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 SPIS SKRÓTÓW 

 
ADAM - adamalizyna  

(ang. a disintegrin and metalloproteinases domain) 
AGA - przeciwciało przeciwgliadynowe (ang. antigliadin antibody) 
ANP - przedsionkowy peptyd natriuretyczny  

(ang. atrial natriuretic peptide) 
ARA - przeciwciało przeciwretikulinowe (ang. antireticulin antibody) 
BCA - chemokina aktywująca komórki B  

(ang. B cell activating chemokine) 
BDNF - czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego  

(ang. brain derived neurotrophic factor) 
BMZ - błona podstawna (ang. basement membrane zone) 
BP - pemfigoid pęcherzowy (ang. bullous pemphigoid) 
CCK - cholecystokinina (ang. cholecystokinin)  
CGRP - peptyd związany z genem kalcytoniny  

(ang. calcitonin gene related peptide) 
CRF - czynnik uwalniający kortykotropinę  

(ang. corticotrophin releasing factor) 
DEJ - złącze skórno-naskórkowe (ang. dermo-epidermal junction) 
DH - opryszczkowate zapalenie skóry  

(ang. dermatitis herpetiformis) 
DIF - badanie immunofluorescencyjne bezpośrednie  

(ang. direct immunofluorescent test) 
EBA - nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka  

(łac. epidermolisis bullosa aqusita) 
EBH - wrodzone pęcherzowe oddzielanie się naskórka  

(łac. epidermolisis bullosa hereditaria) 
ECM - macierz zewnątrzkomórkowa (ang. extracellulare matrix) 
ECP - białko kationowe eozynofilów  

(ang. eosinophilic cationic protein) 
EDN - neurotoksyna eozynofilowa  

(ang. eosinophil derived neurotoxin) 
EGF - czynnik wzrostu naskórka (ang. epidermal growth factor) 
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EPO - peroksydaza eozynofilowa (ang. eosinophilic peroxidase) 
GE - glutenozależna enteropatia 
GHMB - białko wiążące hormon wzrostu  

(ang. growth hormone binding protein) 
GM CSF - czynnik stymulujący kolonie granulocytów-makrofagów  

(ang. granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) 
GPR - peptyd uwalniający gastrynę (ang. gastrin releasing peptide) 
IIF - badanie immunofluorescencyjne pośrednie  

(ang. indirect immunofluorescent test) 
IL - interleukina (ang. interleukin) 
INFγ - interferon γ  
LABD - linijna IgA pęcherzowa dermatoza  

(łac. linear IgA bullous dermatosis) 
LFA - antygen związany z czynnością limfocytów  

(ang. leucocyte function associate antigen) 
LPS - liposacharyd 
LTC - leukotrien (ang. leukotriene) 
MAC - kompleks atakujący błonę (ang. membrane attack complex) 
MadCAM-1 - śluzówkowa adresyna  

(ang. mucosal addressin cell adhesion molecule-1) 
MBP - główne białko zasadowe (ang. major basic protein) 
MCD - metaloproteinaza CD  

(ang. metalloproteinase/disintegrin/cysteine-rich protein) 
MCP - białko chemotaktyczne dla monocytów  

(ang. monocyte chemoattractant protein) 
MDC - chemokina pochodząca z makrofagów  

(ang. macrophage derived chemokine) 
MMP - metaloproteinaza (ang. metalloproteinase) 
NGF - czynnik wzrostu nerwów (ang. nerve growth factor) 
NPY - neuropeptyd Y 
PAF - czynnik aktywujący płytki (ang. platelet activating factor) 
PAI - inhibitor aktywatora plazminogenu  

(ang. plasminogen activator inhibitor) 
PGE - prostaglandyna 
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RANTES - czynnik regulowany przez aktywację; ekspresja i wydzielanie 
przez prawidłowe limfocyty T (ang. regulated upon activation 

normal T lymphocyte expressed and secreted) 
SCL - chemokina SLC (ang. secondary lymphoid tissue chemokine) 
SOM - somatostatyna  
SP - Substancja P (ang. Substance P) 
SVMP - metaloproteinazy jadów węży  

(ang. Snake Venom Metalloproteinases) 
TACE - enzym konwerujący TNFα (ang. TNFα converting enzyme) 
TAM - motyw z aktywującą sekwencją (ang. tyrosine activation motif) 
TARC - chemokina regulowana przez aktywację i grasicę  

(ang. thymus and activation regulated chemokine) 
TF - czynnik tkankowy (ang. tissue factor) 
TGFβ - czynnik transformujący wzrostu  

(ang. transformig growth factor β) 
TIMP - inhibitor metaloproteinaz  

(ang. tissue inhibitor of metelloproteinases) 
TNFα - czynnik martwiczy nowotworów α  

(ang. tumor necrosis factor α) 
TRPV 1 - receptor waniloidowy  

(ang. transient receptor potential vanilloid type 1) 
tTG - transglutaminaza tkankowa (ang. tissue transglutaminase) 
TXA - tromboksan 
VAP - naczyniowa proteina adhezyjna  

(ang. vascular adhesion protein) 
VCAM - cząsteczka adhezji komórkowej naczyń  

(ang. vascular cell adhesion molecule) 
VIP - naczynioaktywny peptyd jelitowy  

(ang. vasoactive intestinal peptide) 
VLA - antygen bardzo późny (ang. very late antygen) 
vWF - czynnik von Willebranda 
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1. WSTĘP 
 

1.1. PATOGENEZA PEMFIGOIDU I OPRYSZCZKOWATEGO 
ZAPALENIA SKÓRY 

 

Patogeneza podnaskórkowych chorób pęcherzowych o podłożu 

autoimmunologicznym, do których należą pemfigoid (łac. bullous 

pemphigoid - BP) i opryszczkowate zapalenie skóry (łac. dermatitis 

herpetiformis - DH, choroba Duhringa), związana jest z destrukcją elementów 

błony podstawnej, prowadzącą do rozwoju zmian pęcherzowych. Błona 

podstawna jest złożoną strukturą, której zadaniem jest utrzymanie integralności 

połączenia skórno-naskórkowego. Proces wiązania się przeciwciał skierowanych 

przeciwko autoantygenom, w błonie podstawnej, aktywuje szereg procesów 

immunologicznych i enzymatycznych prowadzących do zniszczenia 

hemidesmosomów i włókien zakotwiczających. Mimo podobnego etapu 

początkowego: połączenia autoprzeciwciał z autoantygenami będącymi białkami 

wchodzącymi w skład struktur błony podstawnej, dalsze mechanizmy rozwoju 

choroby są odmienne. Różnice antygenów i aktywacja innych cytokin, chemokin 

i enzymów implikuje charakterystyczny obraz histopatologiczny, immuno-

patologiczny oraz wymaga innego postępowania terapeutycznego. 

 
1.1.1. PEMFIGOID PĘCHERZOWY 

Pemfigoid pęcherzowy jest najczęstszą dermatozą pęcherzową o podłożu 

auto-immunologicznym. Dotyczy zwykle osób starszych, a ryzyko względne 

zachorowania w 90. roku życia jest blisko 300-krotnie większe niż w 60. roku 

życia [1]. Uważa się jednak, że choroba ta możne się rozwinąć w każdej grupie 

wiekowej. Chorzy mający antygeny HLA-DQB1 *0301 są predysponowani 

do wystąpienia choroby. Zmiany skórne mają charakter dobrze napiętych 

pęcherzy zlokalizowanych w obrębie skóry pozornie niezmienionej, jak i na 
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podłożu rumieniowym. U około 25 % zmiany mogą dotyczyć błon śluzowych. 

Do najczęstszych objawów podmiotowych należą świąd i pieczenie skóry. 

Etiologia pemfigoidu nadal nie jest w pełni poznana [1, 2]. 

Na podstawie obrazu klinicznego zaproponowano cztery kryteria 

rozpoznania pemfigoidu – wiek powyżej 70 lat, niewystępowanie atroficznych 

zmian bliznowaciejących, brak zmian w obrębie błon śluzowych, brak lub 

dyskretne zmiany w obrębie skóry twarzy i szyi [1, 2].  

Początek choroby może być niecharakterystyczny. Stwierdza się wówczas 

bąble pokrzywkowe, zmiany rumieniowo-obrzękowe lub wypryskowe. 

Z czasem dochodzi do rozwoju pęcherzy wypełnionych płynem surowiczym lub 

krwotocznym o stosunkowo trwałej pokrywie, na podłożu skóry niezmienionej 

lub w obrębie rumieni. W wyniku uszkodzenia pokrywy powstają nadżerki 

pokryte krwotocznymi strupami. U części chorych obecne są zmiany w obrębie 

błony śluzowej jamy ustnej w postaci drobnych pęcherzy lub dobrze 

odgraniczonych, bolesnych nadżerek, ustępujących bez bliznowacenia. 

Opisano kilka odmian klinicznych pemfigoidu. W części przypadków 

nie występują typowe pęcherze podnaskórkowe, co utrudnia rozpoznanie 

i można je postawić dopiero na podstawie badania immunopatologicznego. 

Do odmian pęcherzowego pemfigoidu należą: pokrzywkowy, 

opryszczkowaty, potnicowy, łojotokowy, bujający, guzkowy i postać 

ograniczona. 

Główną rolę w patogenezie choroby odgrywają przeciwciała skierowane 

przeciwko antygenom błony podstawnej (ang. basement membrane zone – 

BMZ) [1]. Diagnostyka różnicowa obejmuje przede wszystkim inne choroby 

pęcherzowe (nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka, opryszczkowate 

zapalenie skóry, linijna IgA pęcherzowa dermatoza, pęcherzyca zwykła). 

Do rozpoznania choroby przydatne jest badanie histopatologiczne, 

w którym obecny jest pęcherz podnaskórkowy z obecnością granulocytów 

obojętno- i kwasochłonnych oraz nacieki, głównie wokółnaczyniowe, złożone 

z neutrofilów, limfocytów i eozynofilów. O rozpoznaniu jednakże rozstrzyga 

badanie immunopatologiczne metodą immunofluorescencji bezpośredniej 
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(ang. direct immunofluorescence test - DIF). W skórze pozornie zdrowej 

otoczenia zmian chorobowych, stwierdza się linijne złogi immunoglobulin IgG 

(zwykle IgG4), rzadko innych klas i komplementu wzdłuż błony podstawnej. 

Do rozszczepienia naskórka dochodzi w górnej części blaszki jasnej, tuż pod 

keratynocytami warstwy podstawnej, wskutek uwolnienia enzymów 

proteolitycznych [1]. Potwierdzeniem badania DIF jest badanie metodą splitu 

skórnego w 1-molowym roztworze NaCl, w którym złogi immunoglobulin 

po rozszczepieniu pęcherza, pozostają w jego pokrywie. W badaniu 

ultrastrukturalnym stwierdza się intensywny naciek zapalny na granicy skórno-

naskórkowej, destrukcję hemidesmosomów oraz składników macierzy 

zewnątrzkomórkowej [3]. 

Autoantygenami w BP są glikoproteiny o masach cząsteczkowych 180 kD 

(BPAG2) i 230 kD (BPAG1). BPAG1 należy do rodziny białek zwanych 

plakinami, które są białkami wewnątrzkomórkowymi i łączą filament pośredni 

szkieletu komórki z desmosomami i hemodosmosami. Uważa się, że 

przeciwciała skierowane przeciwko temu antygenowi powstają wtórnie, 

po uszkodzeniu keratynocytów i uwolnieniu determinant biorących udział 

w odpowiedzi autoimmunologicznej [4]. 

Głównym antygenem w tej chorobie natomiast jest BPAG2, białko 

przezbłonowe typu II będące kolagenem XVII. BPAG2 jest kluczową proteiną 

budującą włókna zakotwiczające, odpowiadające za przyleganie naskórka 

do  błony podstawnej. Badania strukturalne wykazały, że fragment 

zewnątrzkomórkowy z COOH–końcową domeną kolagenową łączy błonę 

podstawną z hemidesmosomami naskórka. Za najbardziej immunogenną część 

antygenu BPAG2 uznaje się fragment NC16a [5]. W celu potwierdzenia 

rozpoznania rutynowo wykorzystuje się techniki immunofluorescencji 

pośredniej (ang. indirect immunofluorescence test – IIF), dzięki którym 

wykrywane są w surowicy autoprzeciwciała BPAG1 i BPAG2. Można wykonać 

również oznaczenia stężenia przeciwciał (anty-NC16a) metodą ELISA lub 

immunoblotu. Poza tymi głównymi antygenami dodatkowo u niektórych 

chorych są stwierdzane inne antygeny m. in. laminina 5 oraz antygeny o ciężarze 
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105 kD i 200 kD. Antygeny te jednak nie zostały dotychczas precyzyjnie 

scharakteryzowane [1, 3]. 

Wiązanie się autoprzeciwciał IgG z antygenami powoduje aktywację 

kaskady dopełniacza, szeregu cytokin, a następnie powstanie nacieków 

z granulocytów obojętnochłonnych i kwasochłonnych indukujących rozwój 

pęcherza podnaskórkowego [1, 2]. 

 

1.1.2. OPRYSZCZKOWATE ZAPALENIE SKÓRY 

Opryszczkowate zapalenie skóry jest zespołem skórno–jelitowym 

o wspólnej etiopatologii z glutenozależną enteropatią (GE). Obserwowane w tej 

chorobie zmiany skórne cechują się wielopostaciowością. Na obraz kliniczny 

składają się: grudki, rumienie, drobne pęcherzyki o układzie wianuszkowatym 

i dobrze napiętej pokrywie oraz bąble pokrzywkowe [6-10]. W badaniu 

histologicznym stwierdzane są pęcherze podnaskórkowe [11]. Nieznany jest 

mechanizm bardzo często obserwowanej predylekcji zmian skórnych 

do określonych okolic ciała: pośladków, okolicy krzyżowo-lędźwiowej, łokci 

i kolan. Przypuszcza się, że to zjawisko związane jest z wpływem czynników 

fizycznych - większą urażalnością skóry tych okolic oraz zaburzeniami 

immunologicznymi [9]. 

Istnieją pojedyncze doniesienia, że u chorych na GE jest zwiększona 

aktywność enzymu transglutaminazy tkankowej (tTG), a preferowanym 

substratem dla niego jest gliadyna (produkt metabolizmu glutenu) [12]. 

Najnowsze badania autoimmunologicznej patogenezy glutenozależnej 

enteropatii wykazały, iż kluczową rolę w tym procesie odgrywa reakcja 

deamidacji cząsteczki gliadyny przez enzym tTG, co w konsekwencji prowadzi 

do powstania cząsteczek zawierających nowe epitopy [13].  

Rozważa się kilka czynników mających udział w rozwoju zmian 

w przewodzie pokarmowym: podłoże genetyczne, zjawiska immunologiczne 

oraz mimikra antygenowa (podobieństwo w budowie gliadyny i ludzkiego 

adenowirusa typu 12) [14].  
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Potwierdzeniem udziału czynników genetycznych jest fakt, że zarówno 

w celiakii, jak i w chorobie Duhringa stwierdzono zwiększoną częstość 

występowania antygenów zgodności tkankowej, takich jak: HLA B8, HLA DR3 

i DQw2. U chorych na dermatitis herpetiformis natomiast obserwuje się 

nasilenie ekspresji HLA DR2, podczas gdy u pacjentów z celiakią HLA DR7 

[14-16].  

Przyjmuje się, że kluczową rolę w patogenezie glutenozależnej enteropatii 

odgrywa zmieniona budowa błony komórkowej enterocytów. Nadmiernie 

szybkie złuszczanie na powierzchni kosmków jelitowych powoduje ich znaczny 

ubytek. Nie jest go w stanie wyrównać wzmożona odnowa w kryptach 

zawierających zwiększoną liczbę komórek znajdujących się w fazie podziału. 

Zjawisko to nosi nazwę enteropatii hiperregeneracyjnej. W powstającym 

układzie dodatniego sprzężenia zwrotnego, pojawiają się coraz mniej dojrzałe 

enterocyty o krótszym czasie przeżycia. Doprowadza to do zaniku kosmków 

jelitowych i w efekcie do powstania „płaskiej błony jelitowej” (ang. flat 

mucosa), a w konsekwencji do zaburzenia wchłaniania jelitowego. Przenikające 

przez ścieńczałą barierę jelitową gluteny powodują aktywację układu 

immunologicznego. Wynikiem tego jest pojawienie się w warstwie podśluzowej 

swoistych przeciwciał. Wykazano, że przeciwciała przeciwgliadynowe 

wywołują zmiany zapalne w błonie śluzowej podobne do zjawiska Arthusa [17, 

18]. Stwierdzono również, że podanie gliadyny powoduje stymulację jelitowych 

limfocytów T supresorowych [18]. W przebiegu DH obserwuje się także zmiany 

w podścielisku naczyń krwionośnych [6, 17, 18].  

Objawy celiakii mogą towarzyszyć chorobie Duhringa lub na wiele lat 

wyprzedzić rozwój zmian skórnych w jej przebiegu [15]. 

Nieprawidłową budowę i czynność jelita cienkiego w postaci zaniku 

kosmków jelitowych u 70% pacjentów z chorobą Duhringa opisali 

po raz pierwszy Marks i wsp. w 1966 roku [17]. U pozostałych 30 % istnieje 

utajona glutenozależna enteropatia, a zmiany morfologiczne pojawiają się 

dopiero po znacznym obciążeniu glutenem lub jodem [10, 16]. Dotyczą one 

błony śluzowej proksymalnego odcinka jelita cienkiego - dwunastnicy i górnego 
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odcinka jelita czczego [15]. Jakkolwiek u większości pacjentów z chorobą 

Duhringa występuje atrofia kosmków jelitowych, to objawy kliniczne złego 

wchłaniania pod postacią biegunek, w tym również tłuszczowych 

(łac. steaorrhea), występują tylko w części przypadków [7, 16]. Dotyczy to 

pacjentów z procesem chorobowym obejmującym jedynie dwunastnicę 

i początkowy odcinek jelita czczego [14].  

W jelitowej blaszce właściwej obecne są nacieki złożone z komórek 

plazmatycznych i limfocytów oraz wzrost liczby śródnabłonkowych limfocytów 

w tym limfocytów T γ/δ [14, 17]. 

Potwierdzono, że głównym autoantygenem glutenozależnej enteropatii jest 

transglutaminaza tkankowa i stanowi ona de facto antygen dla dotychczas 

oznaczanych w tej chorobie przeciwciał skierowanych przeciwko endomysium 

mięśni gładkich (IgA EmA) [19]. 

Mechanizm powstawania wykwitów skórnych w chorobie Duhringa 

pozostaje nie do końca poznany. Za udziałem zjawisk immunologicznych w tej 

chorobie przemawia występowanie ziarnistych złogów IgA w brodawkach 

skórnych oraz obecność w części przypadków innych immunoglobulin 

i składowych dopełniacza. Według większości autorów złogi IgA stwierdzane 

są zarówno w okolicy zmian chorobowych, jak i w skórze pozornie 

niezmienionej i utrzymują się nawet w okresie remisji klinicznej [7, 15]. 

Do chwili obecnej nie stwierdzono czy przeciwciała klasy IgA łączą się 

w brodawkach z miejscowym antygenem, czy też odkładają się tam jako 

wcześniej powstały w krążeniu kompleks antygen-przeciwciało. Wydaje się, że 

druga z powyższych hipotez, zakładająca odkładanie się ich na włóknach 

retikulinowych w postaci kompleksów gliadyna-antygliadyna jest bardziej 

prawdopodobna. Zaobserwowano, że w obrębie zmian skórnych złogi 

immunoglobulin mogą być niewykrywalne w następstwie ich fagocytozy przez 

leukocyty wielojądrowe, które jak wykazano w badaniu histopatologicznym 

gromadzą się w brodawkach skóry, tworząc tzw. mikroropnie Pierarda [6]. 

Część Autorów uważa, że złogi IgA w skórze pochodzą z jelita, które jest 

pierwotnym miejscem zmian patologicznych w tej chorobie. Sekrecyjne IgA 
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wytwarzane są w jelitowej blaszce właściwej (łac. lamina propria). 

Ich fizjologiczna funkcja polega na udziale w humoralnej odpowiedzi 

immunologicznej [7]. Zdaniem innych Autorów złogi immunoglobulin składają 

się w większości z podklasy IgA1, która produkowana jest głównie poza 

układem limfatycznym jelita, co przeczy powyższej hipotezie [7]. 

Ocena stopnia nasilenia glutenozależnej enteropatii, określanego w cztero-

stopniowej skali, początkowo była dokonywana jedynie na podstawie oceny 

morfologicznej kosmków w biopsji jelitowej. Obecnie stosuje się w tym celu 

badanie surowicy (IIF), w której stwierdza się krążące przeciwciała klasy IgA 

skierowane przeciwko endomysium mięśni gładkich. Przeciwciała te opisał 

Chorzelski i wsp. w 1984 roku. Wykazano, że miana tych przeciwciał korelują 

dodatnio ze stopniem nasilenia zmian anatomicznych w jelicie [20]. 

Jest powszechnie uznane, że są one najbardziej swoistym i czułym 

wskaźnikiem nietolerancji glutenu [19]. W 1/3 przypadków choroby Duhringa 

z utajoną glutenozależną enteropatią przeciwciała IgA EmA są niewykrywalne 

rutynowo stosowanymi metodami. Stwierdzono jednak, że zwiększenie 

ilości glutenu w diecie powoduje ujawnienie się przeciwciał 

przeciwendomysialnych w surowicy chorych i wyprzedza tworzenie 

zmian  anatomicznych w jelitach [16, 21]. 

U części badanych z celiakią, u których obecne były w surowicy IgA EmA 

stwierdzano w bioptatach jelita zaburzenia w budowie kosmków oraz 

zwiększoną liczbę komórek CD 3 i limfocytów T z receptorami γ/δ w jego 

śluzówce [22]. Kolho i wsp. [21] twierdzą, że tego typu naciek stwierdzany 

u zdrowych członków rodzin może sugerować predyspozycję do rozwoju u nich 

glutenozależnej enteropatii.  

Zarówno w celiakii, jak i dermatitis herpetiformis stwierdza się obecność 

krążących przeciwciał: przeciwretikulinowych (ang. antiretikulin antibody - 

ARA) w klasie IgA i przeciwgliadynowych (ang. antigliadin antibody - AGA) 

w klasie IgA i IgG [16, 23].  

Obecność przeciwciał skierowanych przeciw tkankowej transglutaminazie 

wskazuje na jej udział w reakcjach immunologicznych w glutenozależnej 
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enteropatii [24]. Wykazano, że stężenia przeciwciał klasy IgA skierowanych 

przeciwko tkankowej transglutaminazie koreluje z nasileniem zmian 

anatomicznych w błonie śluzowej jelita cienkiego, co wskazuje na potrzebę 

stosowania diety bezglutenowej w leczeniu obu jednostek chorobowych [12]. 

Metodą stosowaną do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko 

transglutaminazie tkankowej w CD i DH jest ELISA [13, 25, 26]. 

Monitorowanie stężenia tych przeciwciał w przebiegu obu jednostek 

chorobowych jest również wykładnikiem skuteczności stosowanej diety 

bezglutenowej [13, 25, 26]. Stężenie przeciwciał anty-tTG obniża się bowiem 

podczas stosowania diety bezglutenowej.  

Niezwykle istotne są obserwacje dotyczące roli transglutaminazy 

naskórkowej, będącej prawdopodobnie izoformą tTG, w patogenezie 

opryszczkowatego zapalenia skóry [27]. Przy udziale naskórkowej trans-

glutaminazy zachodzą procesy różnicowania keratynocytów oraz stabilizacja 

połączeń skórno-naskórkowych w brodawkach skórnych. Wiadomo także, że 

transglutaminaza katalizuje reakcje powstawania krzyżowych wiązań pomiędzy 

kolagenem typu VII, który jest obecny w połączeniach skórno-naskórkowych, 

tworząc włókna zakotwiczające [28, 29]. Potwierdzono także, że substratami 

dla tego enzymu są BM-40/osteonektyna/SPARK i nidogen/entaktyna [30]. 

Opisano dominującą rolę transaminaz w stabilizowaniu błony podstawnej, 

zewnątrzkomórkowej macierzy otaczającej komórki sieci włókien 

kolagenowych [31] i ich połączeń z fibronektyną [32]. Istnieją doniesienia, 

iż kolagen VII i entaktyna są substratami dla adamalizyn i prawdopodobnie 

enzymy te mogą mieć znaczenie w patogenezie powstawania zmian 

pęcherzowych w DH [33]. 

Badania Sardy i wsp. [27], potwierdziły znacznie większe powinowactwo 

krążących przeciwciał do naskórkowej niż do tkankowej transglutaminazy 

i wykazały, że większość krążących immunoglobulin jest skierowana przeciwko 

temu białku. Dodatkowo Autorzy ci wykazali, iż powstające kompleksy 

immunologiczne, odkładające się w szczytach brodawek skórnych, co uznawane 
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jest za zjawisko patognomoniczne w DH, zawierają izoformę naskórkową 

transglutaminazy. 

Istnieją kontrowersje, czy do rozwoju zmian chorobowych konieczna jest 

aktywacja procesów zapalnych przez pewną krytyczną masę złogów w skórze, 

czy też potrzebny jest dodatkowy mediator procesu zapalnego np. IL-1 

uwalniana w naskórku czy TNFα (ang. tumor necrosis factor α)  lub zmieniona 

aktywność enzymów degradujących macierz [34]. Najnowsze badania opisujące 

rodzinę adamalizyn wykazały, że jedna z adamalizyn, mająca cechy proteazy 

degradującej kolagen, uaktywnia cząsteczkę TNFα poprzez jej „złuszczenie” 

z powierzchni komórki. Interesującym wydaje się ewentualne potwierdzenie 

równoczesnej podwyższonej ekspresji TNFα i adamalizyn w tkankach chorych 

na podnaskórkowe choroby pęcherzowe [35]. 

Rozwój pęcherza zapoczątkowany jest gromadzeniem w brodawkach 

skórnych neutrofilów. Są one szybko transformowane przez obrzęk i stan 

zapalny w mikropęcherzyki, które łącząc się tworzą większe pęcherze 

podnaskórkowe. Pojawienie się neutrofilów poprzedza wczesna akumulacja 

w skórze limfocytów o profilu CD4+, wydzielających głównie INF-γ 

(ang. interferon γ), TNFα i IL-2, które to cytokiny powodują powstanie 

późniejszych nacieków złożonych z komórek wielojądrowych [36]. 

Dla DH charakterystyczny jest obraz histologiczny z naciekami zapalnymi 

i destrukcją kolagenu IV i lamininy w błonie podstawnej, które następnie 

doprowadzają do powstania pęcherza ponad blaszką ciemną błony podstawnej. 

Komórki nacieku zapalnego w DH, głównie neutrofile, są źródłem wielu cytokin 

i enzymów.  

Zmiany rumieniowe, grudkowe i pęcherzowe w DH są bardzo dobrze 

kontrolowane przez sulfony - Dapson [37-39]. Z reguły czas wchłonięcia się 

zmian skórnych przy stosowaniu samej diety wynosi od kilku do kilkunastu 

miesięcy [39]. Stąd z reguły rozpoczyna się leczenie łącząc dietę bezglutenową 

z Dapsonem [40]. 
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1.2. FUNKCJA BŁONY PODSTAWNEJ 

Połączenie naskórka ze skórą właściwą odbywa się za pomocą błony 

podstawnej. Struktura ta złożona jest z białek i proteoglikanów: 

• blaszka jasna (łac. lamina lucida) - przylegająca do komórek naskórka i 

jej głównym składnikiem jest laminina (glikoproteina) 

• blaszka ciemna (łac. lamina densa) - przylega do skóry właściwej i jej 

najważniejszym elementem jest kolagen typu IV oraz proteoglikany. 

• sublamina densa 

Struktury błony podstawnej ważne dla jej głównej funkcji utrzymania 

integralności połączenia naskórka i błony podstawnej to hemidesmosomy. 

Hemidesmosomy są białkowymi kompleksami na powierzchni keratynocytów 

warstwy podstawnej. Blaszka jasna jest przestrzenią zlokalizowaną między 

hemidesmosomami i blaszką ciemną, a włókna zakotwiczające (ang. anchoring 

fibres) przebiegające przez nią łączą hemidesmosomy z blaszką ciemną. Z kolei 

włókna będące strukturami sublamina densa łączą blaszkę ciemną błony 

podstawnej z brodawkami skóry. Białka będące składnikami błony podstawnej 

są syntetyzowane zarówno przez keratynocyty jak i fibroblasty. 

Funkcją błony podstawnej jest kontrola przepływu cząsteczek i komórek 

między skórą a naskórkiem. W warunkach fizjologicznych jest to migracja 

komórek Langerhansa i melanocytów. W stanach patologicznych jest to pasaż 

komórek immunologicznych m.in. limfocytów, neutrofilów, a także komórek 

nowotworowych. Migracja tych komórek ma wpływ na proliferację, migrację 

i różnicowanie keratynocytów [41, 42].  
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1.3. SKŁADNIKI BŁONY PODSTAWNEJ  
 (Basement Membrane Zone - BMZ) 

1.3.1. KOMPLEKS HEMIDESMOSOMALNY  

 (Hemidesmosomal adhesion complex) 

Hemidesmosomy i włókna zakotwiczające stanowią funkcjonalną 

jednostkę zwaną hemidesmosomalnym kompleksem zakotwiczającym 

(ang. hemidesmosomal adhesion complex), który warunkuje stałe przyleganie 

keratynocytów do leżącej poniżej błony podstawnej [43]. 

 

Białka BP230, PLEKTYNA/HD1, BP180 i α6β4 integryna (hemidesmosom) 

Badania przy użyciu mikroskopu elektronowego pozwoliły stwierdzić pięć 

głównych składników hemidesmosomu: białko cytoplazmatyczne 

plektynę/HD1, białko BP230 (ang. bullous pemphigoid antigen 1, BPAG1), 

które łączy filamenty keratynowe z hemidesmosomami i przezbłonową 

cząsteczkę α6β4 integrynę oraz białko BP180 (ang. bullous pemphigoid 

antigen 2, BPAG2, kolagen XVII). Ostatnie badania sugerują, że HD1 i plektyna 

są tą samą cząsteczką [41, 43-47].  

BP230 jest białkiem wewnątrzkomórkowym i jest odpowiedzialne 

za połączenie cytoszkieletu keratynowego z hemidesmosomem. U BP230 

knockout myszy stwierdza się zmiany pęcherzowe związane z przerwaniem 

ciągłości błony podstawnej. Zmutowane hemidesmosomy nie mają połączenia 

z włóknami keratynowymi. Wzrost i przyleganie keratynocytów do błony 

podstawnej nie jest prawidłowe, a dodatkowo obserwuje się u tych myszy 

opóźnione naskórkowanie [48].  

W pemfigoidzie pęcherzowym, w którym zmiany pęcherzowe powstają 

w obrębie blaszki jasnej, stwierdza się przeciwciała skierowane przeciwko 

BP230. Antygen ten reaguje z białkiem BP180 i prawdopodobnie z cząsteczką 

α6β4 integryny [43, 46, 47]. 

Pektyna/HD1 jest zlokalizowana wewnątrz hemidesmosomu i ma funkcję 

łączącą go z cytoszkieletem keratynowym. Mutacja genu dla plektyny/HD1 
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powodująca rozwarstwienie tkanki na poziomie warstwy podstawnej i hemi-

desmosomu u chorych z epidermolysis bullosa hereditaria (EBH), potwierdza 

jej duże znaczenie dla integralności błony podstawnej. U chorych tych, 

w mikroskopie elektronowym widoczna jest mniejsza liczba hemidesmosomów 

i włókien keratynowych [49]. Pektyna/HD1 reaguje z cząsteczką α6β4 integryny 

i prawdopodobnie z białkiem BP180 [41, 43, 45, 50].  

Przezbłonowa cząsteczka BP180 składa się z domen: wewnątrzkomórkowej 

i zewnątrzkomórkowej. Część zewnątrzkomórkowa rozciąga się do blaszki 

ciemnej i częściowo wchodzi w skład włókien zakotwiczających. Domena 

zewnątrzkomórkowa może ulec procesowi proteolizy powodującemu powstanie 

fragmentu o masie 120 kD, który może być wbudowany w błonę podstawną 

i mieć właściwości cząsteczki adhezyjnej [51]. Białko BP180 jest głównym 

autoantygenem, poza białkiem BP230, w pemfigoidzie pęcherzowym, gdzie 

formowanie pęcherza ma miejsce na poziomie blaszki jasnej. Może być też 

autoantygenem w pemfigoidzie bliznowaciejącym, w którym do rozwarstwienia 

dochodzi na poziomie blaszki ciemnej [52]. 

Badania nad antygenami w pemfigoidzie były prowadzone w różnych 

regionach świata i różnych ośrodkach [43, 45, 47, 53, 54]. Miano przeciwciał 

skierowanych przeciwko BP180 koreluje z aktywnością choroby [5]. U chorych 

zaś z EBH, gdzie występuje defekt genu dla BP180, dochodzi do rozwarstwienia 

w obrębie lamina lucida [55]. Białko BP180 może reagować z α6β4 integryną 

i białkiem BP230 oraz prawdopodobnie także z plektyną/HD1. W badaniach 

Woodley’a i wsp. w biopsjach od zdrowych ochotników stwierdzono 

w świeżych pęcherzach wywołanych immunizacją surowicą chorych z BP, 

złogi przeciwciał w pokrywie pęcherza [56].  

W przeciwieństwie do większości integryn związanych z cytoszkieletem, 

α6β4 integryna jest składową hemidesmosomów, w miejscu przyłączenia 

włókien keratynowych. Cytoplazmatyczna domena - łańcuch β4, ma 

zdolność wiązania się z plektyną/HD1, BP180 i prawdopodobnie BP230. 

Zewnątrzkomórkowa domena - α6 łańcuch może wiązać się zewnątrz-
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komórkową częścią białka BP180. Integryna ta ma silne powinowactwo do 

łączenia się z lamininą 5, która jest składnikiem błony podstawnej [43, 46, 57]. 

Stwierdzono, że komórki z ekspresją nieprawidłowego łańcucha β4 

nie wykazują defektu połączenia z lamininą (np. lamininą 5), ale mają mniejsze 

właściwości przylegania niż komórki kontrolne [58]. Badania te sugerują, że 

główną funkcją hemidesmosomu jest stabilizacja przyłączenia do błony 

podstawnej, uzyskana za pośrednictwem α6β4 integryny. Mutacja genu 

dla α6β4 integryny u chorych z epidermolysis bullosa hereditaria powoduje 

odwarstwienie naskórka w lamina lucida.  

 

1.3.2. LAMININA 5  

Laminina 5, jest zlokalizowana poniżej struktury hemidesmosomu. Przecina 

blaszkę jasną i łączy α6β4 integrynę z kolagenem VII, głównym składnikiem 

włókien zakotwiczających tworząc tzw. kompleks zakotwiczający. Mutacja genu 

dla lamininy 5 powoduje rozwarstwienie naskórka na poziomie blaszki jasnej, 

potwierdzając jej rolę w zakotwiczeniu keratynocytów do błony podstawnej. 

Funkcje zakotwiczające lamininy 5 są przede wszystkim możliwe dzięki reakcji 

z hemidesmosomalną α6β4 integryną. 

Laminina 5 jako składowa kompleksu laminia5-laminina 6, jest ligandem 

dla α3β1 integryny [59]. Kompleks lamininowy łączy się z siecią włókien 

kolagenu IV przez nidogen i ma właściwości hamujące i pobudzające migrację 

keratynocytów [60, 61].  

Kompleks lamininowy podlega procesom enzymatycznym w skórze, które 

prowadzą do powstania lamininy 5 z łańcuchami o różnym ciężarze 

cząsteczkowym, co warunkuje jej wielorakie funkcje. Laminina z łańcuchem α3 

o ciężarze 160 kD indukuje formowanie się hemidesomsomu w komórkach 

naskórka i hamuje ich zdolność poruszania się. Natomiast laminina 5, która 

zawiera podjednostkę 190 kD pobudza proces migracji komórek [62]. 

Opisywano również inne lamininy w połączeniu skórno-naskórkowym: lamininy 

z łańcuchem α5 i lamininy 10 [63, 64]. Przypuszcza się, że laminina 10 jest 
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ligandem dla integryn hemidesmosomalnych: α6β4 integryny i α3β1 integryny 

[62, 65]. Ostatnio opisana laminina z α3 łańcuchem będąca składnikiem 

połączenia skórno-naskórkowego ma znaczenie dla penetracji włókien 

nerwowych [41, 43, 46, 66, 67].  

 

1.3.3. KOLAGEN VII i XVII 

Włókna zakotwiczajace są zbudowane głównie z kolagenu typu VII. 

Posiada on trzy identyczne polipeptydy, a jego cząsteczka zaczyna się i kończy 

w blaszce ciemnej. Kolagen VII tworzy pętle w szczytach brodawek skórnych, 

które dają sieć stabilizującą dla włókien zakotwiczających błony podstawnej. 

W obrębie błony podstawnej kolagen VII łączy się z kolagenem IV 

(blaszka ciemna) i lamininą 5 (blaszka jasna). Mutacja dla genu kolagenu VII 

powoduje rozwarstwienie się naskórka na poziomie poniżej blaszki ciemnej, 

która występuje w dystroficznej postaci epidermolysis bullosa hereditaria. 

Przeciwciała skierowane przeciwko kolagenowi VII natomiast indukują zmiany 

pęcherzowe u chorych z epideromolysis bullosa acquisita (EBA), co potwierdza 

istotne znaczenie tego białka dla stabilności połączenia skórno-naskórkowego 

[41, 54]. 

Kolagen XVII jest białkiem przezbłonowym typu II i cząsteczką adhezyjną 

nabłonka. Jest jednym ze składników budujących hemidesmosomy, 

wielobiałkowe kompleksy pośredniczące w adhezji keratynocytów do błony 

podstawnej.  

Cząsteczka kolagenu jest trimerem zbudowanym z trzech łańcuchów 

o ciężarze 180 kD z kulistą wewnątrzkomórkową N-końcową domeną 

o długości 466 aminokwasów, krótką przezbłonową domeną zbudowaną 

z 23  reszt aminokwasowych i zewnątrzkomórkową C-końcową domeną 

o długości 1008 reszt aminokwasów. 

Główną rolę kolagenu XVII w utrzymaniu adhezji nabłonkowej najlepiej 

obrazują choroby skóry. Mutacja w genie kolagenu XVII COL17A prowadzi 
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do dysfunkcji połączeń i pęcherzowego oddzielania naskórka w chorobach 

pęcherzowych. 

Rodzinę kolagenów przezbłonowych typu II tworzy kolagen XVII, XIII 

oraz ektodysplazyna A. Są to białka naskórkowe z kolagenową domeną 

zewnętrzną sąsiadującą z integrynami na powierzchni keratynocytów warstwy 

podstawnej. Kolagen XVII łączy się z α6β4 integryną i z filamentami 

pośrednimi keratyny w hemidesmosomach [33]. 

Kolagen XVII inaczej cząsteczka BP180 lub BPAG2 jest obok BP230 

najważniejszym autoantygenem pemfigoidu [30-32]. Złuszczanie jest procesem 

proteolizy i dotyczy odszczepienia fragmentu C-końcowego od domeny 

przezbłonowej prawdopodobnie bez regionu NC16A  

 

1.3.4. NIDOGEN I KOLAGEN IV 

Lamininy i kolagen IV tworzą sieci, które mają słabe powinowactwo 

do siebie. Są one połączone i stabilizowane przez nidogen, który poza tym 

przyłącza inne cząsteczki błony podstawnej. Wysokie powinowactwo nidogenu 

do lamininy zachodzi dzięki połączeniu nidogenu z łańcuchem α1 lamininy. Sieć 

kolagenu IV znajduje się głównie w blaszce ciemnej i jak stwierdzono 

odpowiada za mechaniczną stabilizację błony podstawnej [41, 68-71].  

 

1.3.5. INTEGRYNY NASKÓRKOWE I TENASCYNA-C 

Integryny są rodziną cząsteczek – receptorów przezbłonowych, które 

pośredniczą w adhezji komórek miedzy sobą, jak i również macierzą. 

Zlokalizowane są w różnego typu komórkach, w tym również w keratynocytach. 

Pojedyncza cząsteczka składa się z łańcuchów, które są przezbłonowymi 

glikoproteinami, których rozmiary wahają się między 95 kD a 210 kD. 

Zewnątrzkomórkowe domeny przyłączają różne ligandy, w tym białka macierzy 

zewnątrzkomórkowej i receptory obecne na innych komórkach. Łańcuchy 

cytoplazmatyczne łączą się z białkami cytoszkieletu. Dodatkowo, poza funkcją 

adhezyjną, integryny są cząsteczkami przekazującymi sygnały receptorom, 
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uczestniczą w procesach migracji, proliferacji i różnicowania. Regulują także 

ekspresję niektórych genów, w tym kodujących metaloproteinazy i cytokiny [65, 

72, 73]. 

Vitronektyna, ligand dla integryn obecny na powierzchni keratynocytów, 

ma znaczenie w ich migracji [74]. Tenascyna-C jest dobrze scharakteryzo-

wanym ligandem dla α9β1 integryny [75]. W badaniach immunohisto-

chemicznych, ekspresja α9 integryny opisana została głównie w warstwie 

podstawnej prawidłowego naskórka u myszy [65, 76, 77]. Tenascyna-C jest dużą 

cząsteczką – glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej, występującą w wielu 

izoformach. Rola tenascyny in vivo jest wciąż tematem badań. Sugeruje się, że 

cząsteczka ta ma antyadhezyjny lub modulujący adhezję efekt, szczególnie w 

łączeniu się z fibronektyną. Tenascyna-C wydaje się łączyć powierzchnię 

komórek z nieintegrynowymi, jak też integrynowymi receptorami [78].  

 

 

1.4. ROLA WYBRANYCH CZĄSTECZEK ADHEZYJNYCH  
W PATOGENEZIE PEMFIGOIDU PĘCHERZOWEGO 
I OPRYSZCZKOWATEGO ZAPALENIA SKÓRY 

W pemfigoidzie pęcherzowym, w którym obecne nacieki zapalne w skórze 

oraz złogi immunoglobulin IgG i składowej C3 komplementu odkładają się 

wzdłuż błony podstawnej naskórka, badania ultrastrukturalne potwierdziły 

obecność intensywnego nacieku zapalnego. Proces ten prowadzi do destrukcji 

hemidesmosomów oraz składników macierzy zewnątrzkomórkowej [3]. 

Autoantygenami w BP są glikoproteiny o masach cząsteczkowych 180 kD 

(BPAG2) i 230 kD (BPAG1) wchodzące w skład błony podstawnej [4, 5, 79].  

Wyniki badań przeprowadzonych na 124 pacjentach z pemfigoidem błony 

śluzowej wykazały, że głównym autoantygenem przeciwko któremu skierowane 

były przeciwciała obecne w surowicy badanych pacjentów jest BP180. 

Przeciwciała przeciwko β4 integrynie, jednej ze składowych hemidesmosomów, 

stwierdzono u 21% badanych [80]. 
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Badania strukturalne wykazały, że fragment zewnątrzkomórkowy 

z COOH–końcową domeną kolagenową łączy błonę podstawną z hemi-

desmosomami naskórka [5]. Schimdt i wsp. [79] stwierdzili, że w wyniku 

wiązania autoprzeciwciał z antygenem BPAG2 następuje pobudzenie 

keratynocytów i uwalnianie przez nie interleukiny 6 i interleukiny 8 oraz 

aktywacja składowej C5 dopełniacza. Dochodzi także do aktywacji mastocytów 

i neutrofilów, które po przejściu przez ściany naczyń przy udziale cząsteczek 

adhezyjnych, wydzielają specyficzne proteazy mające zdolność trawienia 

szeregu białek błony podstawnej. Uwalniane przez komórki nacieku zapalnego 

oraz keratynocyty metaloproteinazy macierzy mogą prowadzić w konsekwencji 

do powstawania pęcherzy [81, 82].  

Z badań eksperymentalnych wynika, że w okresie tworzenia się pęcherza 

dochodzi do zwiększonej produkcji IL-4 i IL-5 [83, 84]. Powoduje to 

zwiększoną ekspresję cząsteczek adhezyjnych na komórkach śródbłonka i dalszy 

napływ neutrofilów i eozynofilów do naskórka. W warstwie podstawnej 

zaobserwowano także podwyższenie stężenia IL-8, będącej bardzo silnym 

chemoatraktantem dla neutrofilów. Zwiększone stężenie GM-CSF stwierdzone 

w komórkach dendrytycznych obecnych w połączeniach skórno-naskórkowych, 

oprócz aktywacji neutrofilów jest odpowiedzialne za indukcję receptorów 

dla immunoglobulin klasy A [85, 86]. Dodatkowo aktywacja kaskady 

dopełniacza przez przeciwciała IgA i powstanie kompleksu atakującego błonę - 

MAC (ang. membrane attack complex) może być jednym z mechanizmów 

wpływających na migrację neutrofilów do brodawek skórnych i niszczenie błon 

komórkowych [87]. Neutrofile tworzące naciek w skórze uwalniają enzymy 

degradujące macierz i trawiące złogi IgA [36].  

Obserwacje dotyczące roli transglutaminazy naskórkowej w patogenezie 

opryszczkowatego zapalenia skóry dowiodły, że transglutaminazy katalizują 

zależną od jonów wapnia reakcję tworzenia kowalencyjnych wiązań 

γ-glutamylo-lizynowych w brodawkach skórnych [29, 31, 88]. Wykazano także 

dominującą rolę transglutaminaz w stabilizowaniu błony podstawnej, 

zewnątrzkomórkowej macierzy, otaczających komórki sieci włókien 



A. Żebrowska 

 30

kolagenowych [5, 29, 31] oraz połączeń z fibronektyną [89]. Złogi 

immunoglobulin zawierających kompleksy antygen-przeciwciało w brodawkach 

skórnych mogą indukować aktywację cząsteczek adhezyjnych [86]. 

Migracja komórek immunokompetentnych poza światło naczynia, 

do miejsc objętych stanem zapalnym, jest procesem wieloetapowym. 

W poszczególne etapy zaangażowane są kolejne rodziny cząsteczek 

adhezyjnych odpowiedzialnych za toczenie się leukocytów, aktywację, ścisłe 

przyleganie oraz diapedezę [90]. 

W etapie I - toczenia się leukocytów, dochodzi do zbliżania się komórek 

(tzw. marginalizacja komórek), co umożliwia bezpośredni kontakt leukocytów 

ze śródbłonkiem, dzięki łączeniu się selektyn z ligandami oligosacharydowymi. 

Wiązanie to nie jest jednak na tyle silne, aby mogło przeciwdziałać 

napierającemu prądowi krwi, stąd nie dochodzi do całkowitego zatrzymania 

komórek, ale do ich toczenia umożliwiającego aktywację limfocytów [91]. 

Etap II to aktywacja leukocytów, w czasie którego cytokiny wydzielane 

w miejscu zapalenia stymulują toczące się leukocyty, czego konsekwencją jest 

zmiana konformacji ich receptorów integrynowych, co zwiększa ich 

powinowactwo do swoich ligandów. Dochodzi wówczas do zatrzymania 

przepływu komórek, a następnie do przechodzenia komórek przez ścianę 

śródbłonka [92]. 

W etapie III - silnej adhezji, biorą udział integryny, zarówno podrodziny 

β1, jak i β2 [92-94]. 

Etap IV - diapedeza i migracja w tkankach, polega na zatrzymaniu 

przepływu komórek związanego ze zwiększeniem płynności błony komórkowej, 

a także ze zmianami w cytoszkielecie prowadzącymi do jej odkształcenia. 

