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Rola chemokin 
w bólu neuropatycznym
Chemokines under neuropathic pain

Klaudia Kwiatkowski, Joanna Mika
Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska

ABSTRACT: Neuropathic pain is a disorder that develops as a result of pathological lesions within the peripheral 
and central nervous system and affects a growing number of patients. Since no optimally efficient and long-acting 
medications have been identified to date, scientists broaden the scope of their research to focus on neuroimmune 
aspects. Studies conducted in various animal models provided much information on the mechanisms of action of 
cytokines in neuropathic pain. Pronociceptive properties of certain cytokines (chemotactic cytokines) were also 
identified recently. Despite the fact that nearly 50 chemokines and 20 chemokines receptors had been identified, 
only a few of them were studied in more detail with regard to their role in the development of neuropathic pain. 
For example, it was found that chemokine CCL2 (MCP-1) enhances microglial activation resulting in an increased 
expression of its receptor CCR2, which suggests an important role of this chemokine and its receptor in the 
development of neuropathic pain. Most detailed reports, however, were published on the properties of chemokine 
CX3CL1 (fractalkine) and its only receptor CX3CR1. It was shown the peripheral nerve injury induces increased 
spinal levels of the soluble form of CX3CL1 and enhanced expression of CX3CR1 within the microglia, which 
in turn lead to the typical pain symptoms of allodynia and hyperalgesia. Another interesting chemokine that is 
mentioned with increasing frequency in the context of neuropathic pain is CCL5, also referred to as RANTES. The 
detailed mechanism of action of this chemokines and its three receptors (CCR1, CCR3 and CCR5) has not been 
fully elucidated yet; however, first reports are already available suggesting that administration of an agonist of 
CCR1 and CCR5 receptors may modulate the influx of immune cells and cytokines, thus directly leading to reduced 
nociceptive responses. This opens up new, promising research perspectives; despite the fact that the long road to 
effective analgesic therapy has barely started, it may well be that chemokines will be involved in the discovery of 
novel methods for the treatment of neuropathic pain.

