion by C-reactive protein. Vet lmlnunol Immunopathol 1996,52,2]-36
3 Dobryszycka l.Ł: Niekończąca się historia haplogJobiny ostatnie pięć lat

Post Hig Med. Dośw 1997, 51, 243-268.
4 Fiede| B. A , GewtuzH.,. Effects of C-reactive protein on platelet function. I.

lnhibition ofplatelet aggregation and release reactions. J Immunol ]976,
116, 1289-]1294

5 Fiede] B. A, Oewurz H.,. Eflects of C-reactive protein on plateJet function
II Inhibition by CR? of platelet reactivities stimulated by poly-L-lysine, ADĘ
epinephrine and collagen J Immunol 1976, 11], l073-1078.

6 Foumjer T, Medjoubi N. N., Porquet D.: Alpha-l-acid glycoprotein. Bio-
chem. Biophys Acta 2000, 1182, l57-]71

7 Hack C. E., Wolbink C. J., Schalkwijk C., Speljer H., Hemlens W T, Bosch
-il: A role for secretory phospholipase A2 and C-reactive protcin in the te-
moval ofinjured cells Immunol. Today l997, 18, l11-115

8 Hicks P S., SaLtnero-Nava L , Clos T, W, Mold C: Scrum amyloid A corn-
polent binds to hjstones and activatcs the classical complement pathway J

Imllunol 1992, 149, 3689-3694.

9 lwata H., Ono K., Hasegawa A, Tomoda l: a,-acid glycoprotein in bovine
lymphocytes Jap. J Vet Sci l988, 50, 996-1002.

I0 ltoh H. Motoj Y, Tamura K., Murata H., Chjba T, Takeda S.: Serum a,-acid
glycoprotein in bovirre leukosis and its effects on bJastogenesis J. Jap. Vet
Med Ass. 1990, 42, 39-43.

|| Kew R R, Hyels T M., WebsterR O.: Human C-reactive proteininhibits
neutrophil chemotaxis in vitro: possible irnplications for the adult respirato-
ry distress syndrome J. Lab Clin Med 1990, ll5, 339-345

12 Kilpatl,ick.I. M., Vo]anakls ]. f.: Molecular genetics, structure and iunction
ofC-reactive protein. Immuno], Res l991, 10, 43-53,

13 Kost1,o K., G]iński Z., Wo.fcicka-Lorenowjcz K., Krakowski Z.: Tmmunolo-
giczne i immunopatologiczne mechanizmy zapalenia Medycyna Wet. 2000,
56. 479-485

14 Kostlo K., Gliński Z., Wo.1'cicka-Lorenowjcz K., Krakowskl Z : Białka ostrej
lazy jako markery c]rorób u zwierząt Medycyna Wet. 200], 57, 539-512

15 Kre]a L, Mackjewicz S. H., Wiktorowicz K E: The effect of C-reactive pro-
tein (CRP) on the expression olFc receptor on human lymphocytes, Int J.
Immunopathol Phannacol l990, 3, 29-34

16 Libelt C: Acute phase proteins as protective factors against the toxicity oi
tumor necrosis 1-actor Verh K Acad Geneeskd. Betg. l097,5q,515-523

l] McNanara P J., BrouwerK. R, Gillespie M. N: lnteraction olplatelet acti-
vating lactor (PAF) with human serrrnr alpha-l-acid glycoprotein (AAG).
Biocllem Pharlnaco| |gXó, J5, .'21-62Ą.

18 Ma]]e E., Bo]]nann A , Steimetz A , Gemsa D., Lejs H., SattJer W,. Sęrlm
arnyloid A (SAA) protein enhances formation olcyclooxygenase rnetaboli-
tes of activaLed human tnonocytcs FEBS Letters ] 997, 4I9,215-219

19 Motol Y, Itoh H., TanLua K., Miyanloto T, Oohashl T., Nagasawa S: Corre-
lation of serum concentration of a,-acid glycoprotein with lynphocytc bla-
stogenesis and dcveloptnent of experimentally incluced or naturally acqu-
ired hepatic abscesses in cattle Am. J. Vet. Res l992, 53, 574-579.