W tym etapie dochodzi do syntezy ektoenzymów, tzn. enzymów 

zlokalizowanych na zewnątrz komórki, co ma służyć przygotowaniu komórki 

do opuszczenia naczynia. Niemal wszystkie komórki opuszczające naczynie 

mają na swojej powierzchni CD26, czyli ektoenzym peptydazę dipeptydylową, 

biorący udział w stymulacji limfocytów [90, 91]. 
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W dalszych, pozanaczyniowych etapach migracji leukocytów ważną rolę 

odgrywają kolejne cząsteczki adhezyjne. Są one przezbłonowymi 

glikoproteinami złożonymi z zewnątrzkomórkowych, śródbłonowych 

i cytoplazmatycznych domen funkcyjnych. Molekuła, która łączy się z cząstką 

adhezyjną, nazywana jest jej receptorem lub ligandem [90]. Wśród molekuł 

odpowiedzialnych za przyleganie wyróżniamy 6 rodzin: integryny, selektyny, 

cząsteczki immunoglobulinopodobne, kadheryny, cartilage link proteins 

i sialomucyny. Przezbłonowe kadheryny, wśród których wyróżniamy 

desmogleiny i desmokoliny, biorą udział w tworzeniu połączeń między 

komórkami naskórka [77]. 

Pierwszą rodziną cząsteczek adhezyjnych rozpoczynających diapedezę są 

selektyny. Rodzina ta obejmuje trzy glikoproteiny transportowe: selektynę 

leukocytarną (L), płytkową (P) i endotelialną (E). Cząsteczki te mają wspólny 

schemat budowy. Na N-końcu znajduje się zależna od wapnia domena 

lektynopodobna, tuż za nią obecny jest region o budowie podobnej do czynnika 

wzrostu naskórka (ang. epidermal growth factor - EGF), a najbliżej błony 

znajduje się zmienna liczba sekwencji homologicznych do białek regulujących 

układ dopełniacza. Następnie wyróżnia się domenę transbłonową i fragment 

cytoplazmatyczny cząsteczki. Naturalnymi ligandami dla selektyn są mucyny. 

Selektyny przyczyniają się do rekrutacji leukocytów do miejsca procesu 

zapalnego, a w początkowych fazach procesu biorą udział w toczeniu się 

leukocytów po endotelium naczyń krwionośnych [90]. 

Selektyna P jest magazynowana w ziarnistościach wydzielniczych, tzw. 

ciałkach Weibel-Palade’a komórek endotelium i ziarnistościach α płytek krwi. 

Jest ona przemieszczana na powierzchnię tych komórek w krótkim czasie 

po stymulacji endotelium trombiną, histaminą, składowymi dopełniacza lub 

reaktywnymi formami tlenu. Liposacharyd - endotoksyna bakteryjna (LPS) 

i TNFα, jak i wirusy wzmagają syntezę de novo tej cząsteczki. P-selektyna 

jest receptorem dla mucyny neutrofilów i monocytów. W płytkach krwi jest 

uwalniana po ich aktywacji, podczas tworzenia zakrzepu [90, 91]. 
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Selektyna E obecna jest w stymulowanych komórkach śródbłonka, której 

produkcję indukuje LPS, cytokiny (IL-1), bądź TNFα i trombina. Ekspresję tej 

cząsteczki stwierdzić można tylko w okolicy miejsca stanu zapalenego [90, 91] 

Selektyna L znajduje się konstytucjonalnie na powierzchni leukocytów, 

zanika natomiast z ich powierzchni po stymulacji. Bierze ona udział, między 

innymi, w rekrutacji neutrofilów do miejsca toczącego się procesu zapalnego, 

a także adhezji limfocytów do komórek śródbłonka naczyń obwodowych 

i węzłów chłonnych. Prawdopodobnie jej forma rozpuszczalna bierze udział 

w regulacji procesów adhezji, a także może tworzyć rodzaj układu buforowego, 

który zapobiega adhezji na śródbłonku aktywowanym w sposób minimalny. 

Do ligandów dla selektyn należą glikoproteiny sialowane i fukozylowane 

laktozaminoglikany umieszczone na rdzeniu białkowym. Są nimi np. antygen 

grupowy krwi CD15A - sialowany - LevisX. Na powierzchni komórek 

śródbłonka znajdują się ligandy dla selektyny L-CD34 i MAdCAM-1 

(ang. mucosal adresin cell adhesion molecule). Inne cząsteczki biorące udział 

w toczeniu się leukocytów to CD44 na powierzchni limfocytów, kwas 

hialuronowy na powierzchni śródbłonka, MAdCAM-1, VCAM-1 (ang. vascular 

adhesion molecule) i VAP-1 (ang. Vascular Adhesion Proteine) [90, 91]. 

Po związaniu leukocytów przez selektyny, swoje działanie rozpoczynają 

integryny, które silnie mocują leukocyt do śródbłonka. Integryny są 

cząsteczkami adhezyjnymi odpowiedzialnymi za interakcje pomiędzy samymi 

komórkami, jak też macierzą zewnątrzkomórkową poprzez przekazywanie 

sygnału między tymi strukturami. Są to heterodimery złożone z łańcuchów α i β 

połączonych niekowalencyjnie, które przechodząc przez błonę cytoplazmatycz-

ną łączą środowisko zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. U ludzi opisano do tej 

pory co najmniej 15 łańcuchów α i osiem β, które łączą się ze sobą w wiele 

kombinacji [92, 93]. Keratynocyty podczas procesu różnicowania tracą zdolność 

ekspresji integryn [95]. Integryny łączą się ze swoistymi białkami zwanymi 

ligandami, jednak różne integryny mogą łączyć się z tym samym ligandem. 

Niektóre z nich do tego połączenia wymagają jonów Mg2+ lub Ca2+ [77, 90, 95]. 

Związanie integryny z ligandem powoduje inicjację kaskady sygnałowej, która 
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moduluje zachowanie komórek i transkrypcję genów [95]. Integryny są 

głównymi receptorami komórek przy łączeniu się ich z macierzą zewnątrz-

komórkową (np. fibronektyna, witronektyna, kolagen) przez specjalne krótkie 

fragmenty białkowe, a także biorą udział w adhezji międzykomórkowej [92, 93, 

96]. Integryny dzieli się na podrodziny ze względu na ich podjednostkę β. 

Integryny z podjednostką β1 nazywane są też VLA (ang. very late antigen) [90]. 

Integryny z podrodzin β1 biorą udział głównie w interakcji komórek 

z makromolekułami tkanki łącznej (np. fibronektyna, laminina, kolagen), β2 

w interakcji międzykomórkowej, a β3 w łączeniu z ligandami typu fibrynogen, 

witronektyna, trombospondyna, czynnik von Willebranda [90, 92, 93, 97]. 

Ablacja genu dla β1 integryny ograniczona do skóry zwróciła uwagę na rolę 

tej cząstki we wzroście cebulek włosowych i kompleksie błony podstawnej [95]. 

Podjednostkę β1 integryny wykrywano w szczytowej i bocznych błonach 

komórkowych komórek warstwy podstawnej, a w niewielkim stopniu w ich 

dolnej części. Sugeruje to ich główny udział w połączeniach między-

komórkowych [77]. Podjednostka α6 łączy się z β1 na przykład w komórkach 

mięśniowych, fibroblastach czy płytkach, a w nabłonku zarówno z β1, jak i β6 

[77, 98]. 

Cząsteczki należące do podrodziny integryn β1 VLA pojawiają się często 

dopiero pomiędzy 2. a 7. tygodniem po stymulacji limfocytów. Większość 

molekuł należących do tej podrodziny ma zdolność wiązania lamininy, 

fibronektyny, vitronektyny, kolagenu i innych białek macierzy poza-

komórkowej, co świadczy o ich istotnej roli w przyleganiu komórek do podłoża. 

Integryny VLA4 i VLA7 natomiast mają zdolność wiązania cząsteczek 

z nadrodziny immunoglobulin znajdujących się na komórkach śródbłonka, co 

ma szczególne znaczenie w chorobach alergicznych [77, 90, 91]. 

Integryny β2 posiadają wspólny łańcuch ß (CD18), z którym mogą wiązać 

się trzy łańcuchy: L (CD11a), M (CD11b), X (CD11c). Integryna CD11a/CD18 

jest nazwana antygenem związanym z funkcją leukocytów (ang. leukocyte 

function associated antygen - LFA-1), ponieważ antygeny te znajdują się tylko 

na leukocytach. Integryna LFA-1 występuje głównie na limfocytach, natomiast 



A. Żebrowska 

 34

na neutrofilach, monocytach, komórkach NK obecne są wszystkie trzy grupy. 

Ligandami dla tej grupy są zarówno białka powierzchniowe ICAM-1, ICAM-2, 

ICAM-3, jak i inne, takie jak fibrynogen, czynnik X krzepnięcia krwi czy 

składniki dopełniacza. Integryny β2 obecne na leukocytach spełniają bardzo 

ważną rolę w rekrutacji tych komórek do miejsc, w których rozwija się stan 

zapalny, a ich genetycznie uwarunkowana dysfunkcja powoduje zespół 

niedoboru odporności [92, 93, 97]. Ta rodzina integryn bierze także udział 

w procesie prezentacji antygenu limfocytom T i aktywacji leukocytów. 

Interakcje między komórkami somatycznymi a limfocytami T zachodzące 

poprzez cząsteczki adhezyjne występują w wielu zjawiskach immunologicznych 

zachodzących w skórze, zarówno fizjologicznych, jak i patologicznych, takich 

jak: kontaktowe zapalenie skóry, łuszczyca, twardzina, bielactwo czy choroby 

pęcherzowe [96, 99-102]. 

Integryny w komórkach z formy nieaktywnej pod wpływem stymulacji 

przechodzą w formę aktywną [103]. Większość integryn obecnych na 

powierzchni komórki jest konstytutywnie w stanie latentnym i nie przyłączają 

ligandów ani nie przekazują sygnałów [92, 96, 103]. 

Drugą ważną funkcją integryn jest ich rola w transdukcji sygnału. 

Aktywacja różnorodnych dróg przekazywania sygnałów zależy od rodziny 

integryn, rodzaju związanego białka macierzy oraz rodzaju czynników 

stymulujących. Czynnikami stymulującymi integryny są cytokiny, czynniki 

wzrostu, chemokiny oraz inne cząsteczki adhezyjne włączając w to również 

same integryny [97]. 

Integryny odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu połączenia skórno-

naskórkowego. Zdolność komórek do wzajemnego przylegania lub do macierzy 

międzykomórkowej jest zasadniczą właściwością organizmów wielo-

komórkowych. Jest konieczna m.in. do rozwoju organizmu, procesów 

naprawczych, prawidłowej funkcji układu immunologicznego. Na rolę integryn 

wskazywać może fakt, iż brak α4 lub β1 w okresie płodowym u myszy ma 

charakter letalny [99], a zwierzęta pozbawione α3 integryny umierają wkrótce 

po urodzeniu, ze względu na błędną organgenezę w nerkach i płucach [95]. 
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Udział integryn w zakotwiczaniu włókien w macierzy zewnątrzkomórkowej 

jest dobrze poznany [94]. Domeny zewnątrzkomórkowe przyłączają się 

do białek macierzy, a wewnątrzkomórkowe łańcuchy łączą się z mikro-

filamentami aktynowymi cytoszkieletu cytoplazmatycznego [100]. Genetyczna 

lub autoimmunologiczna dysfunkcja α6β4 integryny powoduje zmiany 

pęcherzowe skóry i błon śluzowych, w takich chorobach, jak postać łącząca 

pęcherzowego oddzielania się naskórka ze zwężeniem odźwiernika i pemfigoid 

bliznowaciejący. Ekspresja różnych rodzin integryn na keratynocytach, 

fibroblastach, komórkach śródbłonka i komórkach migrujących jest niezbędna 

także dla prawidłowego gojenia się ran oraz zjawiska apoptozy [101, 103]. 

Potwierdzono także, że zwiększona ekspresja integryn ma miejsce w trakcie 

rozwoju zmian nowotworowych i powstawaniu przerzutów. Zjawiska te mają 

miejsce w związku z udziałem integryn w migracji komórek, produkcji 

metaloproteinaz i angiogenezy. Integryny w prawidłowym, niezmienionym 

naskórku stwierdza się tylko w warstwie podstawnej naskórka a w mieszkach 

włosowych α6β4 jest obecna tylko w hemidesmosomach [104]. 

W prawidłowych keratynocytach α6β4 integryna wykazuje ekspresję 

w części podstawnej komórki ograniczonej do hemidesmosomu. 

Innymi składnikami hemidesmosomu są plektyna, białko BPAG1 i BPAG2 oraz 

CD151 tetraspanina [90, 105]. Preferowanymi ligandami dla α6β4 integryny są 

laminina 5 i laminina 1. Laminina 5 (epiligryna) jest główną lamininą w błonie 

podstawnej [106]. 

Ze względu na rolę cząstek adhezyjnych w utrzymaniu integralności 

międzykomórkowej badano ich udział w powstawaniu wykwitów w chorobach 

pęcherzowych, w których dochodzi do tworzenia pęcherzy na skutek utraty 

przylegania międzykomórkowego, na przykład w pęcherzycy czy przylegania 

komórek do błony podstawnej w pemfigoidzie.  

Integryna α6β4 jest heterodimerem, który bierze udział w łączeniu 

filamentów pośrednich komórki z błoną podstawną. Odgrywa ona kluczową rolę 

w tworzeniu hemidesmosomów, o czym świadczą wyniki badań in vitro. 
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Przeciwciała przeciwko niej skierowane hamują tworzenie hemidesmosomów 

i niszczą już istniejące [107, 108].  

Hemidesmosomy pojawiają się w naskórku w 9. tygodniu życia płodowego, 

a strukturalną dojrzałość osiągają w 15. tygodniu. Ich rozmieszczenie 

w organizmie zmienia się z wiekiem [102, 109]. Do prawidłowego funkcjono-

wania α6β4 integryny konieczna jest fosforylacja podjednostki β4 [80]. 

Jest ona również ważna w procesie proliferacji komórek, ich różnicowaniu 

i migracji [110].  

O roli tej cząstki świadczy fakt, iż w przypadku mutacji zerowej (ang. null 

mutation) dochodzi do powstania wrodzonej choroby, to jest postaci łączącej 

pęcherzowego oddzielania się naskórka ze zwężeniem odźwiernika [99]. 

Charakterystyczną cechą podjednostki β4 jest jej duży wewnątrzkomórkowy 

region liczący 1000 reszt aminokwasowych w porównaniu z 50 w przypadku 

innych łańcuchów β [102]. Funkcje tej integryny są prawdopodobnie 

regulowane sekwencjami wewnątrzcytoplazmatycznymi domeny β4, która 

składa się z dwóch par fibronektyny III oddzielonych fragmentem łączącym [80, 

107]. Antygeny BP180 i BP230 łączą się ze sobą, ale też BP230 i β4 łączą się 

z BP180 [109, 111]. Wspólna dystrybucja antygenu BP180 i β4 jest regulowana 

sekwencją w C końcowej połowie β4 zawierającej trzecie i czwarte powtórzenie 

fibronektyny III. Szczególnie sygnały mediowane przez TAM (ang. tyrosine 

activation motif) we fragmencie łączącym wydają się być konieczne 

do skutecznej wspólnej dystrybucji α6β4 i BP180 [80, 101]. Do udziału 

plektyny w budowie hemidesmosomu konieczne są fibronektyna III i fragment 

łączący. Fragmenty w N końcowym fragmencie BP230 mediują jego łączenie 

z β4 [109]. Wykazano również, że sama interakcja między BP180 i plektyną 

nie jest wystarczająca do utworzenia hemidesmosomu przy braku α6β4 

integryny [109]. 

Do podrodziny integryn β2 należą: LFA-1, (CD11a/CD18), Mac-1 

(CD11b/CD18) i pl 50,95 (Cd11c/CD18). Do ich ekspresji dochodzi na 

neutrofilach. Mac-1 jest również znany jako CR-3-complement receptor 3. 
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Badania nad tą grupą cząsteczek adhezyjnych były prowadzone na mysim 

modelu BP [112]. 

 

 

1.5 ROLA CHEMOKIN I ICH RECEPTORÓW ORAZ 
MARKERÓW AKTYWACJI EOZYNOFILÓW  
I MASTOCYTÓW W PATOGENEZIE PEMFIGOIDU 
PĘCHERZOWEGO I OPRYSZCZKOWATEGO ZAPALENIA 
SKÓRY 

W nacieku zapalnym obecnym w skórze chorych na BP dominują głównie 

neutrofile i eozynofile. We krwi obwodowej często obserwuje się eozynofilię, 

stąd podejmowane są badania nad udziałem, wytwarzanych przez komórki 

nacieku, chemokin w tworzeniu się pęcherzy w tej chorobie. 

W pracy Schmidt i wsp. [79] wykazali podwyższony poziom IL-8 w płynie 

pęcherzy osób chorych na BP w porównaniu do sztucznie wywołanych pęcherzy 

u osób zdrowych. Poziom IL-8 w płynie pęcherzowym był również wyższy niż 

w odpowiadających im próbkach surowicy. Również Kuhns i wsp. [113] 

obserwowali zwiększone steżenie tej cytokiny w sztucznie wytworzonych 

pęcherzach, a obserwując zmiany w ciągu 24 godzin wykazali znaczący wzrost 

tej chemokiny po 8 godzinach. Podobnie w badaniach Ameglio i wsp. [114] 

poziom IL-8 był znacząco wyższy w płynie z pęcherzy niż w surowicy osób 

chorujących na BP. Kristensen i wsp. [115] stosując metody biologii 

molekularnej nie wykazali obecności mRNA dla IL-8 w naskórku pobranym 

z pęcherzy, co sugeruje, że źródłem IL-8 nie są komórki stacjonarne, lecz 

komórki nacieku zapalnego. 

D’Auria i wsp. [116] badali korelację mieloperoksydazy, jako produktu 

specyficznego dla granulocytów i tryptazy – enzymu proteolitycznego 

syntetyzowanego i uwalnianego przez mastocyty z poziomem różnych cytokin 

w płynie pęcherzowym. Stwierdzili oni dodatnią korelację między poziomem 

tryptazy a IL-8 i RANTES (ang. regulated upon activation normal T lymphocyte 
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expressed and secreted) wykazującą dużą aktywność w stosunku 

do eozynofilów. 

Wakugawa i wsp. [117] badając poziom eotaksyny w płynie z pęcherzy 

chorych, a także jej ekspresję w zmianach skórnych wykazali podwyższony 

poziom eotaksyny w płynie pęcherzowym chorych na BP w porównaniu 

z kontrolą, którą stanowił płyn z pęcherzy oparzeniowych lub uzyskiwanych 

w sposób sztuczny na zdrowej skórze. Autorzy wykazali również korelację 

między poziomem eotaksyny w płynie z pęcherza, a liczbą eozynofilów 

w nacieku w skórze, w przeciwieństwie do poziomu przeciwciał w surowicy. 

W badaniu immunohistochemicznym ze zmian skórnych w BP wykazali oni 

silną ekspresję eotaksyny w cytoplazmie keratynocytów, której głównym 

źródłem w BP mogą być eozynofile. Podobne wyniki uzyskali Shrikhande i wsp. 

[118], którzy stwierdzili znacznie podwyższone stężenie eotaksyny w płynie 

pobranym z pęcherzy i w surowicy osób chorych na BP w porównaniu z grupą 

kontrolną. 

Liczne badania wykazały udział chemokin regulowanych przez aktywację 

grasicy, w tym TARC (ang. thymus and activation-regulated chemokine) 

w patogenezie atopowego zapalenia skóry. W związku z powyższym, 

próbowano wykazać związek pomiędzy TARC a dominującą odpowiedzią typu 

Th2 w atopowym zapaleniu skóry. Prace dokumentujące udział limfocytów Th2 

również w patogenezie BP spowodowały, że Kakinuma i wsp. [119] 

przeprowadzili badania dotyczące poziomu TARC u osób chorujących na BP. 

Autorzy wykazali wyższy poziom TARC w płynie z pęcherzy u chorych na BP 

w porównaniu z chorymi na pęcherzycę zwykłą, jak również wyższy poziom 

TARC w surowicy chorych na BP w porównaniu z surowicą chorych na 

pęcherzycę zwykłą i surowicą osób zdrowych. Autorzy stwierdzili również 

obniżanie się poziomu tej chemokiny w surowicy w trakcie trwania skutecznego 

leczenia oraz zaobserwowali również istotną statystycznie korelację pomiędzy 

poziomem TARC w surowicy a eozynofilią we krwi obwodowej. 

Eozynofile są zaopatrzone w preformowane i nowo generowane mediatory. 

W czasie aktywności eozynofile wydzielają leukotrieny (LTC4), lipoksyny, PAF 
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(ang. platelet activating factor), tromboksany (TXA2) i prostoglandyny (PGE2). 

Wydzielane przez eozynofile mediatory białkowe, takie jak: IL-3, IL-5, 

GM-CSF, eotaksyna i RANTES, dodatkowo w mechanizmie autokrynnym 

aktywują tę samą komórkę [120]. Synteza przez komórki kwasochłonne IL-1, 

IL-4, IL-16 sugeruje, że mogą one wpływać na dojrzewanie i aktywację innych 

komórek [121]. 

Specyficzne ziarnistości eozynofilów: MBP (główne białko zasadowe, ang. 

major basic protein), ECP (białko kationowe eozynofilowe, ang. eosinophilic 

cationic protein rybonukleaza 3), EPO (peroksydaza eozynofilowa) i EDN 

(ang. eosinophil-derived neurotoxin) działają cytotoksycznie na komórki 

nabłonka. Wyjście ze światła naczyń odbywa się za pomocą cząsteczek 

VLA-4 i CD11/CD18, które znajdują się na powierzchni eozynofilów. Reagują 

one z obecnymi na śródbłonku naczyń krwionośnych cząsteczkami 

adhezyjnymi, VCAM-1 i ICAM-1, umożliwiając wyjście komórki z łożyska 

naczyniowego [122]. 

Eozynofile posiadają na swojej powierzchni receptory dla lipidów (PAF, 

LTB4, LTD4), składników komplementu (C3a, C5a), peptydów bakteryjnych, 

chemokin (IL-8, RANTES, eotaksyna, MCP-1, MCP-3), cytokin (IL-1, IL-2, 

IL-3, Il-4, IL-5, IL-9, IL-16, GM-CSF, INFα i INFγ) i immunoglobulin (IgA, 

IgG i IgE), i dlatego ich metabolizm, aktywacja i rola w organizmie są bardzo 

złożone [85]. Napływ eozynofilów do tkanek nie tylko zależy od lokalnych 

czynników (eotaksyna), ale także od czynników działających na poziomie 

szpiku lub naczyń krwionośnych. 

W badaniu histopatologicznym w opryszczkowatym zapaleniu skóry 

obserwuje się naciek zapalny, w którym obecne mogą być eozynofile, 

ale dominują neutrofile. Tworzą one mikroropnie w brodawkach skóry, które 

następnie przekształcają się w pęcherze podnaskórkowe [6]. Pojawienie się 

neutrofilów o profilu CD4+, wydzielających głównie INFγ, TNFα 

i interleukinę 2, powoduje powstanie późniejszych nacieków złożonych 

z komórek wielojądrowych [34, 36, 123]. Dodatkowo aktywacja kaskady 

dopełniacza przez przeciwciała IgA oraz MAC może być jednym 
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z mechanizmów wpływających na migrację neutrofilów do brodawek skórnych 

i niszczenie błon komórkowych [87]. Neutrofile tworzące naciek w skórze 

uwalniają enzymy degradujące macierz i trawiące złogi IgA [124]. Chemokiny 

wydzielane są w DH, jak i  w pemfigoidzie, przez leukocyty, keratynocyty, 

komórki śródbłonka, fibroblasty, a na komórki docelowe oddziaływają 

za pomocą swoich receptorów, przy czym większość receptorów rozpoznaje 

więcej niż jedną chemokinę, a niektóre chemokiny reagują z kilkoma 

receptorami [125]. 

Rekrutacja leukocytów i ich aktywacja w obrębie zmian skórnych 

w opryszczkowatym zapaleniu skóry jest istotnym, ale wciąż nie do końca 

poznanym etapem w patogenezie tej choroby. Zdolność do kontrolowania 

wykwitów chorobowych przez ścisłą dietę bezglutenową sugeruje, że odpowiedź 

zapalna ze strony błony śluzowej jelit odgrywa zasadniczą rolę w patogenezie 

choroby. Hall i wsp. [126] wykazali zwiększoną ekspresję mRNA E-selektyny 

w pozornie zdrowej skórze od osób z DH i zwiększone stężenie sE-selektyny, 

IL-8, TNFα w surowicy w porównaniu z osobami zdrowymi, co potwierdza tezę, 

że toczący się w błonie śluzowej proces zapalny związany jest z odpowiedzią 

ogólnoustrojową i aktywacją komórek endotelium w skórze. Autorzy stawiają 

hipotezę, że zmiany skórne w DH powstają w sytuacji, kiedy początkowo 

pobudzone neutrofile zostają związane z endotelium i stykają się z cytokinami – 

których pojawienie się wywołane jest niewielkim urazem – po czym zaczynają 

przylegać ściśle i przechodzić w kierunku depozytów IgA w skórze [126]. 

Eotaksyna wykazująca silne właściwości chemotaktyczne w stosunku 

do eozynofilów i limfocytów typu Th2, produkowana jest przez limfocyty T, 

eozynofile, monocyty, fibroblasty, komórki endotelium i nabłonkowe jelit oraz 

układu oddechowego w odpowiedzi na IL-4, IL-13, TNFα i INFγ [121]. 

Amerio i wsp. [121] wykazali obecność eotaksyny w skórze i mikroropniach 

w zmianach skórnych w przebiegu DH. Ekspresji tej chemokiny nie stwierdzono 

natomiast w skórze osób zdrowych. Ze względu na to, że Bornscheuer i wsp. 

[127] nie stwierdzili ekspresji RANTES czy IL-8 u osób chorych na DH, 

być może eotaksyna jest głównym chemoatraktantem w tej chorobie w stosunku 
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do limfocytów, eozynofilów, mastocytów, ponieważ we wczesnych zmianach 

DH obserwuje się naciek złożony z limfocytów TCD4+ [121].  

W badaniu Caproni i wsp. [122] stężenie eotaksyny w surowicy osób 

chorych na DH było porównywalne z wynikami uzyskiwanymi w grupie 

kontrolnej osób zdrowych. Praca własna jest pierwszą z dostępnej literatury, 

w której oceniano udział TARC i MCP-1 w chorobie Duhringa. Receptory 

dla TARC obecne są m.in. na neutrofilach, które głównie formują naciek w DH 

[6, 125]. Keratynocyty ludzkie produkują TARC po stymulacji TNFα i IFNγ 

[128, 129]. Amerio i wsp. [121] wykazali ekspresję TNFα w nacieku zapalnym 

i komórkach naczyń skóry u chorych na DH, co może wiązać się z wtórną 

aktywacją TARC.  

MCP-1 (ang. monocyte chemoattractant protein) jest chemokiną 

wykazującą silne działanie na monocyty, limfocyty, bazofile, ale 

nie na neutrofile czy eozynofile [125, 130, 131]. Rozpatrując wspólną etiologię 

DH i celiakii, ciekawe w aspekcie badań autorów tej pracy wydają się prace 

Palová-Jelínková i wsp. [132] oraz Chowers i wsp. [133]. W chorobie trzewnej 

spożyta gliadyna przechodzi przez barierę nabłonka jelit i wywołuje odpowiedź 

immunologiczną, w której, jak się uważa, kluczową rolę odgrywają komórki 

dendrytyczne. Palová-Jelínková i wsp. [132] stymulowali komórki dendrytyczne 

gliadyną, co spowodowało ekspresję markerów dojrzewania i wzmożoną 

sekrecję IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, MCP-1, MCP-2 i RANTES. 

Chowers i wsp. [133] wykazali u osób z chorobą trzewną po ekspozycji 

na gluten (wcześniejsza kilkumiesięczna dieta bezglutenowa) wzrost w błonie 

śluzowej okrężnicy mRNA dla IL-1β i IL-8 oraz w mniejszym stopniu MCP-1. 

Chemokiny oddziałują na komórki docelowe przez swoiste receptory. 

Są to przezbłonowe siedmio-helikalne struktury związane z białkiem G. 

Większość receptorów rozpoznaje więcej niż jedną chemokinę, a niektóre 

chemokiny reagują z kilkoma receptorami. Ekspresja CCR-1, będącego 

receptorem m.in. dla RANTES (CCL5) – chemokiny wykazującej dużą 

aktywność chemotaktyczną w stosunku do eozynofilów [125, 134], nie była 

oceniana dotychczas w chorobach pęcherzowych. Receptor CCR-1 obecny jest 
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na eozynofilach, monocytach i bazofilach, które nie są jednak dominującymi 

komórkami w nacieku zapalnym w DH i BP [130, 131].  

CXCR-1 i CXCR-2 to receptory obecne wyłącznie na neutrofilach, 

ich ligandem jest m.in. IL-8 [131], której rola była wcześniej badana w DH i BP. 

Interleukina 8 wykazuje dużą aktywność chemotaktyczną dla neutrofilów 

i limfocytów T, ale także eozynofilów [131]. Oznaczając IL-8 i IL-6 w warstwie 

podstawnej naskórka chorych na DH i w skórze osób zdrowych, Graeber i wsp. 

[85] stwierdzili, że ekspresja tych cytokin była większa w skórze osób chorych 

na DH. Bornscheuer i wsp. [127] wykazali natomiast jednakową dystrybucję 

IL-8 u osób zdrowych i chorych z DH. Zaobserwowaną różnicę tłumaczą 

miejscem pobierania wycinków i używaniem innych przeciwciał. Hall i wsp. 

[126] odnotowali zwiększone stężenie IL-8 w surowicy u 40% badanych osób 

z chorobą Duhringa. Również w badaniach nad celiaklią Cinova i wsp. [135] 

wykazali, ze gliadyna indukuje wyraźną produkcję TNFα i IL-8 przez monocyty 

pobrane z krwi pacjentów w aktywnym okresie choroby.  

Podstawę leczenia DH stanowi dieta bezglutenowa. W przypadku 

zaawansowanych zmian skórnych dodatkowo stosuje się sulfony [37, 38]. 

Dapson (4,4’-diaminodifenylosiarczan) zaleca się w leczeniu chorób związanych 

głównie z naciekami neutrofilowymi. Po jego zastosowaniu obserwuje się 

redukcję powyższych nacieków. Wykazano, że chemotaksja wywołana przez 

CXC-L8/IL-8 w warunkach in vitro ulega zmniejszeniu przy stosowaniu 

dapsonu u osób chorych na pemfigoid [79]. Schmidt i wsp. [79] stwierdzili 

zależną od dawki dapsonu supresję wydzielania IL-8, mediowaną przez królicze 

ludzkie przeciwciała skierowane przeciw antygenowi BP180 z hodowli 

keratynocytów. Dapson nie wpływał jednak na stężenie mRNA, co sugeruje jego 

oddziaływanie na poziomie posttranslacyjnym. Uważa się, że obecność złogów 

immunoglobulin i komplementu jest pierwszą fazą rozpoczętego procesu 

destrukcji błony podstawnej, który indukuje wzrost ekspresji chemokin. Związki 

te nasilają następnie produkcję kolejnych cytokin i enzymów proteolitycznych, 

które prowadzą do formowania pęcherzy.  
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1.6. UDZIAŁ NEUROPEPTYDÓW W PATOGENEZIE 
PEMFIGOIDU PĘCHERZOWEGO 
I OPRYSZCZKOWATEGO ZAPALENIA SKÓRY 

Świąd jest jednym z głównych objawów chorób skóry, a także ważną 

skórną manifestacją dermatoz układowych [136]. Jest również definiowany jako 

nieprzyjemne doznanie wyzwalające uczucie drapania [137]. Zjawisko świądu 

jest jednym z podstawowych objawów zarówno w pemfigoidzie, jak 

i w opryszczkowatym zapaleniu skóry [6, 16]. 

Objawy kliniczne pemfigoidu pęcherzowego, szczególnie w początkowej 

fazie choroby, są zróżnicowane. Na skórze mogą pojawiać się zmiany 

pokrzywkowate, rumieniowo-obrzękowe lub wypryskowe. Z czasem dochodzi 

do powstawania, wypełnionych płynem surowiczym, pęcherzy o dobrze napiętej 

pokrywie. Pomimo zróżnicowanego obrazu chorobowego cechą wspólną 

obserwowaną wśród pacjentów z pemfigoidem jest świąd skóry [6, 16]. 

Opryszczkowate zapalenie skóry jest przewlekłą dermatozą pęcherzową 

o polimorficznym charakterze zmian skórnych, w którym obserwuje się 

wykwity grudkowe, rumieniowe, pęcherzykowe i pęcherzowe oraz liczne 

wtórne wykwity powstałe na skutek występowania intensywnego świądu.  

W ostatnich latach skóra została opisana jako aktywny organ 

neuroendokrynny i immunologiczny, posiadający swoje systemy szybkiego 

reagowania na różnego rodzaju bodźce m.in. mechaniczne, termiczne, 

chemiczne [138, 139]. Jest ona jednym z głównych miejsc w organizmie, gdzie 

te bodźce są otrzymywane i przetwarzane przez obwodowy, a następnie 

ośrodkowy układ nerwowy. Jednym z głównych czynników wpływających 

na stan skóry jest szeroko pojęty stres, pod wpływem którego dochodzi 

do wydzielania z zakończeń nerwowych w skórze związków polipeptydowych, 

czyli neuropeptydów [140, 141]. 

Synteza neuropeptydów, w układzie nerwowym, zachodzi w zwojach 

grzbietowych korzeni tylnych rdzenia kręgowego, skąd są antydromowo 
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transportowane do zakończeń nerwowych w skórze. Neuropeptydy uwalniane są 

głównie z zakończeń aferentnych, bezmielinowych włókien typu C oraz 

mielinowych włókien typu A delta. Część neuropeptydów, takich jak: SOM 

(somatostatyna), NPY (neuropeptyd Y), VIP (ang. vasoactive intestinal peptide) 

wazoaktywny peptyd jelitowy, może być również uwalniana przez 

autonomiczne włókna nerwowe [136, 140]. 

Nie tylko komórki układu nerwowego mogą syntetyzować neuropeptydy, 

ale szereg innych komórek stale bądź okresowo występujących w skórze, 

posiada także tę funkcję. Należą do nich m.in.: komórki Langerhansa, 

fibroblasty, komórki tuczne czy keratynocyty [140]. Neuropeptydy pod 

wpływem bodźców nocyceptywnych uwalniane są z zakończeń nerwowych 

głównie do warstwy brodawkowatej skóry właściwej oraz w okolicy naczyń 

krwionośnych i przydatków skóry. Po uwolnieniu neuropeptydów dochodzi 

do wyzwolenia szeregu reakcji prozapalnych, takich jak, rozszerzenie i wzrost 

przepuszczalności naczyń, a następnie przechodzenia białek osocza 

do otaczających tkanek i napływu leukocytów [139]. Procesy te są szeroko 

opisywane w literaturze i określane jako neurogenny stan zapalny skóry.  

Stan zapalny powstały w skórze pod wpływem bodźców nocyceptywnych, 

czy szeroko pojętego stresu stanowi podłoże grupy przewlekłych dermatoz, 

takich jak atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, wyprysk łojotokowy, 

świerzbiączka guzkowa, liszaj płaski, pokrzywka przewlekła, łysienie 

plackowate, trądzik różowaty czy krostkowica dłoni i stóp [140, 142, 143]. 

Dodatkowo zaobserwowano, że najczęstszym objawem występującym 

w większości wyżej wymienionych chorób zapalnych jest świąd skóry. 

Stwierdzono, że uwalniane lokalnie w skórze lub systemowo mediatory 

odpowiedzi na stres, także neuropeptydy, podwyższają produkcję czynników 

działających proświądowo, utrwalając neurogenny stan zapalny oraz 

zmniejszając próg wyzwalania świądu [139, 144]. 

Neuropeptydy wydzielane w skórze dzieli się na trzy grupy. Pierwsza 

z nich to opioidowe neuropeptydy (met-enkefaliny – Met-E i leu-enkefaliny – 

Leu-E). Są one produktami prekursora którym jest pro enkefalina A. Druga 
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to nieopioidowe neuropeptydy. Do tej grupy związków należy: Substancja P 

(ang. - Substance P - SP), neurokinina A (NKA), CGRP (ang. calcitonin gene 

related peptide - peptyd związany z genem kalcytoniny), VIP, neuropeptyd Y, 

somatostatyna, przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ang. atrial natriuretic 

peptide ANP), czynnik uwalniający gastrynę (ang. gastrin releasing peptide - 

GPR), cholecystokinina (CCK), bradykinina. Ostatnia z nich to grupa 

neurotrofin, w której znajduje się NGF (ang. nerve growth factor), 

neurotensyny: NT-3, NT-4, NG-5 (ang. neurotensin 3, 4, 5), BDNF (ang. brain-

derived neurtrophic factor) [136, 140]. 

Ze względu na stałe występowanie świądu w obrazie klinicznym 

pemfigoidu pęcherzowego i choroby Duhringa oraz braku badań dotyczących 

udziału neuropeptydów w patogenezie tej grupy dermatoz, celowym wydaje się 

określenie ich ekspresji oraz lokalizacji w zmianach chorobowych.  
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1.7. ROLA METALOPROTEINAZ I ICH INHIBITORÓW 
W PATOGENEZIE PEMFIGOIDU PĘCHERZOWEGO 
I OPRYSZCZKOWATEGO ZAPALENIA SKÓRY 

Metaloproteinazy (MMPs) stanowią rodzinę metalozależnych endopeptydaz 

degradujących macierz pozakomórkową (ang. extracellular matrix - ECM). 

MMPs uczestniczą w szeregu fizjologicznych i patologicznych procesach [145]. 

Zwiększona aktywność wielu enzymów zanotowana została w rozrostach 

nowotworów i ich przerzutach, zapaleniu stawów, chorobach przyzębia, 

miażdżycy, restenozie, kardiomiopatii rozstrzeniowej, zawale mięśnia 

sercowego oraz w niektórych chorobach skóry [146-149]. Istotną grupę 

enzymów biorących udział w tych procesach stanowią metaloproteinazy, 

nazywane również kolagenazami lub matryksynami [146]. W warunkach 

fizjologicznych są odpowiedzialne za skład tkanki łącznej. Ich stężenie wzrasta 

w chorobach związanych z zaburzeniami w tworzeniu i degradacji macierzy 

tkanki łącznej, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, osteoarthritis, 

owrzodzenia rogówki, stwardnieniu rozsianym, miażdżycy, zapalenie przyzębia 

oraz autoimmunologiczne choroby skóry. Stwierdzono, że odgrywają one 

również rolę w inwazji przerzutowych komórek nowotworowych oraz 

angiogenezie [150].  

Macierz międzykomórkowa tworzy rusztowanie dla komórek i stabilizuje 

strukturę tkanek budujących skórę. Jej składowe uczestniczą w procesach 

proliferacji komórek, różnicowania i migracji, a także wpływają na ich kształt 

i metabolizm. Spełnianie tych funkcji umożliwia stan dynamicznej równowagi 

między syntezą i degradacją zawartych w ECM cząsteczek. Metaloproteazy 

macierzy, posiadają zdolność trawienia kolagenu, fibronektyny, elastyny, 

lamininy, innych proteoglikanów, glikoprotein i są jednym z głównych 

składników odpowiadających za prawidłowy skład macierzy. Umiejscowione są 

one na powierzchni przodującej wędrujących komórek i to powoduje degradację 

białek tylko w linii przemieszczania się komórek. Przebieg tego procesu 
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ma szczególne znaczenie w przebudowie tkanki łącznej i angiogenezie [146, 

147, 151]. 

Ekspresja genów metaloproteinaz występuje prawie we wszystkich 

komórkach, tak stacjonarnych – fibroblastach, keratynocytach, makrofagach, 

komórkach endotelialnych, komórkach dendrytycznych Langerhansa, 

neuronach, komórkach mikrogleju, miocytach, jak i w komórkach nacieku 

zapalnego – monocytach limfocytach T oraz leukocytach [147, 150]. Wykazano, 

że komórki mięśni gładkich naczyń, monocyty oraz komórki śródbłonka naczyń 

produkują MMPs, które uczestniczą w budowie macierzy pozakomórkowej, 

migracji i infiltracji komórkowej [152, 153]. 

Głównym źródłem metaloproteinaz są komórki nacieku zapalnego. Wydaje 

się, że parakrynno/autokrynny efekt różnych cytokin na komórki nacieku 

zapalnego i komórki skóry może wpływać na zachwiania równowagi pomiędzy 

ilością i aktywnością metaloproteinaz i ich inhibitorów. Elementem tego 

zjawiska jest zmiana w architekturze macierzy pozakomórkowej [147]. Wyniki 

badań wykazały, że zredukowane stężenie ich inhibitorów w surowicy 

i tkankach może prowadzić do degradacji i przebudowy macierzy 

pozakomórkowej [154]. 

Metaloproteinazy różnią się między sobą substratami, w stosunku do 

których wykazują właściwości trawiące. Wyróżniono charakterystyczne domeny 

wspólne dla całej rodziny peptydaz oraz inne, które decydują o specyficznych 

właściwościach poszczególnych enzymów [146]. Metaloproteinazy MMP1, 

MMP2, MMP3, MMP7, MMP9, MMP10 posiadają zdolność trawienia elastyny, 

fibronektyny, lamininy, plazminogenu i kolagenu typu I, II, III, VII, X i IV, 

co powoduje uszkodzenie błony podstawnej naczyń krwionośnych, 

a w konsekwencji ułatwia migrację komórek śródbłonka. MMP12, MMP8 

wydzielane przez neutrofile i makrofagi, degradują także różne typy kolagenu 

oraz białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Nie są natomiast dotychczas 

poznane substraty dla pozostałych opisanych metaloproteinaz [145]. 

Wykazano, że brak jonów Ca2+ zahamowuje uaktywnianie endopeptydaz, 

natomiast dodanie tych jonów przywraca ich aktywność [155]. Potwierdzeniem 
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tych obserwacji są wyniki badań Reinhardt’a i wsp. [156], którzy stwierdzili, 

że właśnie aktywacja a nie synteza de novo metaloproteinazy 9 warunkuje 

jej funkcje.  

Uczynnienie metaloproteinaz może odbywać się na drodze zewnątrz- 

i wewnątrzkomórkowej. Proces zewnątrzkomórkowej aktywacji dotyczący 

MMPs niezwiązanych z błoną komórkową jest wieloetapowy, a powstające 

produkty pośrednie katalizują jego kolejne etapy, co pozwala na precyzyjną 

regulację aktywności enzymów. W procesie aktywacji uczestniczą także 

inne układy proteolityczne, takie jak tkankowy aktywator plazminogenu 

i katepsyna B. Wewnątrzkomórkowa aktywacja niektórych metaloproteinaz 

(m.in. metaloproteinaz typu błonowego, MMP11) jest katalizowana przez 

enzym – furynę [145].  

Enzymy te produkowane są i wydzielane w nieaktywnej proformie 

latentnej, a następnie aktywowane w środowisku zewnątrzkomórkowym. 

Aktywacja polega na utracie peptydu o masie 10 kD z N-terminalnego regionu 

białka – rozerwaniu wiązania Zn2+ - cysteina, która blokuje reaktywność miejsca 

aktywnego enzymu. Niezbędnym warunkiem do pobudzenia komórek 

do produkcji MMP jest obecność kolagenu [146]. 

Udowodniono, że zdolność działania MMPs zależy także od pH tkanki 

[157]. Większość metaloproteinaz działa w pH neutralnym lub lekko 

zasadowym [148, 157]. Maksymalną czynność proteolityczną tych enzymów 

obserwowano w pH = 8. Warto zwrócić uwagę, że inne proteazy są aktywne 

w środowisku kwaśnym („zapalnym”) [157]. 

Na podstawie struktury biochemicznej oraz specyficzności substratu 

metaloproteinazy dzieli się na trzy grupy:  

1. specyficzne kolagenazy, rozszczepiające kolagen śródmiąższowy (I, II, III, 

VII, VIII, X), oraz zdenaturowany kolagen (żelatynę); należą do nich 

MMP1 oraz MMP8. 

2. żelatynazy, degradujące kolageny typu IV, V, VII, IX, fibronektynę, 

elastynę a także działające synergistycznie z kolagenazami przez 

degradację żelatyny; należą do nich MMP2 oraz MMP9. 
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3. stromielizyny, mające szeroką specyficzność i degradujące kolageny błony 

podstawnej oraz proteoglikany i glikoproteiny macierzy; należą do nich 

MMP3 oraz MMP10 (Stromelysin-2). 

Inne metaloproteinazy nie zakwalifikowane do powyższych grup to: 

matrylizyna, metaloelastaza, metaloproteinaza typu błonowego [145, 148]. 

Stężenie i aktywność MMPs w tkankach regulowane są przez wiele 

czynników:  

 a) na poziomie transkrypcji przez cytokiny (IL-1, TNFα), hormony 

(parathoron), produkty bakteryjne (lipopolisacharyd); 

 b) na poziomie sekwestracji enzymów do pęcherzyków 

wewnątrzkomórkowych; 

 c) na poziomie aktywacji proenzymu (jony metali, oksydanty, detergenty, 

inne enzymy proteolityczne, plazmina); 

 d) na poziomie specyficzności substratu; 

 e) poprzez pH środowiska; 

 f) przez tkankowe inhibitory proteinaz (TIMP) oraz inhibitory proteaz 

serynowych – serpiny [145, 146].  

Jak już wspomniano powyżej w warunkach fizjologicznych stężenie MMPs 

jest regulowane także przez naturalne niespecyficzne inhibitory proteaz: α2, 

makroglobulinę i α1 antyproteazę oraz specyficzne tkankowe inhibitory 

metaloproteinaz [145, 146, 158, 159]. Inhibitory produkowane są przez te same 

komórki, które wytwarzają metaloproteinazy. Są one rodziną czterech 

strukturalnie spokrewnionych ze sobą białek, sprawujących podwójną kontrolę 

nad MMPs. Stwierdzono, że zarówno hamują one proces przejścia pro-MMPs 

w MMPs, jak też i ich aktywne formy [145, 149, 159]. 

Tkankowe inhibitory proteinaz obecne są w przestrzeniach 

międzykomórkowych, w osoczu krwi i w innych płynach ustrojowych. Dwa 

z nich TIMP1 i TIMP2 produkowane są w formie rozpuszczalnej oraz 

wykrywane w surowicy krwi a TIMP3 jest nie rozpuszczalny i związany 

z macierzą międzykomórkową [160]. 
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Głównym inhibitorem MMPs jest produkowana przez większość komórek 

glikoproteina o masie 30 kD - TIMP1. Drugim jest nieglikozylowana proteina, 

wytwarzana przez fibroblasty i komórki endotelialne - TIMP2, mająca zdolność 

wiązania z prożelatynazą A i kontrolująca jej aktywację. Ekspresja TIMP1 jest 

również regulowana przez cytokiny, głównie przez interleukinę 1 i TNFα a także 

TGFβ (ang. transforming growth factor β) , interleukiny 6 i 10 [148, 152, 161, 

162]. IL-1 indukuje syntezę metaloproteinaz i proteinaz serynowych, ale 

również hamuje syntezę TIMP1 [163, 164] Wpływ TNFα jest zbliżony do 

działania IL-1, a obie cytokiny działają synergistycznie, co potęguje ich efekt 

kataboliczny [165]. Nie wykazano natomiast podatności TIMP2 na działanie 

cytokin [162]. TIMP3 - nierozpuszczalny inhibitor regulowany jest przez 

czynniki pobudzające mitozę - między innymi przez czynnik wzrostu 

nowotworów β a hamowany przez TNFα. Ekspresja mRNA dla TIMP3 w skórze 

jest wykrywana tylko w mieszkach włosowych i komórkach otaczających 

gruczoły potowe [150]. 