KEY WORDS: Chemokines • Chemokine receptors • Neuropathic pain 

STRESZCZENIE: Ból neuropatyczny to schorzenie rozwijające się w wyniku zmian patologicznych zachodzących 
w obrębie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, dotykające obecnie coraz większą liczbę osób. 
Ponieważ do tej pory nie udało się znaleźć optymalnego leku o skutecznym i długotrwałym działaniu, badacze 
rozszerzają znacząco pole poszukiwań, skupiając się na aspektach neuroimmunologicznych. W konsekwencji 
badań przeprowadzonych na różnych modelach zwierzęcych wiele już wiadomo na temat mechanizmu działania 
cytokin w bólu neuropatycznym, a niedawno odkryto również probólowe właściwości niektórych chemokin (cytokin 
chemotaktycznych). Pomimo, iż odkryto blisko 50 różnych chemokin i 20 odpowiadających im receptorów, 
zaledwie kilka z nich szerzej przebadano pod kątem rozwoju bólu neuropatycznego. Udowodniono między innymi, 
że chemokina CCL2 (MCP-1) powoduje nasilenie aktywacji mikrogleju i w konsekwencji wzrost ekspresji swojego 
receptora CCR2, co wskazuje na istotną rolę tej chemokiny i jej receptora w powstawaniu bólu neuropatycznego. 
Najbardziej szczegółowo opisano jednak właściwości chemokiny CX3CL1 (fraktalkiny) i jej jedynego receptora 
CX3CR1. Wykazano, że uszkodzenie nerwów obwodowych indukuje wzrost poziomu rozpuszczalnej formy CX3CL1 
w rdzeniu kręgowym i ekspresji CX3CR1 na mikrogleju, co z kolei prowadzi do powstania typowych objawów 
bólowych, jakimi są alodynia i hiperalgezja. Inną bardzo interesującą chemokiną, o której coraz częściej zaczyna 
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CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW 
NOCYCEPCJI
„Nic lepszego człowiek nie może zrobić człowiekowi, niż 
uwolnić go od bólu, i  nic gorszego niż mu ból zadać” - te 
jakże trafione słowa polskiego dramatopisarza i  rysownika, 
Sławomira Mrożka pokazują jak bardzo ważnym aspektem 
ludzkiego życia jest ból. Historia badań bólu sięga już I wieku. 
Od tego czasu pojawiało się wiele różnych definicji i hipotez 
dotyczących źródła bólu i  mechanizmu jego powstawania. 
Obecnie przyjmuje się definicję Międzynarodowego Towarzy-
stwa Badania Bólu (International Association for the Study 
of Pain, IASP),, która określa ból jako nieprzyjemne doświad-
czenie czuciowe i emocjonalne, związane z faktycznym lub 
potencjalnym uszkodzeniem tkanki lub opisywane w odnie-
sieniu do takiego uszkodzenia [56]. Obecnie podejmuje się 
wiele badań mających na celu zrozumienie mechanizmu 
powstawania bólu oraz stworzenie podstawowych pojęć 
dotyczących jego odczuwania [56, 102]. Ból neuropatycz-
ny jest rodzajem bólu patologicznego i powstaje na skutek 
pierwotnego uszkodzenia lub choroby somatosensoryczne-
go układu nerwowego [56, 102]. Można go podzielić na ból 
ośrodkowy, powstający na skutek uszkodzenia rdzenia krę-
gowego i ból obwodowy, powstający na skutek uszkodzenia 
nerwów obwodowych [56]. Ból neuropatyczny obejmuje wie-
le zespołów bólowych, nie mających wspólnego pochodze-
nia i umiejscowienia, jednak przejawiających podobne cechy 
kliniczne. Przyczyn powstawania bólu neuropatycznego jest 
bardzo wiele, począwszy od nerwiaków i guzów, poprzez róż-
nego rodzaju uszkodzenia mechaniczne takie jak: zmiażdże-
nie, stłuczenie, ucisk. Mechanizmy powstawania bólu neuro-
patycznego bardzo różnią się w poszczególnych zespołach 
chorobowych, stąd tak wiele trudności w jego leczeniu. Cha-
rakterystyczne symptomy bólu neuropatycznego to alodynia 
i hiperalgezja. Alodynia to stan, w którym pojawia się reakcja 
bólowa na skutek bodźca, który w  warunkach kontrolnych 
nie jest bólowy. Hiperalgezja to pojawienie się nasilonej re-
akcji bólowej na skutek działania bodźca szkodliwego. Ból 
neuropatyczny rozwija się w wyniku wielu chorób neurode-
generacyjnych (w chorobie Parkinsona, Alzheimera, po uda-
rze mózgu) oraz neuroimmunologicznych (w  stwardnieniu 
rozsianym). Ponadto ból neuropatyczny rozwija się u 20-30% 
pacjentów z  bólem nowotworowym i  może być związany 
z samą chorobą (np. uciskiem lub naciekiem tkanki nerwowej, 
poprzez guz wychodzący z  tkanek miękkich, kości, węzłów 