20 Murata H., Miyalnoto Z: Bovine haptoglobin and a possible irlununolnodu-
lator in the sera oftranspońed calves. Bt Vet. J. l 993, 149, 21]-282

21. Nienlinen P: Surviva1 of the fattest leptin, melatonin, thyroxine and the
seasonal adaptation of nrammals Praca dokt University of Joensuu, 2000

2ż O]sson N., Siegbahn A . Ni]lson G-: Serum amyloid A induces chenrotaxis
ofhutnan lrrast ce]ls by activating a pertussis tox.in-sensitive signal [ransduc-
tionpathway Biochem Biophys.Res Comln 1999,254, l43-]46

23.Richardson M. D., Shankland G. S., Gray C,4.: Opsonizing activity of C-
reactive protcin in phagocytosis o1'Aspelgillus fumigatus conidia by human
neutropl-rils Mycoses 199l, 34, 141-1,+3

24 Rossbacher ]., Wagner L , Pastenlack M. .9.: Inhlbitory effcct olhaptoglobin
on granulocyte chemotaxis, phagocytosis and bacterial activity Scand J
ImnrrLlol 1999, 50, 399-404.

25 Schtunann R R , Zweiger J.: A novel acute-phase marker: lipopolysacharide
binding protein (LBP) Clin Chem Lab Med 1999, 37.27I-274

26.Shie]ds M. .I.: Ą hypothesis resolving the apparently disparate activities of
native and altercd fotms of hutnan C-reactive protein Immunol Res. l993,
12. 37-47.

21 Steel D. M., Whitehead A .9.: The major acute phase reactants: C-reactive
plotein, serutn arnyloid P component and serutn amyloid A protein. Immu-
nol Today l994, 15, 81-87

28 Suliledini A F, Fantuzzl G., Bado]ato R , Oppenheńn J. !., O'Grady P O.:
New insights into the biology of the acute phase response J. Clin. ]mmunol.
lqgq lq )nl-)l4

29 Sza]ai A. ]., Cjnke] F. W., Wang Y, McGhce J. R, Vo]anakis J..E: Comple-
ment-dependent acute-phase expression of C-reactive protein and serum
amyloid-compenent J Imrnunol 2000, l5, 1030-1035

30 Tllg H,, Dilare]Jo C. A , Mier J. W: IL-6 and APPs: anti-inf'lammatory and
imnrunosuppressive mediators Immunol Today 1 997, 18, 428-432

3I Wcinstein P S., Skinner M., Sipe J. D., Lokich J. J., Zamcheck N, Cohen A.
,9.: Acutc-phase proteins or tumor lnarkers: the role of SAA, SAĘ CRP and
CEA as indicators olmetastasis in a broad spectrum ofneoplastic diseases
Scand J lmmuno]. 1984, 19, l93-198

32 Wiktorowjcz ,(.: Wpływ białka C-reaktywnego (CRP) na reaktywnośc lim-
focytów in vitro. Immunol Pol 1989, ]4, 129-130.

33 . Wrób]ewski Z.: lnteraction ol acid a,-glycoprotein rvith im m ul-roglobulins
Acta Bioch Pol, ]98l, 28, 21-30

34 Xie Y. Li Y, Zhang Q., Sti}lcr M. J., Wang C. A , Shej]ein ]. trł{: Haptog1o-
bin is a nafura] regulator of Langerhans cell function in the skin J Dematol.
Sci 2000,24,25-3]

35.Zhong W., Zen Q., kboJ., Sch]ottmann K.. Coggeshal] M., Mortensen R
f: Effect of hutnan C-reactive protein on chemokine and chcmotactic fac-
tor-induced neutrophil chemotarjs and signaling J Immunol t998, l6],
2533-2540.

Adres autora: dr hab. Krzysztof Kostro, ul, Sikorskiego 3/81, 20-814
Lu blin