Tkankowe inhibitory tworzą klasyczne niekowalentne wiązania, łącząc się 

w dwucząsteczkowe kompleksy z aktywną formą MMPs, czasem również 

z ich latentnymi prekursorami. Regulują one degradację macierzy 

zewnątrzkomórkowej zarówno przez eliminację proteinaz, jak i blokadę 

aktywacji MMPs [149].  

Zachwianie równowagi pomiędzy metaloproteinazami i ich inhibitorami 

często jest przyczyną destrukcji tkanek w różnych chorobach [149]. Badania 

wielu Autorów wskazują, że chociaż stężenia TIMPs w zajętych tkankach są 

podwyższone, nie kompensują one podwyższonej aktywności enzymów 

proteolitycznych [163, 166, 167]. 
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1.8. ROLA ADAMALIZYN W PATOGENEZIE PEMFIGOIDU 
PĘCHERZOWEGO I OPRYSZCZKOWATEGO ZAPALENIA 
SKÓRY 

Adamalizyny (ang. a disintegrin and metalloproteinases domein - ADAMs) 

podobnie jak metaloproteinazy należą do nadrodziny białek zależnych od cynku 

zwanych metyzynami. W oparciu o budowę metyzyny podzielone zostały 

na cztery odrębne podrodziny: astracyny, metaloproteinazy macierzy, 

adamalizyny i serralizyny (proteazy bakteryjne) [35, 168]. Prototypem białek 

tej grupy jest metaloproteinaza wyizolowana z jadu węża (ang. Snake Venom 

MetalloProteases - SVMP). Główną funkcją wszystkich białek z rodziny 

metaloproteinaz jest degradacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej, 

a zwłaszcza kolagenu. Zatrucie jadem węża prowadzi do krwotoku, który 

spowodowany jest zdolnością trawienia przez SVMP składników macierzy 

zewnątrzkomórkowej: naczyń, kolagenu typu IV, fibronektyny, lamininy, 

żelatyny. Do rozwoju martwicy tkanek dodatkowo przyczyniają się 

dezintegryny, białka hamujące agregację płytek krwi. SVMP występuje 

w formie nieaktywnej. Stan spoczynku utrzymywany jest dzięki proformie, 

której aktywacja następuje tak jak w przypadku MMP poprzez odcięcie 

w procesie proteolizy N-końcowego fragmentu białka - rozerwanie wiązania 

Zn-cysteina [169]. 

Jak dotąd zidentyfikowano niewiele ponad 30 białek należących do rodziny 

ADAMs. Białka te oznaczono zarówno u ssaków, jak i u niższych organizmów: 

Xenopus, Drosophila, Caenorhabditis elegans. Biologiczna rola tych białek 

poznana jest tylko w stosunku do kilku przedstawicieli z tej rodziny. Wiadomo, 

że odgrywają ważną rolę w interakcjach międzykomórkowych, procesach 

adhezji i fuzji komórek oraz procesach złuszczania białek z powierzchni 

komórkowych [35]. 

Ostatnie 15 lat to okres intensywnych badań nad adamalizynami. Od 1990 

roku kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o białku, w strukturze którego 

obecny jest obszar charakterystyczny dla metaloproteinaz oraz dezintegryn, 
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do dzisiaj poznano kolejnych 29 białek o podobnej budowie. Adamalizyny są 

rodziną przezbłonowych glikoprotein. Adamalizyny znane są również pod 

nazwą MCD (ang. metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein) [35, 170]. 

Adamalizyny są rodziną białek glikoproteinowych typu 1 związanych 

z błoną komórkową o wielkości w przybliżeniu 750 reszt aminokwasowych 

[169]. Budowa strukturalna tych białek jest wspólna dla całej rodziny 

i obejmuje: N-końcową sekwencję sygnałową, prodomenę metaloproteinazową, 

domenę dezintegrynową, region bogaty w cysteinę (zawierający powtórzenia 

sekwencji EGF), domenę przezbłonową i ogon cytoplazmatyczny. 

Interesujący jest fakt że spośród 30 znanych adamalizyn, jedynie 15 

wykazuje aktywność metaloproteinaz. Jest to ta grupa, która w swojej budowie 

posiada charakterystyczną dla metyzyn sekwencję HEXXH, która jest obszarem 

katalitycznym wiążącym cynk [170]. Charakterystyczne domeny przezbłonowe 

oraz cytoplazmatyczne, podobne w budowie do EGF, wskazują na 

prawdopodobną rolę tych enzymów w przyleganiu i interakcji pomiędzy 

poszczególnymi komórkami oraz komórkami a składowymi macierzy 

zewnątrzkomórkowej [171]. 

Najnowszą poznaną podrodziną ADAMs są białka w budowie których 

oprócz klasycznych domen dodatkowo pojawia się motyw trombospondyny 

i stąd ich nazwa ADAMTs. Od pozostałych przedstawicieli rodziny ADAMs 

różnią się dodatkowo brakiem domeny bogatej w cysteinę, domeny podobnej do 

EGF oraz domeny przezbłonowej i cytoplazmatycznej [35, 171]. 

Białka z rodziny ADAM zaangażowane są w wiele różnorakich procesów: 

odgrywają istotną rolę w procesie połączenia plemnika z komórką jajową, biorą 

udział w fuzji mioblastów, złuszczaniu z powierzchni komórek domen 

zewnętrznych białek, cytokin i ich receptorów, białek adhezyjnych. Tak duża 

różnorodność funkcji jakie pełnią adamalizyny wynika z ich złożonej budowy 

[35, 171]. 

Adamalizyny są białkami które łączą w sobie funkcję proteaz i białek 

adhezyjnych. Adhezyjna funkcja ADAMs przypisywana jest aktywności obszaru 

dezintegrynowego, który jest ligandem integryn, natomiast obszar 
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metaloproteinazowy odpowiada za tworzenie białkowych ektodomen. 

Mechanizmy molekularne leżące u podłoża innych procesów przebiegających 

przy współudziale ADAMs takich, jak na przykład fuzja mięśni pozostają 

do  dzisiaj nieznane. Interakcje międzykomórkowe oraz między macierzą 

a komórkami są ważne dla utrzymania prawidłowej homeostazy komórek 

i odgrywają istotną rolę w wielu procesach fizjologicznych (embriogeneza, 

rozwój) i patologicznych (przerzuty nowotworowe, AIDS). Zdolność zmian 

w ekspresji białek adhezyjnych i ich receptorów, zdolność regulacji 

wydzielanych białek, głównie metaloproteinaz jest istotna dla interakcji 

międzykomórkowych i odziaływaniu komórek z macierzą [35, 169-171]. 

Dowiedziono, że ADAMs są zaangażowane w prawidłowy rozwój skóry, 

poprzez katalizowanie reakcji odłączenia peptydów aminowych w procesie 

tworzenia kolagenu z prokolagenu. Obecność wyspecjalizowanych domen 

i podwójna rola ADAMs w procesach migracji, różnicowania i przylegania 

komórek wpływa na skład i zmiany zachodzące w macierzy 

zewnątrzkomórkowej a tym samym może być przyczyną nieprawidłowej 

degradacji białek i rozwoju procesu patologicznego w macierzy 

zewnątrzkomórkowej [172]. 

Wiele integralnych białek błonowych podlega proteolitycznemu 

odszczepianiu, co prowadzi do uwolnienia złuszczonych domen zewnętrznych 

do przestrzeni okołokomórkowej. Proces ten nazywany jest złuszczaniem 

i zachodzi po zewnętrznej stronie błony komórkowej prowadząc do wytworzenia 

rozpuszczalnych, aktywnych fizjologicznie białek. Proces złuszczania domen 

zewnętrznych wpływa na interakcje międzykomórkowe poprzez modulację 

środowiska otaczającego. Czynniki złuszczające ektodomeny należą do rodziny 

metaloproteinaz. Po aktywacji działają one w pobliżu błony komórkowej 

w przestrzeni zewnątrzkomórkowej [33]. Do białek złuszczanych z powierzchni 

komórek należą cząsteczki adhezyjne, GHMB (ang. growth hormon binding 

protein) cytokiny, czynniki wzrostu i ich receptory [172]. 

ADAM17 (ang. TNFα converting enzyme - TACE), ADAM9 i ADAM10 

ze względu na zdolność złuszczania białek z powierzchni komórkowych zwane 
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są czynnikami złuszczającymi. W tej grupie najlepiej poznaną adamalizyną 

jest ADAM17 - enzym konwertujący TNFα.  

ADAM17 jest dobrze poznanym enzymem odgrywającym kluczową rolę 

w procesie złuszczania z powierzchni komórki rozpuszczalnej formy TNFα, 

cytokiny biorącej udział w procesie zapalnym. ADAM17 ma zdolność 

złuszczania także wielu innych białek powierzchniowych: p75, TNFR, IL-1R-II, 

GHMB [168, 173]. Zwiększona ekspresja TACE obecna jest w komórkach 

zaangażowanych w procesy zapalne, jednakże mechanizm tej zwiększonej 

ekspresji jest dotąd nieznany [173]. 

Aktywność ADAMs jest regulowana poprzez występującą fizjologicznie 

grupę tkankowych inhibitorów metaloproteinaz macierzy TIMPs. Wykazano, że 

TIMP1 i TIMP3 wykazują aktywność hamujacą w stosunku do ADAM10 

natomiast inhibitorem TACE jest tylko TIMP3 [160, 173]. 

W dostępnej literaturze brak jest wcześniejszych doniesień na temat 

ekspresji i udziału adamalizyn, łączących w sobie cechy cząsteczek adhezyjnych 

i proteaz w procesie powstawania pęcherzy. Jednakże określenie w ostatnim 

czasie ich właściwości biochemicznych i dużego powinowactwa do elementów 

budujących błonę podstawną, przede wszystkim kolagenu XVII i VII, daje 

naukowe podstawy do rozważenia udziału tych białek w patogenezie zmian 

chorobowych w podnaskórkowych chorobach pęcherzowych.  

Rodzinę kolagenów przezbłonowych typu II tworzy kolagen XVII, XIII 

oraz ektodysplazma A. Są to białka naskórkowe z kolagenową domeną 

zewnętrzną sąsiadującą z integrynami na powierzchni keratynocytów warstwy 

podstawnej. Kolagen XVII, czyli cząsteczka BPAG2, jest najważniejszym 

autoantygenem pemfigoidu i jego złuszczanie jest procesem proteolizy i dotyczy 

odszczepienia fragmentu C-końcowego od domeny przezbłonowej 

prawdopodobnie bez regionu NC16a [174-176]. Schumann i wsp. wykazali, że 

obie cząsteczki są autoantygenami rozpoznawanymi przez przeciwciała IgA 

i IgG w różnych chorobach pęcherzowych skóry, a w niektórych przypadkach 

ektodomena jest preferowanym antygenem (linijna IgA dermatoza pęcherzowa 

i dziecięca przewlekła dermatoza pęcherzowa) [52]. 
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Badanie Franzke i wsp. [33] dotyczące uwalniania domeny zewnętrznej 

kolagenu XVII i zaangażowanych w ten proces enzymów, wykluczyło 

bezpośredni udział w procesie złuszczania kilku enzymów związanych 

z powierzchnią keratynocytów - furyny, MMP2, MMP9 i MT1-MMP. 

Wykazano że proces złuszczania nasilało działanie estrem forbolu a zmniejszało 

się pod wpływem TIMP3. Wyniki sugerują, że czynnikami złuszczającymi mogą 

być ADAMs. W badaniu w warunkach laboratoryjnych potwierdzono czynne 

zaangażowanie w proces złuszczania trzech przedstawicieli rodziny ADAMs: 

TACE, ADAM10 i ADAM9. Transfekcja cDNA tych adamalizyn prowadziła 

do nasilenia procesu złuszczania i odwrotnie brak TACE w komórkach 

prowadził do znacznej redukcji złuszczania. 

Do rozwoju zmian chorobowych w dermatitis herpetiformis konieczna jest 

aktywacja procesów zapalnych przez szereg czynników w tym: dodatkowy 

mediator procesu zapalnego np. IL-1 uwalniana w naskórku czy TNFα [34] 

lub zmieniona aktywność enzymów degradujących macierz. Najnowsze badania 

opisujące rodzinę adamalizyn wykazały, że jedna z adamalizyn – ADAM17, 

mająca cechy proteazy degradującej kolagen, uaktywnia cząsteczkę TNFα 

poprzez jej „złuszczenie” z powierzchni komórki. Celowym wydaje się 

ewentualne potwierdzenie równoczesnej podwyższonej ekspresji TNFα 

i ADAM17 w tkankach chorych na podnaskórkowe choroby pęcherzowe [35]. 

Wydzielanie adamalizyn w postaci nieaktywnej, aktywowanych przez 

różne enzymy pod wpływem cytokin, czynników wzrostu i zmiany składu 

macierzy, powoduje ich szybką odpowiedź na zmiany środowiska i czynniki 

patogenne. Badania in vitro wykazały, że aktywność ADAMs, podobnie jak 

innych MMPs jest pobudzana przez IL-1, co potwierdza możliwość indukcji 

wzrostu ekspresji tych specyficznych proteaz przez proces zapalny [177]. 

Wiele spośród białek, włączając cytokiny, czynniki wzrostu, jak i receptory 

dla nich oraz cząsteczki adhezyjne są syntetyzowane jako struktury 

przezbłonowe, złuszczane proteolitycznie z powierzchni komórek. Uwalnianie 

z powierzchni komórek rozpuszczalnych cytokin i czynników wzrostu zmienia 

ich biologiczną aktywność i powoduje modulację aktywności innych struktur. 
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Enzym ADAM17 uwalnia także poza TNFα, receptor dla tej cytokiny oraz 

dla  IL-6  i  L-selektynę [178].  

Badania ostatnich lat, przeprowadzone in vitro wskazują, że substratem 

dla ADAM17 oraz ADAM9 i ADAM10, syntetyzowanych jako nieaktywne 

cząsteczki w keratynocytach może być składnik hemidesmosomów – antygen 

BPAG2 (kolagen XVII) [33].  

Nieprawidłowa ekspresja adamalizyn lub brak ich inhibitorów, 

stymulowane przez kompleksy immunologiczne obecne w strukturach błony 

podstawnej mogą być odpowiedzialne za proces niszczenia włókien 

zakotwiczających i tworzenie pęcherza. Proces ten może wynikać z nadmiernej 

ekspresji adamalizyn czy też braku ich inhibitorów i dotyczy skóry zmienionej 

chorobowo, jak też pozornie zdrowej, ale z obecnością złogów immunoglobulin 

i dopełniacza. Istotne wydaje się być wskazanie prawdopodobnych czynników 

aktywujących ekspresję adamalizyn w okolicach chorobowo zmienionych 

i określenie możliwości terapeutycznego zastosowania ich inhibitorów.  

 

 

1.9. ROLA CZYNNIKÓW PROKOAGULACYJNYCH 
W PATOGENEZIE PEMFIGOIDU PĘCHERZOWEGO 
I OPRYSZCZKOWATEGO ZAPALENIA SKÓRY 

W dostępnej literaturze jest niewiele doniesień na temat ekspresji 

czynników prokoagulacyjnych, aktywujących nieprawidłowy proces koagulacji 

w procesie tworzenia pęcherzy. Jednakże określenie w ostatnim czasie 

dominującej roli eozynofilów w nacieku zapalnym w pemfigoidzie 

i stwierdzenie wydzielania przez nie prokoagulacyjnego czynnika tkankowego, 

daje naukowe podstawy do rozważenia udziału tego procesu w patogenezie 

zmian chorobowych w podnaskórkowych chorobach pęcherzowych. Badania 

ostatnich lat wskazują na zwiększone ryzyko zgonu z powodu powikłań 

zakrzepowych chorych z BP leczonych glikokortykosteroidami [179]. 

Potwierdzeneniem tych powikłań jest zwiększone stężenie d-dimerów 
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i protrombiny w surowicy pacjentów w aktywnym okresie choroby [180]. Stąd 

też ważne jest określenie roli czynników prokoagulacyjnych w destrukcji błony 

podstawnej w przebiegu pemfigoidu poprzez badanie aktywności eozynofilów 

i wydzielanych przez nie czynników w tkankach chorobowo zmienionych, 

skórze pozornie zdrowej, jak też w surowicy w aktywnym okresie choroby. 

Uzyskane dane mogą stanowić ważną wskazówkę terapeutyczną pozwalającą 

zmniejszyć wysoką śmiertelność wśród pacjentów z pemfigoidem leczonych 

glikokortykosteroidami a potwierdzającą nowy trend w leczeniu BP preparatami 

antyhistaminowymi, metotreksatem i immunomodulatorami. 

 

1.9.1. CZYNNIKI PREDYSPONUJĄCE DO WYSTĄPIENIA 

POWIKŁAŃ ZAKRZEPOWO-ZATOROWYCH W PRZEBIEGU 

PEMFIGOIDU 

W terapii pemfigoidu wykorzystuje się wiele leków działających na drodze 

różnych mechanizmów. Ze względu na zasadniczą rolę zjawisk 

autoimmunologicznych najczęściej stosowanymi lekami w terapii BP są 

glikokortykosteroidy (gks), podawane ogólnoustrojowo bądź miejscowo. Małe 

dawki glikokortykosteroidów zmniejszają stan zapalny, większe hamują także 

wytwarzanie przeciwciał. W części przypadków skuteczna okazuje się terapia 

skojarzona. Leczenie pemfigoidu wymaga dużego doświadczenia, ponieważ 

większość pacjentów to osoby w starszym wieku, często obciążone 

dodatkowymi schorzeniami. Zastosowana terapia może zaostrzyć przebieg 

chorób towarzyszących bądź przyczynić się do wystąpienia powikłań [1, 181]. 

 

1.9.2. WPŁYW ZAPALENIA NA UKŁAD KRZEPNIĘCIA 

W warunkach fizjologicznych istnieje stan równowagi pomiędzy procesami 

krzepnięcia i fibrynolizy, ale w stanach patologicznych równowaga ta może ulec 

zachwianiu. W pemfigoidzie występuje stan zapalny, który prawdopodobnie 

zaburza układ homeostazy oraz przesuwa go w kierunku prozakrzepowym. 

Badanie histopatologiczne chorobowo zmienionej skóry osób z BP wykazuje 
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obecność nasilonego nacieku zapalnego, złożonego przede wszystkim 

z limfocytów i eozynofilów. W swojej pracy, Rico i wsp. opisują przewagę 

limfocytów T o profilu cytokinowym Th2, uwalniających m.in. IL-4, IL-5, IL-13 

[182]. Interleukina 5, wytwarzana głównie przez limfocyty Th2, jest kluczowym 

czynnikiem różnicowania i aktywacji eozynofilów [182, 183]. Kolejnym 

czynnikiem odpowiedzialnym za aktywację eozynofilów jest eotaksyna. 

Opisywana substancja w powiązaniu z IL-5 wywołuje i nasila dojrzewanie oraz 

aktywację eozynofilów w szpiku kostnym. Receptor dla eotaksyny - CCR3, 

wykazuje selektywną ekspresję na limfocytach Th2. Z kolei cytokiny uwalniane 

przez komórki Th2 mogą w mechanizmie sprzężenia zwrotnego powodować 

wzrost stężenia tej chemokiny [184]. 

Eozynofile w odpowiedzi na wiele bodźców, m.in.: immunoglobuliny, 

składniki dopełniacza, IL-3, IL-5 wydzielają zawarte w nich białka. Jedną 

z protein jest białko kationowe eozynofilów. Podwyższone stężenie ECP 

powoduje wydłużenie czasu krzepnięcia, poza tym wykazuje antagonizm 

w stosunku do heparyny i streptokinazy [185]. Wpływ poszczególnych leków na 

wydzielanie ECP może być odmienny. Glikokortykosteroidy nie zatrzymują 

uwalniania tego białka [186], natomiast leki immunosupresyjne (m.in. 

cyklosporyna) hamują jego wydzielanie.  

Opisywane komórki zapalne są istotnym czynnikiem wpływającym 

na układ krzepnięcia organizmu. Eozynofile, dominujące komórki nacieku 

zapalnego w BP, są głównym wewnątrznaczyniowym źródłem prokoagulacyj-

nego czynnika tkankowego (ang. tissue factor, TF). TF to transbłonowa 

glikoproteina o masie cząsteczkowej 47 kD, w jej strukturze wyodrębniono 

trzy części: podbłonową, zawierającą 21 aminokwasów, przezbłonową 

zbudowaną z 23 aminokwasów oraz najdłuższą nadbłonową złożoną z 219 

aminokwasów, która może zostać oddzielona od komórki i przechodzić do krwi 

i płynów ustrojowych [187]. Czynnik tkankowy to podstawowy aktywator 

zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia. Jest komórkowym kofaktorem 

dla osoczowego czynnika VII. Po utworzeniu kompleksu z cz. VII aktywuje 

cz. IX i X. Aktywny cz. X z udziałem cz. V i jonów wapnia katalizuje konwersję 
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protrombiny do trombiny, która przekształca fibrynogen do fibryny i prowadzi 

do powstania zakrzepu [188].  

Ekspresja TF zależy przede wszystkim od IL-6. Pojedyncze badania 

dowodzą, że zahamowanie produkcji tej interleukiny całkowicie blokuje zależną 

od czynnika tkankowego aktywację trombiny, podczas gdy inhibicja innych 

prozapalnych cytokin nie wywołuje takiego efektu [189]. TF oprócz dobrze 

udokumentowanych właściwości prozakrzepowych odgrywa także istotną rolę 

w procesie zapalnym. Konstytutywna ekspresja czynnika tkankowego występuje 

na fibroblastach i komórkach nabłonka, natomiast w monocytach i makrofagach 

ekspresja TF indukowana jest m.in. przez kompleksy antygen-przeciwciało, 

produkty aktywacji dopełniacza, lipopolisacharydy białkowe oraz cytokiny 

zapalne [190]. Czynnik tkankowy odgrywa także istotną rolę w chorobach 

nowotworowych. Komórki neoplastyczne wytwarzają w sposób ciągły 

i niekontrolowany duże ilości TF, co przyczynia się do neowaskulartyzacji, 

tworzenia przerzutów oraz występowania częstych powikłań zakrzepowo-

zatorowych [191, 192]. 

Marzano i wsp. [179, 180] w swoich badaniach oceniali rolę eozynofilów 

w procesie zapalnym u pacjentów z pemfigoidem. W uzyskanych wynikach 

u osób z BP eozynofile stanowiły 11 do 19% wszystkich komórek układu 

białokrwinkowego. Eozynofilii towarzyszyło podwyższone stężenie markera 

ECP. Badanie czynnika tkankowego w osoczu pacjentów z pemfigoidem 

w przeciwieństwie do grupy zdrowych ochotników było podwyższone. 

Ekspresja TF u osób z innymi zapalnymi chorobami skóry: łuszczycą, 

atopowym zapaleniem skóry a także pęcherzycą, była nieobecna. Ponadto 

zarówno w surowicy, jak i płynie pęcherzowym pacjentów z BP w aktywnym 

okresie choroby odnotowano podwyższone stężenie fragmentu protrombiny 

F1+2. W trakcie remisji natomiast stężenie badanych markerów aktywacji 

układu krzepnięcia było w normie. Stężenie fragmentu protrombiny F1+2 

koreluje ze stężeniem immunoglobulin skierowanych przeciwko antygenowi 

BP180 [179, 180]. 

 



A. Żebrowska 

 60

1.9.3. GLIKOKORTYKOSTEROIDY A UKŁAD HOMEOSTAZY 

Glikokortykosteroidy, podstawowa grupa leków stosowana w terapii 

pemfigoidu, ma szczególnie duży wpływ na układ homeostazy. Prozakrzepowe 

działanie tych leków wynika z jednej strony z bezpośredniego wpływu na układ 

krzepnięcia, z drugiej zaś jest wtórne do zaburzeń metabolicznych. Dotychczas 

opublikowane badania wykazały, iż nawet krótkotrwała glikokortyko-

steroidoterapia, zastosowana u zdrowych ochotników, wywiera znamienny 

wpływ na układ krzepnięcia. Po 5 dniowym leczeniu preparatami zawierającymi 

steroidy zaobserwowano wzrost stężenia osoczowych czynników krzepnięcia, 

takich jak: VII, VIII, XI, von Willebranda (vWF) oraz fibrynogen. 

Z kolei zastosowanie glikokortykosteroidów podczas nasilonego stanu 

zapalnego powoduje znaczny wzrost stężenia PAI-1 (ang. plasminogen activator 

inhibitor-1), natomiast stężenie vWF i fibrynogenu obniża się [193, 194]. 

Zwiększone dawki glikokortykosteroidów sprzyjają także występowaniu 

hiperhomocysteinemii. Homocysteina jest niezależnym czynnikiem 

prozakrzepowym zwiększającym ekspresję czynnika tkankowego oraz 

aktywację cz.V, hamuje ponadto aktywność dysmutazy ponadtlenkowej, 

co prowadzi do uszkodzenia śródbłonka. Uszkodzenie śródbłonka wiąże się 

z nasileniem homesotazy pierwotnej, pobudzeniem osoczowego toru 

krzepnięcia, zahamowaniem fibrynolizy oraz zmniejszeniem aktywności 

naturalnego układu antykoagulacyjnego [195]. Kolejnym czynnikiem 

zwiększającym ryzyko incydentów zakrzepowych są towarzyszące długotrwałej 

glikokortykosteroidoterapii powikłania metaboliczne, m.in.: insulinooporność 

z wtórną hiperinsulinemią oraz hiperglikemia. Liczne prace przedstawiają 

wpływ hiperinsulinemii na parametry układu homeostazy. U pacjentów 

z hiperinsulinemią zaobserwowano podwyższone stężenie fibrynogenu, 

fragmentu protrombiny F1+2 oraz innych czynników krzepnięcia: VII, VIII, IX, 

X, XIII i vWF. Ponadto, udowodniono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem 

cz.VII, vWF i fibrynogenu a stężeniem insuliny w surowicy. Wykazano także, 

że hiperinsulinemia zwiększa ekspresję genu dla czynnika tkankowego [196]. 
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1.9.4. POWIKŁANIA ZAKRZEPOWO-ZATOROWE  

W PRZEBIEGU PEMFIGOIDU PĘCHERZOWEGO 

Najistotniejsze, z klinicznego punku widzenia, jest zwiększenie ryzyka 

wystąpienia powikłań u osób z zaburzeniem równowagi homeostazy. Badanie 

przeprowadzone przez Marzano i wsp. wykazało u chorych z BP w ciągu 4 lat 

obserwacji obecność powikłań związanych z przesunięciem układu krzepnięcia 

w kierunku prozakrzepowym aż u 50% pacjentów. W grupie badanych 

zakrzepica żylna występowała u 8% pacjentów w ciągu roku [180]. Inni badacze 

potwierdzają, iż ryzyko wystąpienia zatorowości płucnej i zapalenia płuc jest 

trzykrotnie wyższe u osób z BP w porównaniu do populacji ogólnej, 

z uwzględnieniem kryterium wieku i płci. Nie odnotowano natomiast wzrostu 

częstości występowania zawału mięśnia sercowego oraz sepsy w badanej grupie 

[197]. Kolejne doniesienia wskazują, że śmiertelność w określonej grupie 

wiekowej u pacjentów z pemfigoidem jest dwukrotnie wyższa w stosunku 

do ogółu społeczeństwa [198]. 
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2. ZAŁOŻENIA I CELE PRACY 

 

Podnaskórkowe choroby pęcherzowe zostały opisane i sklasyfikowane 

kilkadziesiąt lat temu. Początkowo ich podziału dokonano w oparciu o obraz 

kliniczny. Na przestrzeni lat, wprowadzenie nowych metod badawczych 

umożliwiło wykazanie autoimmunologicznego charakteru tych chorób. Pomimo 

jednak uzyskania wielu nowych danych dotyczących patogenezy, mechanizm 

ich rozwoju nie został w pełni poznany. Stąd badania ostatnich lat 

ukierunkowane są z jednej strony na poszerzenie wiedzy na temat przyczyn 

indukcji zjawisk immunologicznych, z drugiej zaś na wykazanie ich zależności 

od aktywności procesu chorobowego. 

W autoimmunologicznych podnaskórkowych pęcherzowych chorobach 

skóry, w tym w pemfigoidzie i opryszczkowatym zapaleniu skóry, wykazano 

wpływ zaburzeń ekspresji niektórych cytokin, zwłaszcza prozapalnych 

i składników dopełniacza na rozwój nacieków zapalnych oraz formowanie 

pęcherzy podnaskórkowych. Zjawiska te są przyczyną aktywacji cząsteczek 

adhezyjnych i kolejnych mediatorów zapalnych, takich jak chemokiny, 

neuropeptydy oraz enzymów proteolitycznych. Najnowsze badania 

eksperymentalne wykazały również, że procesy te mogą także aktywować 

czynniki prokoagulacyjne powodujące rozwój zakrzepów, będących najczęstszą 

przyczyną powikłań u chorych z BP. 

 

 Stąd też celem pracy było: 

1. Określenie roli składników sieci cytokinowej, takich jak cząsteczki 

adhezyjne, chemokiny, neuropeptydy oraz markery aktywacji 

eozynofilów i mastocytów w powstawaniu zamian skórnych 

w pemfigoidzie i opryszczkowatym zapaleniu skóry. 
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2. Określenie roli wybranych enzymów proteolitycznych: metaloproteinaz 

i adamalizyn oraz ich tkankowych inhibitorów w procesie rozwoju 

pęcherzy podnaskórkowych. 

3. Ocena aktywności czynników prokoagulacyjnych i wywołanej przez nie 

destrukcji błony podstawnej w pemfigoidzie i opryszczkowatym 

zapaleniu skóry. 

4. Wskazanie parametrów układu krzepnięcia przydatnych w zapobieganiu 

powikłań leczenia u chorych na BP. 
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3. MATERIAŁ I METODY 

 

3.1. MATERIAŁ  

3.1.1. CHARAKTERYSTYKA KLINICZNA CHORYCH 

Grupę badaną stanowiło 61 osób w tym: 27 pacjentów z BP (15 kobiet 

i 12 mężczyzn, w wieku od 58 do 84 lat, średnio - 68,5) oraz 14 chorych na DH 

(sześć kobiet i ośmiu mężczyzn, w wieku od 18 do 70 lat, średnio – 49, 78) 

w aktywnym okresie choroby. Grupę porównawczą stanowiło 20 osób zdrowych 

(pięć kobiet i pięciu mężczyzn, w wieku od 50-80 lat, średnio – 71,6 dla chorych 

z BP oraz sześć kobiet i czterech mężczyzn w wieku od 19-49 lat,  

średnio – 42 lata dla chorych z DH).  

Na wykonanie wszystkich badań uzyskano zgody Komisji Etyki 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (adhezyny i chemokiny: RNN/132/07/KB, 

neuropeptydy: RNN/145/09/KB, metaloproteinazy i adamalizyny oraz czynniki 

prokoagulacyjne: RNN/93/03/KE). 

U 22/27 pacjentów z BP zmiany skórne miały charakter pęcherzy o dobrze 

napietej pokrywie, pęcherzyków i swędzących grudek, u 5 pozostałych 

obserwowano tylko zmiany rumieniowo-grudkowe. Większość chorych 

zgłaszało świąd skóry (24/27). 

U 12/14 chorych na DH stwierdzono zmiany skórne o charakterze 

pęcherzyków i grudek o układzie opryszczkowatym, u pozostałych chorych z tej 

grupy obecne były jedynie rumienie i grudki. Wszyscy chorzy zgłaszali 

uporczywy świąd. 

Rozpoznanie DH i BP ustalono na podstawie wywiadu, obrazu klinicznego 

oraz badań histopatologicznego i immunologicznych (IIF i DIF). U chorych 

z BP wykonano ponadto badanie matodą splitu skórnego wg Gammona 

w modyfikacji Kowalewskiego [13]. 
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Od wszystkich chorych z grupy badanej i osób zdrowych z grupy 

porównawczej pobierano kilkakrotnie krew w ilości 10 mL z żyły odłokciowej 

do jednorazowych probówek. Próbki następnie były wirowane z prędkością 

2500 obrotów na minutę przez 10 min., w celu oddzielenia surowicy. 

Uzyskaną  surowicę przenoszono do probówek typu eppendorf i zamrażano 

w temperaturze -20ºC. Surowica była przechowywana w tej temperaturze 

do  momentu wykonania oznaczeń. Pobierano także krew do probówek 

z  cytrynianem sodu do oznaczeń koagulologicznych. 

Wycinki skóry do badań histopatologicznych pobierano ze zmian 

chorobowo zmienionych w grupie badanej a u osób zdrowych ze skóry okolic 

karku. Skrawki parafinowe posłużyły do sporządzenia rutynowych preparatów 

barwionych hematoksyliną i eozyną oraz do badań immunohistochemicznych. 

Do badań immunopatologicznych pobierano wycinki skóry z okolic zmian 

chorobowych. 

 

3.1.2. DIAGNOSTYKA IMMUNOLOGICZNA CHORYCH  

NA PEMFIGOID 

U chorych na BP oznaczono miano przeciwciał skierowanych przeciwko 

BMZ oraz przeciwko cząsteczce NC16a. 

 

Oznaczenia przeciwciał skierowanych przeciwko błonie podstawnej na przełyku 

małpy metodą immunofluorescencji pośredniej 

Materiał do badań stanowiły surowice lub osocza pobrane ze 

standardowymi procedurami. Szkiełko z nałożonym substratem inkubowano 

przez 30 minut w temperaturze pokojowej (15-30°C) w wilgotnej komorze. 

Po inkubacji spłukano szkiełko buforem PBS, następnie wypłukano szkiełko 

w naczyniu z buforem przez 5 minut. Po płukaniu naniesiono odpowiednie 

znakowane przeciwciało i inkubowano szkiełko przez 30 minut zachowując 

warunki inkubacji. Wysuszony i wypłukany preparat przykryto szkiełkiem 

nakrywkowym. 
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Oznaczenia stężenia przeciwciał skierowanych przeciwko NC16a metodą 

immunoenzymatyczną  

Testy wykonywano na gotowym zestawie do ELISA MBL, Nagoya, Japan, 

w oparciu o protokół zalecany przez producenta. Stężenia przeciwciał 

odczytywano w odniesieniu do krzywych wzorcowych. 

 
3.1.3. DIAGNOSTYKA IMMUNOLOGICZNA CHORYCH  

NA OPRYSZCZKOWATE ZAPALENIE SKÓRY 

U chorych na DH oznaczono miano przeciwciał skierowanych przeciwko 

endomysium mięśni gładkich metodą IIF oraz przeciwko transglutaminazie 

tkankowej. 

 

Oznaczanie przeciwciał skierowanych przeciwko endomysium mięśni gładkich 

(IgA EmA) oznaczane na przełyku małpy metodą immunofluorescencji 

pośredniej 

W otrzymanych próbkach surowicy oznaczano stężenie przeciwciał 

skierowanych przeciwko endomysium mięśni gładkich (IgA EmA) za pomocą 

metody immunoflurescencji pośredniej używając jako substratu przełyku małpy 

(Viro-Immune Labor-Diagnostika GMBH). Materiał do badań stanowiły 

surowice lub osocza pobrane ze standardowymi procedurami. 

Rozcieńczoną surowicę badaną (od 1:5 do 1:640) i surowicę kontrolną, 

pipetowano w ilości 20 µL i do odpowiednich dołków. Inkubowano przez 

30 minut w temperaturze pokojowej w ciemności na tacce inkubacyjnej. 

Po inkubacji przemywano buforem myjącym (preparat PBS) a następnie 

pozostawiono na 15 minut w buforze. Po ułożeniu preparatów na tacce 

inkubacyjnej pokrywano każdy dołek koniugatem FITC. Inkubowano przez 

30 minut w temperaturze pokojowej w ciemności. Po inkubacji preparat 

przemywano buforem myjącym. Dodawano 4 krople barwnika Evans Blue 

na 150 mL buforu myjącego i pokrywano preparat. Po nałożeniu szkiełka 

nakrywkowego preparat oglądano pod mikroskopem fluorescencyjnym 

Olympus BX 40. 
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Oznaczenia stężenia przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie 

tkankowej (tTG) metodą immunoenzymatyczną 

Testy wykonywano na gotowym zestawie do ELISA Celikey firmy 

„Pharmacia & Upjohn”, w oparciu o protokół zalecany przez producenta. 

Stężenia przeciwciał odczytywano w odniesieniu do krzywych wzorcowych. 

 

 
3.2. METODY 

3.2.1. BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKSPRESJI 

CZĄSTECZEK ADHEZYJNYCH 

Do określenia ekspresji badanych adhezyn zastosowano metodę 

immunohistochemiczną. Skrawki parafinowe posłużyły do sporządzenia 

rutynowych preparatów barwionych hematoksyliną i eozyną oraz do badań 

immunohistochemicznych w systemie detekcyjnym DAKO EnVision według 

metody immunoperoksydazowej, z użyciem następujących pierwotnych 

przeciwciał monoklonalnych: CD29 (β1 rodzina), CD61 (GPIII) (β3 rodzina), 

CD104 (β4 rodzina) CD 62E (E-selectin), CD62L (L-selectin), firmy 

Novocastra. 

W celu odzyskania antygenowości tkanki i otworzenia drogi dla przeciwciał 

stosowano następujące procedury: CD62E skrawki podgrzewano w 0,001M 

buforze wersenianowym (EDTA) o pH 8,0, w łaźni wodnej o temperaturze 95°C 

przez 30 min., dla CD62L skrawki gotowano w 0,001M buforze 

wersenianowym (EDTA) o pH 8,0 w kuchence mikrofalowej przy poziomie 

mocy 700W przez 15 min., dla CD29 skrawki sześciokrotnie podgrzewano 

w 0,01M buforze cytrynianowym o pH 6,0, w kuchence mikrofalowej przy 

następujących poziomach mocy 150W, 350W, 450W, 650W, dla CD61 i CD104 

skrawki podgrzewano w DAKO Target Retrieval Solution, w łaźni wodnej 

o temperaturze 95°C przez 30 min. Po ostudzeniu skrawki płukano w 0,05 M 

buforze TRIS (TBS) o ph 7,6 przez 5 min. Następnie poddawano je 
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60 minutowej inkubacji, w temperaturze pokojowej, w komorze wilgotnej, 

z odpowiednio rozcieńczonymi przeciwciałami: CD 62E (E-selectin) 1:50, 

CD62L (L-selectin) 1:50, CD29 1:40, CD61 (GPIII) 1:25, CD104 1:50. 

Po inkubacji, płukano skrawki w buforze TBS i stosowano dwuetapowy system 

wizualizacji DAKO EnVision, aby uwidocznić reakcję antygen–przeciwciało. 

Pierwszy etap reakcji polega na 30 minutowej inkubacji w w/w warunkach 

z polimerem znakowanym peroksydazą i związanym z wtórnymi, 

kozimi przeciwciałami skierowanymi przeciwko użytym przeciwciałom 

monoklonalnym (mysim). Ostatni etap detekcji to reakcja enzymatyczna, 

w której przy zastosowaniu substratu dla peroksydazy - tetrachlorku 

3,3`diaminobenzydyny (DAB) powstał barwny produkt. Po uzyskaniu 

pozytywnej reakcji immunohistochemicznej podbarwiano jądra komórkowe 

hematoksyliną Meyera, a następnie odwadniano skrawki w szeregu alkoholi 

o rosnących stężeniach i przeprowadzano przez szereg acetonów i ksylenów. 

Tak przygotowane zatapiano w balsamie kanadyjskim. 

 

3.2.2. BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE 

I IMMUNOENZYMATYCZNE EKSPRESJI WYBRANYCH 

CHEMOKIN I ICH RECEPTORÓW 

Metodyka badania immunohistochemicznego 

Do określenia ekspresji badanych białek zastosowano metodę immuno-

histochemiczną. Skrawki parafinowe (3-4 µm) posłużyły do sporządzenia 

rutynowych preparatów barwionych hematoksyliną i eozyną oraz do badań 

immunohistochemicznych w systemie detekcyjnym DAKO EnVision 

wg metody immunoperoksydazowej, z użyciem następujących pierwotnych 

przeciwciał monoklonalnych: anty eotaksyna, TARC, MCP-1, CCR-1, CXCR-1, 

CXCR-2 firmy R&D (United Kingdom).  

W celu odzyskania antygenowości tkanki i otworzenia drogi dla przeciwciał 

stosowano procedury zgodne z zaleceniami producenta. Po 60 min inkubacji 

w temperaturze pokojowej 2-krotnie płukano skrawki w buforze TRIS 
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i stosowano 2-etapowy system wizualizacji DAKO EnVision, aby uwidocznić 

reakcję antygen–przeciwciało. Pierwszy etap reakcji to inkubacja z polimerem 

znakowanym peroksydazą i związanym z wtórnymi, kozimi przeciwciałami 

skierowanymi przeciwko użytym przeciwciałom monoklonalnym (mysim). 

Ostatni etap detekcji to reakcja enzymatyczna, w której przy zastosowaniu 

substratu dla peroksydazy – tetrachlorku 3,3’diaminobenzydyny (DAB) – 

powstaje barwny produkt. Po uzyskaniu pozytywnej reakcji 

immunohistochemicznej podbarwiano jądra komórkowe hematoksyliną Meyera, 

a następnie odwadniano skrawki w szeregu alkoholi o rosnących stężeniach 

przeprowadzano przez szereg acetonów i ksylenów. Tak przygotowane 

zatapiano w balsamie kanadyjskim. 

 

Badanie metodą immunoenzymatyczną 

Stężenie TARC, MCP-1, eotaksyny w surowicy określono za pomocą 

metody ELISA (R&D, United Kingdom). Testy wykonywano na gotowych 

zestawach do ELISA, w oparciu o protokoły zalecane przez producenta. 

Stężenia przeciwciał odczytywano w odniesieniu do krzywych wzorcowych. 

 

3.2.3. BADANIA MARKERÓW EOZYNOFILÓW I MASTOCYTÓW  

Oznaczanie markerów ziaren i mediatorów generowanych aktywacji 

eozynofilów: 

• ECP (białko kationowe eozynofilów) – ELISA Kit for Human Ribonuclease 

A3 (RNASE3) (Eosinophil Cationic Protein) firma Uscn Life Science; 

• PAF ELISA Kit for Human Platelet Activating Factor (PAF) firmy Uscn 

Life Science 

 

Oznaczanie mediatorów preformowanych i generowanych aktywacji 

mastocytów: 

• Tryptaza, ELISA Kit for Human Tryptase (TPS) firmy Uscn Life Science 
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• Chymaza ELISA Kit for Human Chymase 1, Mast Cell (CMA1) firmy 

Uscn Life Science 

• TNFα Human TNFα -ELISA Kit firmy Gen-Probe Diaclone  

• IL-4 Human IL-4 ELISA Kit firmy Gen-Probe Diaclone  

Testy wykonywano na gotowych zestawach do ELISA, w oparciu 

o protokoły zalecane przez producenta. Stężenia przeciwciał odczytywano 

w odniesieniu do krzywych wzorcowych. 

 

3.2.4. BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE EKSPRESJI 

NEUROPEPTYDÓW 

Badanie immunohistochemiczne 

Skrawki parafinowe (3-4 µm) posłużyły do sporządzenia rutynowych 

preparatów barwionych hematoksyliną i eozyną oraz do badań 

immunohistochemicznych w systemie detekcyjnym DAKO EnVision, z użyciem 

następujących pierwotnych przeciwciał monoklonalnych: anty Neurokinin B 

Receptor antibody (Abcam Cambridge UK; ab13397; dilution: 1:200), 

anty Endothelin B Receptor (Abcam Cambridge UK, ab65972; dilution 1:250), 

anty CGRP (Abcam Cambridge UK, ab43873, dilution 1:400), 

anty Corticotropin Releasing Factor (Abcam Cambridge UK, ab35748, dilution 

1:200) and anty Substance P (Abcam Cambridge UK, ab14184, dilution 1:800). 

W celu odzyskania antygenowości tkanki i otworzenia drogi dla przeciwciał 

stosowano procedury zgodne z zaleceniami producenta. Po 60 min inkubacji 

w temperaturze pokojowej płukano skrawki w buforze TRIS i stosowano 

2-etapowy system wizualizacji DakoCytomation, Denmark, aby uwidocznić 

reakcję antygen – przeciwciało. Pierwszy etap reakcji polegał na inkubacji 

w powyższych warunkach z polimerem znakowanym peroksydazą i związanym 

z wtórnymi, przeciwciałami skierowanymi przeciwko użytym przeciwciałom 

monoklonalnym. Ostatni etap detekcji to reakcja enzymatyczna, w której przy 

zastosowaniu substratu dla peroksydazy – tetrachlorku 3,3’diaminobenzydyny 

(DAB) (DakoCytomation, Denmark) – powstał barwny produkt. 
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3.2.5. BADANIA IMMUNOHISTOCHEMICZNE 

I IMMUNOENZYMATYCZNE EKSPRESJI 

METALOPROTEINAZ I ICH INHIBITORÓW 

Badanie immunohistochemiczne 

Skrawki parafinowe posłużyły do sporządzenia rutynowych preparatów 

barwionych hematoksyliną i eozyną oraz do badań immunohistochemicznych 

w systemie detekcyjnym DAKO EnVision według metody immuno-

peroksydazowej, z użyciem następujących pierwotnych przeciwciał 

monoklonalnych: Matrix Metalloproteinase 1 (MMP1), Matrix 

Metalloproteinase 2 (MMP2), Matrix Metalloproteinase 9 (MMP9), Matrix 

Metalloproteinase 10 (MMP10), Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinase 1 

(TIMP1), Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinase 2 (TIMP2), Tissue 

Inhibitor of Matrix Metalloproteinase 3 (TIMP 3) firmy Novocastra.  

W celu odzyskania antygenowości tkanki i otworzenia drogi dla przeciwciał 

stosowano następujące procedury: dla MMP2 skrawki podgrzewano w 0,001M 

buforze wersenianowym (EDTA) o ph 8,0, w łaźni wodnej o temperaturze 95°C 

przez 30 min., dla TIMP1 skrawki gotowano w 0,001M buforze wersenianowym 

(EDTA) o ph 8,0 w kuchence mikrofalowej przy poziomie mocy 700W 

przez 15 min., dla MMP1, MMP9, MMP10, TIMP2, TIMP3 skrawki 

podgrzewano w DAKO Target Retrieval Solution, w łaźni wodnej 

o temperaturze 95 °C przez 30 min. Po ostudzeniu skrawki płukano w 0,05 M 

buforze TRIS (TBS) o ph 7,6 przez 5 min. Następnie poddawano je 

60 minutowej inkubacji, w temperaturze pokojowej, w komorze wilgotnej, 

z odpowiednio rozcieńczonymi przeciwciałami: Matrix Metalloproteinase 1 

(MMP1) 1:10, Matrix Metalloproteinase 2 (MMP2) 1:40, Matrix 

Metalloproteinase 9 (MMP9) 1:40, Matrix Metalloproteinase 10 (MMP10) 

1:200, Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinase 1 (TIMP1) 1:200, Tissue 

Inhibitor of Matrix Metalloproteinase 2 (TIMP2) 1:25, Tissue Inhibitor 

of Matrix Metalloproteinase 3 (TIMP 3) 1:50. Po inkubacji, płukano skrawki 

w buforze TBS i stosowano dwuetapowy system wizualizacji DAKO EnVision, 
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aby uwidocznić reakcję antygen–przeciwciało. Pierwszy etap reakcji polega na 

30 minutowej inkubacji w w/w warunkach z polimerem znakowanym 

peroksydazą i związanym z wtórnymi, kozimi przeciwciałami skierowanymi 

przeciwko użytym przeciwciałom monoklonalnym (mysim). Ostatni etap 

detekcji jest przykładem reakcji enzymatycznej, w której przy zastosowaniu 

substratu dla peroksydazy (DAB) powstał barwny produkt. Po uzyskaniu 

pozytywnej reakcji immunohistochemicznej podbarwiano jądra komórkowe 

hematoksyliną Meyera a następnie odwadniano skrawki w szeregu alkoholi 

o rosnących stężeniach i przeprowadzano przez szereg acetonów i ksylenów. 