chłonnych) lub też powstaje w wyniku terapii np. po zastoso-
waniu radioterapii (np. włóknienie splotu ramiennego po le-
czeniu raka sutka), chemioterapii (np. neuropatia po cyspla-
tynie, paklitaksenie) lub zabiegach chirurgicznych (np. ból po 
mastektomii, torakotomii). Pomimo licznych badań zarówno 
klinicznych jak i doświadczalnych, mechanizm powstawania 
i utrzymywania się bólu neuropatycznego u ludzi i zwierząt 
wciąż nie jest dokładnie poznany. Skuteczność leczenia bólu 
neuropatycznego jest ograniczona przez znacznie słabsze 
przeciwbólowe działanie opioidów, co stwierdzono zarówno 
w badaniach eksperymentalnych, jak i klinicznych [58, 59, 79, 
102]. Przeprowadzane ostatnio bardzo intensywne badania 
zmian neuroimmunologicznych wskazują na ogromną zło-
żoność endogennych czynników inicjujących i regulujących 
stany bólu neuropatycznego. Dane literaturowe dotyczące 
interakcji neuroimmunologicznych są jeszcze niekompletne, 
jednakże wskazują jednoznacznie, że cytokiny modulują od-
powiedź bólową. Wykazano, że interleukiny, takie jak IL-1β, 
IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-18, spełniają istotną rolę w transmisji 
nocyceptywnej oraz mogą wpływać na efektywność morfiny 
w bólu neuropatycznym [60]. Z ostatnich doniesień wynika, 
że zastosowanie inhibitorów gleju jak i  syntezy interleukin, 
wśród których należy wymienić: minocyklinę, pentoksyfilinę, 
propentofilinę i fluorocytrynian może w znaczny sposób za-
hamować rozwój bólu neuropatycznego w zwierzęcych mo-
delach [48, 60, 69, 80, 91]. Drugą ważną grupą cytokin, wciąż 
mało poznaną, są chemokiny, które jak wiadomo są zaanga-
żowane w transmisję nocyceptywną, a także w efekty prze-
ciwbólowe leków stosowanych w klinice [26, 42]. W związku 
z  tak obiecującymi założeniami dotyczącymi roli chemokin 
w terapii bólu neuropatycznego celem pracy było przybliże-
nie systematyki, funkcji i mechanizmów działania wybranych 
chemokin, których rola w rozwoju neuropatii jest już dobrze 
udokumentowana.

Klasyfikacja chemokin

Chemokiny to niewielkie (8-14 kDa) cytokiny chemotaktycz-
ne. Każda zawiera 70-100 aminokwasów. Stanowią grupę 
funkcjonalnie związanych ze sobą cząsteczek, odgrywają-
cych kluczową rolę w  zapaleniu [3, 13, 81]. Są swoistymi 
czynnikami chemotaktycznymi, które „przyciągają” krążące 
leukocyty, w szczególności granulocyty, limfocyty i mono-
cyty [66, 95]. Podobnie jak cytokiny, produkowane są przez 
różne typy komórek, takie jak: komórki nerwowe, astrocyty, 

się mówić w kontekście bólu neuropatycznego jest CCL5, powszechnie znana również jako RANTES. Szczegółowy 
mechanizm działania tej chemokiny i jej trzech receptorów (CCR1, CCR3 i CCR5) nie został jeszcze dokładnie 
poznany, ale pojawiły się już pierwsze badania, które sugerują, że podanie antagonisty receptorów CCR1 i CCR5 
może hamować napływ komórek immunologicznych i cytokin, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie odpowiedzi 
nocyceptywnej. Stwarza to naukowcom nowe i obiecujące perspektywy, pomimo że jest to dopiero początek 
długiej drogi badań nad skuteczną terapią przeciwbólową. Może okazać się, że to właśnie chemokiny przyczynią 
się do zaproponowania nowych metod leczenia bólu neuropatycznego.

SŁOWA KLUCZE: Chemokiny • Receptory dla chemokin • Ból neuropatyczny



21www.bolczasopismo.pl

P
R

A
C

E
 P

R
Z

E
G

L
Ą

D
O

W
E

mikroglej, makrofagi, limfocyty, neutrofile, komórki dendry-
tyczne, a  także komórki śródbłonka i wiele innych [29, 66, 
95]. Do ich zróżnicowanych źródeł w ośrodkowym układzie 
nerwowym zalicza się neurony, mikroglej, astrocyty i  ko-
mórki układu immunologicznego [7, 15, 54]. Wyjątkiem jest 
CX3CL1 i  CXCL12, których ekspresja zachodzi wybiórczo, 
odpowiednio na neuronach i astrocytach [6, 31]. Nasilenie 
ekspresji większości chemokin może nastąpić na skutek 
rozwoju różnych chorób neurodegeneracyjnych i neuroim-
munologicznych, którym często towarzyszy rozwój bólu 
neuropatycznego [7, 15]. Nomenklatura chemokin jest 
bardzo zróżnicowana. Wynika to z  tego, że ich początko-
we nazwy związane były z pełnionymi przez nie funkcjami 
biologicznymi. Istnieje około 50 chemokin, podzielonych na 
cztery rodziny, w  zależności od ułożenia i  liczby reszt cy-
steinowych w  cząsteczce (Ryc. 1) [7, 44, 50, 81]. Dopiero 
w 2000 roku został wprowadzony nowy system klasyfikacji, 
który rozpatruje chemokiny w kategorii ligandów (L) i recep-
torów (R) [107]. Dlatego też, każda z chemokin ma oznacze-
nie CCL, CXCL, XCL lub CX3CL, a każdy z receptorów CCR, 
CXCR, XCR i CX3CR (Ryc. 1). Do dziś większość chemokin 
ma dwie nazwy, jedną odzwierciedlającą jej szczególny 
aspekt biologiczny (np. MCP-1) i  drugą odzwierciedlającą 
strukturę cząsteczki (np. CCL2) [7] W tabeli 1. przedstawio-
no chemokiny i ich receptory wraz z obowiązującymi wciąż 
synonimami. Grupa chemokin CC jest największą z rodzin. 
Charakteryzuje ją położenie w sąsiadującej pozycji dwóch 
pierwszych (z  czterech) reszt cysteinowych. Rodzina ta 
składa się z  28 chemokin o  szerokim zakresie działania, 

włącznie z „przyciąganiem” monocytów, eozynofilów, bazo-
filów, limfocytów T, komórek NK oraz komórek dendrytycz-
nych [85, 95]. Do rodziny CC należy chemokina CCL2, znana 
również pod nazwą MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Pro-
tein-1), która została szeroko opisana głównie jako czynnik 
chemotaktyczny i  aktywujący dla monocytów różnicują-
cych się w makrofagi po przeniknięciu do tkanki [23]. Innymi 
przykładami chemokin CC są CCL3 (Macrophage Inflamma-
tory Protein-1α; MIP-1α), CCL4 (Macrophage Inflammatory 
Protein-1β; MIP-1β,) i CCL5 (Regulated on Activation Normal T 
cell Expressed and Secreted; RANTES). Wszystkie one w du-
żej mierze przyczyniają się do rozwoju chorób autoimmuni-
zacyjnych [20, 55]. Drugą co do wielkości rodzinę ligandów 
stanowią chemokiny CXC. Charakteryzuje je występowanie 
pojedynczego aminokwasu pomiędzy dwiema pierwszymi 
resztami cysteinowymi. W  zależności od występowania 
motywu sekwencyjnego Glu-Leu-Arg (ELR) w pobliżu N-koń-
ca, podrodzinę CXC można podzielić na dwie grupy, przeja-
wiające odmienne funkcje: ELR - pozytywną (gdy sekwen-
cja występuje przy N-końcu) i  ELR-negatywną (gdy brak 
sekwencji ELR). Chemokiny CXC z sekwencją ELR wiążą się 
z receptorem CXCR2, aktywując go, przez co specyficznie 
oddziałują na neutrofile i  inne komórki CXCR2-pozytywne. 
Chemokiny nie posiadające sekwencji ELR działają przede 
wszystkim na limfocyty i monocyty [85, 95]. Przykładowy-
mi ligandami należącymi do rodziny CXC, które biorą udział 
w  migracji monocytów i  granulocytów są: CXCL2, CXCL8 
i CXCL12 [84]. Do rodziny XC należą dwie cząsteczki, posia-
dające tylko dwie reszty cysteinowe: XCL1 i XCL2. Chemoki-

 

Rycina 1. Nomenklatura chemokin oparta na ich strukturze cząsteczki (schemat własny, opracowany na podstawie rycin z pracy Gołąb i wsp. 2009) 
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RODZINA NAZWA SYNONIMY RECEPTORY