Tak przygotowane zatapiano w balsamie kanadyjskim. 

 

Badanie immunoenzymatyczne 

We wszystkich próbkach surowicy oceniano stężenie przeciwciał 

skierowanych przeciwko wybranym enzymom: MMP1, MMP2, MMP9 i TIMP2 

metodą ELISA (Quantikine, R&D Systems). Testy wykonywano na gotowych 

zestawach do ELISA, w oparciu o protokoły zalecane przez producenta. 

Stężenia przeciwciał odczytywano w odniesieniu do krzywych wzorcowych.  

 

3.2.6. BADANIA EKSPRESJI ADAMALIZYN 

Badanie immunohistochemiczne 

Skrawki parafinowe posłużyły do sporządzenia rutynowych preparatów 

barwionych hematoksyliną i eozyną (H+E) oraz do badań immuno-

histochemicznych w systemie detekcyjnym DAKO EnVision według 

metody immunoperoksydazowej, z użyciem następujących pierwotnych 

przeciwciał monoklonalnych: anty-ADAM8, anty-ADAM10, anty-ADAM15, 

anty-ADAM17 (TACE) (R&D Systems, Minneapolis, MN) oraz anty TNFα 

(R&D Systems, Minneapolis, MN). 

W celu odzyskania antygenowości tkanki i otworzenia drogi dla przeciwciał 

stosowano następujące procedury dla ADAM8, ADAM10, ADAM15, ADAM17 

(TACE) skrawki podgrzewano w łaźni (DAKO Target Retrieval Solution) 
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wodnej, a po ostudzeniu skrawki płukano w 0,05 M buforze TRIS (TBS) 

o  pH  7,6 przez 5 min. Następnie poddawano je 60 minutowej inkubacji, 

w  temperaturze pokojowej, w komorze wilgotnej, z odpowiednio 

rozcieńczonymi przeciwciałami: anty-ADAM8, anty-ADAM10, anty-ADAM15, 

anty-ADAM17 (TACE) (R&D Systems, Minneapolis, MN) 1:50. Po inkubacji, 

płukano skrawki w buforze TBS i stosowano dwuetapowy system wizualizacji 

DAKO EnVision, aby uwidocznić reakcję antygen – przeciwciało. Pierwszy etap 

reakcji polega na 30 minutowej inkubacji w w/w warunkach z polimerem 

znakowanym peroksydazą i związanym z wtórnymi, kozimi przeciwciałami 

skierowanymi przeciwko użytym przeciwciałom monoklonalnym. Ostatni etap 

detekcji przy zastosowaniu substratu dla peroksydazy - tetrachlorku 

3,3`diaminobenzydyny (DAB) daje barwny produkt. Po uzyskaniu pozytywnej 

reakcji immuno-histochemicznej podbarwiano jądra komórkowe hematoksyliną 

Meyera, a następnie odwadniano skrawki w szeregu alkoholi o rosnących 

stężeniach (70%, 80%, 96%) i przeprowadzano przez szereg acetonów 

i ksylenów. Tak przygotowane zatapiano w balsamie kanadyjskim. 

 

Badanie hybrydyzacji in situ 

Ekspresja ADAM8, ADAM10, ADAM15, ADAM17 (TACE) o istotnie 

zwiększonej ekspresji w tkankach (ocenionej techniką immunohistochemii) 

została potwierdzona metodą hybrydyzacji in situ. Sondy do hybrydyzacji 

zostały przygotowane jako oligonukleotydy (o długości 28-38 zasad) 

zawierające znakowane biotyną UTP. Szkiełka do hybrydyzacji zostały 

oczyszczone z RNAz i DNAz a następnie pokryte odczynnikiem Vectorbond. 

Sondy do hybrydyzacji zostały przygotowane jako oligonukleotydy (o długości 

28-38 zasad) zawierające znakowane biotyną UTP. Szkiełka do hybrydyzacji 

zostały oczyszczone z RNAz i DNAz a następnie pokryte odczynnikiem 

Vectorbond. Skrawki z bloczków parafinowych zostały wykrojone przy użyciu 

mikrotomu, oczyszczone ksylenem i metanolem, a następnie odwodnione 

w szeregu alkoholowym i wysuszone w powietrzu. Po nałożeniu sondy były 

inkubowane w temperaturze 55°C. Po trzykrotnym płukaniu w SSC i PBS 
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na szkiełka zostały nałożone mysie monoklonalne przeciwciała przeciwko 

biotynie. Po trzykrotnym płukaniu w TBS, preparaty były eksponowane 

na końskie przeciwciała przeciwko mysiemu IgG znakowane biotyną. 

Po trzykrotnym płukaniu w TBS, preparaty były eksponowane na końskie 

przeciwciała przeciwko biotynie. Po trzykrotnym płukaniu w TBS, preparaty 

były ponownie eksponowane na końskie przeciwciała przeciwko mysiemu IgG 

znakowane biotyną a po trzykrotnym płukaniu w TBS inkubowane w stężeniu 

1:10 z roztworem streptawidyny związanej z peroksydazą. Po dwukrotnym 

płukaniu w TBS reakcja barwna została wywołana roztworem substratu. 

Po płukaniu szkiełka zostały dobarwiane hematoksyliną. Preparaty były 

oceniane w mikroskopie świetlnym sprzężonym z komputerowym systemem 

analizy obrazu. 

 

Badanie metodą immunoblotu 

Materiał z biopsji został poddany homogenizacji i lizie (0,5 mL bufor 

zawierający 50 mM Hepes (pH 8.0), 1 µM EDTA, 1 mM EGTA, 100 µM 

leupeptin, 1 mM dithiothreitol, 10 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, 0,5 mM 

soybean trypsin inhibitor, 15 mM aprotinin, i 0,25% Triton X-100) (Pierce, 

Rockford, IL, USA) a uzyskane 20 g białka z lizatu komórkowego poddane 

zostały elektroforezie w denaturującym 8-20% żelu akrylamidowym (Bis-Tris 

gels Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Transfer na membranę nitrocelulozową 

został wykonany przez 16h przy napięciu 5 V. Do uwidocznienia białek zostały 

wykorzystane przeciwciała zastosowane uprzednio w immunohistochemii 

w rozcieńczeniu 1:500 anty-ADAM8, 1:1000 anty ADAM15, 1:500 anty-TACE 

(ectodemein) i 1:500 anty-TACE/ADAM17 (1: 500 anty-ADAM10 antibody 

(R&D Systems, Minneapolis, MN) (inkubacja przez noc 4ºC). Inkubacja 

z przeciwciałem znakowanym HRP miała miejsce przez 1h w temp pokojowej 

(Jackson ImmunoResearch Laboratory, Inc., West Grove, PA). Do obrazowania 

wyników badania metodą Western blotting użyto Western blotting detection 

system (Amersham Biosciences, Amersham, UK) i Eastman Kodak MR 

radiographic film. 
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3.2.7. BADANIA CZYNNIKÓW PROKOAGULACYJNYCH  

Badanie immunohistochemiczne 

Skrawki parafinowe o grubości 3-4 mikrometrów posłużyły do 

sporządzenia rutynowych preparatów barwionych hematoksyliną i eozyną (H+E) 

oraz do badań immunohistochemicznych w systemie detekcyjnym DAKO 

EnVision według metody immunoperoksydazowej, z użyciem następujących 

przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko: czynnikowi 

tkankowemu, firmy American Diagnostica Inc., Greenwich, CT, USA, W celu 

odzyskania antygenowości tkanki i otworzenia drogi dla przeciwciał będą 

stosowane następujące procedury: skrawki będą płukane w 0,001M buforze 

wersenianowym (EDTA) o pH 8,0, w łaźni wodnej o temperaturze 95°C przez 

30 min. Lub skrawki będą gotowane w 0,001 M buforze wersenianowym 

(EDTA) o pH 8,0 w kuchence mikrofalowej przy poziomie mocy 700W przez 

15 min., dla MPO skrawki będą sześciokrotnie podgrzewane w 0,01M buforze 

cytrynianowym o pH 6,0, w kuchence mikrofalowej przy następujących 

poziomach mocy 150W, 350W, 450W, 650W, w DAKO Target Retrieval 

Solution, w łaźni wodnej. Następnie były poddawane 60 minutowej inkubacji, 

w  temperaturze pokojowej, w komorze wilgotnej, z odpowiednio rozcień-

czonymi przeciwciałami. Po inkubacji, były płukane skrawki w buforze TBS 

i stosowany dwuetapowy system wizualizacji DAKO EnVision, aby uwidocznić 

reakcję antygen–przeciwciało. Pierwszy etap reakcji polega na 30 minutowej 

inkubacji w w/w warunkach z polimerem znakowanym peroksydazą 

i związanym z wtórnymi, przeciwciałami skierowanymi przeciwko użytym 

przeciwciałom monoklonalnym. Po uzyskaniu pozytywnej reakcji 

immunohistochemicznej były podbarwiane jądra komórkowe hematoksyliną 

Meyera, a następnie odwadniane skrawki w szeregu alkoholi o rosnących 

stężeniach i przeprowadzane przez szereg acetonów i ksylenów. Tak 

przygotowane zostały zatapiane w balsamie kanadyjskim. 

 
  



Materiał i metody 

 77

Badanie immunoenzymatyczne 

Testy były wykonywane na gotowym zestawie IMUBIND Tissue Factor 

ELISA Kit (American Diagnostica Inc.), w oparciu o protokół zalecany przez 

producenta. Stężenia przeciwciał odczytywano w odniesieniu do krzywych 

wzorcowych.  

Wykonano badania oznaczeń stężenia: 

• d-dimerów (jako markera powstawania i następowej degradacji 

trombiny w osoczu krwi), Oznaczenia d-dimerów wykonywano, za 

pomocą metody optycznej testem immunoturbidymetrycznym aparatem 

STA Compact (Roche Diagnostics) 

• czynnika aktywującego płytki (PAF PAF ELISA Kit for Human Platelet 

Activating Factor (PAF) firmy Uscn Life Science 

• koagulogram wg standardowej procedury 

• fibrynogenu metodą metodą chronometryczną Clauss’a jak i metodą 

turbidymetryczną (podczas oznaczania PT). 

 
3.2.8. METODA BADAŃ PÓŁILOŚCIOWYCH. MORFOMETRIA. 

METODY STATYSTYCZNE 

3.2.8.1. CZĄSTECZKI ADHEZYJNE 

Metodyka badań półilościowych 

Nasilenie immunoekspresji CD29, CD61, CD104, CD62E i CD62L 

wycinkach ze skóry pobranych od chorych na twardzinę, pemphigoid i chorobę 

Duhringa oceniono półilościowo stosując następującą skalę: (0) - brak ekspresji, 

(0,5) - ekspresja bardzo słaba, w pojedynczych komórkach, (+1) - ekspresja 

słaba, w większości komórek, (+2) - ekspresja średnia, (+3) - ekspresja silna. 

Następnie obliczono dla każdej jednostki chorobowej średnie wartości nasilenia 

immunoekspresji badanych integryn i selektyn. 

Ekspresja integryn i selektyn była oceniana przy użyciu mikroskopu 

Olympus BX 41 (Japonia). 
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Metodyka badań statystycznych 

Wszystkie dane przedstawiono jako średnie±odchylenie standardowe. 

Różnice pomiędzy dwiema grupami zbadano za pomocą testu t-Studenta 

poprzedzonego oceną rozkładu i jednorodności wariancji. W uzasadnionych 

przypadkach zastosowano test U Manna–Whitney’a. Dla porównań trzech i 

więcej grup zastosowano analizę wariancji i test post hoc NIR. Przyjęto poziom 

istotności p<0,05. 

 

3.2.8.2. CHEMOKINY, RECEPTORY DLA CHEMOKIN I MARKERY 

AKTYWACJI EOZYNOFILÓW I MASTOCYTÓW 

Metodyka badań półilościowych 

Nasilenie immunoekspresji eotaksyny, TARC, MCP-1,CCR-1, CXCR-1 

i CXCR-2 w wycinkach skóry (w naskórku i nacieku zapalnym) oceniało dwóch 

niezależnych patologów półilościowo w 7-10 polach, stosując następującą skalę: 

0 – brak odczynu, odczyn dodatni o niewielkim nasileniu (+1), a odczyn 

dodatnio stosunkowo znacznym nasileniu (+2) i odczyn o silnym nasileniu (+3). 

Ekspresja chemokin i receptorów była oceniana przy użyciu mikroskopu 

Olympus BX 41 (Japonia). 

 

Morfometria 

Badanie morfometryczne immunoekspresji TARC, MCP-1 CXCR-1 

i CXCR-2 w naskórku i naciekach zapalnychbyło wykonane przy użyciu 

systemu analizującego składającego się z komputera PC, Indeo Fast card (frame 

grabber, true-colour, real-time), wyprodukowanej przez Indeo (Tajwan), 

i aparatu Panasonic (Japonia) połączonego z mikroskopem Carl Zeiss Jenaval 

(Niemcy). System ten korzystał z oprogramowania (MultiScan 8.08, produkcji 

Computer Scanning Systems, Poland) do obliczania: liczby obiektów badanych 

(funkcja półautomatyczna) i obszaru powierzchni danej struktury za pomocą 

siatki stereologicznej (z regulowaną liczbą punktów). 
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Procent immunopozytywnych komórek nacieku zapalnego był oceniany 

poprez zliczanie komórek w każdym szkiełku 100-120 komórek w 7-10 polach 

(funkcja półautomatyczna). Ekspresja w komórkach naskórka była mierzona 

metodą zliczania punktowego, według Weibela [199]. Powierzchnia punktu to 

16 µm. Całkowita liczba punktów sieci to 169, a cała powierzchnia liczenia to 

36864 µm2. Wykonano ocenę wybranych 7-10 pól naskórka. Procent komórek 

wykazujących ekspresję był oceniany jako ekspresja liczby punktów w polach 

do odsetka wszystkich pól liczonych. 

 

Metodyka badań statystycznych 

Wszystkie dane przedstawiono jako średnie±odchylenie standardowe. 

Różnice pomiędzy grupami zbadano za pomocą testu t-Studenta poprzedzonego 

oceną rozkładu i jednorodności wariancji (Levene's test). W uzasadnionych 

przypadkach zastosowano test Manna–Whitney’a. Przyjęto poziom istotności 

p < 0,05. 

 

Markery eozynofilów i mastocytów 

Wszystkie dane przedstawiono jako średnie±odchylenie standardowe. 

Różnice pomiędzy grupami zbadano za pomocą testu t-Studenta. Za pomocą 

programu STATISTICA 9 wykonano analizę wariancji i test NIR Fishera jako 

test post hoc.  

 

3.2.8.3. NEUROPEPTYDY 

Metodyka badań półilościowych 

Metodą półilościową badano nasilenie immunoekspresji CRF i receptora 

dla Endoteliny B w pobranych od pacjentów wycinkach skóry. Do oceny 

zastosowano następującą skalę: (0) - brak ekspresji, (+1) - ekspresja słaba, (+2) - 

ekspresja średnia, (+3) - ekspresja silna.   
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Metodyka badań ilościowych 

Metodą ilościową zbadano immunoeksprsję Substancji P, neurokininy B 

oraz CGRP. Oceny dokonano na podstawie obecności poszukiwanych odczynów 

na 4-6 (w zależności od wielkości skrawka) dużych polach widzenia. 

 

Metodyka badań statystycznych 

Wyniki badań zostały opracowane przy pomocy metod statystycznych - 

Testu t Studenta, poprzedzonego oceną rozkładu i wariancji, a w przypadkach 

uzasadnionych wykonano test U Mana-Whitneya. Podano średnie wartości 

i odchylenia standardowe. Wyniki ekspresji badanych neuropeptydów w grupie 

chorych z BP i DH były porównywane do ekspresji uzyskanej w wycinkach 

osób z grupy kontrolnej. Ekspresję oceniano w grupie kontrolnej metodą 

półilościową. 

 

Morfometria 

Badanie morfometryczne immunoekspresji CRF, Receptora dla Endoteliny, 

Substancji P, Neurokininy B, CGRP w naskórku i naciekach zapalnych było 

wykonane przy użyciu systemu analizującego składającego się z komputera PC, 

Indeo Fast card (frame grabber, true-colour, real-time), wyprodukowanej przez 

Indeo (Taiwan), i aparatu Panasonic (Japan) połączonego z mikroskopem Carl 

Zeiss Jenaval (Germany). System ten był zaprogramowany (MultiScan 8.08 

software, produced by Computer Scanning Systems, Poland) do zliczania: liczby 

obiektów badanych (funkcja półautomatyczna) i obszaru powierzchni danej 

struktury za pomocą siatki stereologicznej (z regulowaną liczbą punktów). 

Procent immunopozytywnych komórek nacieku zapalnego był oceniany 

poprez zliczanie komórek w każdym szkiełku 100-120 komórek w 7-10 polach 

(funkcja półautomatyczna). Ekspresja w komórkach naskórka była mierzona 

metodą zliczania punktowego, według Weibela [199]. Powierzchnia punktu 

to 16 µm. Całkowita liczba punktów sieci to 169, a cała powierzchnia liczenia 

to 36864 µm2. Wykonano ocenę wybranych 7-10 pól naskórka. Procent komórek 
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wykazujących ekspresję był oceniany jako ekspresja liczby punktów w polach 

do odsetka wszystkich pól liczonych. 

 

3.2.8.4. METALOPROTEIMAZY I ICH INHIBITORY 

Metodyka badań półilościowych 

Nasilenie ekspresji badanych markerów oceniano w skali półilościowej 

jako: (0) - brak ekspresji, (+1) - ekspresja słaba, (+2) - ekspresja średnia,  

(+3) - ekspresja silna. Jako słaby odczyn uznawano ekspresję pojedynczych 

komórek lub/i pojawianie się ogniskowo, obejmującego niewielkie obszary 

odczynu w podścielisku. Odczyn immunohistochemiczny średniego stopnia 

obejmował część komórek lub/i pojawiał się w części podścieliska. Za silnego 

stopnia ekspresję uznawano odczyn obejmujący bardzo liczne komórki  

lub/i pojawiający się w rozległych obszarach podścieliska. 

Ekspresja MMPs i TIMPs była oceniana przez dwóch niezależnych 

patologów przy użyciu mikroskopu Nikon Microfob FXA (Nikon LTD, Japan). 

 

Metodyka badań statystycznych 

Zastosowano test frakcji – Test McNemary (* - p< 0,05); oś Y to wartość 

frakcji (ułamka). 

 

3.2.8.5. ADAMALIZYNY 

Metodyka badań półilościowych 

Metodą półilościową badano nasilenie immunoekspresji ADAM8, 

ADAM10, ADAM15, ADAM17 (TACE) Do oceny zastosowano następującą 

skalę: (0) - brak ekspresji, (+1) - ekspresja słaba, (+2) - ekspresja średnia, (+3) - 

ekspresja silna. Jako słaby odczyn uznawano ekspresję pojedynczych komórek 

lub/i pojawianie się ogniskowo, obejmującego niewielkie obszary odczynu 

w podścielisku. Odczyn immunohistochemiczny średniego stopnia obejmował 

część komórek lub/i pojawiał się w części podścieliska. Za silnego stopnia 
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ekspresję uznawano odczyn obejmujący bardzo liczne komórki 

lub/i pojawiający się w rozległych obszarach podścieliska. 

Ekspresja ADAM8, ADAM10, ADAM15, ADAM17 (TACE) była 

oceniana przez dwóch niezależnych patologów przy użyciu mikroskopu Nikon 

Microfob FXA (Nikon Instruments Inc., Melville, NY). 

 

Morfometria 

Badanie morfometryczne immunoekspresji ADAM8, ADAM10, ADAM15, 

ADAM17 (TACE) w naskórku i naciekach zapalnych było wykonane przy 

użyciu systemu analizującego składającego się z komputera PC, Indeo Fast card 

(frame grabber, true-colour, real-time), wyprodukowanej przez Indeo (Taiwan), 

i aparatu Panasonic (Japan) połączonego z mikroskopem Carl Zeiss Jenaval 

(Germany). System ten był zaprogramowany (MultiScan 8.08 software, 

produced by Computer Scanning Systems, Poland) do zliczania: liczby obiektów 

badanych (funkcja półautomatyczna) i obszaru powierzchni danej struktury za 

pomocą siatki stereologicznej (z regulowaną liczbą punktów). 

Procent immunopozytywnych komórek nacieku zapalnego był oceniany 

poprez zliczanie komórek w każdym szkiełku 100-120 komórek w 7-10 polach 

(funkcja półautomatyczna). Ekspresja w komórkach naskórka była mierzona 

metodą zliczania punktowego, według Weibela [20]. Powierzchnia punktu 

to 16 µm. Całkowita liczba punktów sieci to 169, a cała powierzchnia liczenia 

to 36864 µm2. Wykonano ocenę wybranych 7-10 pól naskórka. Procent komórek 

wykazujących ekspresję był oceniany jako ekspresja liczby punktów w polach 

do odsetka wszystkich pól liczonych. 

 

Ocena ilościowa obrazów otrzymanych z badania immunoblotu 

Aparat Molecular Dynamics 301 (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA) 

był zastosowany do przekształcania cyfrowego obrazów. Gęstość optyczna 

prążków była analizowana z odjęciem tła przy użyciu oprogramowania Image 

Quant (Molecular Dynamics, Sunnyvale, CA). Otrzymane wyniki wyrażono 
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jako średnią ±SEM stosunku gęstości prążków otrzymanych u chorych do grupy 

kontrolnej w obranych jednostkach. 

 

Metodyka badań statystycznych 

Dane uzyskane z badań analizowano przy użyciu programów: Microsoft 

Excel (wersja 2003 dla Windows, Microsoft, Redmond, WA) i Statistica 9 

(StatSoft, Tulsa, OK). Odchylenie od rozkładu normalnego wszystkich 

uzyskanych zmiennych był sprawdzany za pomocą testu Kolmogorova-

Smirnova. Różnice pomiędzy grupami zbadano za pomocą testu t-Studenta 

poprzedzonego oceną rozkładu i jednorodności wariancji (Levene's test). 

W uzasadnionych przypadkach zastosowano test U Manna–Whitney’a. Przyjęto 

poziom istotności p<0,05. 

 

3.2.8.6. CZYNNIKI PROKOAGULACYJNE 

Metodyka badań półilościowych 

Metodą półilościową badano nasilenie immunoekspresji TF w pobranych 

od pacjentów wycinkach skóry. Do oceny zastosowano następującą skalę:  

(0) - brak ekspresji, (+1) - ekspresja słaba, (+2) - ekspresja średnia, (+3) - 

ekspresja silna.  

 

Metodyka badań statystycznych 

Wyniki badań zostały opracowane przy pomocy metod statystycznych - 

Testu t Studenta, poprzedzonego oceną rozkładu i wariancji, a w przypadkach 

uzasadnionych wykonano test U Mana-Whitneya. Podano średnie wartości 

i odchylenia standardowe. 

 

Metodyka badań statystycznych - badanie metodą immunoenzymatyczną  

Stężenie przeciwciał określano w pg/mL jako średnią±SD (odchylenie 

standardowe) wg testu U Manna-Whitneya. Za istotne statystycznie uznawano 

p<0,05.  
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4. WYNIKI 
4.1. BADANIE HISTOPATOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE 

METODĄ BEZPOŚREDNIĄ I POŚREDNIĄ 
W PEMFIGOIDZIE PĘCHERZOWYM 
I OPRYSZCZKOWATYM ZAPALENIU SKÓRY 

Badanie histopatologiczne u 27/27 chorych na BP wykazało: nacieki 

neutrofilowe, eozynofilowe i limfocytowe w skórze właściwej oraz 

w większości przypadków pęcherz podnaskórkowy (24/27). 

U 27/27 chorych na pemfigoid w badaniu DIF (Ryc. 1.) stwierdzono 

obecność linijnych złogów IgG i składowej C3 wzdłuż błony podstawnej. 

Metodą splitu skórnego wykazano obecność złogów immunologicznych 

związanych w pokrywie pęcherza lub w pokrywie i jego dnie. W badaniu IIF 

stwierdzono krążące przeciwciała IgG u 19/27 pacjentów, natomiast obecność 

przeciwciał anty-NC16a wykazano u 21/27 pacjentów z BP. W grupie kontrolnej 

były nieobecne przeciwciała anty-NC16a. 

W badaniach histopatologicznych w 14/14 wycinkach skóry ze zmian 

chorobowych pacjentów z DH stwierdzono nacieki neutrofilowe tworzące 

mikroropnie w szczytach brodawek skórnych oraz w części przypadków 

obecność pęcherzy podnaskórkowych (8/14). W większości wycinków (12/14) 

wykazano jednokomorowy pęcherz podnaskórkowy wypełniony treścią, 

a w pozostałych biopsjach (2/14) obecne były także niewielkie pęcherzyki. 

W badaniu DIF w 14/14 wycinkach stwierdzono obecność ziarnistych 

złogów IgA w szczytach brodawek skórnych (Ryc. 2.). Badanie IIF wykazało 

obecność przeciwciał IgA EmA u wszystkich chorych na DH (Ryc. 3.). 

Przeciwciała anty-tTG wykazano u 7/14 chorych na DH. Stężenie 

transglutaminazy tkankowej było w surowicy osób chorych na DH 

(21,4±7,4 U/mL i 12,7±3,3 U/mL) statystycznie większe niż u osób z grupy 

kontrolnej (2,6±0,2 U/mL i 5,1±1,3 U/mL); p<0,05. 
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Ryc. 1. Złogi IgG wzdłuż błony podstawnej. BP. Metoda DIF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 2. Złogi IgA w szczytach brodawek skórnych. DH. Metoda DIF. 
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Ryc. 3. Przeciwciała IgA EmA - przełyk małpy. DH. Metoda IIF. 

 

4.2. EKSPRESJA WYBRANYCH CZĄSTECZEK 
ADHEZYJNYCH W PEMFIGOIDZIE PĘCHERZOWYM 
I OPRYSZCZKOWATYM ZAPALENIU SKÓRY 

E-selektyna (CD62E) 

Ekspresję E-selektyny stwierdzono na komórkach śródbłonka i neutrofilach 

(Ryc. 4.). Ocena półilościowa wykazała, że odczyn z przeciwciałem CD62E 

był   słabszy w wycinkach skóry pobranych od chorych na pemfigoid, 

zaś silniejszy w wycinkach skóry pochodzących od chorych na chorobę 

Duhringa. Średnia wartość nasilenia ekspresji tej selektyny wyniosła u chorych 

na pemfigoid 1,05±0,72, zaś u chorych na chorobę Duhringa 1,73±0,79. Wyniki 

analizy statystycznej wykazały znamienne różnice w nasileniu odczynu 

pomiędzy badanymi grupami (pemfigoid vs choroba Duhringa: p<0,03) (Ryc. 5.) 

W wycinkach w grupie porównawczej tylko pojedyncze keratynocyty warstwy 

podstawnej wykazywały słabą ekspresję CD62 E. 
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Ryc. 4. Silna ekspresja E-selektyny w komórkach śródbłonka. 

Zmiany skórne. (100x) BP. Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 5. Ekspresja cząsteczek adhezyjnych u chorych na BP i DH.  

Wyniki badań metodą półilościową. Dane podane jako średnia±SD. 
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L-selektyna (CD62L) 

Ekspresję L-selektyny stwierdzono na limfocytach, makrofagach 

i neutrofilach (Ryc. 6.). Odczyn z przeciwciałem CD62L był słabszy w skórze 

chorych na pemfigoid, zaś silniejszy w przebiegu choroby Duhringa. Średnia 

wartość nasilenia ekspresji L-selektyny wyniosła u chorych na pemfigoid 

0,88±0,44, zaś u chorych na chorobę Duhringa 1,64±1,0 (Ryc. 5.). Wyniki 

analizy statystycznej wykazały znamienne różnice w nasileniu odczynu 

pomiędzy badanymi grupami (pemfigoid vs choroba Duhringa p<0,006). 

W wycinkach skóry osób zdrowych tylko pojedyncze keratynocyty warstwy 

podstawnej wykazywały bardzo słabą ekspresję CD62 L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ryc. 6. Średnio nasilona ekspresja L-selektyny w obrębie nacieku zapalnego. 

Zmiany skórne. (400x) DH. Metoda immunohistochemiczna. 
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Ryc. 7. Średnio nasilona ekspresja β1 integryny w keratynocytach warstwy podstawnej 

i słaba w całym naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiany skórne. 

(100x) BP. Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 8. Pojedyncze komórki z ekspresją β1 integryny  

(100x) Zdrowa skóra. Metoda immunohistochemiczna. 
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Integryna β1 (CD29) 

Ekspresję integryny β1 (CD29) stwierdzono w komórkach warstwy 

podstawnej naskórka (Ryc. 7.). W skrawkach pochodzących z grupy kontrolnej 

odczyn był bardzo słaby i obejmował jedynie pojedyncze komórki (Ryc. 8.). 

W wycinkach pobranych od chorych na pemfigoid oraz chorobę Duhringa 

nasilenie ekspresji CD29 wynosiło średnio 0,95±0,63 i 1,36±0,64 (p>0,05) 

(Ryc. 5.). Wyniki analizy statystycznej nie wykazały znamiennej różnicy 

w nasileniu ekspresji CD29 w porównywanych grupach chorych. 

 

Integryna β3 (CD61) 

U osób zdrowych nie wykryto ekspresji integryny β3. Odczyn 

z przeciwciałem CD61 był dodatni w skórze chorych na pemfigoid i chorobę 

Duhringa i obejmował komórki warstwy podstawnej naskórka lub też 

ogniskowo komórki pozostałych warstw naskórka (Ryc. 9.). Średnia wartość 

nasilenia ekspresji CD61 wyniosła u chorych na pemfigoid 0,41±0,34, zaś 

u chorych na chorobę Duhringa 0,86±0,64 (Ryc. 5.). Wyniki analizy 

statystycznej wykazały, że u chorych na chorobę Duhringa ekspresja integryny 

β3 jest znamiennie większa niż u chorych na pemfigoid (p<0,05). 

 

Integryna β4 (CD104) 

Ekspresję integryny β4 (CD104) wykryto w błonie podstawnej zarówno 

w wycinkach pochodzących z grupy kontrolnej, jak też w wycinkach od chorych 

na pemfigoid i chorobę Duhringa. Średnia wartość nasilenia ekspresji CD104 

wyniosła u chorych na pemfigoid 0,88±0,65, zaś u chorych na chorobę Duhringa 

1,54±0,9 (Ryc. 5.). Nasilenie ekspresji integryny β4 u chorych na chorobę 

Duhringa było statystycznie znamiennie większe niż u chorych na pemfigoid 

(p<0,03). Ekspresja CD104 była słaba i regularna w skórze osób zdrowych, 

w przeciwieństwie do dużo silniejszej i nieregularnej ekspresji zlokalizowanej 

w dnie pęcherza zarówno w BP, jak i DH (Ryc. 10.). 
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Ryc. 9. Średnio nasilona ekspresja β3 integryny w keratynocytach warstwy podstawnej. 

Zmiany skórne. (100x) DH. Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 10. Średnio nasilona ekspresja β4 integryny w dnie pęcherza i w płynie 

pęcherzowym. Zmiany skórne. (100x) BP. Metoda immunohistochemiczna.  
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4.3. EKSPRESJA WYBRANYCH CHEMOKIN I RECEPTORÓW 
DLA CHEMOKIN W PEMFIGOIDZIE PĘCHERZOWYM  
I OPRYSZCZKOWATYM ZAPALENIU SKÓRY 

Eotaksyna (CCL11)  

Ekspresję eotaksyny stwierdzono w naskórku, w skupiskach komórek 

nacieku zapalnego pod naskórkiem oraz w naciekach w skórze właściwej. 

W wycinkach ze zmian skórnych u 17/27 chorych na BP wykazano silną 

ekspresję eotaksyny. U 10 chorych oceniono ją jako średnio nasiloną (Ryc. 11.). 

Ekspresja eotaksyny była znamiennie wyższa u chorych na BP w stosunku 

do osób zdrowych (naciek p<0,001, keratynocyty p<0,004) (Tabela 1.). 

W wycinkach ze skóry otoczenia zmian ekspresja eotaksyny była obecna 

u wszystkich chorych na BP. U większości pacjentów (15/27) ekspresja 

eotaksyny była średnio nasilona, u pozostałych chorych silna. Jej ekspresja była 

istotnie większa w zmianach skórnych w stosunku do skóry otoczenia w BP 

(naciek i keratynocyty - p<0,001). 

W skrawkach pochodzących ze zmian skórnych u osób z chorobą Duhringa 

dodatnią reakcję z przeciwciałem skierowanym przeciwko eotaksynie wykryto 

we wszystkich przypadkach (14/14). W skrawkach skóry pobranych z otoczenia 

zmian chorobowych nasilenie tej immunoekspresji było nieznaczne. Ekspresja 

eotaksyny stwierdzana była w obrębie dolnej warstwy naskórka i w komórkach 

nacieku zapalnego w skórze właściwej (Ryc. 12.). Była znamiennie wyższa 

u chorych na DH w stosunku do osób zdrowych (naciek p<0,02, keratynocyty 

p<0,03). Nie stwierdzono immunoekspresji eotaksyny w wycinkach skóry 

pochodzących z grupy kontrolnej. 
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Tabela 1. Statystyczna analiza porównawcza chemokin i ich receptorów 

w badanych grupach. 

 

 Chemokiny 
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grupy 

K vs BPO NS NS NS NS NS NS - NS 

K vs BPZ p<0,004 p<0,001 p<0,006 p<0,001 NS NS NS p<0,04 

K vs DHO NS NS p<0,04 NS - - NS NS 

K vs DHZ p<0,03 p<0,02 p<0,002 p<0,02 NS NS p<0,001 p<0,04 

BPO vs BPZ p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,009 NS NS p<0,03 p<0,02 

DHO vs 

DHZ 
NS NS p<0,01 NS NS NS p<0,001 p<0,04 

BPO vs 

DHO 
NS NS p<0,05 NS NS NS NS NS 

BPZ vs DHZ NS NS p<0,05 NS NS NS p<0,001 p<0,02 

 

K - kontrola, BPO - pemfigoid otoczenie, BPZ - pemfigoid zmiana,  

DHO - choroba Duhringa otoczenie, DHZ- choroba Duhringa zmiana 
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Ryc. 11. Ekspresja eotaksyny w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiany skórne. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 12. Ekspresja eotaksyny w naskórku i naciekach zapalnych. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna   
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TARC (CCL17) 

U 19 z 27 chorych na BP ekspresja TARC była obecna w keratynocytach 

dolnych warstw naskórka w obrębie zmian chorobowych. U 12 z 27 chorych 

ekspresja TARC była także obecna w pojedynczych komórkach nacieku 

zapalnego zlokalizowanego pod naskórkiem. Ekspresja TARC była znamiennie 

wyższa u chorych na BP w stosunku do osób zdrowych (naciek p<0,001, 

keratynocyty p<0,006) (Tabela 1.). W biopsjach pobranych z otoczenia zmian 

skórnych u chorych na BP wykazano niską ekspresję TARC. Ekspresja TARC 

była istotnie większa w zmianach skórnych w stosunku do skóry otoczenia w BP 

(naciek p< 0,009, keratynocyty p<0,001). 

W skrawkach pochodzących ze zmian skórnych w DH obserwowano 

w 2/14 stosunkowo silny odczyn TARC w keratynocytach i komórkach 

zapalnych pod naskórkiem, natomiast w dwóch przypadkach (2/14) odnotowano 

ekspresję TARC o nieznacznym nasileniu dotyczącą keratynocytów (Ryc. 13.). 

W pozostałych przypadkach ekspresja miała średnie nasilenie (10/14). W 3/14 

skrawkach skóry pobranych z otoczenia zmian chorobowych u badanych 

z chorobą Duhringa nasilenie immunoekspresji TARC w keratynocytach było 

niewielkie. W dwóch przypadkach w tej grupie stwierdzono immunoekspresję 

TARC na komórkach nacieku zapalnego pod naskórkiem (Ryc. 14.). 

W keratynocytach w obrębie zmian chorobowych istotnie różniła się ekspresja 

między chorymi na BP i DH (p<0,05), jak również w keratynocytach otoczenia 

zmian (p<0,05). 

W grupie kontrolnej stwierdzono bardzo słabą, ogniskową 

immunoekspresję TARC na pojedynczych keratynocytach zlokalizowanych 

w dolnej warstwie naskórka. 
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Ryc. 13. Ekspresja TARC w naskórku i naciekach zapalnych. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 14. Ekspresja TARC w naskórku. Skóra otoczenia. DH.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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MCP-1 (CCL2) 

Silna ekspresja MCP-1 w zmianach skórnych była obecna u 4 z 27 chorych 

na BP oraz o średnim nasileniu u 8 z 27 chorych. W wycinkach z otoczenia 

zmian skórnych u chorych na BP wykazano silną ekspresję MCP-1 

w komórkach zapalnych u 4 z 27 chorych, a średnią u 6 z 27. Nie stwierdzono 

statystycznie znamiennej różnicy między ekspresją MCP-1 w zmianach 

skórnych a otoczeniem tych zmian w BP (Tabela 1.). 

W żadnym z wycinków pochodzących od osób z chorobą Duhringa 

zarówno w skrawkach z otoczenia zmiany, jak i ze zmian chorobowych, a także 

u żadnej z osób z grupy kontrolnej nie wykryto immunoekspresji MCP-1. 

 

CCR-1 

Ekspresja CCR-1 w komórkach w zmianach skórnych u chorych na BP była 

słaba (10/27 chorych) i podobnie w skórze otaczającej zmiany skórne (8/27). 

Nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy między ekspresją CCR-1 

w zmianach skórnych a otoczeniem tych zmian w BP. 

Wśród ocenianych zmian wykryto dodatnią ekspresję na komórkach 

zapalnych w 3/14 wycinkach u chorych na DH. W okolicy zmian u osób 

z chorobą Duhringa, komórki CCR-1 (+) obecne były w 2 przypadkach 

(Ryc. 15.). Nie stwierdzono także statystycznie znamiennej różnicy między 

ekspresją CCR-1 w zmianach skórnych a otoczeniem tych zmian w DH. 

U żadnej z osób zdrowych nie wykryto ekspresji CCR-1 (Tabela 1.). 
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Ryc. 15. Ekspresja CCR-1 w skórze właściwej. Skóra otoczenia. DH.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 16. Ekspresja CXCR-1 w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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CXCR-1 

Ekspresja dla CXCR-1 była obecna w biopsjach ze zmian skórnych u 15/27 

chorych na BP. W otoczeniu zmian stwierdzono komórki z ekspresją 

dla CXCR-1, chociaż ekspresja ta była słaba (19/27). Ekspresja CXCR-1 

była istotnie większa w zmianach skórnych w stosunku do skóry otoczenia 

w BP (p<0,03). 

We wszystkich przypadkach (14/14) chorych na DH w zmianach 

chorobowych stwierdzono komórki CXCR-1 (+) (Ryc. 16.). W tej grupie 

stosunkowo liczne komórki CXCR-1 (+) odnotowano w 3 przypadkach, 

nieliczne zaś w 11 przypadkach. Ekspresja CXCR-1 była znamiennie wyższa 

u chorych na DH w stosunku do osób zdrowych (p<0,001). U 7 osób z chorobą 

Duhringa stwierdzono komórki CXCR-1 (+) w wycinkach pobranych 

z otoczenia zmian (Ryc. 17.). Chorzy z DH wykazywali większą ekspresję 

CXCR-1 w wycinkach ze zmian chorobowych w porównaniu do chorych na BP 

(0,67±0,18 vs 0,15±0,24; p<0,001) (Ryc. 18.). U żadnej z osób zdrowych nie 

wykryto ekspresji CXCR-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 17. Ekspresja CXCR-1 w naskórku. Skóra otoczenia. DH.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Ryc. 18. Ekspresja CXCR-1 u chorych na BP i DH.  

Morfometria. Z - zmiany chorobowe, O - otoczenie zmian.  
 

 

CXCR-2 

W zmianach skórnych u chorych na BP ekspresja CXCR-2 była wykazana 

we wszystkich wycinkach (27/27) i była oceniana jako średnia i silna. Tylko 

w kilku biopsjach z otoczenia zmian skórnych u chorych na BP wykazano 

ekspresję w pojedynczych komórkach (8/27). Ekspresja CXCR-2 była istotnie 

większa w zmianach skórnych w stosunku do skóry otoczenia w BP (p<0,02) 

jak również w stosunku do osób zdrowych (p<0,04). 

W wycinkach pobranych ze zmian pęcherzowych u osób z chorobą 

Duhringa we wszystkich przypadkach obecne były komórki CXCR-2 (+) 

(14/14). U siedmiu chorych w tej grupie komórki CXCR-2 (+) były nieliczne, 

natomiast u pozostałych 7 stwierdzono liczne komórki wykazujące ekspresję 

CXCR-2 (Ryc. 19.).  
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Ryc. 19. Ekspresja CXCR-2 w naskórku i naciekach zapalnych. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

W wycinkach pochodzących z okolicy zmian u osób z chorobą Duhringa 

w sześciu przypadkach odnotowano komórki wykazujące immunoekspresję 

CXCR-2. Chorzy z DH wykazywali znacznie większą ekspresję CXCR-2 

w zmianach skórnych w porównaniu do chorych na BP (1,1±0,87 vs 0,31±0,24, 

p<0,001) (Ryc. 20.). W żadnym z wycinków pochodzących z grupy kontrolnej 

nie wykryto ekspresji CXCR-2 (Ryc. 21.). 
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Ryc. 20. Ekspresja CXCR-2 u chorych na BP i DH.  

Morfometria. Z - zmiany chorobowe, O - otoczenie zmian.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 21. Brak ekspresji CXCR-2 w zdrowej skórze.  

(100x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Chemokiny w surowicy 

Stężenie TARC w surowicy było zbliżone u chorych na BP i DH, jak 

i w grupie porównawczej (298,9±38,3 vs 464,1±139,0 i 192,6±40,9 pg/mL). 

Stężenie MCP-1 było statystycznie wyższe u pacjentów chorych na BP 

(374,8±30,8 pg/mL) w porównaniu do chorych na DH (282,2±21,0 pg/mL; 

p<0,05; Ryc. 22.), chociaż nie było statystycznie znamiennej różnicy 

w porównaniu do grupy kontrolnej. Obie grupy badane, jak i grupa kontrolna 

nie  wykazywały różnic w stężeniu eotaksyny (152,1±13,3 pg/mL vs 

166,1±15,5 pg/mL vs 128,9±14,7 pg/mL p>0,05). 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 22. Stężenie MCP-1 w surowicy.  

Wyniki przedstawione jako średnia±SD. 
  



Wyniki 

 105

4.4. BADANIA MARKERÓW EOZYNOFILÓW I MASTOCYTÓW  
W PEMFIGOIDZIE I OPRYSZCZKOWATYM ZAPALENIU 
SKÓRY 

Markery eozynofilów 

Stężenia ECP (194,08±28,39) i PAF (218,19±136,9) w surowicy chorych 

na BP były znamiennie wyższe niż u osób zdrowych: ECP (30,77±29,5) i PAF 

(29,87±9,8) oraz osób chorych na DH: ECP (40,91±30,6) i PAF (36,54±5,4); 

(p<0,05) (Ryc. 23. i 24.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 23. Stężenie ECP w surowicy w grupach badanych.  

Wyniki przedstawiono jako średnia±SD.   
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Ryc. 24. Stężenie PAF w surowicy w grupach badanych.  

Wyniki przedstawione jako średnia±SD.  

 

 

Markery mastocytów 

Badanie immunohistochemiczne 

TNFα  
Ekspresję TNFα wykazano w neutrofilach w naciekach zapalnych, jak 

i keratynocytach oraz w płynie pęcherzowym. U chorych na BP (25/27),  

jak i DH (13/14), w zmianach skórnych ekspresja TNFα była wykazana przede 

wszystkim w keratynocytach warstwy podstawnej, jak również w innych 

warstwach naskórka (Ryc. 25., Ryc. 26.).  
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Ryc. 25. Ekspresja TNFα w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. BP.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 26. Ekspresja TNFα w naskórku. Zmiana skórna. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Ryc. 27. Ekspresja TNFα w naskórku. Skóra otoczenia. BP.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 28. Ekspresja TNFα w naskórku. Skóra otoczenia. DH.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna.  



Wyniki 

 109

U chorych na BP (17/27) i DH (9/14), ekspresja TNFα była także 

stwierdzana w skórze otaczającej zmiany (Ryc. 27., Ryc. 28.). Analiza 

morfometryczna wykazała wyższą ekspresję TNFα w skórze chorobowo 

zmienionej w stosunku do skóry otoczenia zmian, w keratynocytach jak 

i naciekach zapalnych (BP 1,59±0,58 vs 1,01±0,43, DH 1,39±0,84 vs 0,69±0,59 

(Tabele 2. i 3.), jak również w grupach badanych vs grupa kontrolna (p<0,01). 

Marker ten nie był stwierdzany w wycinkach od osób zdrowych (Ryc. 29.). 

Ekspresja w grupie kontrolnej była znamiennie niższa niż w zmianach 

chorobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 29. Brak ekspresji TNFα. Skóra zdrowa. (400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Tabela 2. Ekspresja TNFα w grupach badanych (metoda immunohistochemiczna). 

 

 Odczyn (-) Odczyn (+)  Odczyn (++)  

Kontrola (n=10) 10/10 0 0 

BP otoczenie (n=27) 10/27 13/27 4/27 

BP zmiana (n= 27) 2/27 13/27 12/27 

DH otoczenie (n=14) 5/14 7/14 2/14 

DH zmiana (n=14) 1/14 7/14 6/14 

 

 

Tabela 3. Statystyczna analiza porównawcza TNFα w grupach badanych. 

 

grupa średnia±SD 

BP zmiana (n=27) 1,59±0,58 

BP otoczenie (n=27) 1,01±0,43 

DH zmiana (n=14) 1,39±0,84 

DH otoczenie (n=14) 0,69±0,59 

Kontrola (n=10) 0,15±0,10 

analiza statystyczna 

BP zmiana vs BP otoczenie p<0,05 

DH zmiana vs DH otoczenie p<0,05 

BP zmiana vs Kontrola p<0,01 

DH zmiana vs Kontrola p<0,01 

  



Wyniki 

 111

Badanie immunoenzymatyczne ELISA  

Stężenie chymazy (34,05±0,98) było znamiennie wyższe u chorych z BP 

w porównaniu do osób zdrowych: (32,10±2,72) i chorych na DH: (24,30±8,42); 

p<0,05 (Ryc. 30.). Nie było różnicy w stężeniach tryptazy, IL-4 i TNFα 

w grupach badanych (Ryc. 31., 32. i 33). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 30. Stężenie chymazy w surowicy w grupach badanych.  

Wyniki przedstawione jako średnia±SD.   
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Ryc. 31. Stężenie tryptazy w surowicy w grupach badanych.  

Wyniki przedstawione jako średnia±SD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 32. Stężenie Il-4 w surowicy w grupach badanych.  

Wyniki przedstawione jako średnia±SD.  
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Ryc. 33. Stężenie TNFα w surowicy w grupach badanych.  

Wyniki przedstawione jako średnia±SD. 

 

Badania statystyczne markerów aktywacji eozynofilów i mastocytów 

przedstawiające analizę wariancji i test NIR Fishera dla grupy kontrolnej, 

chorych na chorobę Dhuringa i pemfikoid zamieszczono w Tabeli 4. Wykazano 

istotną statystycznie różnicę między wartościami średnim PAF w grupie 

kontrolnej a średnimi w grupie chorych z pemfikoidem oraz wartościami 

średnimi chymazy w grupie kontrolnej i grupie chorych z chorobą Dhuringa. 
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Tabela 4. Analiza wariancji i test NIR Fishera jako test post hoc – markery aktywacji 

eozynofilów i mastocytów.  