CC-

CCL1 I-309; TCA-3 CCR8

CCL2 MCP-1; MCAF CCR1, CCR2

CCL3 MIP-1α; MIP-1αS; LD78α CCR1, CCR5

CCL4 MIP-1β CCR5, CCR8

CCL5 RANTES CCR1, CCR3, CCR5

CCL6 C10; MRP-1 nieznany

CCL7 MCP-3 CCR1,CCR2,CCR3,CCR5

CCL8 MCP-2 CCR1,CCR2,CCR3,CCR5

CCL9/10 MRP-2; MIP-1γ CCR1

CCL11 eotaksyna 1 CXCR3, CCR3, CCR5

CCL12 MCP-5 CCR2

CCL13 MCP-4 CCR1,CCR2,CCR3,CCR5

CCL14 HCC-1; Ckβ1 CCR1

CCL15 HCC-2; Lkn-1; MIP-5 CCR1, CCR3

CCL16 HCC-4; LEC; LMC CCR1

CCL17 TARC CCR4

CCL18 DC-CK1; PARC; MIP-4 nieznany

CCL19 MIP-3β; ELC; exodus-3 CCR7

CCL20 MIP-3α; LARC; exodus-1 CCR6

CCL21 6Ckine; SLC; exodus-2 CXCR3, CCR7

CCL22 MDC; dc/β-ck; abcd-1 CCR4

CCL23 MPIF-1; MIP-3; Ckβ8-1 CCR1

CCL24 MPIF-2; eotaksyna-2 CCR3

CCL25 TECK; Ckβ15 CCR9

CCL26 eotaksyna-3; MIP-4α CCR3, CCR10

CCL27 eskina; skinkina; CTACK CCR10

CCL28 MEC; CCK1 CCR3, CCR10, CCR10

CXC-

CXCL1 Gro-α; MGSA; MIP-2 CXCR2

CXCL2 Gro-β; MIP-2α CXCR2

CXCL3 Gro-γ; MIP-2β CXCR2

CXCL4 czynnik płytkowy 4; PF-4 nieznany

CXCL5 ENA-78 CXCR1, CXCR2

CXCL6 GCP-2 CXCR1, CXCR2

CXCL7 CTAP-3; β-TG; NAP-2 CXCR1, CXCR2

CXCL8 IL-8 CXCR1, CXCR2

CXCL9 Mig CXCR3

CXCL10 IP10; CRG-2 CXCR3

CXCL11 I-TAC; IP9; H174 CXCR3

CXCL12 SDF-1α; SDF-1β; PBSF CXCR4

CXCL13 BCA-1; BLC CXCR5

CXCL14 BRAK; bolekina nieznany

CXCL15 lungkina nieznany

CXCL16 SR-PSOX CXCR6

Tabela 1. Chemokiny i ich receptory
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CCL20-CCR6, CXCL13-CXCR5 oraz CXCL16-CXCR6 (Tab. 1) 
[17, 29]. Receptory chemokin aktywują różne szlaki sygnało-
we, takie jak szlaki MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinase), 
PLC (Phospholipase C) czy PI-3K (Phosphoinositide-3 Kinase), 
prowadząc do takich procesów jak adhezja, polaryzacja czy 
chemotaksja [7, 15, 26]. Wiele badań przeprowadzonych in 
vitro i in vivo wskazuje, że ekspresja większości receptorów 
chemokin (CCR1-CCR6, wszystkie receptory CXCR oraz re-
ceptor CX3CR1) zachodzi w ośrodkowym układzie nerwo-
wym, głównie na astrocytach, neuronach i  mikrogleju [15, 
54, 63]. Prawie połowa wszystkich receptorów chemokino-
wych (CCR1, CCR2, CCR3, CCR5, CXCR2, CXCR3, CXCR4, 
CX3CR1) zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwo-
wym wykazuje stały poziom ekspresji. Mimo to większość 
receptorów chemokin jest wykrywalna dopiero w stanie pa-
tologicznym. Obserwuje się również wzrost poziomu che-
mokin w wielu chorobach o podłożu autoimmunologicznym 
i neurodegeneracyjnym [15].

Rola chemokin w rozwoju bólu neuropatycznego

Zmianę ekspresji oraz funkcję chemokin i  ich receptorów 
w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym w od-
niesieniu do rozwoju bólu neuropatycznego przebadano 
na różnych modelach zwierzęcych. Pomimo, że różnorod-
ność par „chemokina-receptor” jest tak duża, tylko kilka 
z nich dało się poznać jako kluczowe w mechanizmie po-
wstawania bólu neuropatycznego. Do najlepiej poznanych 
zalicza się pary CX3CL1/CX3CR1 i CCL2/CCR2 [26]. Wiele 
badań potwierdza jednak, że również inne chemokiny są 
zaangażowane w  regulacje bólu. Badania Oh i  wsp., wy-
kazały, że CXCL12, czyli SDF-1 (Stromal Cell-Derived Fac-
tor-1), CCL5 i  CCL3 są odpowiedzialne za bezpośrednie 
wzbudzenie pierwszorzędowych neuronów nocyceptyw-
nych i  co za tym idzie za powstawanie nadwrażliwości 
bólowej [26, 71]. Para CXCL12/CXCR4 została natomiast 
powiązana z  nadwrażliwością występującą w  bólu neu-
ropatycznym na skutek neuropatii obwodowej związanej 
z działaniem HIV1 [10, 11, 12, 26]. Badania Zhao wykazały, 

ny te mogą oddziaływać na limfocyty, jednak nie wpływają 
na monocyty i neutrofile [42, 95]. Do ostatniej rodziny CX3C 
należy tylko jedna chemokina: CX3CL1, powszechnie zna-
na również pod nazwą „fraktalkina”. Jej budowę charakte-
ryzują trzy aminokwasy oddzielające dwie pierwsze reszty 
cysteinowe. CX3CL1 może występować w formie transbło-
nowej w  ośrodkowym i  obwodowym układzie nerwowym, 
oraz w formie rozpuszczalnej, przyczynia się ona do interak-
cji pomiędzy neuronami a komórkami immunologicznymi. 
Działa ona jako cząsteczka adhezyjna oraz chemoatraktant 
dla komórek T i komórek NK [42, 85, 95]. Chemokiny działają 
poprzez aktywację swoistych receptorów, zlokalizowanych 
głównie na powierzchni różnych komórek, w szczególności 
komórek immunologicznych i  nerwowych [26, 29]. Do tej 
pory zostało zidentyfikowanych 20 receptorów dla chemo-
kin. Każdy z nich to receptor związany z białkiem G (GPCR) 
przy C-końcu, który oddziałuje z  wewnątrzkomórkowymi 
elementami białka Gαi (Ryc. 2) [17, 29, 74]. Strukturę wszyst-
kich receptorów chemokinowych stanowi pojedynczy, heli-
kalny łańcuch polipeptydowy, siedmiokrotnie przechodzący 
przez błonę komórkową (Ryc. 2). Jest bogaty w  domeny 
kwasowe przy zewnątrzkomórkowym N-końcu oraz w sery-
nę lub treoninę przy wewnątrzkomórkowym C-końcu, co ma 
istotne znaczenie przy regulacji receptorowej. Charaktery-
styczne dla ich budowy są również dwa mostki dwusiarcz-
kowe zlokalizowane pomiędzy domeną N-końca a drugą pę-
tlą zewnątrzkomórkową oraz pomiędzy pierwszą a trzecią 
pętlą zewnątrzkomórkową [13]. Podobnie jak w przypadku 
ligandów, wśród receptorów wyróżniamy cztery podrodziny: 
CCR, CXCR, XCR i  CX3CR. Receptory CCR (CCR1-CCR10) 
wiążą chemokiny z  grupy CC, natomiast receptory CXCR 
(CXCR1-CXCR7) chemokiny z  grupy CXC. Chemokiny C, 
zwane również limfotaktynami, wiążą się z jedynym recep-
torem z  grupy XCR - XCR1. Wyróżniamy receptory, które 
aktywowane są przez kilka różnych ligandów, jak i  recep-
tory, które są swoiste wyłącznie dla jednej chemokiny, np. 
CX3CR1, który jest jedynym receptorem dla chemokiny 
CX3CL1. Innymi przykładami par „chemokina-receptor”, któ-
re wiążą się tylko i wyłącznie ze sobą są: CXCL25-CXCR9, 