 

PAF 

Grupa Kontrola DH BP 

Kontrola - 0,902178 0,000033 

DH 0,902178 - 0,000748 

BP 0,000033 0,000748 - 

 

 
NS p<0,001 

NS 
  

p<0,001 p<0,001 
 

 

ECP 

Grupa Kontrola DH BP 

Kontrola - 0,928628 0,066157 

DH 0,928628 - 0,145149 

BP 0,066157 0,145149 - 

 

 
NS NS 

NS 
  

NS NS 
 

 

chymaza 

Grupa Kontrola DH BP 

Kontrola - 0,000293 0,175714 

DH 0,000293 - 0,000003 

BP 0,175714 0,000003 - 

 

 
p<0,001 NS 

p<0,001 
  

NS p<0,001 
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Tabela 4. Analiza wariancji i test NIR Fishera jako test post hoc – markery aktywacji 

eozynofilów i mastocytów. c.d. 

 

tryptaza 

Grupa Kontrola DH BP 

Kontrola - 0,749379 0,975155 

DH 0,749379 - 0,745020 

BP 0,975155 0,745020 - 

 

 
NS NS 

NS 
  

NS NS 
 

 

IL-4 

Grupa Kontrola DH BP 

Kontrola - 0,812231 0,904348 

DH 0,812231 - 0,869823 

BP 0,904348 0,869823 - 

 

 
NS NS 

NS 
  

NS NS 
 

 

TNFα 

Grupa Kontrola DH BP 

Kontrola - 0,839425 0,970036 

DH 0,839425 - 0,845115 

BP 0,970036 0,845115 - 

 

 
NS NS 

NS 
  

NS NS 
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4.5. EKSPRESJA WYBRANYCH NEUROPEPTYDÓW  
W PEMFIGOIDZIE PĘCHERZOWYM 
I OPRYSZCZKOWATYM ZAPALENIU SKÓRY 

 

CRF 

Ekspresja CRF była obecna w keratynocytach, komórkach gruczołów 

łojowych i potowych oraz w komórkach nacieku zapalnego. (Ryc. 34.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 34. Ekspresja CRF w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiany skórne. BP.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono znamiennie 

większą ekspresję CRF w biopsjach pochodzących ze zmian, niż w biopsjach 

skóry pobranej z otoczenia i dotyczyło to zarówno osób z pemfigoidem 

(1,58±0,64 vs 1,04±0,48, p<0,001), jak i z chorobą Duhringa (1,36±0,89 vs 

0,71±0,61, p<0,05). Najmniejszą ekspresję CRF wykazano u osób zdrowych 

(0,36±0,15) (Tabele 5. i 6.). 
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Tabela 5. Statystyczna analiza badanych neuropeptydów u chorych na BP. 

 

 

 

 

Tabela 6. Statystyczna analiza badanych neuropeptydów u chorych na DH. 

  

 CRF CGRP SUBSTANCJA P 
NEUROKININA 

B 
RECEPTOR 

ENDOTELINY B 

ZMIANA 
(n=27) 

1,58±0,64 0,21±0,15 1,32±0,56 0,08±0,07 1,12±0,59 

OTOCZENIE 
(n=27) 

1,04±0,48 0,24±0,18 1,58±0,66 0,07±0,08 0,86±0,39 

KONTROLA 
(n=10) 

0,36±0,15 0,33±0,33 1,22±0,2 0,07±0,1 0,58±0,32 

ZMIANA vs 
OTOCZENIE 

p<0,001 NS NS NS NS 

 CRF CGRP SUBSTANCJA P 
NEUROKININA 

B 
RECEPTOR 

ENDOTELINY B 

ZMIANA     
(n=14) 1,36±0,89 0,32±0,26 1,4±0,47 0,10±0,1 1,24±0,81 

OTOCZENIE 
(n=14) 0,71±0,61 0,21±0,15 1,52±0,67 0,07±0,05 0,66±0,43 

KONTROLA 
(n=10) 0,36±0,15 0,33±0,33 1,2±0,2 0,07±0,1 0,58±0,32 

ZMIANA vs 
OTOCZENIE p<0,05 NS NS NS p<0,04 
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Receptor Endoteliny B 

Ekspresję receptora Endoteliny B stwierdzono w komórkach śródbłonka, 

komórkach i mięśniówce naczyń oraz keratynocytach. 

We wszystkich badanych strukturach w zmianach skórnych, jak i w ich 

otoczeniu u chorych na BP stwierdzono średnio i słabo nasiloną ekspresję dla 

receptora Endoteliny B (odpowiednio 1,12±0,59 i 0,86±0,39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 35. Ekspresja receptora Endoteliny B w keratynocytach. Skóra otoczenie. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
 

Zjawisko wzmożonej ekspresji zaobserwowano dla receptora Endoteliny B 

u osób chorych na DH (Ryc. 35.). Wartość ta była znamiennie większa 

w zmianach skórnych niż w skórze otoczenia (1,24±0,81 vs 0,66±0,43, p<0,04). 

Nie stwierdzono różnicy w ekspresji receptora dla Endoteliny B w skórze 

pozornie niezmienionej u chorych na DH i w grupie kontrolnej (0,66±0,43 vs 

0,58±0,32) (Tabele 5. i 6.).  
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Substancja P 

Ekspresję Substancji P wykazano w zakończeniach nerwowych w naskórku 

i skórze (Ryc. 36.). Ekspresja dla Substancji P w badanych grupach nie była 

znamienna statystycznie i zarówno w pemfigoidzie (1,32±0,56), jak i w DH 

(1,4±0,47) dotyczyła pojedynczych komórek.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 36. Ekspresja Substancji P w zakończeniach nerwowych. Zmiany skórne. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

CGRP 

Ekspresja CGRP była stwierdzana w zakończeniach nerwowych, 

w naskórku i skórze właściwej (Ryc. 37.) Pojedyncze komórki nacieku 

zapalnego wykazywały średnio nasiloną ekspresję zarówno w BP (0,21±0,15), 

jak i w DH (0,32±0,26). Ekspresja dla CGRP, choć nieco wyższa w DH, 

w badanych grupach nie była znamienna statystycznie. 
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Ryc. 37. Ekspresja CGRP w keratynocytach. Zmiany skórne. BP.  
(100x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

Neurokinina B 

Ekspresja neurokininy B była stwierdzana w zakończeniach nerwowych 

w naskórku i skórze w obu badanych grupach w niewielkim nasileniu (Ryc. 38.): 

w BP (0,08±0,07) i (DH 0,10±0,01). W otoczeniu zmian zarówno w BP, jak 

i DH stwierdzano w pojedynczych wycinkach słabą ekspresję (BP: 0,07±0,08, 

DH: 0,07±0,05). Różnica ekspresji neurokininy B nie była znamienna 

statystycznie w obu badanych grupach. 
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Ryc. 38. Ekspresja neurokininy B w zakończeniach nerwowych. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 
 

4.6. EKSPRESJA WYBRANYCH METALOPROTEINAZ  
I ICH INHIBITORÓW W PEMFIGOIDZIE PĘCHERZOWYM  
I OPRYSZCZKOWATYM ZAPALENIU SKÓRY 

 

Kolagenaza 1 (MMP1) 

Ekspresja MMP1 u chorych na BP była stwierdzana zarówno w warstwie 

podstawnej (14/27), jak i całym naskórku (13/27). Aktywność ta była określana 

jako średnia lub wysoka. W 11/14 wycinków z obecnym pęcherzem linijna 

ekspresja była stwierdzana w jego dnie. Średnio nasiloną aktywność tego 

enzymu wykazano w płynie pęcherzowym, jak i naciekach zapalnych. 

U chorych na DH stwierdzono ekspresję kolagenazy w keratynocytach 

warstwy podstawnej we wszystkich wycinkach ze zmian skórnych, w 9/14 

biopsji była ona bardzo intensywna. Ekspresja kolagenazy nie była ograniczona 



A. Żebrowska 

 122

wyłącznie do keratynocytów warstwy podstawnej, ale obecna była także 

w średnim natężeniu w keratynocytach pozostałych warstw naskórka (Ryc. 39.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 39. Ekspresja MMP1 w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiana skórna. DH. 

(100x) Metoda immunohistochemiczna.  

 

Aktywność tej kolagenazy stwierdzona była także w neutrofilach 

mikroropni (5/14) (Ryc. 40. i 41.) i w płynie pęcherzowym w wycinkach 

z zachowanym pęcherzem (6/8) (Tabele 7., 8. i 9.). 
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Ryc. 40. Ekspresja MMP1 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 41. Ekspresja MMP1 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w DH. 
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Tabela 7. Ekspresja badanych enzymów u chorych na BP. 

 

 

ekspresja w tkankach 

warstwa 
podstaw

na 
naskórek 

mikro 
ropnie 

płyn 
pęcherz. 

nacieki 
wokół 
nacz. 

skóra wł. 
mieszki 
włosowe 

enzym 

MMP1 14/27 13/27 3/14 3/14 11/14 18/27 5/27 

MMP2 23/27 4/27 5/14 0/14 10/14 18/27 12/27 

MMP9 14/27 13/27 10/14 4/14 7/14 13/27 21/27 

MMP10 3/27 24/27 14/14 4/14 7/14 18/27 13/27 

TIMP1 12/27 15/27 4/14 3/14 8/14 13/27 0/27 

TIMP2 2/27 26/27 10/14 3/14 9/14 18/27 8/27 

TIMP3 12/27 17/27 14/14 5/14 3/14 13/27 0/27 
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Tabela 8. Ekspresja badanych enzymów u chorych na DH. 

 

 

ekspresja w tkankach 

warstwa 
podstaw

na 
naskórek 

mikro 
ropnie 

płyn 
pęcherz. 

nacieki 
wokół 
nacz. 

skóra wł. 
mieszki 
włosowe 

enzym 

MMP1 14/14 14/14 6/14 6/8 14/14 6/14 ND 

MMP2 14/14 14/14 5/14 6/8 2/14 4/14 ND 

MMP9 14/14 10/14 8/14 7/8 3/14 4/14 ND 

MMP10 14/14 13/14 8/14 6/8 10/14 3/14 ND 

TIMP1 14/14 14/14 10/14 8/8 6/14 3/14 ND 

TIMP2 14/14 14/14 8/14 5/8 7/14 4/14 ND 

TIMP3 14/14 14/14 7/14 4/8 4/14 4/14 ND 
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Tabela 9. Ekspresja badanych enzymów w grupie porównawczej. 

 

 

ekspresja w tkankach 

warstwa 
podstaw

na 
naskórek 

mikro 
ropnie 

płyn 
pęcherz. 

nacieki 
wokół 
nacz. 

skóra wł. 
mieszki 
włosowe 

enzym 

MMP1 poj.kom. - - - - - 4/10 

MMP2 poj.kom. - - - - - 4/10 

MMP9 poj.kom. - - - - - 4/10 

MMP10 poj.kom. - - - - - 4/10 

TIMP1 poj.kom. - - - - - 4/10 

TIMP2 poj.kom. - - - - - 4/10 

TIMP3 poj.kom. - - - - - 4/10 

 
 

Żelatynaza (MMP2) 

Średnia ekspresja MMP2 u chorych na BP była obecna w całym naskórku, 

jednakże u 23/27 dotyczyła ona warstwy podstawnej (Ryc. 42.). W większości 

wycinków z obecnym pęcherzem linijna ekspresja była stwierdzana w dnie 

pęcherza (11/14). Płyn pęcherzowy wykazywał także średnio nasiloną 

aktywność MMP2. Wysoką aktywność tego enzymu wykazano w naciekach 

zapalnych (18/27) (Ryc. 43. i 44.) (Tabele 7., 8. i 9.). 
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Ryc. 42. Ekspresja MMP2 w naskórku i naciekach zapalnych. Zmiany skórne. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 43. Ekspresja MMP2 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w BP. 
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Ryc. 44. Ekspresja MMP2 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w DH. 
 
 

 

Wysoka ekspresja MMP2 w keratynocytach warstwy podstawnej (14/14) 

i średnia ekspresja tego enzymu w innych warstwach naskórka obecna była 

w wycinkach badanych chorych na DH. Aktywność MMP2 obserwowana 

była także w neutrofilach tworzących mikroropnie (5/14) i w płynie 

pęcherzowym (6/8). 

 

92 kD żelatynaza (MMP9)  

U chorych na BP ekspresję MMP9 wykazano zarówno w warstwie 

podstawnej (14/27), jak i całym naskórku (13/27) (Ryc. 45. i 46.). Była 

określana jako wysoka. W większości wycinków z obecnym pęcherzem linijna 

ekspresja była stwierdzana w dnie pęcherza (8/14). Średnio nasiloną aktywność 

tego enzymu wykazano w płynie pęcherzowym, jak i w naciekach zapalnych. 
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Ryc. 45. Ekspresja MMP9 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w BP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 46. Ekspresja MMP9 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w DH. 
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Wysoka ekspresja MMP9 u chorych na DH stwierdzona była u 4/14 biopsji 

w keratynocytach warstwy podstawnej, a w pozostałych wycinkach miała 

średnie natężenia. W 10/14 biopsjach ekspresja była obserwowana w całym 

naskórku. Mikroropnie (8/13) i płyn pęcherzowy (7/8) także wykazywały 

aktywność tego enzymu. 

 

Stromielizyna 2 (MMP10) 

Wysoka ekspresja MMP10 była obecna zarówno w warstwie podstawnej 

(3/27), jak i całym naskórku u chorych na BP (24/27). W większości wycinków 

(24/27) dotyczyła całego naskórka. W ponad połowie wycinków z obecnym 

pęcherzem linijna ekspresja była stwierdzana w dnie pęcherza (8/14). Płyn 

pęcherzowy i nacieki zapalne wykazywały także wysoko nasiloną aktywność 

MMP10 (Ryc. 47.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 47. Ekspresja MMP10 w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiana skórna. BP. 

(200x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Ryc. 48. Ekspresja MMP10 w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiana skórna. DH. 

(200x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 49. Ekspresja MMP10 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w BP.  
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Ryc. 50. Ekspresja MMP10 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w DH. 
 
 

W pięciu z 14 wycinków od chorych na DH ekspresja MMP10 

w keratynocytach warstwy podstawnej była wysoka (Ryc. 48.), w pozostałych 

dziewięciu miała średnie natężenie. W 12 biopsjach aktywność średniego 

stopnia była obserwowana w całym naskórku. Mikroropnie (8/14) i płyn 

pęcherzowy (6/8) także wykazywały ekspresję tych enzymów (Ryc. 49. i 50.). 

 

TIMP1 

W przeciwieństwie do metaloproteinaz ekspresja TIMPs była średnio lub 

słabo nasilona. 

Średnio nasilona ekspresja TIMP1 u chorych na BP była stwierdzana 

w całym naskórku u wszystkich chorych (27/27). W przypadku obecności 

pęcherza była stwierdzana w jego dnie (9/11). Średnio nasiloną aktywność tego 

enzymu wykazano w naciekach zapalnych i w płynie pęcherzowym. 

Ekspresja TIMP1 o średnim natężeniu była stwierdzona we wszystkich 

wycinkach (14/14) w całym naskórku u chorych na DH, łącznie z warstwą 

podstawną, jak również w mikroropniach neutrofilowych (10/14) (Ryc. 51.). 
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Ryc. 51. Ekspresja TIMP1 w naskórku. DH. (400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 52. Ekspresja TIMP1 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w BP. 
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Ryc. 53. Ekspresja TIMP1 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w DH. 
 
 

Wykazano ją też we wszystkich (8/8) wycinkach, z widocznym mikroskopowo 

pęcherzem, jak również w płynie pęcherzowym (Ryc. 52. i 53.). 

 

TIMP2 

Słabo lub średnio nasiloną ekspresję TIMP2 stwierdzano w całym naskórku 

u wszystkich chorych na BP (27/27). W większości wycinków z obecnym 

pęcherzem była stwierdzana w jego dnie (10/14). Płyn pęcherzowy wykazywał 

także średnio nasiloną aktywność TIMP2. W naciekach zapalnych określono ją 

jako wysoką (Ryc. 54.). 
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Ryc. 54. Ekspresja TIMP2 w naskórku i płynie pęcherzowym. BP.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

Ekspresja TIMP2 o średnim natężeniu była wykazana zarówno w warstwie 

podstawnej, jak i całym naskórku we wszystkich biopsjach chorych na DH 

(14/14). Aktywność tego enzymu także wykazywano w neutrofilach tworzących 

mikroropnie (8/14), jak i płynie pęcherzowym (5/8) (Ryc. 55. i Ryc. 56.). 
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Ryc. 55. Ekspresja TIMP2 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w BP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 56. Ekspresja TIMP2 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w DH. 
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TIMP3 

Średnia i wysoka ekspresja TIMP3 była stwierdzana w warstwie 

podstawnej (12/27) i całym naskórku (17/27) w wycinkach chorych na BP. Płyn 

pęcherzowy wykazywał także średnio nasiloną aktywność TIMP3 we 

wszystkich wycinkach z obecnym pęcherzem (14/14). Słabą aktywność tego 

enzymu wykazano w naciekach zapalnych. 

Słaba ekspresja TIMP3 była stwierdzana w całym naskórku chorych na DH, 

łącznie z komórkami warstwy podstawnej, we wszystkich wycinkach (14/14). 

Neutrofile w mikroropniach (7/14), jak i płyn w pęcherzu (4/8) wykazywały 

także ekspresję dla tego enzymu, jednakże była ona znacząco słabsza niż 

aktywność innych inhibitorów: TIMP1 i TIMP2 (Ryc. 57. i Ryc. 58.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 57. Ekspresja TIMP3 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w BP. 
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Ryc. 58. Ekspresja TIMP3 w badanych strukturach. 

Badanie immunohistochemiczne w DH. 
 

 

Badanie immunohistochemiczne wycinków osób zdrowych 

We wszystkich biopsjach tylko pojedyncze keratynocyty, głównie warstwy 

podstawnej, wykazywały średniego stopnia aktywność wszystkich badanych 

enzymów (Ryc. 59.). W czterech preparatach ekspresję stwierdzono ponadto 

w obrębie mieszków włosowych. 
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Ryc. 59. Ekspresja MMP1 w pojedynczych keratynocytach. Zdrowa skóra.  
(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 
 

Badania stężeń MMP1, MMP2, MMP9 i TIMP2 w surowicy chorych na DH i BP 

W badanych surowicach chorych na DH i BP wartości stężeń MMP1, 

MMP2 i TIMP2 mieściły się w granicach normy. Pojedyncze wartości stężeń 

MMP9 (4/27) były podwyższone u chorych z BP, u pozostałych osób z grup 

badanych były w normie. W grupie porównawczej nie stwierdzono w surowicy 

podwyższonych stężeń wyżej wymienionych enzymów. 

Ocenę istotności statystycznej ekspresji MMPs i TIMP w badanych 

strukturach, wykonaną na podstawie analizy morfometrycznej, przedstawiono 

dla chorych na BP w Tabeli 10 i dla chorych na DH w Tabeli 11. 
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Tabela 10. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w BP. 

 

MMP1 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 
skóra 

właściwa 

warstwa 
podstawna  

NS NS NS NS NS p<0,05 

naskórek 
 

NS NS NS NS p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

NS p<0,05 p<0,05 NS 

pokrywa 
pęcherza    

p<0,05 p<0,05 NS 

dno 
pęcherza     

NS p<0,05 

nacieki 
     

p<0,05 

 

MMP2 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 
skóra 

właściwa 

warstwa 
podstawna  

p<0,05 p<0,05 p<0,05 NS NS p<0,05 

naskórek 
 

NS NS p<0,05 p<0,05 p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

p<0,05 p<0,05 NS NS 

pokrywa 
pęcherza    

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

dno 
pęcherza     

NS p<0,05 

nacieki 
     

NS 
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Tabela 10. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w BP - c.d. 

 

MMP9 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 
skóra 

właściwa 

warstwa 
podstawna 

NS NS NS NS NS NS 

naskórek 
 

NS NS NS NS NS 

płyn 
pęcherzowy   

p<0,05 NS NS NS 

pokrywa 
pęcherza    

NS NS p<0,05 

dno 
pęcherza     

NS NS 

nacieki 
     

NS 

 

MMP10 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 
skóra 

właściwa 

warstwa 
podstawna  

p<0,05 p<0,05 NS p<0,05 p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 

NS p<0,05 p<0,05 NS p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

pokrywa 
pęcherza    

NS p<0,05 NS 

dno 
pęcherza     

NS NS 

nacieki 
     

NS 
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Tabela 10. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w BP - c.d. 

 

TIMP1 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 
skóra 

właściwa 

warstwa 
podstawna  

NS NS NS NS NS p<0,05 

naskórek 
 

NS p<0,05 NS NS p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

NS NS NS p<0,05 

pokrywa 
pęcherza    

p<0,05 NS p<0,05 

dno 
pęcherza     

NS p<0,05 

nacieki 
     

p<0,05 

 

TIMP2 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 
skóra 

właściwa 

warstwa 
podstawna  

p<0,05 p<0,05 NS p<0,05 p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 

NS p<0,05 NS p<0,05 p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

p<0,05 NS NS p<0,05 

pokrywa 
pęcherza    

p<0,05 p<0,05 NS 

dno 
pęcherza     

NS p<0,05 

nacieki 
     

p<0,05 
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Tabela 10. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w BP - c.d. 

 

TIMP3 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 
skóra 

właściwa 

warstwa 
podstawna  

NS p<0,05 NS NS NS p<0,05 

naskórek 
 

p<0,05 NS p<0,05 NS p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

pokrywa 
pęcherza    

NS NS p<0,05 

dno 
pęcherza     

NS p<0,05 

nacieki 
     

p<0,05 

 

 

Tabela 11. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w DH. 

 

MMP1 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 

warstwa 
podstawna  p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   NS p<0,05 NS 

pokrywa 
pęcherza    p<0,05 NS 

dno 
pęcherza     

p<0,05 
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Tabela 11. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w DH. - c.d. 

 

MMP2 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 

warstwa 
podstawna  p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

NS NS NS 

pokrywa 
pęcherza    

p<0,05 p<0,05 

dno 
pęcherza     

NS 

 

 

MMP9 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 

warstwa 
podstawna p<0,05 p<0,05 NS p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 

NS NS p<0,05 p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

NS p<0,05 NS 

pokrywa 
pęcherza    

p<0,05 p<0,05 

dno 
pęcherza     

NS 
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Tabela 11. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w DH. - c.d. 

 

MMP10 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 

warstwa 
podstawna NS p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 

p<0,05 NS NS p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

NS NS p<0,05 

pokrywa 
pęcherza    

NS p<0,05 

dno 
pęcherza     

p<0,05 

 

 

TIMP1 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 

warstwa 
podstawna p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

NS NS p<0,05 

pokrywa 
pęcherza    

p<0,05 p<0,05 

dno 
pęcherza     

NS 
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Tabela 11. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w DH. - c.d. 

 

TIMP2 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 

warstwa 
podstawna p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

NS NS NS 

pokrywa 
pęcherza    

NS NS 

dno 
pęcherza     

NS 

 

 

TIMP3 naskórek 
płyn 

pęcherzowy 
pokrywa 
pęcherza 

dno 
pęcherza 

nacieki 

warstwa 
podstawna p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

naskórek 
 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

płyn 
pęcherzowy   

NS NS NS 

pokrywa 
pęcherza    

NS NS 

dno 
pęcherza     

NS 
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4.7. EKSPRESJA WYBRANYCH ADAMALIZYN  
W PEMFIGOIDZIE PĘCHERZOWYM 
I OPRYSZCZKOWATYM ZAPALENIU SKÓRY 

 

ADAM8 

Ekspresja ADAM8 była stwierdzona w komórkach warstwy podstawnej 

u 18/27 chorych na BP (Tabela 12.). Ekspresja ADAM8 była także obecna 

w pozostałych warstwach naskórka, jak i skórze właściwej. Naciek 

eozynofilowo-neutrofilowy w zmianach skórnych u chorych na BP wykazywał 

średnie nasilenie ekspresji. 

Ekspresja ADAM8 była stwierdzona w komórkach warstwy podstawnej 

u 8/14 z chorych na DH (Ryc. 60.). Neutrofile w mikroropniach i w płynie 

pęcherzowym w DH wykazywały także obecność ekspresji tego enzymu. 

Wykazano też ekspresję dla ADAM8 w nacieku neutrofilowym zlokalizowanym 

wokół mikroropni i naczyń w skórze właściwej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 60. Ekspresja ADAM8 w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana  skórna. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Tabela 12. Ekspresja ADAMs w badaniu immunohistochemicznym w grupach 

badanych. 

 

ADAM8 odczyn (-) odczyn (+) odczyn (++) 

Kontrola  

(n=10) 
10/10 0 0 

BP otoczenie 

(n=27) 
1327 11/27 3/27 

BP zmiana 

(n=27) 
9/27 14/27 4/27 

DH otoczenie 

(n=14) 
8/14 6/14 2/14 

DH zmiana 

(n=14) 
5/14 9/14 3/14 

 

ADAM10 
odczyn  

(-) 

odczyn  

(+) 

odczyn  

(++) 

odczyn 

(+++) 

odczyn 

(++++) 

Kontrola  

(n=10) 
3/10 7/10 0 0 0 

BP otoczenie 

(n=27) 
2/27 10/27 9/27 5/27 0 

BP zmiana 

(n=27) 
0 0 14/27 9/27 4/27 

DH otoczenie 

(n=14) 
2/14 3/14 8/14 4/14 0 

DH zmiana 

(n=14) 
0 0 10/14 4/14 3/14 

  



Wyniki 

 149

Tabela 12. Ekspresja ADAMs w badaniu immunohistochemicznym w grupach badanych 

- c.d. 

 

ADAM15 odczyn (-) odczyn (+) odczyn (++) 

Kontrola  

(n=10) 
10/10 0 0 

BP otoczenie 

(n=27) 
9/27 14/27 2/27 

BP zmiana 

(n=27) 
9/27 13/27 5/27 

DH otoczenie 

(n=14) 
6/14 8/14 0/14 

DH zmiana 

(n=14) 
6/14 6/14 2/14 

 

ADAM17 odczyn (-) odczyn (+) odczyn (++) 

Kontrola  

(n=10) 
10/10 0 0 

BP otoczenie 

(n=27) 
17/27 7/27 1/23 

BP zmiana 

(n=27) 
12/27 11/27 4/27 

DH otoczenie 

(n=14) 
12/14 2/14 0/14 

DH zmiana 

(n=14) 
9/14 5/14 1/14 
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Analiza morfometryczna wykazała wyższą ekspresję ADAM8 w zmianach 

skórnych w porównaniu do skóry otoczenia zmian (p<0,05), w keratynocytach, 

nacieku zapalnym zarówno w grupie chorych na BP, jak i DH. Nie było 

statystycznej różnicy między nasileniem ekspresji ADAM8 w keratynocytach 

i nacieku zapalnym między wycinkami od chorych na BP i DH (p=0,076) 

(Ryc. 61. i Ryc. 62.). Wyniki te zostały potwierdzone techniką immunoblottu 

(Ryc. 63. i Ryc. 64.). Metodą tą stwierdzono znacząco wyższą ekspresję 

w keratynocytach u chorych na BP niż w grupie kontrolnej (p=0,048). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 61. Ekspresja ADAM8 w keratynocytach. Mofrometria.  
BP-O - bullous pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany chorobowe.  
DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian. DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany 

chorobowe. 
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Ryc. 62. Ekspresja ADAM8 w nacieku zapalnym. Morfometria. 
BP-O - bullous pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany chorobowe.  
DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian. DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany 

chorobowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 63. Ekspresja ADAM8, ADAM10, ADAM15 i ADAM17 u chorych na BP i DH. 

Badanie metodą immunoblotu. 
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Ryc. 64. Badanie metodą immunoblotu. ADAMs. 
 

ADAM10  

U chorych na BP stwierdzono ekspresję ADAM10 w warstwie podstawnej 

i komórkach nacieku zapalnego (27/27) (Tabela 12.). Ekspresja ADAM10 

była także stwierdzana w skórze otaczającej zmiany w przebiegu pemfigoidu 

(14/27) (Ryc. 65.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 65. Ekspresja ADAM10 w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Ekspresję ADAM10 u chorych na DH wykazano w neutrofilach 

w naciekach zapalnych, jak i mikroropniach oraz w płynie pęcherzowym. 

W zmianach skórnych wysoka ekspresja ADAM10 była wykazana przede 

wszystkim w keratynocytach warstwy podstawnej, ale również w innych 

warstwach naskórka (14/14). Tam było stwierdzane średnie nasilenie ekspresji 

(Ryc. 66.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 66. Ekspresja ADAM10 w naskórku. Zmiana skórna. DH.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 
 

Analiza morfometryczna wykazała wysoką ekspresję ADAM10 w skórze 

chorobowo zmienionej w stosunku do skóry otoczenia zmian, (w keratynocy-

tach, jak i naciekach zapalnych) zarówno w BP, jak i DH (p<0,05) (Ryc. 67. 

i Ryc. 68.).  
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Ryc. 67. Ekspresja ADAM10 w keratynocytach. Morfometria. 
BP-O - bullous pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany chorobowe.  
DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian. DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany 

chorobowe. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 68. Ekspresja ADAM10 w nacieku zapalnym. Morfometria. 
BP-O - bullous pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany chorobowe.  
DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian. DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany 

chorobowe.  
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Białko ADAM10 było także stwierdzane w wycinkach od osób zdrowych 

(7/10). Ekspresja w tej grupie była znamiennie niższa niż w zmianach 

chorobowych w BP i DH i podobna do ekspresji w skórze otaczającej zmiany 

chorobowe. Używając techniki immunoblottu nie stwierdzono statystycznie 

znamiennej różnicy w ekspresji ADAM10 między chorymi na BP i DH 

(p=0,544) (Ryc. 63. i Ryc. 64.), jak i chorymi na BP (p=0,353) czy na DH 

(0,617) a grupą kontrolną. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 69. Ekspresja ADAM15 w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

ADAM15  

W zmianach skórnych chorych na BP ekspresja ADAM15 o średnim 

nasileniu była wykazana w nacieku zapalnym eozynofilowo-neutrofilowym 

(18/27) (Ryc. 69.) (Tabela 12.). Tego samego typu ekspresja była stwierdzana 

u 16/27 chorych w skórze otaczającej zmiany chorobowe. Ekspresja o średnim 

nasileniu ADAM15 była stwierdzona w keratynocytach warstwy podstawnej 

w wycinkach ze zmian skórnych chorych na DH (8/14) (Ryc. 70.). Zjawisko to 
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dotyczyło także skóry pozornie zdrowej wokół zmian chorobowych (8/14). 

Neutrofile w mikroropniach i płynie pęcherzowym wykazywały także dodatnią 

ekspresję dla ADAM15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 70. Ekspresja ADAM15 w nacieku zapalnym. Zmiana skórna. DH.  
(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

Analiza morfometryczna wykazała ekspresję ADAM15 znacząco wyższą 

w zmianach skórnych w BP i skórze otaczającej zmiany w porównaniu do 

chorych na DH (p<0,001), zarówno w keratynocytach (Ryc. 71.), jak i nacieku 

zapalnym (Ryc. 72.). Te wyniki zostały potwierdzone przy użyciu 

immunoblottu. Stwierdzono znamiennie wyższą ekspresję ADAM15 u chorych 

na BP w porównaniu do chorych na DH (p=0,021). Dodatkowo była 

obserwowana znamiennie wyższa ekspresja ADAM15 u chorych na BP 

w porównaniu do grupy kontrolnej (p=0,005) (Ryc. 63. i Ryc. 64.). 
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Ryc. 71. Ekspresja ADAM15 w keratynocytach. Morfometria. 
BP-O - bullous pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany chorobowe.  
DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian. DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany 

chorobowe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ryc. 72. Ekspresja ADAM15 w nacieku zapalnym. Morfometria. 
BP-O - bullous pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany chorobowe.  
DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian. DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany 

chorobowe.   
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ADAM17 (TACE)  

Ekspresja dla ADAM17 była stwierdzona głownie w keratynocytach 

warstwy podstawnej u chorych na BP (15/27) (Ryc. 73.) (Tabela 12.). Poza tym 

ekspresja ADAM17 nie była ograniczona do warstwy podstawnej, ale też była 

obecna w całym naskórku. Ekspresja dla ADAM17 była także stwierdzona 

w keratynocytach warstwy podstawnej u chorych na DH (6/14) (Ryc. 74.). 

Neutrofile w mikroropniach, jak i w płynie pęcherzowym w zmianach w DH 

wykazywały też dodatnią ekspresję (6/14).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 73. Ekspresja ADAM17 w naskórku. Zmiana skórna. BP.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Ryc. 74. Ekspresja ADAM17 w nacieku zapalnym. Zmiana skórna. DH.  
(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

Analiza morfometryczna wykazała ekspresję ADAM17 znamiennie wyższą 

w zmianach skórnych w porównaniu do skóry otaczającej zmiany chorobowe 

u chorych na BP i DH (p<0,04) (Ryc. 75.). Dodatkowo, ekspresja ADAM17 

w nacieku zapalnym była bardzo słaba zarówno w zmianach skórnych, 

jak i skórze pozornie zdrowej u chorych na DH w porównaniu do chorych na BP 

(Ryc. 76.). 

W badaniu metodą immunoblotu, używając dwóch specyficznych 

przeciwciał skierowanych przeciwko różnym domenom, stwierdzono 

znamiennie wyższą ekspresję ADAM17 u chorych na BP w porównaniu do 

chorych na DH (odpowiednio p=0,007 i 0,007), jak i grupy kontrolnej 

(odpowiednio p=0,007 i p=0,006) (Ryc. 63., Ryc. 64.). 
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Ryc. 75. Ekspresja ADAM17 w keratynocytach. Morfometria. 
BP-O - bullous pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany chorobowe.  
DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian. DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany 

chorobowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 76. Ekspresja ADAM17 w nacieku zapalnym. Morfometria. 
BP-O - bullous pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany chorobowe.  
DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian. DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany 

chorobowe.  
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ADAMs w grupie kontrolnej  

Ekspresja ADAM8, 10, 15 i 17 w grupie kontrolnej we wszystkich 

biopsjach dotyczyła tylko pojedynczych keratynocytów. Wykazywały one 

średnio nasiloną ekspresję wszystkich badanych białek (Ryc. 77., Ryc. 78. 

i Ryc. 79.). Tylko ekspresja ADAM10 była wystarczająco silna do wykonania 

oceny morfometrycznej i dalszej analizy. Metodą immunoblotu natomiast 

we wszystkich wycinkach od osób zdrowych wykazano niewielką ekspresję 

ADAM8, 10, 15 i 17 (Ryc. 63. i Ryc. 64.). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 77. Ekspresja ADAM8. Zdrowa skóra. (400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Ryc. 78. Ekspresja ADAM15. Zdrowa skóra. (400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 79. Ekspresja ADAM17 (TACE). Zdrowa skóra.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna.  
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Oznaczanie ADAMs metodą hybrydyzacji in situ 

Hybrydyzacja in situ wykazała wyższą ekspresję ADAM8 w zmianach 

skórnych w porównaniu do skóry otoczenia zmian, w keratynocytach, nacieku 

zapalnym zarówno w grupie chorych na BP, jak i DH. Wysoką ekspresję 

ADAM10 stwierdzono w skórze chorobowo zmienionej w stosunku do skóry 

otoczenia zmian, (w keratynocytach, jak i naciekach zapalnych) zarówno w BP 

(27/27), jak i DH (14/14). Białko ADAM10 było także stwierdzane w skórze 

osób zdrowych (7/10). Znacząco wyższą ekspresję ADAM15 stwierdzono 

w zmianach skórnych w BP i skórze otaczającej zmiany w porównaniu 

do chorych na DH, zarówno w keratynocytach, jak i nacieku zapalnym. 

Znamiennie wyższą ekspresję ADAM17 wykazano w zmianach skórnych niż 

w skórze otaczającej zmiany chorobowe pacjentów z BP i DH. Nasilenie 

ekspresji ADAM17 w nacieku zapalnym było słabe zarówno w zmianach 

skórnych, jak i skórze pozornie zdrowej u chorych na DH w porównaniu 

do chorych na BP (Ryc. 80.). 

Wyniki oznaczeń uzyskane metodą hybrydyzacji in situ były zgodne 

z oceną ekspresji ADAMs przy zastosowaniu metody immunohistochemicznej 

i immunoblotu. 
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Ryc. 80. Ekspresja ADAMs w zmianach skórnych. (400x) Hybrydyzacja in situ. 
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4.8. OCENA CZYNNIKÓW PROKOAGULACYJNYCH  
W PEMFIGOIDZIE PĘCHERZOWYM 
I OPRYSZCZKOWATYM ZAPALENIU SKÓRY 

 

CZYNNIK TKANKOWY (TF) 

Badanie immunohistochemiczne 

Ekspresję TF wykazano w neutrofilach w naciekach zapalnych 

i keratynocytach oraz w płynie pęcherzowym (Ryc. 81.). U chorych na BP, 

ekspresja TF była także stwierdzana w skórze otaczającej zmiany (17/27) 

(Ryc. 82.). U chorych na BP, w zmianach skórnych, wysoka ekspresja TF była 

wykazana przede wszystkim w keratynocytach warstwy podstawnej (20/27), 

ale również w innych warstwach naskórka (19/27), ale o mniejszym nasileniu. 

Analiza morfometryczna wykazała wyższą ekspresję TF w skórze chorobowo 

zmienionej w stosunku do skóry otoczenia zmian (w keratynocytach jak 

i naciekach zapalnych) u chorych na BP (p<0,02) (Tabela 13.). Badania 

u chorych na DH nie wykazały znaczącej ekspresji czynnika w tkankach 

chorobowo zmienionych (3/14), jak i pozornie zdrowych (2/14). Czynnik 

tkankowy był także stwierdzany w wycinkach od osób zdrowych (2/14) 

(Ryc. 83.). Ekspresja jednak w tej grupie była znamiennie niższa niż w zmianach 

chorobowych w BP i porównywalna do zmian chorobowych w DH. 
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Ryc. 81. Ekspresja TF w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. BP.  

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 82. Ekspresja TF w naskórku. Otoczenie zmian skórnych. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Tabela 13. Statystyczna analiza porównawcza TF w grupach badanych. 

 

grupa średnia±SD 

BP zmiana (n=27) 1,34±0,62 

BP otoczenie (n=27) 0,92±0,54 

DH zmiana (n=14) 0,18±0,24 

DH otoczenie (n=14) 0,15±0,22 

Kontrola (n=10) 0,16±0,28 

analiza statystyczna 

BP zmiana vs BP otoczenie p<0,02 

DH zmiana vs DH otoczenie NS 

BP zmiana vs Kontrola p<0,001 

DH zmiana vs Kontrola NS 

BP zmiana vs DH zmiana p<0,05 

BP otoczenie vs DH otoczenie p<0,05 
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Ryc. 83. Brak ekspresji TF. Zdrowa skóra. (100x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 

CZYNNIK TKANKOWY 

W grupie chorych na BP stężenie TF w surowicy miało wartości 

847,2±402,7 pg/mL, u chorych na DH 285,7±187,7 pg/mL, a w grupie 

porównawczej dla BP - 252,6±169,3 pg/mL, a dla DH 221,9±153,3 pg/mL. 

Wyniki te wskazują na statystycznie istotną różnicę w zakresie wartości TF 

miedzy grupą chorych na BP a DH i BP a grupą porównawczą (p<0,001). 

 

D-DIMERY 

Wartości d-dimerów w grupie chorych na BP przed rozpoczęciem leczenia 

u większości chorych mieściły się w górnych granicach normy (20/27) 

i wynosiły średnio: 0,49±0,40 µg/mL (0,33–2,9 µg/mL). U siedmiu chorych 

wartości były podwyższone i miały zakres między 1,2 a 2,9 µg/mL. Wartości te 

były wyższe niż w grupie chorych na DH i grupie porównawczej. 
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U wszystkich chorych na DH wartości d-dimerów odpowiadały normie 

i średnia ich wartość wynosiła 0,31±0,19 µg/mL (0,26–0,36 µg/mL). 

W grupie kontrolnej dla chorych na BP u jednej osoby d-dimery 

przekroczyły wartości prawidłowe u pozostałych (9/10) odpowiadały normie 

0,29±0,3 µg/mL (0,24–0,67 µg/mL), w grupie porównawczej dla chorych na DH 

wszystkie wartości były w normie – średnio 0,34±0,6 µg/mL. 

Istnieje statystycznie istotna różnica miedzy grupą chorych na BP a DH 

i BP a grupą porównawczą w zakresie wartości d-dimerów (p<0,05). 

 

KOAGULOGRAM 

U chorych na BP parametry koagulologiczne miały następujące wartości: 

czas protrombinowy średnio 13,1±0,2 s przy normie 12-18 s, wskaźnik 

protrombinowy średnio 85,9±0,8% przy normie 70-100%:, INR wartości średnie 

to: 1,04±0,4 przy normie 0,9-1,3, APTT wartości średnie 31±1,0 s przy normie 

26-36 s. 

U chorych na DH parametry koagulologiczne miały następujące wartości: 

czas protrombinowy średnio 15,3±0,5 s, wskaźnik protrombinowy średnio 

78,9%±0,6 s, INR wartości średnie to: 1,28±0,3, APTT przy normie 26-36 s 

wartości średnie: 29±1,0 s. 

W grupie kontrolnej dla BP parametry koagulologiczne miały następujące 

wartości: czas protrombinowy średnio 14,2±0,2 s, wskaźnik protrombinowy 

średnio 88,7%±0,4, INR wartości średnie to: 1,17±0,5, APTT przy normie 26-36 

s wartości średnie: 30±1,0 s. W grupie kontrolnej dla DH parametry 

koagulologiczne miały następujące wartości: czas protrombinowy średnio 

14,9±0,5, wskaźnik protrombinowy średnio 98,7%±0,2, INR wartości średnie to: 

1,21±0,4, APTT średnio 28 s±1,0 przy normie 26-36 s. 
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FIBRYNOGEN 

U chorych na BP wartości stężenia fibrynogenu to średnio 4,50±0,18 g/L 

przy normie 2,0-5,0 g/L. U chorych na DH fibrynogen miał średnie wartości 

2,80±0,14 g/L, a w grupie porównawczej dla BP - 2,60±0,3 g/L natomiast 

dla DH – 2,45±0,26 g/L. Istnieje statystycznie istotna różnica między grupą 

chorych na BP a DH i BP a grupą porównawczą w zakresie wartości 

fibrynogenu (p<0,05). 
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5. DYSKUSJA  

 

5.1. ROLA CZĄSTECZEK ADHEZYJNYCH, CHEMOKIN, 
NEUROPEPTYDÓW ORAZ MARKERÓW AKTYWNOŚCI 
EOZYNOFILÓW I MASTOCYTÓW W PATOGENEZIE 
POWSTAWANIA PĘCHERZY PODNASKÓRKOWYCH 

Patogeneza podnaskórkowych chorób pęcherzowych nie jest do końca 

znana, chociaż wiele z jej aspektów zostało już wyjaśnionych [6, 7, 10, 16, 23]. 

Charakterystycznym zjawiskiem pemfigoidu pęcherzowego i opryszczkowatego 

zapalenia skóry są nacieki zapalne w zmianach skórnych, jak i skórze 

otaczającej zmiany. Zjawiska immunologiczne w tych jednostkach chorobowych 

dotyczą aktywacji cząsteczek adhezyjnych w tkankach i naczyniach, napływu 

komórek immunokompetentnych i lokalnego wzrostu ekspresji szeregu cytokin 

prozapalnych. Z powodu odmiennego charakteru nacieku zapalnego i różnej 

jego lokalizacji w pemfigoidzie i chorobie Duhringa interesująca jest analiza 

składników sieci cytokinowej, które mogą mieć znaczenie dla rozwoju choroby, 

jak i jej leczenia. 

Rozwój pęcherza w podnaskórkowych chorobach pęcherzowych jest 

zapoczątkowany przez wczesną akumulację leukocytów, inicjowaną przez 

INF-γ, TNF-α i IL-2 wydzielanych przez komórki CD4+ naciekające złącze 

skórno-naskórkowe [81, 84, 85]. Istnieją pojedyncze doniesienia dotyczące 

lokalizacji i ekspresji różnych grup cząsteczek adhezyjnych w zmianach 

skórnych chorych na BP i DH [4, 110, 201, 202]. 

E-selektyna jest obecna na pobudzonych komórkach epitelialnych i jej 

produkcja jest indukowana przez liposacharyd (LPS), trombinę i cytokiny, takie 

jak IL-1 i TNF-α [90, 203]. Wydawałoby się, że ekspresja E-selektyny jest 

markerem aktywacji komórek śródbłonka i może być stwierdzona jedynie 
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w tkankach objętych procesem zapalnym [203]. Według niektórych autorów 

βFGF wpływa na rekrutację leukocytów ze światła naczynia przez aktywację 

E i P selektyny [204]. 

W badaniach własnych stwierdzono silną ekspresję E selektyny w ścianie 

naczyń, jak i średnie jej nasilenie w leukocytach zarówno w skórze chorych na 

BP, jak i DH. Ekspresja ta była znamiennie wyższa u chorych na DH i może być 

związana z intensywnością nacieku neutrofilowego w szczytach brodawek 

skórnych. U chorych na opryszczkowate zapalenie skóry mikroropnie są cechą 

charakterystyczną obrazu histopatologicznego i wynik badania potwierdził, że 

E-selektyna jest odpowiedzialna za napływ komórek immunokompetentnych do 

obszaru zajętego procesem zapalnym w chorobach pęcherzowych. 

D’Auria i wsp. [200] badali poziom rozpuszczalnej E-selektyny we krwi 

osób chorujących na pemfigoid i pęcherzycę zwykłą w porównaniu do osób 

zdrowych. Stężenie tej selektyny było istotnie podwyższone u osób chorych 

w porównaniu z grupą kontrolną, a także istotnie korelowało z nasileniem zmian 

skórnych. Podczas terapii liczba zmian i poziom badanej E-selektyny 

zmniejszały się równolegle, co może sugerować, iż E-selektyna była 

odzwierciedleniem skuteczności leczenia. Podobnych zależności nie wykazano 

dla innych cząsteczek adhezyjnych i ich form rozpuszczalnych [200]. 

Hall i wsp. stwierdzili podwyższony poziom E-selektyny, jak również 

mRNA dla tej cząsteczki w zmianach skórnych i uznają to za potwierdzenie 

aktywacji komórek śródbłonka w rozwoju zmian pęcherzowych w DH [126]. 

Badana korelacja między ekspresją E-selektyny na perycytach i aktywnością 

choroby w zmianach skórnych nieleczonych i po włączeniu 

terapii  metotreksatem wykazała istotnie mniejszą jej aktywność w trakcie 

leczenia [201]. 

L-selektyna jest obecna głównie na wszystkich leukocytach i uwalnia się 

z ich powierzchni po stymulacji komórek. Napływ leukocytów z krążenia 

do miejsca objętego procesem zapalnym jest procesem złożonym, regulowanym 

właśnie przez tą cząsteczkę adhezyjną [90, 203]. Zgodnie z danymi dotyczącymi 

aktywacji komórek, przylegania, a następnie toczenia i diapedezy nie powinno 
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się obserwować ekspresji L-selektyny na zaktywowanych leukocytach 

w zmianach skórnych chorych na BP i DH. 

Jak wykazały badania własne ekspresja L-selektyny jest obecna u chorych 

na DH w mikroropniach, a u chorych na BP w naciekach z eozynofilów 

i neutrofilów. Dodatnią ekspresję wykazywały limfocyty, makrofagi i neutrofile. 

Natężenie ekspresji było znamiennie wyższe w tkankach chorych na DH 

i wynikało prawdopodobnie z różnego poziomu aktywacji komórek. 

W badanych tkankach wykazano również słabą ekspresję L-selektyny 

w keratynocytach wszystkich warstw naskórka i może to być odpowiedź tych 

komórek na stan zapalny indukowany procesem immunologicznym. 

Smith i wsp. [202] badali ekspresję L-selektyny na neutrofilach u osób 

z chorobą Duhringa za pomocą fluorescence-activated cell sorter. Wykazano, że 

zarówno w aktywnym, jak i nieaktywnym stadium choroby ekspresja ta była 

niższa niż u osób zdrowych. Dominującą komórką zapalną nacieków 

w mikroropniach brodawek skórnych są neutrofile, a L-selektyna bierze udział 

w rekrutacji leukocytów do miejsca toczącego się procesu zapalnego. Aktywacja 

neutrofilów i przemieszczenie się tych komórek do miejsca zapalenia wiąże się 

ze złuszczeniem tej selektyny z powierzchni leukocytów, prowadząc do 

narastania stężenia formy rozpuszczalnej w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. 

Uzyskana różnica w wynikach badań własnych wynika prawdopodobnie 

z zastosowanej metody badawczej. Wskazuje to na konieczność prowadzenia 

kolejnych badań oceniających korelację między ekspresją L-selektyny a jej 

formą rozpuszczalną we krwi obwodowej chorych na choroby pęcherzowe. 

Kluczową rolę w patogenezie autoimmunologicznych chorób 

pęcherzowych: pemfigoidu pęcherzowego i opryszczkowatego zapalenia skóry 

odgrywają interakcje między keratynocytami a strukturami błony podstawnej. 

Udział integryn w zakotwiczaniu włókien w macierzy zewnątrzkomórkowej 

jest dość dobrze poznany [94]. Domeny zewnątrzkomórkowe przyłączają się do 

białek macierzy, a wewnątrzkomórkowe łańcuchy łączą się z mikrofilamentami 

aktynowymi cytoszkieletu cytoplazmatycznego [100]. Integryny są gliko-

proteinami przezbłonowymi, które odgrywają rolę receptorów przekazujących 
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sygnały biochemiczne i mechaniczne poprzez błony komórkowe, zarówno 

do wewnątrz, jak i na zewnątrz komórek. 

Integryny w prawidłowym naskórku stwierdza się tylko w warstwie 

podstawnej i w mieszkach włosowych. Integryna α6β4 jest obecna tylko 

w hemidesmosomach [104]. Ekspresja różnych rodzin integryn na 

keratynocytach, fibroblastach, komórkach śródbłonka i komórkach migrujących 

jest niezbędna także dla prawidłowego gojenia się ran oraz zjawiska apoptozy 

[101, 103]. Potwierdzono także, że zwiększona ekspresja integryn występuje 

w trakcie rozwoju zmian nowotworowych i powstawaniu przerzutów. Zjawiska 

te mają miejsce w związku z udziałem integryn w procesie migracji komórek, 

produkcji metaloproteinaz i angiogenezy. Niektóre z integryn są konstytutywnie 

obecne na powierzchni komórek, zaś pozostałe pojawiają się na nich w wyniku 

pobudzenia ich ekspresji w procesie gojenia się ran, procesach patologicznych 

i w warunkach in vitro [92, 95, 96, 205]. Cząsteczka integryny może przyłączyć 

więcej niż jeden ligand, a podobne ligandy często rozpoznają więcej niż jeden 

rodzaj integryn [90, 95, 77]. 

Kolejną ważną funkcją integryn jest ich rola w transdukcji sygnałów. 

Stymulacja różnych dróg przekazywania sygnałów zależy od rodzaju integryn, 

macierzy zewnątrzkomórkowej i innych wewnętrznych i zewnętrznych 

czynników, takich jak: cytokiny, czynniki wzrostu, chemokiny i inne cząsteczki 

adhezyjne [95, 97]. 

Aczkolwiek patogeneza DH nie jest w pełni poznana, to jednak badania 

potwierdzają pierwotną rolę transglutaminazy tkankowej. Najnowsze 

doniesienia potkreślają również rolę naskórkowej izoformy transglutaminazy 

(nTG), czego wyrazem są skierowane przeciwko niej przeciwciała obecne 

w surowicy w wysokich stężeniach. Dowodzą tego badania Sárdy i wsp. [27], 

którzy potwierdzili znacznie większe powinowactwo krążących przeciwciał 

IgAEmA do naskórkowej niż do tkankowej TG oraz istnienie w większości 

przeciwciał skierowanych przeciwko nTG w populacji krążących 

immunoglobulin. Autorzy ci wykazali ponadto, iż powstające kompleksy 
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immunologiczne, odkładające się w szczytach brodawek skórnych, zawierają 

izoformę nTG.  

Przy udziale nTG zachodzą procesy różnicowania keratynocytów oraz 

stabilizacja połączeń skórno-naskórkowych w brodawkach skórnych. 

Wiadomo także, że nTG katalizuje reakcje powstawania krzyżowych wiązań 

pomiędzy kolagenem typu VII, który jest obecny w tych połączeniach [28, 29]. 

Opisano dominującą rolę transglutaminaz w stabilizowaniu błony podstawnej, 

zewnątrzkomórkowej macierzy otaczającej komórki sieci włókien 

kolagenowych [30] i ich połączeń z fibronektyną [32]. 

Ostatnie doniesienia sugerują, że odkładanie złogów anty tTG, aktywuje 

komplement, prowadzi do gromadzenia w szczytach brodawek neutrofilów 

z następczym wywołaniem stanu zapalnego i degradacją struktur błony 

podstawnej [87, 206]. 

Postuluje się, że formowanie pęcherzy jest wywołane nadprodukcją 

lokalnych enzymów w wyniku aktywacji cytokin i cząsteczek adhezyjnych 

[207]. Z drugiej strony badania eksperymentalne wykazały, że krzyżowe 

wiązania transglutaminazy z włóknami zakotwiczającymi w naskórku, 

przy odkładaniu się złogów przeciwciał, także w dużej mierze przyczyniają się 

do uszkodzenia połączenia skórno-naskórkowego (ang. dermo-epidermal 

junction - DEJ) [28]. 

Zgodnie z badaniami własnymi, aczkolwiek ekspresja integryn nie jest 

tylko ograniczona to keratynocytów warstwy podstawnej, to jednak najsilniejsza 

ekspresja jest obecna w tej strukturze. Duża liczba komórek wykazujących ich 

ekspresję była stwierdzana także w płynie pęcherzowym. Niektórzy autorzy 

sugerują, że integryny przyciągają neutrofile i są w ten sposób odpowiedzialne 

za pierwsze etapy powstawania zmian w przebiegu DH [4, 201, 202, 208]. 

Integryny były pierwszymi cząsteczkami adhezyjnymi, których rolę 

poznano w zakotwiczaniu komórek do macierzy zewnątrzkomórkowej 

i utrzymywaniu połączenia z cytoszkieletem komórek (fibronektyna, 

vitronektyna, kolagen) za pomocą krótkich białkowych domen [90, 203]. 
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Cząsteczki β1 integryny po stymulacji limfocytów pojawiają się na 

komórkach i wykazują predylekcję do przyłączania się do lamininy, 

fibronektyny, kolagenu i innych białek ECM i dlatego mogą odgrywać ogromną 

rolę w procesach zakotwiczania naskórka [93].  

Uzyskane wyniki własne potwierdzają nadmierną ekspresję β1 integryny 

w skórze chorych na BP i DH. W wycinkach od osób zdrowych ta ekspresja jest 

bardzo słaba i dotyczy tylko pojedynczych komórek. 

Podczas formowania się nacieku zapalnego i pęcherzy podnaskórkowych 

w DH i BP ekspresja β1 integryny była silniejsza i obecna w warstwie 

podstawnej naskórka. Te wyniki potwierdzają rolę integryn w migracji 

i aktywacji komórek w tkankach objętych procesem zapalnym. 

Intergryny w prawidłowych keratynocytach są stwierdzane tylko 

w pojedynczych komórkach i tylko w warstwie podstawnej oraz w mieszkach 

włosowych, ale ekspresja α6β4 integryny jest ograniczona tylko do powierzchni 

podstawnej keratynocytów łączącej się z hemidesmosomami [104].  

Inne składniki hemidesmosomów włączając plektyny, antygen BPAG1, 

antygen BPAG2, CD151 tetraspanin oraz lamininę 5 i lamininę 1 są 

preferowanymi ligandami do połączeń z α6β4 integryną [106]. 

Przeciwciała łączące się z autoantygenami zlokalizowanymi w błonie 

podstawnej mogą aktywować serię immunologicznych i enzymatycznych 

zjawisk, które prowadzą do destrukcji hemidesmosomów. Ze względu na rolę 

cząstek adhezyjnych w utrzymaniu integralności międzykomórkowej badano ich 

udział w powstawaniu wykwitów w chorobach pęcherzowych, w których 

dochodzi do tworzenia pęcherzy na skutek utraty przylegania między-

komórkowego czy przylegania komórek do błony podstawnej. 

Bhol i wsp. [209] wykazali, że surowica pacjentów z pemfigoidem 

ze zmianami w jamie ustnej selektywnie wiąże się z ludzką α6 integryną.  

W 48-godzinnej hodowli komórek ludzkich błony śluzowej policzków surowica 

powodowała oddzielenie naskórka od błony podstawnej [210].  

Pemfigoid błon śluzowych jest to heterogenna grupa chorób 

autoimmunologicznych, w których dochodzi do powstawania podnaskórkowych 
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pęcherzy ustępujących w części przypadków z bliznowaceniem. Z reguły 

w chorobie tej występują autoprzeciwciała skierowane przeciwko antygenowi 

pemfigoidu 180 (BP180), rzadziej do lamininy 5 lub VII typu kolagenu [110]. 

W badaniach u osób z odmianą oczną bliznowaciejącego pemfigoidu podkreśla 

się rolę przeciwciał skierowanych przeciw β4 integrynie. W obrazie 

histologicznym rozwarstwienie BMZ in vitro było bardzo podobne do 

wywołanych przez surowicę chorych zmian w warunkach doświadczalnych. 

Podobnego efektu nie obserwowano badając przeciwciała skierowane przeciw 

podjednostce α6 [42].  

Obserwacje te wskazują, iż autoprzeciwciała prawdopodobnie przechodzą 

przez błonę komórkową. Jednym z możliwych wyjaśnień jest, że proces 

chorobowy zapoczątkowują przeciwciała skierowane przeciw zewnątrz-

komórkowym fragmentom. Przeciwciał takich do tej pory nie opisano, 

ale możliwe jest ich występowanie np. tylko w przedklinicznej fazie choroby. 

Inna hipoteza zakłada, że proces inicjuje przeciwciało niezwiązane 

z β4 integryną, a następnie na zasadzie zjawiska epitope spreading dołączane są 

epitopy homologiczne do β4 integryny. Kompleksy autoprzeciwciał i tych 

antygenów mogą być internalizowane wewnątrzkomórkowo, a przeciwciała 

łączą się z domenami prowadząc w konsekwencji do powstania objawów 

chorobowych [80]. Sam mechanizm działania przeciwciał jest do tej pory 

niewyjaśniony. M. Leverkus i wsp. [110] opisali u pacjenta z ocznym 

pemfigoidem spadek, wykrywanej w metodzie immunoblotu, reaktywności 

przeciwciał w stosunku do BP180 i β4 integryny wraz ze zmniejszeniem 

aktywności choroby po leczeniu. 

α6β4 integryna jest heterodimerem, który bierze udział w łączeniu 

filamentów pośrednich komórki do błony podstawnej. Odgrywa ona kluczową 

rolę w tworzeniu hemidesmosomów, o czym świadczą wyniki badań in vitro. 

Przeciwciała przeciwko niej skierowane hamują tworzenie hemidesmosomów 

i niszczą już istniejące struktury [80, 102]. Cytoplazmatyczna domena 

podjednostki β4 ma kluczowe znaczenie w formowaniu i pełnieniu funkcji 

hemidesmosomów [80, 107, 110]. 
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Kurpakus i wsp. [211] badali wbudowywanie podjednostki α6β4 integryny 

do hemidesmosomu w warunkach in vitro w modelu doświadczalnym gojenia 

się ran. Przeciwciała przeciwko podjednostce β4 nie utrudniały migracji 

komórek naskórka, ale zakłócały tworzenie się hemidesmosomów. Przeciwciała 

skierowane przeciwko podjednostce α6 zupełnie izolowały komórki naskórka 

od miejsca, w którym następowało gojenie. 

Uzyskane wyniki własne pozwoliły wykazać linijną i regularną ekspresję 

β4 integryny w keratynocytach warstwy podstawnej w skórze osób zdrowych. 

Potwierdza to konstytutywną ekspresję tej cząsteczki adhezyjnej w tych 

komórkach i włóknach zakotwiczających. 

Ekspresja β4 (CD61) integryny była jednak większa w uszkodzonej błonie 

podstawnej w DH i BP. Kaskada wydzielanych cytokin i enzymów 

aktywowanych przez autoprzeciwciała może prowadzić do zniszczenia 

skomplikowanej struktury błony podstawnej powodując nieregularną 

i ogniskową ekspresję β4 integryny w badanych próbkach ze zmian 

chorobowych w tych jednostkach chorobowych. 

β3 integryna jest glikoproteiną w większości przypadków obecną na 

pobudzonych płytkach krwi i megakariocytach. Poza tym ta cząsteczka 

adhezyjna wiąże się z CD61 receptorem vitronektyny, której ekspresję stwierdza 

się na wielu komórkach. 

Moreno i wsp. [212] używali monoklonalnego przeciwciała skierowanego 

przeciwko CD61 do badań nad dystrybucją tej cząsteczki w prawidłowych 

tkankach. Aczkolwiek adhezyna ta znajduje się we wszystkich zdrowych 

tkankach, to badania sugerują wzrost jej aktywności w keratynocytach objętych 

procesem zapalnym [213]. 

Obserwacje własne potwierdziły tą hipotezę wykazując komórki CD61 

pozytywne w keratynocytach warstwy podstawnej u osób zdrowych oraz 

we wszystkich warstwach naskórka w zmianach skórnych chorych na BP i DH. 

Ekspresja β3 integryny była znacząco mniejsza w tkankach chorych na BP, 

co z pewnością było związane z mniejszym naciekiem zapalnym niż u chorych 

z DH. 
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Trwające badania nad modulacją aktywności cząsteczek adhezyjnych 

biorących udział w powstawaniu zmian chorobowych są niezwykle istotne 

zarówno ze względów poznawczych, jak i możliwości terapeutycznych poprzez 

hamowanie aktywności cząstek adhezyjnych. W tym celu stosowane są 

humanizowane przeciwciała skierowane przeciwko cząstkom adhezyjnym oraz 

fragmenty peptydowe blokujące interakcję cząstek adhezyjnych.  

Immunoglobuliny podawane we wlewie dożylnym u pacjentów 

z przeciwwskazaniami do otrzymania konwencjonalnej terapii w przypadku 

pemfigoidu jamy ustnej powodowały dobry efekt kliniczny. W badanej grupie 

i grupie kontrolnej, którą stanowiły osoby poddane konwencjonalnej terapii, 

uzyskano redukcję stężenia przeciwciał skierowanych przeciwko α6 integrynie, 

ale w przypadku grupy badanej obniżały się ono znacząco szybciej [214] 

Już w chwili obecnej natalizumab, czyli rekombinowane monoklonalne 

przeciwciało, jest stosowane w chorobach zapalnych. Efekt terapeutyczny 

wywołany jest prawdopodobnie blokowaniem wiązania z receptorów VCAM-1 

i efektem blokowania integryny α4 znajdującej się na powierzchni leukocytów 

i pośredniczącej w migracji limfocytów przez śródbłonek naczyniowy [215]. 

Liu i wsp. [112] wykazali, że wstrzyknięcie patogennych przeciwciał, 

poprzedzone podaniem neutralizujących przeciwciał przeciw CD11a (LFA-1), 

CD11b (Mac-1), CD11A+CD11b lub CD18, powodowało hamownie rozwoju 

zmian w mysim modelu BP. Zaobserwowano przy tym również znaczne 

zmniejszenie akumulacji neutrofilów. Myszy genetycznie pozbawione Mac-1 

były odporne na eksperymentalny BP pomimo prawidłowego stężenia 

komplementu i degranulacji komórek tucznych czy prawidłowej funkcji 

neutrofilów. Według autorów dane te pozwalają stwierdzić, że rola przeciwciał 

skierowanych przeciw β2 integrynie jest zróżnicowana w eksperymentalnym 

BP: LFA-1 jest konieczne do rekrutacji neutrofilów, a Mac–1 bierze udział 

w późnej ich akumulacji i ich apoptozie w nacieku zapalnym. Autorzy sugerują 

również, że blokada Mac-1 nie powinna mieć bezpośredniego wpływu na 

adaptacyjną odpowiedź układu immunologicznego i nie mieć zasadniczego 

efektu na napływ neutrofilów do tkanek. Blokada tego receptora mogłaby 
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również być brana po uwagę w poszukiwaniu nowych rozwiązań 

terapeutycznych w leczeniu chorób pęcherzowych [112] 

Schimdt i wsp. [79] stwierdzili, że w wyniku wiązania autoprzeciwciał 

z antygenem BPAG 2 następuje pobudzenie keratynocytów i uwalnianie przez 

nie interleukiny 6 i interleukiny 8 oraz aktywacja składowej C5 dopełniacza. 

Dochodzi także do aktywacji mastocytów i neutrofilów, które wydzielają 

specyficzne proteazy, mające zdolność trawienia szeregu białek, które tworzą 

struktury błony podstawnej.  

W nacieku zapalnym obecnym w skórze chorych na BP dominują głównie 

neutrofile i eozynofile, a we krwi często obserwuje się eozynofilię, stąd 

podejmowane są badania nad udziałem wytwarzanych przez komórki nacieku 

chemokin, w tworzeniu się pęcherzy w tej chorobie. 

W badaniach własnych oceniano ekspresję wybranych chemokin i ich 

receptorów u chorych z aktywnymi zmianami w przebiegu BP i DH. Tylko 

ekspresję TARC stwierdzono w grupie porównawczej u osób zdrowych, 

ponieważ TARC, SLC (ang. secondary lymphoid tissue chemokine - CCL27), 

BCA-1 (ang. B-cell activating chemokine 1 - CXCL13) i MDC 

(ang. macrophage-derived chemokine - CCL22) są chemokinami wydzielanymi 

konstytutywnie [129, 130]. Ekspresja jednakże ta była bardzo słaba i dotyczyła 

pojedynczych keratynocytów w dolnych warstwach naskórka. Dane 

z piśmiennictwa i własne badania potwierdzają, że wzmożona ekspresja 

chemokin i ich receptorów jest w skórze zdrowej ściśle regulowana i ich 

wydzielanie ma miejsce w warunkach patologicznych. 

Związek eotaksyny z patologią zmian w BP i DH był badany przez kilka 

zespołów. Typowe nacieki zapalne w BP zawierają zarówno eozynofile, 

jak i neutrofile. Eotaksyna może być chemokiną odpowiedzialną za akumulację 

eozynofilów w naciekach zapalnych. Jej ekspresja w tkankach i obecność 

w płynie pęcherzowym i surowicy była przedmiotem badań Wakugawa i wsp. 

[117], Abdelilah i wsp. [216] oraz Frezzolini i wsp. [217]. 

Niektóre publikacje potwierdzają podwyższone stężenie eotaksyny 

w surowicy chorych na BP w przeciwieństwie do wyników własnych [217-219]. 



Dyskusja 

 181

Frezzolini i wsp. [217] and Shrikhande i wsp. [219] uzyskali takie wyniki przy 

pomocy metody ELISA, ale grupy badane były mniejsze niż w pracy własnej. 

Shrikhande i wsp. [219], stwierdzili także znacznie podwyższone stężenie 

eotaksyny w płynie pobranym z pęcherzy u osób chorych na BP w porównaniu 

z grupą kontrolną. Nakashima i wsp. [218] używając sandwich immunoassay-

based protein array system, ale w większych grupach badanych (38 chorych 

na BP), potwierdził udział eotaksyny w powstawaniu zmian skórnych w BP. 

Ocena stężenia eotaksyny w surowicy w materiale własnym różni się od danych 

literatury. Wydaje się, że musi to być spowodowane metodyką badań, 

jak i liczebnością grup pacjentów. Te rozbieżności wymagają dalszych badań 

z uwzględnieniem większych grup chorych. 

Wakugawa M i wsp. [117] badając poziom eotaksyny w płynie z pęcherzy 

chorych, a także jej ekspresję w zmianach skórnych wykazali podwyższony 

poziom eotaksyny w płynie pęcherzowym chorych na BP w porównaniu 

z kontrolą, którą stanowił płyn z pęcherzy oparzeniowych lub wytworzonych 

w sposób sztuczny na zdrowej skórze. Autorzy uzyskali również korelację 

między poziomem eotaksyny w płynie z pęcherza, a liczbą eozynofilów 

w nacieku w skórze, w przeciwieństwie do poziomu przeciwciał w surowicy, 

niewykazującego tej zależności. Ponadto w badaniu immunohistochemicznym 

ze zmian skórnych w BP wykazali oni silną ekspresję eotaksyny w cytoplazmie 

keratynocytów, której głównym źródłem mogą być eozynofile w BP.  

Badania własne wykazały większą ekspresję eotaksyny u chorych na BP niż 

u chorych z DH. Chociaż w tkankach chorych na DH także wykazałam obecność 

tej chemokiny (choć dużo mniejszą), niektórzy autorzy nie stwierdzili udziału 

eotaksyny w patogenezie zmian w DH [122, 126]. Uzyskane wyniki własne 

potwierdzają dominujące znaczenie eozynofilów w formowaniu nacieku 

zapalnego w BP, ale także niewielki odsetek tych komórek w zmianach 

skórnych w DH [122].  

Obecnie są tylko nieliczne badania oceniające rolę TARC w patogenezie 

chorób Th2 zależnych. W badanych wycinkach skóry materiału własnego 

wykazano wyższą ekspresję TARC u chorych na BP w porównaniu z DH. 
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Kakinuma i wsp. [119] opublikowali podobne wyniki badając ekspresję TARC 

w keratynocytach naskórka. Rozbieżności natomiast dotyczą oceny stężenia 

TARC w surowicy, ponieważ u naszych badanych chorych na BP i zdrowych 

nie stwierdzono różnic stężeń tej chemokiny. Natomiast ci sami autorzy [119] 

badając stężenia TARC w surowicy chorych na BP, pęcherzycę zwykłą 

i w grupie kontrolnej stwierdzili wyższe stężenie tej chemokiny w pierwszej 

grupie. Odmienne wyniki mogą wynikać z użycia innej metody. 

Brak jest natomiast w piśmiennictwie danych dotyczących ekspresji TARC 

u chorych na opryszczkowate zapalenie skóry. Badania własne wykazały niską 

ekspresję tej chemokiny i w części przypadków ograniczoną jedynie 

do pojedynczych keratynocytów i komórek nacieku zapalnego. Ekspresja ta była 

jednak istotnie wyższa u chorych na DH w porównaniu do osób zdrowych. 

MCP-1 jest jedną z chemokin z CC rodziny - agonistą dla monocytów, 

limfocytów T, komórek NK, bazofilów, ale nie dla neutrofilów. Jej ekspresję 

w badaniach własnych wykazano tylko u chorych na BP. Brak ekspresji 

u chorych na DH potwierdza dominujący udział neutrofilów w naciekach 

zapalnych w tej jednostce chorobowej [125] 

Nakashima i wsp. [218] oceniali stężenie w surowicy chemokin, w tym 

RANTES, eotaksyny, IP-10, MCP-1, MCP-2 i MCP-3 u chorych na BP. 

Stężenie w surowicy MCP-1 i IP-10 było znacząco większe u chorych na BP 

w porównaniu do osób zdrowych. Ponadto, stężenie IP-10, MCP-1 i eotaksyny 

u tych chorych było znacząco większe u osób z cięższym przebiegiem choroby 

i większym nasileniem zmian. 

Badania własne pozwalają przypuszczać, że aczkolwiek różne chemokiny 

biorą udział w patomechanizmie powstawania zmian w BP, to MCP-1 ma 

najbardziej znaczącą rolę w tworzeniu nacieku eozynofilowego zmian skórnych 

[218]. W opryszczkowatym zapaleniu skóry natomiast, gdzie naciek zapalny 

składa się z neutrofilów, MCP-1 jest niestwierdzana w obrębie zmian 

chorobowych. 

CCR1 jest receptorem chemokinowym dla RANTES. Chemokina ta wydaje 

się być zaangażowana w patogenezie powstawania zmian w BP, jako czynnik 
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chemotaktyczny dla eozynofilów. Znacząca ekspresja CCR-1 w zmianach 

skórnych i skórze otaczającej u chorych na BP może sugerować udział CCR-1 

i RANTES w tworzeniu zmian chorobowych. Własne badanie potwierdza 

wcześniejsze dane sugerujące udział RANTES w powstawaniu nacieku 

zapalnego w BP [117, 134]. Ważnym jest też fakt, że ekspresja CCR-1 była 

niższa u chorych na DH w porównaniu do chorych na BP. Może to potwierdzić 

udział CCR-1 w napływie eozynofilów do zmian chorobowych i różny 

mechanizm tworzenia nacieku w tych dwóch jednostkach [115]. RANTES jest 

jedną z wielu chemokin, podobnie jak np. IL-2, IL-3, IL-8, MCP-2, MCP-3, 

MCP-4, będących czynnikami chemotaktycznymi dla eozynofilów [127]. 

CXCR-1 jest jednym z receptorów dla IL-8. Rola IL-8 w patogenezie BP 

była podnoszona kilkukrotnie przez różnych autorów [85, 126, 127]. Chociaż 

rola tej cytokiny jest dobrze udokumentowana w DH, są nadal kontrowersje 

dotyczące jej syntezy w tej chorobie [114, 115]. Obserwacje własne wykazały, 

że ekspresja CXCR-1 jest wyższa u chorych na DH w porównaniu do chorych 

na BP, zarówno w zmianach skórnych jak i skórze otoczenia. 

IL-8 jest głównym ligandem dla receptora CXCR-2. Podobnie jak dla 

receptora CXCR-1, ekspresja CXCR-2 była podobna w skórze pozornie zdrowej 

chorych na BP i DH, ale znacząco wyższa w skórze chorobowo zmienionej 

u chorych na DH. Wynik ten może również wskazywać, że te choroby mogą się 

różnić nie tylko stężeniem IL-8, ale też ekspresją receptora dla niej w obrębie 

wykwitów skórnych. IL-8 jest głównym czynnikiem chemotaktycznym dla 

neutrofilów, obecnych zarówno w naciekach zapalnych u chorych na BP jak 

i DH. Różnice w składzie tego nacieku w obu jednostkach chorobowych 

wskazują na udział różnych chemokin w patogenezie podnaskórkowych chorób 

pęcherzowych [79, 81, 85, 125]. 

W pracy Schmidt i wsp. [220] wykazano podwyższony poziom IL-8 

w płynie pęcherzy w przebiegu BP w porównaniu ze sztucznie wywołanymi 

pęcherzami u osób zdrowych. Poziom IL-8 w płynie z pęcherzy był również 

wyższy niż w odpowiadających im próbkach surowicy. Również Kuhns i wsp. 

[113] obserwowali podwyższony poziom IL-8 w sztucznie wytworzonych 
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pęcherzach, a obserwując zmiany w ciągu 24 godzin stwierdzili znaczący wzrost 

stężenia tej chemokiny po 8 godzinach.  

D’Auria i wsp. [116] badając korelację mieloperoksydazy jako produktu 

specyficznego dla granulocytów i tryptazy – enzymu proteolitycznego 

syntetyzowanego i uwalnianego przez mastocyty a poziomem różnych cytokin 

w płynie pęcherzowym, zaobserwowali dodatnią korelację miedzy poziomem 

tryptazy a IL-8 i RANTES wykazującej dużą aktywność w stosunku 

do eozynofilów. 

Rola eozynofilów w zakażeniach pasożytniczych została w pełni 

udokumentowana, natomiast ich znaczenie w reakcjach zapalnych w dalszym 

ciągu nie jest do końca wyjaśnione. W okresie aktywności eozynofile 

wydzielają: LTC4, lipoksyny, PAF, TXA2 i PGE2. Wydzielane przez eozynofile 

mediatory białkowe, takie jak: IL-3, IL-5, GM-CSF, eotaksyna i RANTES, 

dodatkowo, w mechanizmie autokrynnym, aktywują tę samą komórkę, 

powodując jej różnicowanie i dojrzewanie [120]. Wydzielana przez eozynofile 

IL-5 wzmaga ich funkcje i przedłuża żywotność hamując apoptozę. Synteza 

przez komórki kwasochłonne IL-1, IL-4, IL-16 sugeruje, że mogą one wpływać 

na dojrzewanie i aktywację innych komórek [121]. Świadczy to o tym, że 

eozynofile mogą aktywnie uczestniczyć w procesach immunologicznych. 

Podobnie w badaniu własnym potwierdzono, że te komórki ulegają aktywacji 

w procesie formowania zmian, przede wszystkim u chorych na BP, gdzie 

wartości stężeń PAF, ECP i eotaksyny były znamienne wyższe niż u chorych 

na DH i u osób zdrowych. 

Aktywność wydzielnicza eozynofilów poprzez uwalnianie z ziaren: MBP, 

ECP, EPO i EDN powoduje działanie cytotoksyczne wobec komórek nabłonka. 

Wyjście ze światła naczyń odbywa się za pomocą cząsteczek adhezyjnych 

VLA-4 i CD11/CD18, które znajdują się na powierzchni eozynofilów. Reagują 

one z obecnymi na śródbłonku naczyń krwionośnych cząsteczkami adhezyjnymi 

- VCAM-1 i ICAM-1, umożliwiając wyjście komórki spoza łożyska 

naczyniowego [122]. W tkankach objętych procesem zapalnym, eozynofilów 

jest znacznie więcej niż w świetle naczyń. Wartości ECP i PAF uzyskane 
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w pracy własnej potwierdzają, że w BP eozynofile mają ogromne znaczenie 

w formowaniu nacieku. Niezmiernie ważny jest wpływ markerów aktywności 

eozynofilów na inne czynniki sieci cytokinowej, takie jak cząsteczki adhezyjne, 

chemokiny i czynnik tkankowy. 

Eozynofile posiadają na swojej powierzchni receptory dla lipidów (PAF, 

LTB4, LTC4), składników komplementu (C3a, C5a), peptydów bakteryjnych, 

chemokin (IL-8, RANTES, eotaksyna, MCP-1, MCP-3), cytokin (IL-1, IL-2, 

IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-16, GM-CSF, INFα i INFγ) i immunoglobulin (IgA, 

IgG i IgE) i dlatego ich metabolizm, aktywacja i rola są bardzo złożone [85]. 

W pracy własnej uzyskano podwyższone wartości PAF, ECP, jak i MCP-1 

w surowicy. Wyniki te pozwalają przypuszczać, że aktywacja eozynofilów w BP 

ma nie tylko znaczenie lokalne w skórze, ale także ogólnoustrojowe. 

Ważne wydaje się także ustalenie, które z mediatorów wydzielanych przez 

komórki tuczne mają udział w rozwoju zmian rumieniowych i pęcherzowych. 

Markerami tych komórek są: tryptaza, chymaza, IL-4 i TNFα. Jak wykazał 

Heimbach i wsp. [221] aktywacja komplementu i degranulacja komórek 

tucznych w mysim modelu BP odbywa się przy udziale C5a receptora. 

Najnowsze badania potwierdzają, że komórki te nie tylko biorą udział 

w odpowiedzi na patogeny i  w mechanizmach alergicznych, ale odpowiadają 

także za rozwój nacieku neutrofilowego [222]. Chen i wsp. [223, 224] 

potwierdzili również na modelu zwierzęcym BP, że mastocyty odpowiadają 

za napływ do tkanek neutrofilów i makrofagów, które powodują destrukcję 

złącza skórno-naskórkowego. W badaniach własnych oznaczane były markery 

komórek tucznych, (tryptaza, chymaza, IL-4 i TNFα) w surowicy badanych, ale 

istotnie wyższe wartości stwierdzono jedynie w przypadku chymazy u chorych 

na BP. 

Ekspresja TNFα w zmianach pęcherzowych w obu jednostkach 

chorobowych również była istotnie podwyższona w porównaniu do osób 

zdrowych. Ważne było również stwierdzenie istotnie mniejszej ekspresji tej 

cytokiny w skórze pozornie zdrowej, co sugeruje jej udział w formowaniu 

nacieku zapalnego i pęcherzy. 
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Otrzymane wyniki potwierdzają udział TNFα i komórek tucznych 

w formowaniu zmian skórnych poprzez rozwój nacieku neutrofilowego 

i aktywację kolejnych mechanizmów immunologicznych. Mediatory wydzielane 

przez te komórki mogą wpływać na opisywane wczesne zmiany w przebiegu BP 

o charakterze bąbli pokrzywkowych z towarzyszącym silnym świądem. 

Neuropeptydy są krótkołańcuchowymi aminokwasami, które w sposób 

pośredni bądź bezpośredni mogą modulować aktywność synaptyczną [140]. 

Stwierdzono, że ponad 50 z nich ma możliwość przenoszenia sygnału nie tylko 

w obrębie elementów układu nerwowego, ale także pomiędzy komórkami 

nerwowymi i komórkami układu immunologicznego [141]. Dlatego też termin 

„neuropeptydy”, oznaczający peptydowe mediatory pochodzące z komórek 

układu nerwowego, nie jest całkowicie odpowiedni, ale jest używany 

ze względów historycznych [36]. Co więcej, w ostatnim czasie neuropeptydy, 

coraz częściej są postrzegane w jeszcze szerszym kontekście, jako część układu 

neuro-immuno-endokrynologicznego [225]. 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono znamiennie większą 

ekspresję CRF w biopsjach pochodzących ze zmian chorobowych, niż w skórze 

otoczenia i dotyczyło to zarówno osób z pemfigoidem, jak i chorobą Duhringa. 

Najmniejszą ekspresję CRF wykrywano w biopsjach pochodzących ze skóry 

osób zdrowych, stanowiących kontrolę.  

Zjawisko wzmożonej ekspresji zaobserwowano też dla receptora 

endoteliny B w próbkach zmian chorobowych w przebiegu opryszczkowatego 

zapalenia skóry. Wartość ta była znamiennie wyższa niż w biopsjach 

pochodzących z otoczenia zmian. Wydaje się, że nie ma różnicy w ekspresji dla 

receptora endoteliny B w wycinkach pobranych ze skóry pozornie niezmienionej 

chorych na chorobę Duhringa i w grupie kontrolnej. Zależności tych nie wykryto 

w biopsjach pobranych od chorych z pemfigoidem. Ekspresja CGRP, 

substancji P i neurokininy B nie była znamienna statystycznie. 

W układzie nerwowym neuropeptydy spełniają większość kryteriów, które 

pozwalają na postrzeganie ich jako neurotransmitery, neuromodulatory, a nawet 

jako neurohormony czy hormony [142]. Swoją funkcję regulatorową mogą 
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pełnić na drodze różnych mechanizmów, jako część autonomicznego układu 

nerwowego działając obwodowo, jako peptyd mózgowy pełniąc swoją funkcję 

w ośrodkowym układzie nerwowym, albo jako neurohormony osiągając narządy 

docelowe po przez przysadkowe naczynia wrotne lub krążenie główne [141]. 

Na podstawie kilku przeprowadzonych badań dowiedziono, że 

neuropeptydy podane w iniekcji przezskórnej mogą indukować zjawisko świądu 

skóry [226]. Przykładem takiego neuropeptydu może być Substancja P (SP), 

której przypisywane były takie zjawiska jak obrzęk skóry, bąbel oraz 

zaczerwienienie, a w dalszej kolejności po jej podskórnej iniekcji także i świąd 

skóry. Świądowa reakcja na Substancję P, jak wykazały badania, jest hamowana 

przez leki antyhistaminowe, co świadczy o udziale w tym procesie mastocytów 

[226]. Substancja P jest pierwszym odkrytym i w związku z tym najlepiej 

poznanym czynnikiem należącym do grupy neuropeptydów [227]. Do jej 

uwalniania dochodzi pod wpływem różnego rodzaju bodźców, takich jak ból, 

wysoka temperatura, drażnienie mechaniczne czy też promieniowanie 

ultrafioletowe. Jest ona wydzielana przez bezmielinowe włókna typu C oraz 

przez szereg komórek należących głównie do układu immunologicznego, takich 

jak: komórki tuczne, eozynofile czy makrofagi [225, 228, 229].  

Substancja P tak jak neurokinina A i B należy do grupy neurokinin 

(tachykinin), dla których obecne są trzy rodzaje receptorów, zarówno w ludzkiej 

skórze, jaki i w skórze gryzoni: NK-1R, NK-2R i NK-3R [228]. Stymulacja 

receptora NK-1 prowadzi poprzez modulację stężenia fosfolipazy C do wzrostu, 

w pierwszej kolejności inozytolu 1,4,5 trifosforowego (czyli IP3) a następnie 

IP1. Procesy te są związane z wewnątrzkomórkową mobilizacją zjonizowanego 

wapnia (Ca2+) aktywacją kinazy C oraz jądrowego czynnika kappa B, ale bez 

ewidentnego udziału w signalingu cAMP [227]. Receptor NK-1 obecny jest na 

keratynocytach, komórkach endotelium, fibroblastach, limfocytach, mastocytach 

i komórkach Langerhansa. Wykazuje on największe powinowactwo do 

Substancji P, w mniejszym stopniu do neurokininy A i w znikomym do 

neurokininy B. Receptor NK-2 wiąże się najsilniej z neurokininą A, a NK-3 

z neurokininą B [229, 230].  
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Główny wpływ SP na skórę wynika z jej negatywnego wpływu na komórki 

tuczne, które w wyniku pobudzenia ulegają degranulacji powodując uwolnienie 

histaminy, TNFα oraz szeregu cytokin m.in. IL-1, IL-6, IL-8. Substancje te są 

współodpowiedzialne za powstanie reakcji zapalnej w skórze oraz rozwój 

świądu [231, 232]. 

Propozycja badań udziału neuropeptydów w patologii świądu, została 

oparta na ich zmiennej obecności w skórze, a konkretnie w zmianach skórnych, 

jakie zaobserwowano u pacjentów ze zmianami alergicznymi bądź z AZS, 

i w których były wykrywane włókna nerwowe o odpowiednim dla 

neuropeptydów profilu fluktuacji [231]. Dodatkowo substancja P może wpływać 

także na inne komórki skóry, układu immunologicznego i naczyń. 

Po pobudzenia receptorów znajdujących się na komórkach endotelialnych przez 

SP dochodzi do wzrostu syntezy NO i w rezultacie rozszerzenia naczyń. Może 

też powodować wzrost ekspresji cząsteczek adhezyjnych na komórkach 

śródbłonka, migracji komórek odpornościowych do tkanek obwodowych 

i nasilenie angiogenezy [233]. Zmienność obecności w skórze neuropeptydów, 

w tym Substancji P, może być przyczyną braku jej ekspresji w badaniach 

własnych w obu grupach badanych. 

Peptyd związany z genem kalcytoniny (CGRP) został odkryty w 1982 r. 

przez Amara i wsp. [234] i jest on peptydem zbudowanym z 37 aminokwasów, 

kodowanych przez ten sam gen co preprokalcytonina [235, 236]. W skórze 

CGRP głównie występuje w połączeniu skórno–naskórkowym, ale może być też 

obecny w naskórku i w okolicy naczyń krwionośnych. Obecność CGRP była 

wykrywana głównie w wolnych zakończeniach nerwowych i w neuronach 

czuciowych mięśni gładkich, ale również w keratynocytach, komórkach 

Langerhansa, melanocytach, komórkach tucznych i komórkach Merkla [235, 

236]. Receptorami dla peptydu związanego z genem kalcytoniny są CGRP 1 

i CGRP 2. Po połączeniu z receptorem dochodzi, tak jak w przypadku 

substancji P, do degranulacji mastocytów i wzrostu wydzielania histaminy oraz 

TNFα [236-238].  
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Uzyskane wyniki badań własnych potwierdzają obecność Substancji P, 

CGRP i neurokininy B w zakończeniach nerwowych, w pobranych wycinkach 

skóry. Brak ich znamiennie większej ekspresji w bioptatach zmian osób chorych 

na opryszczkowate zapalenie skóry i pemfigoid, nie wyklucza ich udziału 

w patogenezie świądu w tych dermatozach. Fluktuacyjne uwalnianie wyżej 

wymienionych neuropeptydów z włókien nerwowych, mogło wpłynąć na brak 

ich znamiennie większej ekspresji w pobranych wycinkach od osób z BP i DH. 

Poza tym w badaniach własnych wykazano wzrost ekspresji TNFα, które 

wydzielane jest z mastocytów przy udziale CGRP, co pośrednio potwierdza 

udział tego neuropeptydu w patogenezie BP i DH. 

Stwierdzono, że nie ma uniwersalnych obwodowych mediatorów dla 

świądu, ale występują specyficzne czynniki aktywujące dla poszczególnych 

chorób [139]. Część mediatorów produkowanych przez komórki skóry może 

także aktywować i uwrażliwiać świądowe zakończenia nerwowe. Do jednej 

z tych grup należą neuropeptydy. Świąd może być indukowany przez 

uszkodzenie funkcji bariery skórnej W tym kontekście świąd najprawdo-

podobniej nie jest powiązany z mastocytami. Naskórek jest unerwiony przez 

zakończenia nerwów czuciowych, które są anatomicznie powiązane 

z keratynocytami i komórkami Langerhansa. Ostatnie badania udowodniły, 

że w trakcie stymulacji keratynocyty są w stanie uwalniać świądowe 

i przeciwświądowe mediatory, takie jak endorfiny, neuropeptydy, proteazy 

i cytokiny [239]. SP tak jak CRF obniża potencjał elektryczny w keratynocytach, 

podobnie jak dzieje się to w uszkodzeniu bariery skórnej. Dlatego też kanały 

jonowe zależne od zmiany potencjału, ATP, czy receptor waniloidowy TRPV1 

(ang. transient receptor potential vanilloid type 1) mogą być bezpośrednio 

zaangażowane w transmisję świądu przez aktywację keratynocytów w suchej 

skórze. Wydaje się, że taki związek ze zjawiskiem świądu może mieć CRF 

w pemfigoidzie i chorobie Duhringa oraz receptor dla endoteliny B 

w opryszczkowatym zapaleniu skóry. Dotychczas nie oznaczano tego receptora 

w chorobach pęcherzowych, ale badania doświadczalne wykazały jego związek 
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ze świądem [240], a badania in vivo ze zjawiskiem apoptozy i neuro-

immunologicznego zapalenia skóry w czerniaku [241, 242]. 

Czynnik uwalniający kortykotropinę (CRH, CRF) jest wielopeptydowym 

neuroprzekaźnikiem i hormonem związanym z odpowiedzią organizmu na stres. 

CRF pobudza przysadkę do wydzielania hormonu adrenokortykotropowego. 

Odpowiada za uaktywnianie zachowań lękowych, redukowanie zachowań 

wzmacnianych nagrodą oraz hamowanie apetytu i aktywności seksualnej. 

W mózgu występują dwa typy receptorów wrażliwych na działanie 

kortykoliberyny, których charakter jest prawdopodobnie przeciwstawny: CRH1 

i CRH2. 

Wydzielanie czynnika uwalniającego kortykotropinę w tej strukturze 

mózgu jest związane z aktywacją osi podwzgórzowo-przysadkowo-

nadnerczowej, pośredniczącej w wywołaniu fizjologicznej odpowiedzi na stres. 

W badaniach prowadzonych na zwierzętach wykazano, iż podanie CRH oraz 

innych ligandów należących do kortykoliberyn, powoduje zahamowanie 

łaknienia [235, 236]. 

Wydzielanie CRF z osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej 

pod wpływem czynników stresowych, ma znaczenie także dla efektu 

prozapalnego związanego z komórkami tucznymi. Mastocyty poza wpływem 

na reakcje alergiczne mają znaczenie dla pierwotnej i nabytej odpowiedzi 

immunologicznej w skórze, aktywując także szereg innych zjawisk 

immunologicznych. Aktywacja CRF, a następnie komórek tucznych, powoduje 

powstanie tzw. neuro-hormono-immunologicznego zapalenia skóry, które wiąże 

się z powstaniem uczucia świądu [235, 236]. Stąd, obserwowana w badaniach 

własnych, podwyższona ekspresja CRF w BP wydaje się być przyczyną 

zarówno zmian zapalnych w obrębie tkanek, jak i silnego świądu.  
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5.2. ROLA ENZYMÓW PROTEOLITYCZNYCH  
I ICH INHIBITORÓW W ROZWOJU PĘCHERZY 
PODNASKÓRKOWYCH 

Destrukcja tkanek w chorobach przebiegających ze zwiększoną 

aktywnością metaloproteinaz często jest wynikiem zachwiania równowagi 

pomiędzy aktywnością tych enzymów a ich inhibitorów. Ostatnio pojawiły się 

doniesienia świadczące o znaczącej roli metaloproteinaz w patogenezie chorób 

skóry, między innymi w chorobach pęcherzowych. W jednostkach tych, jak 

przypuszcza się, oprócz szeregu zjawisk immunologicznych prowadzących do 

rozwoju pęcherzy znaczącą rolę odgrywają enzymy. 

Głównym źródłem metaloproteinaz są komórki nacieku zapalnego. 

Neutrofile tworzące naciek w skórze uwalniają enzymy degradujące 

macierz i trawiące złogi immunoglobulin [145, 156]. Limfocyty wydzielające 

cytokiny są przyczyną napływu komórek wielojądrowych i aktywacji 

endopeptydaz [145, 146]. 

Dowiedziono, że bakteryjne enzymy proteolityczne mogą także stymulo-

wać ludzkie komórki nabłonka oraz fibroblasty do produkcji proteaz [149]. 

Wydaje się, że parakrynny i autokrynny efekt działania cytokin na komórki 

nacieku zapalnego i komórki skóry może powodować zaburzenia równo- 

wagi pomiędzy MMPs i ich inhibitorami. Prowadzi to do zmian  

w architekturze macierzy pozakomórkowej [146, 149, 160]. Zredukowany 

poziom inhibitorów tych enzymów - TIMPs może także prowadzić do 

degradacji i przebudowy ECM [148]. 

Pojedyncze doniesienia opisują badania immunohistochemiczne wycinków 

skóry, pobranych w różnych stadiach tworzenia się pęcherza w odmiennych 

jednostkach chorobowych, gdzie badano ekspresję stromielizyny oraz 

żelatynazy i matrylizyny, należących do elastaz [243]. Stwierdzono w nich 

zwiększoną aktywność metaloproteinaz, takich jak: kolagenaza-1 (MMP1), 

stromelizyna-1 (MMP3) czy żelatynaza, które przyczyniają się do formowania 
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pęcherza poprzez degradację elementów błony podstawnej, takich jak kolagen 

VII i IV oraz laminina 1 [244]. 

Część autorów [153, 160, 161] potwierdziło, że uwalniane kolagenazy 

i elastazy pochodzą głównie z komórek nacieku zapalnego, niezależnie od 

konstytutywnego wydzielania tych enzymów przez keratynocyty. Wydaje się, że 

w chorobach pęcherzowych neutrofile są głównym źródłem wydzielanych 

metaloproteinaz [82, 245, 246]. 

Airola i wsp. wykazali zwiększoną ekspresję kolagenazy w keratynocytach 

tylko warstwy podstawnej, zarówno we wczesnych, jak i dłużej trwających 

zmianach w DH [124]. Ekspresja tego enzymu, w warunkach fizjologicznych, 

w keratynocytach jest hamowana przez lamininę, a pobudzana przez obecność 

I i IV typu kolagenu. 

Dotychczasowe doniesienia dotyczące DH potwierdzają zwiększoną 

aktywność stromielizyny 1 w zmianach skórnych. Jest to enzym degradujący 

białka błony podstawnej i aktywujący tkankową prokolagenazę. Nie wykazano 

natomiast zwiększonej ekspresji innych MMPs np. matrylizyn, chociaż mogą 

one potencjalnie powodować proteolizę białek błony podstawnej, takich jak 

entaktyna oraz IV typ kolagenu [208]. 

W badaniach własnych jednakże wykazano ekspresję MMP1, MMP2, 

MMP9 i MMP10 nie tylko ograniczoną do tej struktury, ale również 

w pozostałych warstwach naskórka, jak również w płynie pęcherzowym. Należy 

jednak zaznaczyć, że największa ekspresja występowała w warstwie podstawnej 

naskórka. Ekspresja dotyczyła chorych na BP i DH w aktywnym okresie 

choroby. W pemfigoidzie najsilniejsza ekspresja była obserwowana dla MMP2 

i MMP10. Wydaje się, że zjawisko to jest spowodowane obecnością nacieków 

z neutrofilów oraz zaangażowaniem w ten proces keratynocytów wszystkich 

warstw naskórka. Uzyskane wyniki potwierdzają udział opisanej grupy 

enzymów w rozwoju zmian pęcherzowych w BP. 

W materiale własnym stwierdziłam obecność MMP1 w całym naskórku, 

w naciekach neutrofilowych oraz mikroropniach we wszystkich wycinkach 
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chorych z DH. W kliku preparatach wykazałam obecność MMP1 także w płynie 

pęcherzowym i komórkach skóry właściwej. 

Podobne wyniki otrzymano w przypadku MMP2, chociaż ekspresja 

w naciekach wokółnaczyniowych była znacząco mniejsza. Obecność ekspresji 

MMP2 w całym naskórku, mikroropniach, płynie pęcherzowym, jak 

i komórkach skóry właściwej potwierdzają badania innych autorów. Wykazano, 

że MMP2 może być wydzielana przez szereg komórek, a szczególnie 

fibroblasty, ale także makrofagi, keratynocyty, limfocyty T, komórki 

endotelialne i komórki mięśni gładkich naczyń. Neutrofile, które są 

zasadniczymi komórkami nacieku w DH, nie są jednak głównym źródłem tego 

enzymu w skórze [147, 148, 151, 154, 158, 161]. Tłumaczy to mniejszą 

ekspresję tej żelatynazy w badanych wycinkach. MMP2 jest jednak 

potencjalnym enzymem degradującym elementy błony podstawnej. Badania 

własne wykazały ekspresję dla MMP2 we wszystkich warstwach naskórka, 

a lokalizacja ekspresji MMP2 korelowała z aktywnością kolagenazy 

i stromielizyny.  

W wykonanych badaniach własnych stwierdzono silną ekspresję MMP9 

i MMP10 nie tylko w keratynocytach warstwy podstawnej, ale także we 

wszystkich pozostałych warstwach naskórka chorych na BP i DH. Dotyczyła 

ona, w podobnym nasileniu także innych struktur: mikroropni i płynu 

pęcherzowego. 

Metaloproteinazy MMP9 i MMP10 prawdopodobnie przyczyniają się do 

formowania pęcherzy poprzez degradację składników włókien zakotwiczających 

[246]. Doświadczenia własne potwierdzają te doniesienia. Obserwowałam, 

bowiem wysoką ekspresję tych metaloproteinaz w keratynocytach warstwy 

podstawnej i w obszarach intensywnego nacieku neutrofilowego oraz w płynie 

pęcherzowym. Jednakże moje wyniki wskazują na możliwość stymulowania 

produkcji metaloproteinaz także przez inne warstwy keratynocytów poza 

podstawną. MMP9 i MMP10, podobnie jak w przypadku opryszczkowatego 

zapalenia skóry, prawdopodobnie są zasadniczym elementem odpowiedzialnym 

za tworzenie zmian skórnych w przebiegu BP [82]. Badania własne, w których 
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obserwowaliśmy wysoką ekspresję metaloproteinaz, a szczególnie MMP10 

u chorych na BP, potwierdzają doniesienia innych autorów [244, 247]. 

W badaniach innych autorów u chorych z DH stwierdzono w płynie 

pobranym z pęcherzy obecność kolagenazy i elastazy neutrofilowej [82]. 

Badania przy użyciu chromatografii przepływowej wykazały, że znaczna część 

enzymów jest wydzielana przez komórki nacieku zapalnego. Wydaje się, że 

aktywacja tych metaloproteinaz jest wtórna do procesu zapalnego. Uzyskane 

przeze mnie wyniki potwierdzają doniesienia Oikarinena i wsp. [123], dotyczące 

podwyższonych stężeń kolagenazy w płynie pęcherzowym u chorych na DH. 

Obserwowałam ponadto wysoką aktywność wszystkich badanych MMPs 

(MMP1, MMP2, MMP9 i MMP10) w płynie pęcherzowym w badanych 

wycinkach. Wydaje się, że płyn pobrany z nowopowstałego pęcherza może być 

dobrym materiałem do oceny aktywności metaloproteinaz w zmianach skórnych. 

Jedną z hipotez rozwoju wykwitów chorobowych w DH jest nieprawidłowa 

stymulacja inhibitora kolagenazy przez fibroblasty skóry właściwej. 

Interlekina-1 i inne cytokiny uwalniane przez keratynocyty i komórki nacieku 

zapalnego stymulują fibroblasty do produkcji zarówno kolagenazy, jak i jej 

inhibitora [124, 208]. Zaburzona regulacja wydzielania tych enzymów 

w konsekwencji może prowadzić do rozwoju pęcherza. 

Wykazano, że w przebiegu BP, w wyniku wiązania autoprzeciwciał 

z antygenem BPAG 2, następuje pobudzenie keratynocytów i uwalnianie przez 

nie Il-6 i Il-8 oraz aktywacja składowej C5 dopełniacza [248]. Dochodzi także 

do aktywacji mastocytów i neutrofilów, które wydzielają specyficzne proteazy 

z rodzin: kolagenaz, stromielizyn i żelatynaz, mających zdolność trawienia 

szeregu białek tworzących struktury błony podstawnej. Uwalniane przez 

komórki nacieku zapalnego oraz keratynocyty, metaloproteinazy macierzy 

prowadzą w konsekwencji do powstawania pęcherzy [220]. Sugeruje się, że 

po związaniu przeciwciał skierowanych przeciwko fragmentowi NC16a 

z antygenem dochodzi do aktywacji metaloproteinaz i złuszczenia fragmentu 

NC16a i w efekcie powstania pęcherza podnaskórkowego [247]. W celu 
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potwierdzenia tej hipotezy istotne jest określenie ekspresji tych enzymów in vivo 

w aktywnym okresie choroby. 

Najnowsze doniesienia sugerują, że kolagen XVII jak i VII, budujące 

włókna zakotwiczające, ulegają proteolizie pod wpływem specyficznej grupy 

metaloproteinaz. Proces ten, jak również interakcje pomiędzy BPAG 2, a innymi 

składowymi włókien zakotwiczających i cząsteczkami adhezyjnymi, nie jest 

jednak do końca poznany. Postuluje się, że oprócz funkcji stanowiącej 

o integralności połączenia skórno-naskórkowego antygen ten jest zaangażowany 

w proces transdukcji sygnału i regulacji różnicowania keratynocytów [247]. 

Na modelach mysich pemfigoidu pęcherzowego Verraes i wsp. [246] oceniali 

udział elastazy neutrofilowej i MMP9 w formowaniu pęcherza poprzez 

proteolityczną degradację antygenu BP 180. W wycinkach zarówno ze zmian 

skórnych, jak i w płynie pobranym z pęcherza wykazano obecność obu tych 

enzymów. Elastaza była aktywną formą, natomiast MMP9 występowała jedynie 

w postaci proenzymu. W doświadczalnej proteolizie antygenu BP 180kD za 

pomocą rekombinowanej elastazy neutrofilowej i MMP9 oraz badań płynu 

pęcherzowego pobranego od chorych stwierdzono podobny sposób degradacji 

tego antygenu. Degradacja rekombinowanego antygenu BP 180kD wywołana 

przez płyn mogła być zatrzymana tylko przez specyficzny inhibitor elastazy, 

co wskazuje na bezpośredni wpływ tego enzymu, w przeciwieństwie do MMP-9, 

na formowanie pęcherza w pemfigoidzie [246]. Wyników tych badań nie 

potwierdzono dotychczas w doświadczeniach przeprowadzonych in vivo, gdzie 

głównymi komórkami nacieku są eozynofile, nieposiadające zdolności 

wydzielania tego typu metaloproteinaz.  

Badając mechanizmy tworzenia pęcherzy autorzy oznaczali aktywność 

metaloproteinaz z płynu pobranego z pęcherzy w różnych chorobach pęcherzo-

wych. W doświadczeniach przeprowadzonych u pacjentów z zapaleniem 

opryszczkowatym skóry, pęcherzycą zwykłą i pemfigoidem pęcherzowym 

oznaczano stężenie kolagenazy i elastazy. Podczas gdy aktywność pierwszego 

enzymu była podobna we wszystkich wymienionych chorobach, to aktywność 

elastazy różniła się znacznie, była bowiem największa w dermatitis 
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herpetiformis. Stwierdzono poza tym, że aktywność elastazy w pęcherzach 

chorych z PV i BP była blokowana przez Na2EDTA, podczas gdy elastaza 

z pęcherzy u chorych na DH ulegała zahamowaniu głównie przez fenylo-

metylosulfonyl, a nie przez Na2EDTA. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że 

elastaza w DH pochodzi głównie z granulocytów wielojądrowych nacieku 

okolicy zmian chorobowych [82, 249]. 

Tkankowe inhibitory regulują degradację macierzy zewnątrzkomórkowej 

zarówno przez eliminację proteinaz, jak i blokadę aktywacji MMPs [145, 146, 

149]. Destrukcja tkanek w chorobach przebiegających ze zwiększonym 

poziomem MMPs często jest wynikiem zachwiania równowagi pomiędzy 

stężeniami MMPs i TIMPs. Chociaż stężenia TIMP w tkankach chorobowo 

zmienionych są podwyższone, nie kompensują one jednak podwyższonej 

aktywności proteaz [148].  

Głównym inhibitorem MMPs jest produkowana przez większość komórek 

glikoproteina - TIMP1. Drugim jest nieglikozylowana proteina produkowana 

przez fibroblasty i komórki endotelialne - TIMP2. Ekspresja TIMP1 jest 

regulowana przez cytokiny, głównie przez IL-1 i TNFα, a także TGF- β, IL-6, 

IL-10 [146, 161]. Interleukina-1 indukuje syntezę metaloproteinaz i proteinaz 

serynowych oraz hamuje syntezę TIMP1 [145]. Wpływ TNFα jest zbliżony do 

działania IL-1, a obie cytokiny działają synergistycznie, co potęguje ich efekt 

kataboliczny. Nie wykazano natomiast podatności TIMP2 na działanie cytokin. 

Aktywność TIMP3 regulowana jest przez czynniki pobudzające mitozę, m.in. 

TGFβ, a hamowana przez TNFα [160, 162]. 

U większości chorych z BP, w badaniach własnych, ekspresja TIMPs także 

była stwierdzana we wszystkich strukturach, i jej intensywność była znacznie 

słabsza niż ekspresja MMPs. Obecność ekspresji TIMPs w płynie pęcherzowym 

w BP sugeruje także udział tych enzymów w degradacji błony podstawnej, 

chociaż to podwyższona ekspresja MMPs wydaje się być kluczowym elementem 

w formowaniu pęcherza. Intensywność ekspresji TIMP1, TIMP2 i TIMP3 

w zmianach skórnych w przebiegu DH była znacząco niższa w porównaniu 

z aktywnością MMPs, jednak była stwierdzana we wszystkich opisywanych 
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strukturach. Sporadyczna aktywność TIMPs była wykazana w naciekach 

wokółnaczyniowych i komórkach skóry właściwej.  

Należy podkreślić, że badania własne wykazały tylko pojedynczą, słabą 

ekspresję metaloproteinaz i ich inhibitorów w skórze osób zdrowych. Uznaje się 

ją za aktywność konstytutywną, fizjologicznie utrzymywaną na niskim 

poziomie. 

Wyniki własne wykazały podwyższoną ekspresję MMPs i TIMPs 

w zmienionych chorobowo tkankach u wszystkich chorych. Stężenia badanych 

metaloproteinaz i inhibitorów w surowicy u chorych na DH i BP mieściły się 

w granicach normy. Wydaje się, że w chorobach pęcherzowych aktywność 

MMPs i TIMPs w surowicy nie ma znaczenia klinicznego. Wyniki badań 

niektórych autorów sugerują, że badania surowicy mogą mieć znaczenie 

w innych procesach układowych i nowotworach [150, 147, 250]. 

Opierając się na uzyskanych wynikach, można stwierdzić, że podwyższona 

aktywność metaloproteinaz, jak i ich tkankowych inhibitorów, a w konsekwencji 

zaburzenie równowagi między tymi dwoma grupami enzymów odpowiadają 

za destrukcję tkanek w przebiegu BP i DH. Biorąc pod uwagę rosnącą 

w ostatnich latach liczbę badań dotyczących udziału metaloproteinaz w patologii 

chorób skóry, można się spodziewać w niedługim czasie terapeutycznego 

zastosowania ich inhibitorów. Prawdopodobnie możliwość farmakologicznego 

regulowania aktywności proteolitycznej poszczególnych MMPs i TIMPs 

stworzy nowe perspektywy w leczeniu pęcherzowych chorób skóry. 

Wykazano także, że czynniki pozaustrojowe posiadają zdolność hamowania 

metaloproteinaz. Mechanizm działania syntetycznych inhibitorów MMPs 

nie jest do końca poznany. Stwierdzono, że takie działanie posiadają tetracykliny 

(niskie dawki doksycykliny – 20 mg 2 x na dobę). Prawdopodobnie jest to 

spowodowane ich zdolnością do tworzenia kompleksów z wapniem oraz 

cynkiem (chelatowania jonów wapnia i cynku), które jak wiadomo są 

niezbędnymi pierwiastkami dla prawidłowego funkcjonowania MMPs. 

Potwierdzają to obserwacje, w których nadmiar jonów tych metali może 

odwrócić proces hamowania enzymów spowodowany przez tetracykliny [251]. 
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Wykazano, że podobne działanie wywierają również cytokiny 

przeciwzapalne, np. IFNγ, IL-4, jak również deksametazon i indometacyna. 

Czynniki te hamują wytwarzanie prostaglandyny 2 i cyklicznego AMP (cAMP), 

które pośredniczą w wytwarzaniu MMPs [153]. W badaniach płynu pobranego 

z samoistnych i sztucznie wywołanych pęcherzy, w których oznaczano 

aktywność kolagenazy stwierdzono dwie izoformy tego enzymu: cząsteczki 

92 kD i 72 kD. Bardzo wysoką aktywność wykazywała u pacjentów 

z pemfigoidem pęcherzowym, izoforma 92 kD. Badania ekspresji tego enzymu 

podczas naskórkowania, potwierdziły wzrost ekspresji izoformy 92 kD podczas 

regeneracji i migracji komórek naskórka. Doświadczenia te mogą wskazywać na 

znaczącą rolę tego enzymu w fizjologii i zachowaniu integralności prawidłowej 

skóry. Jednocześnie Oikarinen i wsp. [243] potwierdzili wpływ miejscowo 

aplikowanych glikokortykosteroidów na redukcję ekspresji i aktywności 

kolagenazy 92 kD, a tym samym ich wpływ na zmniejszenie destrukcji tkanek 

w tej chorobie. Badania płynu z pęcherzy wykonane przez innych autorów 

wykazały także obecność w nim inhibitorów metaloproteinaz, w tym 

kolagenazy. W nowopowstałym pęcherzu (4 godziny) poziom inhibitora 

kolagenazy odpowiadał stężeniu tego inhibitora w surowicy. Jego stężenie 

następnie gwałtownie rosło osiągając największe wartości po 48 godzinach. 

Wydaje się, że wzrastający poziom inhibitora metaloproteinaz odpowiada 

za ograniczenie destrukcji tkanek i rozpoczęcie procesu ich naprawy [245]. 

Sugeruje się, że po związaniu przeciwciał skierowanych przeciwko 

fragmentowi NC16a z antygenem dochodzi do aktywacji adamalizyn prowadząc 

do złuszczenia fragmentu NC16a i w efekcie rozwoju pęcherza 

podnaskórkowego [33]. W aspekcie przedstawionych wyników badań wydaje 

się, że szczególnie interesujące jest określenie udziału adamalizyn 

w patogenezie podnaskórkowych chorób pęcherzowych. Adamalizyny są jedną 

z podrodzin metaloproteinaz związanych z błoną komórkową. Obecne 

na powierzchni komórki spełniają podwójną rolę: cząsteczek adhezyjnych 

i proteaz. Charakterystyczne domeny przezbłonowe oraz cytoplazmatyczne, 

podobne w budowie do EGF, wskazują na prawdopodobną rolę tych enzymów 
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w przyleganiu i interakcji pomiędzy poszczególnymi komórkami oraz 

komórkami, a składowymi macierzy zewnątrzkomórkowej [170]. 

Dowiedziono, że ADAMs są zaangażowane w prawidłowy rozwój skóry, 

poprzez katalizowanie reakcji odłączenia peptydów aminowych w procesie 

tworzenia z prokolagenu - kolagenu. Obecność wyspecjalizowanych domen 

i podwójna rola ADAMs w procesach migracji, różnicowania i przylegania 

komórek wpływa na skład i zmiany zachodzące w macierzy 

zewnątrzkomórkowej, a tym samym może być przyczyną nieprawidłowej 

degradacji białek i rozwoju procesu patologicznego w macierzy 

zewnątrzkomórkowej. Właściwości ADAMs powodują, że mogą odgrywać rolę 

w fizjologicznych procesach, takich jak morfogeneza, homeostaza i naprawa 

tkanek [35]. 

Wydzielanie adamalizyn w postaci nieaktywnej, podobnie jak i innych 

metaloproteinaz, aktywowanych przez różne enzymy pod wpływem cytokin, 

czynników wzrostu i zmiany składu macierzy, powoduje ich szybką odpowiedź 

na zmiany środowiska i czynniki patogenne. Badania in vitro wykazały, że 

aktywność ADAMs, podobnie jak innych MMPs jest pobudzana przez IL-1, 

co potwierdza możliwość indukcji wzrostu ekspresji tych specyficznych proteaz 

przez proces zapalny [177]. Enzymy należące do tej rodziny mają potwierdzony 

związek z patogenezą różnych chorób, takich jak astma oskrzelowa, miażdżyca, 

osteoporoza, choroby tkanki łącznej i różnego typu nowotwory, a nawet 

z przedwczesnymi porodami. Przekonywujące badania na zwierzętach 

laboratoryjnych znajdują potwierdzenie w pojedynczych doniesieniach z badań 

in vivo u ludzi [173]. 

Określenie w ostatnim czasie ich właściwości biochemicznych i dużego 

powinowactwa do elementów budujących błonę podstawną, przede wszystkim 

kolagenu XVII i VII, daje naukowe podstawy do rozważenia udziału tych białek 

w patogenezie zmian chorobowych w podnaskórkowych chorobach 

pęcherzowych. Stąd też podjęto próbę określenia roli adamalizyn w destrukcji 

włókien zakotwiczających, poprzez badanie ich ekspresji i dystrybucji 

w zdrowej skórze jak też w tkankach chorobowo zmienionych, skórze pozornie 
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zdrowej, w płynie pęcherzowym i surowicy pobranych od chorych z BP i DH 

w aktywnym okresie choroby. 

Wiele spośród białek, włączając cytokiny, czynniki wzrostu jak i receptory 

dla nich oraz cząsteczki adhezyjne, jest syntetyzowane jako struktury 

przezbłonowe, złuszczane proteolitycznie z powierzchni komórek. Uwalnianie 

z powierzchni komórek rozpuszczalnych cytokin i czynników wzrostu zmienia 

ich biologiczną aktywność i powoduje, że modulują aktywność innych struktur. 

Enzym z grupy adamalizyn - ADAM17 uwalnia na przykład z powierzchni 

komórek TNFα, receptor dla tej cytokiny oraz dla IL-6 i L-selektynę [35]. 

Nieprawidłowa ekspresja adamalizyn lub brak ich inhibitorów, stymulowane 

przez kompleksy immunologiczne obecne w strukturach błony podstawnej 

mogą być odpowiedzialne za proces niszczenia włókien zakotwiczających 

i tworzenie pęcherza. Do tej pory brak jest doniesień dotyczących udziału 

ADAMs w patogenezie chorób pęcherzowych. 

Nieprawidłowa ekspresja adamalizyn lub brak ich inhibitorów, 

stymulowane przez kompleksy immunologiczne obecne w strukturach błony 

podstawnej mogą być odpowiedzialne za proces niszczenia włókien 

zakotwiczających i tworzenie pęcherza. Do tej pory brak jest doniesień 

dotyczących udziału ADAMs w patogenezie chorób pęcherzowych. 

W eksperymentalnym mysim modelu pemfigoidu pęcherzowego, 

złuszczanie kolagenu XVII przez elastazę neutrofilową i MMP9 było 

potwierdzeniem wcześniejszej hipotezy powstawania pęcherzy przy udziale tych 

enzymów [246].  

Kolagen XVII, jako składnik budujący hemidesmosomy ma udział 

w zjawisku adhezji keratynocytów do leżącej poniżej błony podstawnej. 

Wewnątrzkomórkowa domena kolagenu XVII wiąże się z podjednostką 

β4-integryny i ma kluczową rolę w łączeniu łańcucha NC16a z podjednostką 

α6-integryny [80, 102, 205]. Na podstawie wyników własnych można 

stwierdzić, że enzymy z rodziny ADAMs mogą mieć znaczenie w patogenezie 

autoimmunologicznych chorób pęcherzowych, w tym przede wszystkim 

pemfigoidu.  
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Nadmierna ekspresja MMPs jest wywołana, jak potwierdziły badania 

własne, cytokinami i chemokinami obecnymi w miejscu zmian chorobowych. 

Czynnik TNFα, o działaniu prozapalnym, jest związany z wieloma procesami 

biologicznymi, w tym między innymi z wydzielaniem MMPs, a szczególnie 

stromielizyny, żelatynazy i kolagenazy [145, 151]. ADAMs jako enzymy mające 

wpływ na stężenie TNFα mogą mieć pośrednie znaczenie w patogenezie BP 

i DH. 

Dotychczas nie podejmowano badań dotyczących roli ADAMs 

w powstawaniu zmian skórnych w BP i DH, co skłoniło nas do oceny ekspresji 

wybranych ADAMs w obu jednostkach chorobowych i zdrowej skórze. 

Ekspresja ADAM8, 15 i 17 była stwierdzana w materiale własnym u osób 

zdrowych zarówno metodą immunohistochemii, jak i bardziej swoistymi 

i czułymi metodami immunoblotu i hybrydyzacji in situ. Ekspresja ADAM10 

u zdrowych była wystarczająco silna by ocenić ją przy pomocy analizy 

morfometrycznej.  

Ekspresja ADAM8, 10, 15 i 17 była znamiennie wyższa u chorych na BP 

niż u osób zdrowych. Oprócz tego stwierdzono u chorych na BP i DH ekspresję 

wybranych ADAMs znamiennie wyższą w zmianach skórnych niż w skórze 

otaczającej zmiany chorobowe. Sugeruje to udział tych enzymów 

w mechanizmach proteolitycznych w obrębie zmian skórnych, zarówno w BP, 

jak i DH. Ekspresję ADAM8, 10, 15 i 17 stwierdzono przede wszystkim 

w warstwie podstawnej naskórka, nacieku neutrofilowym, jak i w mikroropniach 

w zmianach chorobowych w DH. Podobny wzór ekspresji powyższych 

adamalizyn wykazałam u chorych w BP. ADAM8, 10, 15 i 17 były obecne 

w naskórku, nacieku eozynofilowo-neutrofilowym oraz w płynie pęcherzowym 

i komórkach podścieliska. Analiza morfometryczna wykazała nasilenie ekspresji 

znamiennie wyższe w przypadku pemfigoidu w porównaniu do DH. 

Nasilona ekspresja ADAM15 była przez innych autorów stwierdzana 

w maziówce w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów. Postulowano jej 

możliwy udział w zmianach zapalnych stawów i remodelingu pozapalnym tych 

stawów [252, 253]. ADAM15, jak i inne adamalizyny mogą powodować tego 



A. Żebrowska 

 202

typu zmiany mając udział w mechanizmach interakcji komórka-komórka, 

komórka-macierz zewnątrzkomórkowa jak i poprzez proteolityczne uwalnianie 

z komórek procytokin. 

Te mechanizmy i aktywność ADAMs mogą być potencjalnym ogniwem, 

na które można wpłynąć podczas terapii. Niejasnym jest fakt wyższej ekspresji 

adamalizyn w zmianach skórnych w BP niż w DH. 

Uzyskane wyniki własne wskazują na udział tej grupy enzymów (ADAM8, 

10, 15 and 17) w patogenezie wykwitów skórnych w BP i DH. Obecność 

ADAMs w płynie pęcherzowym, poza naskórkiem i naciekami, również 

potwierdza prawdopodobny ich udział w destrukcji błony podstawnej. 

 

 

5.3. ROLA CZYNNIKÓW PROKOAGULACYJNYCH  
W PATOGENEZIE PODNASKÓRKOWYCH  
CHORÓB PĘCHERZOWYCH 

Ostatnie doniesienia potwierdzają wydzielanie przez eozynofile czynnika 

tkankowego [180]. Jest to główny aktywator zewnątrzpochodnego toru 

krzepnięcia, który oprócz dobrze udokumentowanych właściwości 

prozakrzepowych odgrywa istotną rolę w procesie zapalnym. Jest uznanym 

czynnikiem łączącym układ immunologiczny z układem krzepnięcia. 

Konstytutywna ekspresja TF występuje w fibroblastach i komórkach nabłonka, 

natomiast w komórkach śródbłonka i makrofagach jest indukowana przez 

miogeny, kompleksy antygen-przeciwciało, produkty aktywacji dopełniacza, 

białka oraz prozapalne cytokiny (Il-1β, TNFα) [190]. Wydaje się jednakże, że 

większe znaczenie niż kompleksy przeciwciał z antygenami ma profil cytokin 

prozapalnych, gdyż w badaniu Marzano i wsp. [179] wykazano, że ekspresja 

czynnika tkankowego była obecna w BP, a nie w pęcherzycy zwykłej, podczas 

gdy w obu jednostkach takie kompleksy są obecne. Cugno i wsp. [254] 

podkreślają rolę TNFα i IL-6 w indukcji ekspresji TF w różnych chorobach 
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zapalnych i podają wstępne wyniki leczenia przeciwzakrzepowego heparyną 

i warfaryną w przewlekłej pokrzywce i łuszczycy.  

W warunkach fizjologicznych czynnik tkankowy produkowany jest przez 

monocyty i śródbłonek, tworząc kompleks z czynnikiem VII i aktywując 

czynniki IX i X. W chorobie nowotworowej monocyty mogą być także 

aktywowane przez kompleksy immunologiczne oraz cytokiny, m.in. TNFα lub 

same komórki nowotworowe [255, 256]. W przebiegu procesu zapalnego układ 

krzepnięcia i fibrynolizy aktywowany jest już w odpowiedzi na miejscowy 

napływ komórek zapalnych oraz zwiększoną przepuszczalność naczyń [257, 

258]. Oba te układy odgrywają także istotną rolę w nasilaniu procesu zapalnego 

oraz jako mechanizmy naprawcze, prowadzące do wygaszania procesu 

zapalnego. Sam TF zwiększa napływ monocytów do miejsca zapalenia [259], 

a jego indukcja w monocytach może zależeć od bezpośredniej interakcji 

z komórkami T [260]. Potwierdzono wpływ procesu zapalnego na nadmierną 

produkcję czynnika tkankowego w chorobach, takich jak reumatoidalne 

zapalenie stawów, przewlekła pokrzywka, choroby zapalne jelit i sepsa 

[261-264]. 

Zarówno w przypadku pemfigoidu, jak i opryszczkowatego zapalenia skóry 

w badaniach własnych wykazano w tkankach objętych procesem chorobowym 

podwyższoną ekspresję TNFα, jak i innych cytokin prozapalnych (chemokin) 

mogących aktywować produkcję TF. Tylko w BP jednakże ekspresja TF była 

podwyższona zarówno w tkankach, jak i we krwi. Ma to prawdopodobny 

związek z naciekami eozynofilowymi w BP i produkcją przez nie czynników 

prokoagulacyjnych. Jak wykazano bowiem, to eozynofile są głównymi 

komórkami produkującymi TF, a czynnik ten ułatwia wczesną śródbłonkową 

migrację tych komórek [265]. 

Aktywacja układu krzepnięcia przez TF powoduje powstanie trombiny, 

która działa bezpośrednio kurcząco na komórki mięśniówki gładkiej powodując 

ich proliferację i przerost. Stymuluje ona także fibroblasty do produkcji cytokin 

pozapalnych i składników macierzy zewnątrzkomórkowej [266]. Produkt 

aktywacji TF – trombina działa zwiększając przepuszczalność naczyń dla 
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komórek nacieku zapalnego, sama powodując produkcję i uwalnianie 

interleukin, aktywację cząsteczek adhezyjnych – selektyn i czynników wzrostu. 

W badaniach własnych potwierdzono wzrost ekspresji adhezyn, jak również 

MMPs, które mogą być efektem działania TF w BP i DH.  

W aspekcie przedstawionych wyników badań wydaje się, że szczególnie 

interesujący jest udział markerów aktywacji eozynofilów, mastocytów 

i czynników aktywujących koagulację w patogenezie wybranych podnaskór-

kowych chorób pęcherzowych. W badaniach własnych wykazano, że w BP 

występuje aktywacja eozynofilów i mastocytów, która prawdopodobnie poprzez 

szereg cytokin i chemokin powoduje wzrost stężenia czynnika tkankowego 

zarówno w tkankach, jak i surowicy. W BP w zmianach chorobowych występuje 

pobudzenie populacji komórek Th2, które jak wiadomo są źródłem cytokin 

i chemokin (eotaksyna i IL-5) odpowiedzialnych za napływ eozynofilów do 

tkanek [247].  

Interesującym jest zagadnienie, na ile starszy wiek pacjentów chorych 

na BP predysponuje do powikłań zakrzepowo-zatorowych. 

Nieprawidłowa ekspresja czynników prokoagulacyjnych w tkance, 

stymulowana przez kompleksy immunologiczne obecne w strukturach błony 

podstawnej oraz nacieki zapalne, może być odpowiedzialna za proces zapalny 

niszczący błonę podstawną i włókna zakotwiczające, a w konsekwencji 

tworzenie pęcherza w BP. Niewielką ekspresję TF w badaniach własnych 

stwierdzono u chorych na DH w zmianach chorobowych, co może być związane 

z faktem obecności niewielkiej populacji eozynofilów w naciekach zapalnych 

u chorych na DH. Według danych piśmiennictwa nawet do 25 % komórek 

w naciekach w DH to eozynofile. Poza tym mieloperoksydaza, białko kationowe 

eozynofilów oraz główne białko zasadowe wydzielane przez eozynofile, zostały 

stwierdzone w surowicach chorych na DH, co może świadczyć o produkcji 

mediatorów zapalnych przez eozynofile w DH [122, 267]. 

Marzano i wsp. [180] stwierdzili u chorych na BP w aktywnym okresie 

choroby podwyższone wartości d-dimerów i trombiny w surowicy krwi, których 

wartości obniżały się w trakcie leczenia. W badanej grupie chorych na BP 
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aczkolwiek średnia wartość d-dimerów była w normie, to poszczególne wyniki 

mieściły się w górnych granicach normy, a część chorych miało podwyższone 

wartości d-dimerów. Należy jednak zaznaczyć, że wartości te były oznaczane 

przed zastosowaniem leczenia glikokortykosteroidami, które nasilają procesy 

prozakrzepowe. Wartości d-dimerów w grupie chorych na DH były prawidłowe 

i zbliżone do stężeń u osób zdrowych. 

Badanie to ma duże znaczenie ze względu na pojawiające się ostatnio 

doniesienia o dość częstych powikłaniach zakrzepowo-zatorowych i znaczącej 

śmiertelności u chorych na pemfigoid leczonych ogólnie glikokortykosteroidami 

[268]. Postuluje się obecnie leczenie chorych na BP, zwłaszcza w starszym 

wieku, miejscowymi steroidami lub lekami antyhistaminowymi i immuno-

modulatorami [269-272]. Badania własne, oprócz podwyższonego stężenia 

d-dimerów - jako markera powstawania i następowej degradacji trombiny, 

wykazały także podwyższone wartości stężeń czynnika tkankowego 

i fibrynogenu w grupie chorych na pemfigoid w porównaniu do grupy chorej 

na DH, jak i grupy kontrolnej.  
Niektóre badania kliniczne wykazały, iż stężenie fibrynogenu powyżej 

3,5 g/L należy rozpatrywać jako wartość powodującą zwiększone ryzyko 

zakrzepowe, a tym samym zwiększone ryzyko wystąpienia choroby 

niedokrwiennej serca czy udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa się, jeśli 

współistnieją inne czynniki ryzyka [273]. Cechą charakterystyczną cząsteczki 

fibrynogenu jest podatność na działanie różnych proteaz (trombiny, reptilazy, 

trypsyny, plazminy), a szczególnie na działanie enzymów układu krzepnięcia 

i fibrynolizy: trombiny i plazminy [274]. Stąd możliwy wpływ na fibrynogen 

proteaz powstałych w procesie zapalnym i trombiny, która jest produktem 

aktywacji TF i statystycznie wyższe wartości fibrynogenu u chorych na BP 

w stosunku do chorych na DH i osób zdrowych. 

Przeprowadzone badania były próbą odpowiedzi na pytanie, czy destrukcja 

błony podstawnej i włókien zakotwiczających w przebiegu chorób 

pęcherzowych wynika z nieprawidłowego procesu koagulacji aktywowanego 

naciekiem eozynofilowym i czy dotyczy ona skóry zmienionej chorobowo czy 
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także pozornie zdrowej, ale z obecnością złogów immunoglobulin i dopełniacza. 

W zmianach chorobowych, jak i skórze pozornie zdrowej chorych na BP 

stwierdzono statystycznie znamiennie większą ekspresję czynnika tkankowego 

niż u chorych na DH i zdrowych. 

Istotne wydaje się więc wskazanie na konieczność zmiany dotychczasowej 

terapii chorych z BP ze standardu leczenia preparatami glikokortyko-

steroidowymi na leki nie zwiększające ryzyka powikłań zakrzepowych. 

Otrzymane wyniki badań wskazują na tendencję do aktywacji czynników 

prozakrzepowych u chorych na BP, co poza miejscowym skutkiem 

w powstawaniu nacieku zapalnego ma znaczenie w planowaniu terapii 

zapobiegającej powikłaniom. 

Za główną przyczynę zgonu u pacjentów z pemfigoidem uznaje się 

powikłania steroidoterapii (0,5–1,0 mg/kg m.c./dobę prednizonu), którą uważa 

się za najbardziej skuteczną. Rzadziej w leczeniu stosuje się metotreksat, 

azatioprynę, chlorambucyl, mikofenolan mofetilu, dapson, antybiotyki 

(makrolidy lub tetracykliny) w połączeniu z amidem kwasu nikotynowego, 

dożylne wlewy immunoglobulin i plazmaferezę. Obecnie w leczeniu ciężkich 

postaci pemfigoidu pęcherzowego prowadzi się badania kliniczne 

z zastosowaniem leków biologicznych [269, 271, 275]. Monnier-Murina i wsp. 

[276] przedstawili jednak przypadek rozwoju pemfigoidu pęcherzowego 

u pacjenta z łuszczycą, który został indukowany terapią biologiczną 

efalizumabem. Dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia zgonu jest małe 

stężenie albumin w surowicy [277]. Fairley i wsp. [275] jako czynniki 

rokownicze podają również liczbę eozynofilów oraz stężenie IgE u chorych.  

Grupa Langana i wsp. [198] przeprowadziła badanie oceniające częstość 

występowania pemfigoidu pęcherzowego i pęcherzycy zwykłej w Wielkiej 

Brytanii. Wśród niemal 900 pacjentów z pemfigoidem średnia wieku wynosiła 

80 lat, z czego 61% stanowiły kobiety. Oceniano również ryzyko zgonu u tych 

pacjentów. Współczynnik ryzyka zgonu u chorych na pemfigoid był 2-krotnie 

większy niż w populacji zdrowej. 
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Pemfigoid pęcherzowy może być rewelatorem nowotworów narządów 

wewnętrznych. Opisywano przypadki wystąpienia nowotworu złośliwego przed 

ujawnieniem, w trakcie lub po pojawieniu się typowych pęcherzowych zmian 

skórnych. Pemfigoid paraneoplastyczny najczęściej współistnieje 

z gruczolakorakami przewodu pokarmowego, szczególnie żołądka i jelita 

grubego. Rzadziej stwierdzano współistnienie raków skóry, błony śluzowej 

macicy, sutka, płuc, ślinianki, gruczołu krokowego i chorobą Castlemana. 

W 15–20% przypadków u starszych pacjentów uważa się, że pemfigoid jest 

rewelatorem nowotworu narządów wewnętrznych [278]. 

Zespół paraneoplastyczny to zmiany skórne towarzyszące nowotworom 

narządów wewnętrznych [198]. Mechanizmy ujawniania się zmian 

paraneoplastycznych do tej pory nie są do końca wyjaśnione. Hall [279] 

twierdzi, że zespoły paraneoplastyczne są nieprawidłowymi reakcjami 

zachodzących między tkankami gospodarza, gdy komórki narządów zostaną 

zastąpione komórkami nowotworu. Niektóre z tych reakcji są mechanizmami 

przetrwałymi z okresu rozwoju embrionalnego. Jednym z głównych 

sugerowanych przez Halla [279] mechanizmów jest uwalnianie autoantygenów 

przez guzy, których komórki obumierają na drodze innej niż apoptoza i stają się 

początkiem reakcji paraneoplastycznej. Rolę antygenów stymulujących do 

reakcji prawidłowe limfocyty B i T mogą odgrywać kwasy nukleinowe wirusów 

wbudowane w tkankę limfatyczną gospodarza. Sugeruje się również, że 

uwalniane przez komórki nowotworowe różne cytokiny zapoczątkowują 

proces  autoimmunologiczny. Kolejnym mechanizmem jest odsłonięcie 

nowych autoantygenów przez substancje niszczące tkankę, produkowane 

przez komórki nowotworowe. Istotne znaczenie w powstawaniu zespołu 

paraneoplastycznego ma prawdopodobnie produkcja paraprotein, jak też 

przeciwciał i cytokin przez komórki nowotworowe, które następnie krzyżowo 

reagują z prawidłowymi białkami gospodarza. 

Główną przyczyną zgonu według Braun-Falco i wsp. pacjentów 

z pemfigoidem są powikłania leczenia oraz choroby towarzyszące, a nie sama 

dermatoza [278]. W grupach pacjentów leczonych miejscowo obserwowano 
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znacznie mniej działań niepożądanych niż u chorych leczonych steroidoterapią 

systemową, mimo że dzienna aplikacja 40 g kremu może odpowiadać nawet 

dawce 60 mg prednizonu [272]. Demitsu i wsp. [280] w przypadku zmian 

w przebiegu pemfigoidu typu Brunstinga-Peery’ego (postać ograniczona) 

stosowali jedynie miejscowo takrolimus. Kjellman i wsp. [281] ocenili jako 

skuteczne leczenie pemfigoidu bez towarzyszącego nowotworu metotreksatem 

p.o. Skojarzone leczenie minocykliną z mykofenolanem mofetilu, z dość 

dobrym efektem, u pacjenta ze zmianami na błonie śluzowej w przebiegu 

pemfigoidu pęcherzowego stosowali natomiast Carrozzo i wsp. [282]. 

Efekt terapeutyczny po zastosowaniu mykofenolanu mofetilu 

i  skojarzonego leczenia metyloprednizolonu z azatiopryną porównywali 

Beissert i wsp. [269]. Obie metody wykazały podobną skuteczność, chociaż 

mykofenolan mofetilu powodował większą liczbę i nasilenie działań 

niepożądanych, szczególnie hepatotoksyczność. 

Mignogna i wsp. [270] opisali dobry efekt terapeutyczny dożylnego 

stosowania immunoglobuliny, natomiast Schmidt i wsp. [271] jako metodę 

leczenia w pemfigoidzie bez współistniejącego nowotworu opornym na inne 

metody leczenia rekomendują lek biologiczny – rituksymab. Błaszczyk [283] 

podkreśla, że powikłania zatorowe wraz z ciężkimi zakażeniami bakteryjnymi są 

najczęstszymi objawami ubocznymi w przebiegu kortykosteroidoterapii ogólnej 

w grupie wiekowej powyżej 70 lat. W piśmiennictwie [181] opisano przypadki 

sprowokowania BP stosowaniem leków, zwłaszcza z jednoczesnym 

przyjmowaniem leków przeciwnadciśnieniowych i moczopędnych (szczególnie 

furosemidu). 

Brak jest danych dotyczących ekspresji czynników prokoagulacyjnych, 

aktywujących nieprawidłowy proces koagulacji w procesie tworzenia pęcherzy. 

Jednakże określenie w ostatnim czasie dominującej roli eozynofilów w nacieku 

zapalnym w BP i stwierdzenie wydzielania przez nie prokoagulacyjnego 

czynnika tkankowego, daje naukowe podstawy do rozważenia udziału tego 

procesu w patogenezie zmian chorobowych w podnaskórkowych chorobach 

pęcherzowych. Wykazanie zwiększonego stężenia d-dimerów i protrombiny 
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w surowicy pacjentów w aktywnym okresie choroby wskazuje na potrzebę 

oceny predyspozycji chorych do powikłań zakrzepowo-zatorowych [179]. 

Potwierdzeniem tego są publikacje wskazujące na zwiększone ryzyko zgonu 

z powodu udarów u chorych z BP leczonych glikokortykosteroidami. Mimo tych 

zagrożeń najnowszy konsensus leczenia pęcherzycy i pemfigoidu z 2010 r [284] 

zaleca nadal stosowanie glikokortykosteroidów w leczeniu autoimmuno-

logicznych chorób pęcherzowych. 

Dane piśmiennictwa wykazują, że aż 40% pacjentów z BP leczonych 

doustnymi glikokortykosteroidami umiera w ciągu pierwszego roku terapii. 

Przyczyną zgonu są przede wszystkim: posocznica, choroby układu krążenia, 

udar i zapalenie płuc [285]. Joly i wsp. [286] w przeprowadzonym badaniu 

oceniali częstość występowania powikłań u pacjentów leczonych 

ogólnoustrojowo i miejscowo glikokortykosteroidami. U osób z ograniczonymi 

zmianami nie odnotowano istotnej statystycznie różnicy - roczna przeżywalność 

w obu grupach wynosiła około 69%. Odmienne obserwacje uzyskano 

u pacjentów z rozległymi zmianami. Całkowite przeżycie było znacząco niższe 

w tej grupie badanych w porównaniu do osób poddanych terapii miejscowej. 

Roczna przeżywalność wynosiła odpowiednio 76% i 58%. Główną przyczynę 

zgonu stanowiły: sepsa, choroby sercowo-naczyniowe oraz udar. Oceniano także 

długość hospitalizacji. Czas pobytu w szpitalu był krótszy u pacjentów 

leczonych miejscowo działającymi sterydami, zarówno w przypadku lekkiej, jak 

i ciężkiej postaci BP. Poważne objawy niepożądane m.in.: zapalenie płuc, 

posocznica, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu itp. obserwowano rzadziej 

u chorych po zastosowanym leczeniu miejscowym niż ogólnoustrojowym. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż opisywane różnice dotyczą jedynie grupy 

pacjentów z ciężką postacią BP [272]. Inni autorzy również potwierdzają dobre 

efekty terapii miejscowej w leczeniu pemfigoidu i zmniejszeniu częstości 

występowania działań niepożądanych w porównaniu z grupą chorych leczonych 

doustną glikokortykosteroidoterapią [283, 287]. 

Rokowanie u pacjentów z pemfigoidem zależy od wielu niezależnych 

czynników, do których zalicza się: wiek, obecność chorób towarzyszących, 
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indeks Karnofsky’ego, liczbę eozynofilów i stężenie przeciwciał IgE oraz 

rozległość zmian skórnych. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest także niskie 

stężenie albumin. Za główną przyczynę zgonu jednak uznaje się powikłania 

stosowanego leczenia [275, 286, 289]. 

Uzyskane wyniki mogą okazać się przydatne w praktyce lekarskiej 

i obiektywnym określeniu stopnia aktywności choroby, jak też stanowić ważną 

wskazówkę terapeutyczną pozwalającą zmniejszyć wysoką śmiertelność wśród 

pacjentów z pemfigoidem leczonych glikokortykosteroidami, a potwierdzającą 

nowy kierunek w leczeniu tej jednostki chorobowej preparatami antyhista-

minowymi i immunomodulatorami. 
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6. WNIOSKI  

 

1. Różnice w ekspresji cząsteczek adhezyjnych oraz chemokin i ich 
receptorów są przyczyną odmiennego składu nacieku zapalnego 
w opryszczkowatym zapaleniu skóry i pemfigoidzie, w którym 
szczególną rolę aktywującą czynnik tkankowy odgrywają 
eozynofile. 

2. Wzrost ekspresji neuropeptydów jest jednym z czynników 
rozwoju neuroimmunologicznego zapalenia skóry i uwarunko-
wanego nim świądu w DH i BP. 

3. Podwyższona aktywność metaloproteinaz i adamalizyn, jak i ich 
tkankowych inhibitorów oraz zaburzenie ich równowagi 
są przyczyną aktywacji cytokin oraz destrukcji tkanek 
w przebiegu BP i DH. Dane te stwarzają nowe perspektywy 
terapeutyczne BP i DH.  

4. Wzrost ekspresji czynnika tkankowego w zmianach skórnych oraz 
surowicy u chorych na BP wskazuje na aktywację kaskady 
procesu koagulacji, a współistnienie   podwyższonego    stężenia 
d-dimerów i fibrynogenu, wskazuje na szczególną predyspozycję 
do powikłań zakrzepowo-zatorowych glikokortykosteroidoterapii. 

5. Oznaczanie parametrów koagulologicznych powinno być 
standardem przed planowaną terapią glikokortykosteroidami 
u chorych na pemfigoid. 
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7. STRESZCZENIE 

 

Patogeneza podnaskórkowych chorób pęcherzowych o podłożu auto-

immunologicznym, do których należą pemfigoid (ang. bullous pemphigoid - BP) 

i opryszczkowate zapalenie skóry (ang. dermatitis herpetiformis - DH, choroba 

Duhringa), związana jest z destrukcją elementów błony podstawnej, prowadzącą 

do rozwoju zmian pęcherzowych. Błona podstawna jest złożoną strukturą, której 

zadaniem jest utrzymanie integralności połączenia skórno-naskórkowego. Proces 

wiązania się przeciwciał skierowanych przeciwko autoantygenom w błonie 

podstawnej, aktywuje szereg procesów immunologicznych i enzymatycznych 

prowadzących do zniszczenia hemidesmosomów i włókien zakotwiczających. 

Mimo podobnego etapu początkowego: połączenia autoprzeciwciał 

z autoantygenami będącymi białkami wchodzącymi w skład struktur błony 

podstawnej, dalsze mechanizmy rozwoju choroby są odmienne. Różnice 

antygenów i aktywacja innych cytokin, chemokin i enzymów implikuje 

charakterystyczny obraz histopatologiczny, immunopatologiczny oraz wymaga 

innego postępowania terapeutycznego. W BP i DH wykazano wpływ zaburzeń 

ekspresji niektórych cytokin, zwłaszcza prozapalnych i składników dopełniacza , 

na rozwój nacieków zapalnych oraz formowanie pęcherzy podnaskórkowych. 

Zjawiska te są przyczyną aktywacji cząsteczek adhezyjnych i kolejnych 

mediatorów zapalnych , takich jak chemokiny i neuropeptydy oraz enzymów 

proteolitycznych. Najnowsze badania eksperymentalne wykazały również, że 

procesy te mogą aktywować czynniki prokoagulacyjne powodujące rozwój 

zakrzepów, będących najczęstszą przyczyną powikłań u chorych z BP. 

Stąd też celem pracy było: 

Określenie roli składników sieci cytokinowej, takich jak cząsteczki 

adhezyjne, chemokiny, neuropeptydy oraz markery aktywacji eozynofilów 
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i mastocytów w powstawaniu zmian skórnych w pemfigoidzie 

i opryszczkowatym zapaleniu skóry; 

Określenie roli wybranych enzymów proteolitycznych: metaloproteinaz i 

adamalizyn oraz ich tkankowych inhibitorów w procesie rozwoju pęcherzy 

podnaskórkowych; 

Ocena aktywności czynników prokoagulacyjnych i wywołanej przez nie 

destrukcji błony podstawnej w pemfigoidzie i opryszczkowatym zapaleniu 

skóry; 

Wskazanie parametrów układu krzepnięcia przydatnych w zapobieganiu 

powikłań leczenia u chorych na BP. 

 

Grupę badaną stanowiło 61 osób, w tym: 27 pacjentów z BP (w wieku 

od 58 do 84 lat, średnio - 68,5) oraz 14 chorych na DH (w wieku od 18 do 70 lat, 

średnio – 49,8) w aktywnym okresie choroby. Grupę porównawczą stanowiło 20 

osób zdrowych (w wieku od 50 do 80 lat, średnio – 71,6 dla chorych z BP oraz 

w wieku od 19 do 49 lat, średnio – 42 lata dla chorych z DH). Na wykonanie 

wszystkich badań uzyskano zgody Komisji Etyki Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi.  

Do określenia ekspresji badanych adhezyn, chemokin i ich receptorów, 

neuropeptydów, metaloproteinaz i ich inhibitorów oraz adamalizyn zastosowano 

metodę immunohistochemiczną z użyciem pierwotnych przeciwciał 

monoklonalnych: 

1. adhezyny: anty- CD29 (β1 rodzina), CD61 (β3 rodzina), CD104 

(β4 rodzina), CD62E (E-selectin), CD62L (L-selectin) firmy Novocastra. 

2. chemokiny i receptory dla chemokin: anty- eotaksyna, TARC, MCP-1, 

CCR-1, CXCR-1, CXCR-2 firmy R&D.  

3. neuropeptydy: anty- Neurokinin B, Endothelin B Receptor, CGRP, CRF 

and Substance P firmy Abcam. 

4. metaloproteinazy i ich inhibitory: anty- MMP1, MMP2, MMP9, MMP1, 

TIMP1, TIMP2, TIMP 3 firmy Novocastra. 

5. adamalizyny: anty- ADAM8, ADAM10, ADAM15, ADAM17 firmy R&D. 
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6. anty-TNF α firmy R&D. 

7. czynnik tkankowy: anty- TF firmy American Diagnostica Inc. 

 

Istotnie zwiększoną ekspresję adamalizyn ADAM8, ADAM10, ADAM15, 

ADAM17 w tkankach (ocenioną techniką immunohistochemii) potwierdzono 

metodą hybrydyzacji in situ i immunoblotu. 

W celu określenia stężeń badanych białek w surowicy zastosowano metodę 

immunoenzymatyczną przy użyciu gotowych zestawów ELISA: 

TARC, MCP-1, eotaksyna ELISA kit firmy R&D;  

ECP ELISA Kit for Human firma Uscn Life Science;  

PAF ELISA Kit for Human PAF firmy Uscn Life Science;  

Tryptaza, ELISA Kit for Human Tryptase firmy Uscn Life Science;  

Chymaza ELISA Kit for Human Chymase 1, Mast Cell firmy Uscn Life 

Science;  

TNFα Human TNFα -ELISA Kit firmy Gen-Probe Diaclone;  

IL-4 Human IL-4 ELISA Kit firmy Gen-Probe Diaclone; 

Neurokinina B, Endotelina B, CGRP, Substancja P firmy R&D;  

MMP1, MMP2, MMP9 i TIMP2 firmy Quantikine, R&D;  

IMUBIND Tissue Factor ELISA Kit firmy American Diagnostica Inc. 

Oznaczenia d-dimerów wykonywano za pomocą metody optycznej testem 

immunoturbidymetrycznym aparatem STA Compact (Roche Diagnostics). 

Oznaczenie stężenia fibrynogenu wykonano metodą chronometryczną Clauss’a, 

jak i metodą turbidymetryczną (podczas oznaczania parametrów koagulo-

logicznych).  

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki uznano 

za statystycznie znamienne przy wartościach p<0,05. 

Ekspresję cząsteczek adhezyjnych – E-selektyny i L-selektyny 

stwierdzono w komórkach śródbłonka i neutrofilach. L-selektyna obecna była 

też na limfocytach. Ocena półilościowa wykazała, że odczyn był słabszy w 

wycinkach skóry pobranych od chorych na BP, zaś silniejszy w wycinkach 
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skóry pochodzących od chorych na DH. Wyniki analizy statystycznej wykazały 

znamienne różnice w nasileniu odczynu pomiędzy badanymi grupami (BP vs 

DH: E-selektyna - p<0,04, L-selektyna - p<0,006). Ekspresja integryny β3 była 

dodatnia w skórze chorych na BP i DH i obejmowała komórki warstwy 

podstawnej naskórka lub też ogniskowo komórki pozostałych warstw naskórka. 

Ekspresję integryny β4 wykryto w hemidesmosomach zarówno w wycinkach 

pochodzących z grupy kontrolnej, jak też w wycinkach od chorych na BP i DH. 

Wyniki analizy statystycznej wykazały, że u chorych na DH ekspresja integryny 

β3 i β4 była znamiennie większa niż u chorych na pemfigoid (p<0,05 i p<0,03). 

Ekspresja integryny β4 była słaba i regularna w skórze osób zdrowych, 

w przeciwieństwie do dużo silniejszej i nieregularnej ekspresji zlokalizowanej 

w dnie pęcherza zarówno w BP jak i DH. 

Ekspresję jednej z badanych chemokin - eotaksyny stwierdzono 

w naskórku i w skupiskach komórek nacieku zapalnego pod naskórkiem. 

Ekspresja eotaksyny była znamiennie wyższa u chorych na BP w stosunku 

do osób zdrowych, jak też u chorych na DH w stosunku do osób zdrowych 

(naciek – p<0,02, keratynocyty – p<0,03). 

U chorych na BP ekspresja chemokiny TARC (ang. thymus and activation 

regulated chemokine) była obecna w keratynocytach dolnych warstw naskórka 

w obrębie zmian chorobowych oraz w pojedynczych komórkach nacieku 

zapalnego zlokalizowanego pod naskórkiem. Ekspresja TARC była znamiennie 

wyższa u chorych na BP w stosunku do osób zdrowych (naciek – p<0,001, 

keratynocyty – p<0,006) oraz w zmianach skórnych w stosunku do skóry 

otoczenia w BP (naciek p<0,009 i keratynocyty p<0,001). W skrawkach 

pochodzących ze zmian skórnych w DH obserwowano w większości 

przypadków średnie nasilenie ekspresji TARC. U chorych na BP i DH w obrębie 

zmian chorobowych, jak i otoczenia zmian istotnie różniła się ekspresja TARC 

w keratynocytach (p<0,05). W grupie kontrolnej stwierdzono bardzo słabą, 

ogniskową ekspresję TARC w pojedynczych keratynocytach zlokalizowanych 

w dolnej warstwie naskórka. 
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Ekspresja chemokiny MCP-1 (ang. monocyte chemoattractant protein-1) 

była obecna w zmianach skórnych i w skórze otoczenia zmian u chorych na BP. 

W żadnym z wycinków pochodzących od osób z DH , a także u żadnej z osób 

z grupy kontrolnej nie stwierdzono ekspresji MCP-1. 

Ekspresja receptora dla chemokin - CCR-1 w zmianach skórnych, jak  

i w skórze otaczającej zmiany skórne u chorych na BP była słaba. 

Nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy między ekspresją CCR-1 

w zmianach skórnych a ekspresją w otoczeniu tych zmian w BP i DH . 

Ekspresję receptora dla chemokin CXCR-1 wykazano w biopsjach ze zmian 

skórnych u chorych na BP. Ekspresja CXCR-1 była istotnie większa w zmianach 

skórnych w stosunku do skóry otoczenia w BP (p<0,03). We wszystkich 

przypadkach chorych na DH w zmianach chorobowych stwierdzono komórki 

z ekspresją CXCR-1. Ekspresja CXCR-1 była znamiennie wyższa u chorych na 

DH w stosunku do osób zdrowych (p<0,001). Chorzy z DH wykazywali większą 

ekspresję CXCR-1 w wycinkach ze zmian chorobowych w porównaniu 

do chorych na BP (0,67±0,18 vs. 0,15±0,24; p<0,001).  

W zmianach skórnych u chorych na BP ekspresja receptora CXCR-2 była 

wykazana we wszystkich wycinkach i była istotnie większa w stosunku do skóry 

otoczenia w BP (p<0,02), jak również do ekspresji u osób zdrowych (p<0,04). 

We wszystkich wycinkach pobranych ze zmian skórnych u osób z DH była 

obecna ekspresja CXCR-2. U chorych na DH stwierdzono znacznie większą 

ekspresję CXCR-2 w zmianach skórnych w porównaniu do chorych na BP 

(1,1±0,87 vs. 0,31±0,24, p<0,001). W żadnym z wycinków pochodzących 

z grupy kontrolnej nie wykryto ekspresji CCR-1, CXCR-1, CXCR-2. 

Stężenie chemokiny MCP-1 w surowicy było statystycznie wyższe 

u chorych na BP (374,8±30,8 pg/mL) w porównaniu do chorych na DH 

(282,2±21 pg/mL; p<0,05), chociaż nie było statystycznie znamiennej różnicy 

w porównaniu do grupy kontrolnej. Stężenie ECP (66,92±28,39 pg/mL) i PAF 

(29,87±13,69 pg/mL) w surowicy były znamiennie wyższe w BP niż u osób 

zdrowych i w DH (p<0,05). Stężenie chymazy (0,21±0,98 pg/mL) było 

znamiennie wyższe u chorych z BP w porównaniu do grupy osób zdrowych 
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i chorych na DH. Nie wykazano różnicy w stężeniach tryptazy, IL-4 i TNFα 

w grupach badanych. 

Ekspresję TNFα wykazano w naciekach zapalnych, jak i keratynocytach 

oraz w płynie pęcherzowym chorych na BP i DH. Ekspresję TNFα stwierdzono 

także w skórze otaczającej zmiany. Analiza morfometryczna wykazała wyższą 

ekspresję TNFα w skórze chorobowo zmienionej w stosunku do skóry otoczenia 

zmian (BP 1,59±0,58 vs. 1,01±0,43, DH 1,39±0,84 vs. 0,69±0,59), jak również 

w grupach badanych vs. grupa kontrolna (p<0,01). 

W grupie kontrolnej nie wykazano ekspresji żadnej z badanych chemokin 

i ich receptorów. 

Ekspresja neuropeptydu – kortykoliberyny (CRF, ang. corticotrophin 

releasing factor) była obecna w keratynocytach, komórkach gruczołów 

łojowych i potowych oraz komórkach nacieku zapalnego. Na podstawie 

uzyskanych wyników stwierdzono znamiennie większą ekspresję CRF 

w biopsjach pochodzących ze zmian, niż w biopsjach skóry pobranej z otoczenia 

i dotyczyło to zarówno osób z BP (1,58±0,64 vs. 1,04±0,48, p<0,001), jak  

i z DH (1,36±0,89 vs. 0,71±0,61, p<0,05). Najmniejszą ekspresję CRF 

wykazano u osób zdrowych (0,36±0,15). 

Ekspresję receptora Endoteliny B stwierdzono w komórkach śródbłonka, 

mięśniówce naczyń oraz keratynocytach. Zjawisko wzmożonej ekspresji 

zaobserwowano dla receptora Endoteliny B u osób chorych na DH. Wartość ta 

była znamiennie większa w zmianach skórnych niż w skórze otoczenia 

(1,24±0,81 vs. 0,66±0,43, p<0,04). Nie stwierdzono różnicy w ekspresji 

receptora dla Endoteliny B w skórze otoczenia zmian u chorych na DH  

i w grupie kontrolnej (0,66±0,43 vs. 0,58±0,32).  

Ekspresję Substancji P, CGRP (ang. calcitonin gene related peptide) 

i neurokininy B wykazano w zakończeniach nerwowych w naskórku i skórze. 

Różnice w ekspresji tych neuropeptydów w badanych grupach nie były 

znamienne statystycznie.  

Ekspresję metaloproteinaz - MMP1, 2, 9 i 10 (MMP, ang. matrix 

metalloproteinase) u chorych na BP stwierdzono zarówno w warstwie 
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podstawnej, jak i całym naskórku oraz w płynie pęcherzowym, jak i naciekach 

zapalnych. W wycinkach z obecnym pęcherzem linijną ekspresję MMPs 

wykazano w jego dnie. U chorych na DH stwierdzono ekspresję MMPs 

w keratynocytach warstwy podstawnej we wszystkich wycinkach ze zmian 

skórnych, w większości biopsji była ona bardzo intensywna. Ekspresja MMPs 

nie była ograniczona wyłącznie do keratynocytów warstwy podstawnej, ale 

obecna była także w średnim natężeniu w keratynocytach pozostałych warstw 

naskórka. Ekspresję tych MMPs stwierdzono także w neutrofilach mikroropni 

i w płynie pęcherzowym.  

W przeciwieństwie do metaloproteinaz, ekspresja ich inhibitorów - TIMPs 

(ang. tissue inhibitor of metelloproteinases) była średnio lub słabo nasilona. 

Ekspresję TIMP1, 2, 3 u chorych na BP stwierdzono w całym naskórku. W 

przypadku obecności pęcherza była stwierdzana w jego dnie. Średnio nasiloną 

aktywność tych enzymów wykazano w naciekach zapalnych i w płynie 

pęcherzowym. Ekspresję TIMP1, 2, 3 o średnim natężeniu wykazano we 

wszystkich wycinkach w całym naskórku u chorych na DH, jak również 

w mikroropniach neutrofilowych. 

W badanej surowicy chorych na DH i BP wartości stężeń MMP1, MMP2 

i TIMP2 mieściły się w granicach normy. Pojedyncze wartości stężeń MMP9 

były podwyższone u chorych z BP, u pozostałych osób z grup badanych były 

w normie. W grupie porównawczej nie stwierdzono w surowicy podwyższonych 

stężeń wyżej wymienionych enzymów. 

Ekspresję adamalizyn - ADAM8, 10, 15 i 17 (ADAM, ang. a disintegrin 

and metalloproteinases domain) stwierdzono w komórkach warstwy podstawnej 

i w pozostałych warstwach naskórka, jak i skórze właściwej w BP i DH. Naciek 

eozynofilowo-neutrofilowy w zmianach skórnych u chorych na BP wykazywał 

średnie nasilenie ekspresji. Wykazano też ekspresję dla adamalizyn 

w mikroropniach i naciekach wokółnaczyniowych w DH. W grupie kontrolnej 

ekspresję ADAM8, 10, 15 i 17 stwierdzono jedynie w pojedynczych 

keratynocytach. 
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Analiza morfometryczna wykazała wyższą ekspresję ADAM8, 10, 15 i 17 

w zmianach skórnych w porównaniu do skóry otoczenia zmian, 

w keratynocytach, nacieku zapalnym zarówno w grupie chorych na BP, jak 

i DH. Analiza morfometryczna wykazała ekspresję ADAM15 znacząco wyższą 

w zmianach skórnych w BP i skórze otaczającej zmiany w porównaniu do 

chorych na DH (p<0,001). W badaniu metodą immunoblotu stwierdzono 

znamiennie wyższą ekspresję ADAM17 u chorych na BP w porównaniu do 

chorych na DH (p=0,007 i p=0,007 odpowiednio), jak i grupy kontrolnej 

(p=0,007 i p=0,006 odpowiednio). Wyniki badań immunohistochemicznych 

potwierdzono metodą hybrydyzacji in situ. 

Ekspresję czynnika tkankowego (TF, ang. tissue factor) wykazano 

w komórkach nacieku zapalnego i keratynocytach oraz w płynie pęcherzowym 

u chorych na BP. Ekspresję TF stwierdzano także w skórze otaczającej zmiany. 

Analiza morfometryczna wykazała wyższą ekspresję TF w skórze chorobowo 

zmienionej w stosunku do skóry otoczenia zmian u chorych na BP (p<0,02). 

Badania u chorych na DH nie wykazały znaczącej ekspresji czynnika 

w tkankach chorobowo zmienionych, jak i pozornie zdrowych. TF był także 

stwierdzany w wycinkach od osób zdrowych. Ekspresja jednak w tej grupie była 

znamiennie niższa niż w zmianach chorobowych w BP i porównywalna 

do zmian chorobowych w DH. 

W grupie chorych na BP stężenie TF w surowicy wynosiło  

847,2±402,7 pg/mL, u chorych na DH 285,7±187,7 pg/mL, a w grupie 

porównawczej dla BP - 252,6±169,3 pg/mL, a dla DH 221,9±153,3 pg/mL. 

Wyniki te wskazują na statystycznie istotną różnicę w zakresie wartości TF 

między grupą chorych na BP a DH i BP a grupą porównawczą (p<0,001). 

U większości chorych na BP, przed rozpoczęciem leczenia, wartości d-

dimerów mieściły się w górnych granicach normy i wynosiły średnio: 0,49±0,40 

µg/mL (0,33–2,9 µg/mL). U siedmiu chorych wartości były podwyższone i 

mieściły się w zakresie między 1,2 a 2,9 µg/mL. Wartości te były wyższe niż w 

grupie chorych na DH i grupie porównawczej. U wszystkich chorych na DH 

wartości d-dimerów odpowiadały normie i średnia ich wartość wynosiła 
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0,31±0,19 µg/mL (0,26–0,36 µg/mL). W grupie kontrolnej dla chorych na BP u 

jednej osoby stężenie d-dimerów  przekroczyło wartości prawidłowe, 

u pozostałych odpowiadało normie – 0,29±0,3 µg/mL (0,24–0,67 µg/mL), 

w grupie porównawczej dla chorych na DH wszystkie wartości były w normie – 

średnio - 0,34±0,6 µg/mL. Istnieją statystycznie istotne różnice między grupą 

chorych na BP a DH i BP a grupą porównawczą w zakresie wartości d-dimerów 

(p<0,05). 

Przy normie stężenia fibrynogenu 2,0-5,0 g/L - średnie wartości tego 

parametru przedstawiały się następująco: u chorych na BP – 4,50±0,18 g/L, 

u chorych na DH – 2,80±0,14 g/L, w grupie porównawczej dla BP –  

2,60±0,3 g/L a w grupie porównawczej dla DH – 2,45±0,26 g/L. Istnieją 

statystycznie istotne różnice w wynikach między grupami chorych na BP i DH 

oraz między grupą chorych na BP a grupą porównawczą (p<0,05). 

 
Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Różnice w ekspresji cząsteczek adhezyjnych oraz chemokin i ich 

receptorów są przyczyną odmiennego składu nacieku zapalnego 

w opryszczkowatym zapaleniu skóry i pemfigoidzie, w którym 

szczególną rolę aktywującą czynnik tkankowy odgrywają eozynofile. 

2. Wzrost ekspresji neuropeptydów jest jednym z czynników rozwoju 

neuroimmunologicznego zapalenia skóry i uwarunkowanego nim 

świądu w DH i BP. 

3. Podwyższona aktywność metaloproteinaz i adamalizyn jak i ich 

tkankowych inhibitorów oraz zaburzenie ich równowagi są przyczyną 

aktywacji cytokin oraz destrukcji tkanek w przebiegu BP i DH. Dane 

te stwarzają nowe perspektywy terapeutyczne BP i DH.  

4. Wzrost ekspresji czynnika tkankowego w zmianach skórnych oraz 

surowicy u chorych na BP wskazuje na aktywację kaskady procesu 
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koagulacji, a współistnienie podwyższenia stężenia d-dimerów 

i fibrynogenu, wskazuje na szczególną predyspozycję do powikłań 

zakrzepowo-zatorowych glikokortykosteroidoterapii. 

5. Oznaczanie parametrów koagulologicznych powinno być standardem 

przed planowaną terapią glikokortykosteroidami u chorych na 

pemfigoid. 
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8. ABSTRACT 

 

The pathogenesis of subepidermal autoimmune blistering diseases, such as 

pemphigoid (BP, ang. bullous pemphigoid) and dermatitis herpetiformis (DH, 

ang. dermatitis herpetiformis, morbus Duhring) is connected with the destruction 

of basement membrane components and blister formation. 

Ultrastructural studies confirmed the basement membrane zone as 

a structure responsible for the integrity of dermo-epidermal junction. 

The binding of autoantibodies in BMZ zone leads to the activation 

of immunological and enzymatic mechanisms leading to the destruction 

of hemidesmosomes and anchoring fibres.  

Despite a similar initial stage: the connection of autoantibodies with 

autoantigens ,which are the proteins of the basement membrane structures, the 

further development of the disease mechanisms is different. The Differences of 

antigens and the activation of other cytokines, chemokines and enzymes imply 

the characteristic histological immunological picture, and require a different 

therapy. 

In BP and DH the impact of the disorders of  certain cytokines expression , 

especially proinflammatory and complement components, on the development 

of inflammatory infiltrates and the formation of subepidermal blisters was 

shown. These phenomena are the cause of the activation of adhesion molecules 

and subsequent inflammatory mediators such as chemokines, neuropeptides and 

proteolitic enzymes. Recent experimental studies have also shown that these 

processes can activate procoagulant factors causing the development of blood 

thrombus, which is the most common cause of complications in patients 

with BP. 
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The goal of the study was: 

1. The assessment of the role of cytokine network components, such as 

adhesion molecules, chemokines, neuropeptides, and markers of activation 

of eosinophils and mast cells in the formation of skin lesions in pemphigoid 

and dermatitis herpetiformis. 

2. The assessment of the role of selected proteolytic enzymes: 

metalloproteinases, adamalysins and their tissue inhibitors in the 

development of subepidermal blisters. 

3. The assessment of procoagulation factors activity and basement membrane 

destruction caused by them in pemphigoid and dermatitis herpetiformis. 

4. The indication of coagulation parameters useful in the prevention 

of complications in therapy of BP patients. 

The study included 61 persons: 27 untreated patients with BP (range: 58 to 

84 years, average - 68,5) and 14 with DH (range: 18 to 70 years, average – 49,8) 

in an active stage of the disease. A Control group consisted of 20 healthy 

individuals (range:50 to 80 years, average – 71,6 for BP patients and 

ranged:19 to 49, average – 42 for DH patients). 

All the study subjects gave their  consent before entering the study and the 

study protocol was approved by The Local Ethical Committee of Medical 

University of Lodz. 

Paraffin-embedded sections were used for routine staining and for 

immunohistochemistry to assess the expression of adhesion molecules, 

chemokines and their receptors, neuropeptides, metalloproteinases and their 

inhibitors and adamalysines. The following primary monoclonal antibodies were 

used:  

1. adhesive molecules: anty- CD29 (β1 family), CD61 (GPIII) (β3 family), 

CD104 (β4 family) CD 62E (E-selectin), CD62L (L-selectin) from 

Novocastra  

2. chemokines and their receptors: anty- eotaksyna, TARC, MCP-1, CCR-

1, CXCR-1, CXCR-2 from R&D.  
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3. neuropeptides: anty- Neurokinin B antibody, Endothelin B Receptor, 

CGRP, Corticotropin Releasing Factor and Substance P, from Abcam. 

4. metalloproteinases: anty- MMP1, MMP2, MMP9, MMP1, TIMP1, 

TIMP2, TIMP 3 from Novocastra. 

5. adamalisyns:  anty- ADAM8, ADAM10, ADAM15, ADAM17 from 

R&D. 

6. anty- TNF α from R&D. 

7. tissue factors:  anty- TF from American Diagnostica Inc.  

 

The Significantly increased expression of adamalysines: ADAM8, 

ADAM10, ADAM15, ADAM17 in the tissues (immunohistochemistry 

technique assessed) was confirmed by in situ hybridization and immunoblotting. 

In order to determine the concentrations of the examined protein in the 

serum the enzyme-linked immunoassay method was used using ELISA kits: 

TARC, MCP-1, eotaxin from R&D  

ECP – ELISA Kit for Human Ribonuclease A3 from Uscn Life Science;  

PAF ELISA Kit for Human Platelet Activating Factor (PAF from Uscn 

Life Science, 

Tryptaza, ELISA Kit for Human Tryptase) from Uscn Life Science, 

Chymaza ELISA Kit for Human Chymase 1 Mast Cell from Uscn Life 

Science,  

TNFα Human TNFα -ELISA Kit from Gen-Probe Diaclone,  

IL-4 Human IL-4 ELISA Kit from Gen-Probe Diaclone,  

Neurokinin B, Endotelin B, CGRP, Substance P ELISA kit from R&D, 

MMP1, MMP2, MMP9 i TIMP2 ELISA kit from Quantikine, R&D 

Systems, 

IMUBIND Tissue Factor ELISA Kit from American Diagnostica Inc. 

 

The Indications of d-dimers were performed using the method of optical 

test apparatus Turbidity STA Compact (Roche Diagnostics). The Determination 
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of the concentration of fibrinogen was performed using chronometric Clauss and 

Turbidity method (during the determination coagulation parameters). 

The results were statistically analyzed. The Results were considered 

statistically significant with p < 0.05. 

The localization and expression of adhesive molecules: E- and L-selectins 

and β1, β3, β4 integrins was studied by immunohistochemistry.The Expression 

of selectins was detected in the epithelium and skin leukocytes in all DH and BP 

samples. The expression of β1, β3 integrins was detected mainly in basal 

keratinocytes as well as focally in the other layers of the epidermis. The 

expression of β4 integrin was irregular and detected mainly in the blister. In the 

control group only weak expression of the examined molecules was detected.  

The expression of one of the chemokines: eotaxin was found in the 

epidermis and in the cells of inflammatory infiltrate in the epidermis.  

The expression of eotaxin was significantly higher in the patients with BP 

compared to the healthy subjects, as well as in the patients with DH compared to 

the healthy subjects (infiltration - p < 0.02, keratinocytes - p < 0.03). 

In the patients with BP TARC (thymus and activation regulated chemokine) 

expression was present in keratinocytes of the lower layers of the epidermis 

around lesions in individual cells and the inflammatory infiltrate located in the 

epidermis. TARC expression was significantly higher in the patients with BP 

compared to the healthy subjects (infiltration - p < 0.001, keratinocytes – 

p < 0.006) and skin lesions in relation to the perilesional skin in BP (infiltration 

p < 0.009 and keratinocytes, p < 0.001). In the biopsies from the skin lesions 

in DH the average intensity of expression TARC was observed in most cases. 

In keratinocytes within the lesions  it differed significantly between the patients 

with expression of BP and DH (p < 0.05), as well as in keratinocytes  

of the perilesional skin (p < 0.05). In the control group there was very weak, 

focal expression of TARC of single keratinocytes located in the lower layer 

of the epidermis. 
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The expression of chemokin MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) 

was present in skin lesions and the perilesional skin in the patients with BP. 

There was no expression of MCP-1 in DH patients and the control group. 

The expression of chemokine receptor: CCR-1 in skin lesions and 

the perilesional skin of the patients with BP was similarly weak. There was 

no statistically significant difference between the expression of CCR-1 in skin 

lesions and the perilesional skin in BP and DH. 

The expression of receptor for chemokines CXCR-1 was present  

in the biopsies of skin lesions in the patients with BP. CXCR-1 expression was 

significantly higher in the skin lesions in relation to the perilesional skin in BP 

(p < 0.03). In all the cases of patients with DH cells expressing CXCR-1were 

found in lesions. CXCR-1 expression was significantly higher in the patients 

with DH compared to the healthy subjects (p < 0.001). The Patients with DH 

showed higher expression of CXCR-1 in the biopsies of lesions compared to 

the patients with BP (0.67±0.18 vs. 0.15±0.24, p < 0.001). 

In the skin lesions in BP patients, receptor for chemokines CXCR-2 

expression was demonstrated in all specimens and was significantly higher 

compared to the perilesional skin in BP (p < 0.02) as well as the expression in 

the healthy subjects (p < 0.04). In the biopsies taken from the blisters in DH 

patients in all cases the expression of CXCR-2 was present. The Patients with 

DH showed significantly higher expression of CXCR-2 in skin lesions compared 

to the patients with BP (1.1±0.87 vs. 0.31±0.24, p < 0.001). There was no 

expression of CCR-1, CXCR-1, CXCR-2 in the control group.  

The concentrations of MCP-1 levels were statistically higher in the patients 

with BP (374.8±30.8 pg/mL) compared to the patients with DH  

(282.2±21 pg/mL, p < 0.05), although there was no statistically significant 

difference in comparison to the control group. The concentration of ECP 

(283.9±66.92 pg/mL) and PAF (136.9±29.87 pg/mL) levels was significantly 

higher in BP than in the healthy subjects and the patients with DH (p < 0.05). 

The Concentration of chymase (0.21±0.98 pg/mL) was significantly higher in 

the patients with BP compared to the healthy subjects and the patients with DH. 
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There was no difference in the concentrations of tryptase, IL-4 and TNF  

in the treatment groups. 

The expression of TNFα was demonstrated in inflammatory infiltrates and 

keratinocytes and in blister liquid of BP and DH patients. The Expression of 

TNFα was also confirmed in the perilesional skin. Morphometric analysis 

showed a higher expression of TNFα in the skin lesions as amended in relation 

to the perilesional skin (1.59±0.58 BP vs. 1.01±0.43, DH 1.39±0.84 vs. 

0.69±0.59) as well as in the control groups vs. the control group (p < 0.01). 

The expression of neither the examined chemokines nor their receptors was 

observed in the biopsies from the healthy people. 

The expression of the neuropeptide: corticoliberin CRF (corticotrophin 

releasing factor) was present in keratinocytes, cells of the sebaceous glands and 

sweat glands, and the infiltration of inflammatory cells. The results had 

significantly higher expression of CRF in the biopsies derived from the skin 

lesions than in the skin biopsies taken from the perilesional skin, and this applied 

both to the individuals with BP (1.58±0.64 vs. 1.04±0.48, p < 0.001) and with 

the DH (1.36±0.89 vs. 0.71±0.61, p < 0.05). The lowest expression of CRF 

was demonstrated in the healthy subjects (0.36±0.15). 

The expression of endothelin receptor B was found in the endothelial cells, 

vascular muscle and keratinocytes. This phenomenon was observed for the 

increased expression of endothelin receptor B in the individuals with DH. This 

value was significantly higher in the skin lesions than in the perilesional skin 

(1.24±0.81 vs. 0.66±0.43, p < 0.04). There was no difference in the expression of 

endothelin B receptor in the perilesional skin in DH patients and the control 

group (0.66±0.43 vs. 0.58±0.32). The Expression of Substance P, CGRP and 

neurokinin B was demonstrated in the nerve endings in the epidermis and the 

skin. The expression of these neuropeptides in the groups was not statistically 

significant. 

The expression of metalloproteinases - MMP1, 2, 9 and 10 (MMP, matrix 

metalloproteinase) in patients with BP was found both in the basal layer and the 

whole epidermis and in the fluid blister and inflammatory infiltrates. In biopsies 
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from the skin lesions with the blister the linear expression of MMPs has been 

shown in the bottom of the blister. In patients with DH MMPs expression was 

found in the basal layer of keratinocytes in all the biopsies from the lesion, 

in most biopsies  it was very intense. The Expression of MMPs is not limited to 

the basal layer of keratinocytes, but was also present in  medium intensity in the 

other layers of epidermal keratinocytes. The expression of these MMPs was also 

found in neutrophils, blister fluid and microabscesses. In contrast to the MMPs, 

the expression of their inhibitors - TIMPs (tissue inhibitor of martix 

metelloproteinases) was moderately or poorly pronounced. The expression 

of TIMP1, 2, 3 in the patients with BP was found throughout the epidermis. 

In the presence of the blister it was ascertained at its  bottom. Moderate activity 

of these enzymes was demonstrated in inflammatory infiltrates and blister fluid. 

The expression of TIMP1, 2, 3 of medium intensity in all specimens was 

demonstrated throughout the epidermis of the patients with DH, as well as 

in neutrophilic microabscesses.  

In the studied serum of the patients with DH and BP the concentrations 

of MMP1, MMP2 and TIMP2 are within normal limits. Individual values 

of MMP9 concentrations were elevated in the patients with BP, in the remaining 

members of the studied groups  they were normal. In the comparison group they 

were not elevated in the serum concentrations of these enzymes. 

The expression of adamalysins: ADAM8, 10, 15 and 17 (ADAM, 

a disintegrin and metalloproteinases domain) was found in the cells of the basal 

layer and other layers of the epidermis and dermis in BP and DH. Eosinophilic 

and neutrophilic infiltration in the skin lesions of patients with BP showed 

a mean intensity expression. The Expression of ADAMs was also shown 

in perivascular influx and microabscesses in DH. The Expression of ADAM8, 

10, 15 and 17 in the control group in all the biopsies was detected only in single 

keratinocytes. Morphometric analysis showed a higher expression of ADAM8, 

10, 15 and 17 in the skin lesions compared to the perilesional skin 

in keratinocytes, inflammatory infiltration in both the group of patients with BP 

and DH. Morphometric analysis showed a significantly higher expression 
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of ADAM15 in the skin lesions in BP and in the perilesional skin compared 

to the patients with DH (p < 0.001). In a study by immunoblotting a significantly 

higher expression of ADAM17 was detected in the patients with BP compared to 

the patients with DH (p = 0.007 and 0.007, respectively) and the control group 

(p = 0.007 and p = 0.006 respectively). The Immunohistochemical study was 

confirmed by in situ hybridization. 

The expression of tissue factor (TF, tissue factor) was demonstrated in the 

neutrophils in inflammatory infiltrates and keratinocytes and blisters fluid of the 

patients with BP. TF expression was also shown in the perilesional skin. 

Morphometric analysis showed a higher expression of TF in the skin lesions 

in  comparsion to the perilesional skin in the patients with BP (p < 0.02).  

The studies of the patients with DH showed no significant expression of the 

tissue factor in pathologically changed, and normal appearing skin. TF was also 

detected in the specimens from the healthy individuals. The Expression, 

however, in this group was significantly lower than in the lesions in BP and 

comparable to the lesions in DH. 

In the group of the patients with BP serum TF concentration was 

847.2±402.7 values, in the patients with DH 285.7±187.7 pg/mL,  

and the comparison group for BP - 252.6±169.3 pg/mL, and for DH  

221.9±153.3 pg/mL. These results indicate a statistically significant difference 

in the TF values between the group of patients with BP and DH and BP and 

the control group (p <0.001). 

The values of d-dimers in the group of patients with BP before 

the treatment, most patients were in the upper limits of normal and averaged: 

0.49±0.40 mg/mL (0.33-2.9 mg/mL). In 7 patients the values were elevated and 

had a range between 1.2 and 2.9 µg/mL. These values were higher than in the 

group of patients with DH and the comparison group. In all patients with DH 

values of d-dimers correspond to the standard dimers and their average value 

was 0.31±0.19 mg/mL (0.26-0.36 g/mL). In the control group for patients with 

BP in an individual d-dimer values exceeded the normal in the other 

corresponded to the standard 0.29±0.3 mg/mL (0.24-0.67 g/mL), the comparison 
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group for all patients with DH values were normal - mean: 0.34±0.6 mg/mL. 

There is a statistically significant difference between the group of patients with 

BP and DH and BP and a group comparison of the value of d-dimers (p < 0.05). 

In the patients with BP the value of fibrinogen is an average 4.50±0.18 g/L 

at normal 2.0-5.0 g/L. The Patients with DH had a mean fibrinogen value 

2.80±0.14 g/L in the control group for BP - 2.60±0.3 g/L and for DH -  

2.45±0.26 g/L. There is a statistically significant difference between the group 

of patients with BP and DH and BP and the comparison group in the value 

of fibrinogen (p < 0.05). 
 

The obtained results allowed to formulate the following conclusions: 

1. Differences in the expression of adhesion molecules and chemokines and 

their receptors are the cause of a different composition of the inflammatory 

infiltrate in dermatitis herpetiformis and pemphigoid, in which a special 

role is played by tissue factor activating eosinophiles. 

2. Increase in expression of neuropeptides is one of the factors of development 

neuroimmunological inflammation and itching in the DH and BP. 

3. The increased activity of metalloproteinases and adamalysines and their 

tissue inhibitors and their balance disorder is the cause of the activation 

of cytokines and tissue destruction in the course of BP and DH. These data 

offer new prospects for therapeutic BP and DH. 

4. The increase in tissue factor expression in skin lesions and the serum 

of patients with BP indicates the activation of the coagulation cascade and 

the coexistence of elevated levels of d-dimer and fibrinogen, points  

to the particular predisposition to thromboembolic complications 

of glicocorticosteroids in therapy. 

5. The determination of coagulation parameters should be the standard before 

the planned treatment with glicocorticosteroids in patients with pemphigoid. 
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10. SPIS TABEL 

 

Tabela 1. Statystyczna analiza porównawcza chemokin i ich receptorów w badanych 

grupach. 

Tabela 2. Ekspresja TNFα w grupach badanych (metoda immunohistochemiczna). 

Tabela 3. Statystyczna analiza porównawcza TNFα w grupach badanych. 

Tabela 4. Analiza wariancji i test NIR Fishera jako test post hoc – markery aktywacji 

eozynofilów i mastocytów. 

Tabela 5. Statystyczna analiza badanych neuropeptydów u chorych na BP. 

Tabela 6. Statystyczna analiza badanych neuropeptydów u chorych na DH. 

Tabela 7. Ekspresja badanych enzymów u chorych na BP. 

Tabela 8. Ekspresja badanych enzymów u chorych na DH. 

Tabela 9. Ekspresja badanych enzymów w grupie porównawczej. 

Tabela 10. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w BP. 

Tabela 11. Analiza morfometryczna MMPs i TIMPs w DH. 

Tabela 12. Ekspresja ADAMs w badaniu immunohistochemicznym w grupach 

badanych. 

Tabela 13. Statystyczna analiza porównawcza TF w grupach badanych. 
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11. SPIS RYCIN 

 

Ryc. 1. Złogi IgG wzdłuż błony podstawnej. BP. Metoda DIF. 

Ryc. 2. Złogi IgA w szczytach brodawek skórnych. DH. Metoda DIF. 

Ryc. 3. Przeciwciała IgA EmA - przełyk małpy. DH. Metoda IIF. 

Ryc. 4. Silna ekspresja E-selektyny w komórkach śródbłonka. Zmiany skórne. (100x) 

BP. Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 5. Ekspresja cząsteczek adhezyjnych u chorych na BP i DH. Wyniki badań 

metodą półilościową. Dane podane jako średnia±SD. 

Ryc. 6. Średnio nasilona ekspresja L-selektyny w obrębie nacieku zapalnego. Zmiany 

skórne. (400x) DH. Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 7. Średnio nasilona ekspresja β1 integryny w keratynocytach warstwy 

podstawnej i słaba w całym naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiany skórne. 

(100x) BP. Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 8. Pojedyncze komórki z ekspresją β1 integryny (100x) Zdrowa skóra. Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 9. Średnio nasilona ekspresja β3 integryny w keratynocytach warstwy 

podstawnej. Zmiany skórne. (100x) DH. Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 10. Średnio nasilona ekspresja β4 integryny w dnie pęcherza i w płynie 

pęcherzowym. Zmiany skórne. (100x) BP. Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 11. Ekspresja eotaksyny w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiany skórne. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 12. Ekspresja eotaksyny w naskórku i naciekach zapalnych. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna 

Ryc. 13. Ekspresja TARC w naskórku i naciekach zapalnych. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 14. Ekspresja TARC w naskórku. Skóra otoczenia. DH. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 
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Ryc. 15. Ekspresja CCR-1 w skórze właściwej. Skóra otoczenia. DH. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 16. Ekspresja CXCR-1 w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 17. Ekspresja CXCR-1 w naskórku. Skóra otoczenia. DH. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 18. Ekspresja CXCR-1 u chorych na BP i DH. Morfometria. Z - zmiany 

chorobowe, O - otoczenie zmian. 

Ryc. 19. Ekspresja CXCR-2 w naskórku i naciekach zapalnych. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 20. Ekspresja CXCR-2 u chorych na BP i DH. Morfometria. Z - zmiany 

chorobowe, O - otoczenie zmian. 

Ryc. 21. Brak ekspresji CXCR-2 w zdrowej skórze. (100x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 22. Stężenie MCP-1 w surowicy. Wyniki przedstawione jako średnia±SD. 

Ryc. 23. Stężenie ECP w surowicy w grupach badanych. Wyniki przedstawiono jako 

średnia±SD. 

Ryc. 24. Stężenie PAF w surowicy w grupach badanych. Wyniki przedstawione jako 

średnia±SD. 

Ryc. 25. Ekspresja TNFα w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. BP. (400x) 

Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 26. Ekspresja TNFα w naskórku. Zmiana skórna. DH. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 27. Ekspresja TNFα w naskórku. Skóra otoczenia. BP. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 28. Ekspresja TNFα w naskórku. Skóra otoczenia. DH. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 29. Brak ekspresji TNFα. Skóra zdrowa. (400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 30. Stężenie chymazy w surowicy w grupach badanych. Wyniki przedstawione 

jako średnia±SD. 
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Ryc. 31. Stężenie tryptazy w surowicy w grupach badanych. Wyniki przedstawione 

jako średnia±SD. 

Ryc. 32. Stężenie Il-4 w surowicy w grupach badanych. Wyniki przedstawione jako 

średnia±SD. 

Ryc. 33. Stężenie TNFα w surowicy w grupach badanych. Wyniki przedstawione jako 

średnia±SD. 

Ryc. 34. Ekspresja CRF w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiany skórne. BP. (400x) 

Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 35. Ekspresja receptora Endoteliny B w keratynocytach. Skóra otoczenie. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 36. Ekspresja Substancji P w zakończeniach nerwowych. Zmiany skórne. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 37. Ekspresja CGRP w keratynocytach. Zmiany skórne. BP. (100x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 38. Ekspresja neurokininy B w zakończeniach nerwowych. Zmiany skórne. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 39. Ekspresja MMP1 w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiana skórna. DH. 

(100x) Metoda immunohistochemiczna.  

Ryc. 40. Ekspresja MMP1 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w BP. 

Ryc. 41. Ekspresja MMP1 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w DH. 

Ryc. 42. Ekspresja MMP2 w naskórku i naciekach zapalnych. Zmiany skórne. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 43. Ekspresja MMP2 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w BP. 

Ryc. 44. Ekspresja MMP2 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w DH. 

Ryc. 45. Ekspresja MMP9 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w BP. 
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Ryc. 46. Ekspresja MMP9 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w DH. 

Ryc. 47. Ekspresja MMP10 w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiana skórna. BP. 

(200x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 48. Ekspresja MMP10 w naskórku i płynie pęcherzowym. Zmiana skórna. DH. 

(200x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 49. Ekspresja MMP10 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w BP. 

Ryc. 50. Ekspresja MMP10 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w DH. 

Ryc. 51. Ekspresja TIMP1 w naskórku. DH. (400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 52. Ekspresja TIMP1 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w BP. 

Ryc. 53. Ekspresja TIMP1 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w DH. 

Ryc. 54. Ekspresja TIMP2 w naskórku i płynie pęcherzowym. BP. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 55. Ekspresja TIMP2 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w BP. 

Ryc. 56. Ekspresja TIMP2 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w DH. 

Ryc. 57. Ekspresja TIMP3 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w BP. 

Ryc. 58. Ekspresja TIMP3 w badanych strukturach. Badanie immunohistochemiczne 

w DH. 

Ryc. 59. Ekspresja MMP1 w pojedynczych keratynocytach. Zdrowa skóra. (400x) 

Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 60. Ekspresja ADAM8 w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. DH. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 
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Ryc. 61. Ekspresja ADAM8 w keratynocytach. Mofrometria. BP-O - bullous 

pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany 

chorobowe. DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian.  

DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany chorobowe. 

Ryc. 62. Ekspresja ADAM8 w nacieku zapalnym. Morfometria. BP-O - bullous 

pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany 

chorobowe. DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian.  

DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany chorobowe. 

Ryc. 63. Ekspresja ADAM8, ADAM10, ADAM15 i ADAM17 u chorych na BP i DH. 

Badanie metodą immunoblotu. 

Ryc. 64. Badanie metodą immunoblotu. ADAMs. 

Ryc. 65. Ekspresja ADAM10 w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 66. Ekspresja ADAM10 w naskórku. Zmiana skórna. DH. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 67. Ekspresja ADAM10 w keratynocytach. Morfometria. BP-O - bullous 

pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany 

chorobowe. DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian.  

DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany chorobowe. 

Ryc. 68. Ekspresja ADAM10 w nacieku zapalnym. Morfometria. BP-O - bullous 

pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany 

chorobowe. DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian.  

DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany chorobowe. 

Ryc. 69. Ekspresja ADAM15 w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. BP. 

(400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 70. Ekspresja ADAM15 w nacieku zapalnym. Zmiana skórna. DH. (400x) 

Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 71. Ekspresja ADAM15 w keratynocytach. Morfometria. BP-O - bullous 

pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany 

chorobowe. DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian.  

DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany chorobowe. 
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Ryc. 72. Ekspresja ADAM15 w nacieku zapalnym. Morfometria. BP-O - bullous 

pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany 

chorobowe. DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian.  

DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany chorobowe. 

Ryc. 73. Ekspresja ADAM17 w naskórku. Zmiana skórna. BP. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 74. Ekspresja ADAM17 w nacieku zapalnym. Zmiana skórna. DH. (400x) 

Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 75. Ekspresja ADAM17 w keratynocytach. Morfometria. BP-O - bullous 

pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany 

chorobowe. DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian.  

DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany chorobowe. 

Ryc. 76. Ekspresja ADAM17 w nacieku zapalnym. Morfometria. BP-O - bullous 

pemphigoid - otoczenie zmian; BP-Z - bullous pemphigoid - zmiany 

chorobowe. DH-O - dermatitis herpetiformis - otoczenie zmian.  

DH-Z - dermatitis herpetiformis - zmiany chorobowe. 

Ryc. 77. Ekspresja ADAM8. Zdrowa skóra. (400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 78. Ekspresja ADAM15. Zdrowa skóra. (400x) Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 79. Ekspresja ADAM17 (TACE). Zdrowa skóra. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 80. Ekspresja ADAMs w zmianach skórnych. (400x) Hybrydyzacja in situ. 

Ryc. 81. Ekspresja TF w naskórku i nacieku zapalnym. Zmiana skórna. BP. (400x) 

Metoda immunohistochemiczna. 

Ryc. 82. Ekspresja TF w naskórku. Otoczenie zmian skórnych. BP. (400x) Metoda 

immunohistochemiczna. 

Ryc. 83. Brak ekspresji TF. Zdrowa skóra. (100x) Metoda immunohistochemiczna. 

 

 