6Ckine-Chemokine with 6 cysteines; BCA-1-B Cell Attracting Chemokine-1; BLC-B Lymphocyte Chemoattractant; BRAK-breast and kidney-expressed chemokine 
Ckβ-Chemokine β; CRG-2-Cytokine Responsive Gene-2; CTACK-Cutaneous T cell-Attracting Chemokine; CTAP-3-Connective Tissue Activating Protein-3; dc/β-
ck-Dendritic Cell β Chemokine; DC-CK1-Dendritic Cell-Derived Chemokine-1; ELC-E. Barr Virus Gene Induced-Ligand Chemokine; ENA-78-Epithelial Cell Derived 
Neutrophil Activating Protein; GCP-2-Granulocyte Attractant Protein-2; Gro-Growth Related Oncogene; HCC-Hemofiltrate CC-Chemokine; IL-8-Interleukin-8; IP10-
Interferon Inducible Protein 10; IP9-Interferon gamma-induced Protein 9; I-TAC-Interferon Inducible T-Cell Chemoattractant; LARC-Liver and Activation Regulated 
Chemokine; LEC-Liver Expressed Chemokine; Lkn-1-Leukotactin-1; LMC-Lymphocyte and Monocyte Chemoattractant; MCAF-Monocyte Chemotactic and Activating 
Factor; MCP-Monocyte Chemoattractant Protein; MDC-Macrophage-Derived Chemokine; MEC-Mucosae-associated Epithelial Chemokine; MGSA-Melanoma Growth 
Stimulating Activity; Mig-Monokine Induced by Interferon γ; MIP-Macrophage Inflammatory Protein; MPIF-Myeloid Progenitor Inhibitory Factor; MRP-Myeloid-
Related Protein; NAP-2-Neutrophil Activating Peptide-2; PARC-Pulmonary and Activation-Regulated Chemokine; PF-4-Platelet Factor-4; RANTES-Regulated on 
Activation, Normal T cell Expressed and Secreted; SDF-1-Stromal Derived Factor-1; SLC-Secondary Lymphoid Tissue Chemokine; SR-PSOX-Scavenger Receptor-
Phosphatidylserine and Oxidised Lipoprotein; TARC-Thymus and Activation Regulated Chemokine; TCA-3-T cell Activation 3; TECK-Tymus-Expressed Chemokine; 
β-TG-β-Thromboglobulin

RODZINA NAZWA SYNONIMY RECEPTORY

XC-
XCL1 1q23 XCR1

XCL2 1q23-q25 XCR1

CX3C- CX3CL1 fraktalkina; neurotaktyna CX3CR1
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że CCL21 silnie aktywuje mikroglej zlokalizowany w jądrze 
brzusznym tylno-bocznym we wzgórzu, co z kolei prowa-
dzi do patologicznych modulacji wzgórzowych procesów 
nocyceptywnych, zachodzących po uszkodzeniu rdzenia 
kręgowego. Badacze sugerują, że CCL21 służy jako czyn-
nik umożliwiający wymianę sygnału pomiędzy komórkami 
nerwowymi a mikroglejem w ośrodkowym bólu neuropa-
tycznym [26, 105].

INTERAKCJE „CHEMOKINY-CYTOKINY” 
W BÓLU NEUROPATYCZNYM

Sensytyzacja obwodowa
Sensytyzacja obwodowa jest wywoływana przez różne 
komórki immunologiczne, gromadzące się wokół nerwu 
zaraz po jego uszkodzeniu. Komórki te wydzielają cytoki-
ny (chemokiny i  interleukiny), które prowadzą do rozwoju 
długo utrzymującej się neuropatii [42, 92, 98, 99]. Na sku-
tek uszkodzenia nerwu obwodowego następuje aktywacja 
komórek Schwanna i rezydentnych makrofagów w miejscu 
uszkodzenia, które zaczynają produkować różne czynniki 
prozapalne [67]. Następnie chemoatraktanty, m.in. chemo-
kiny, przyciągają krążące leukocyty, które w konsekwencji 
gromadzą się wokół uszkodzonych nerwów [42]. Najwcze-
śniej na uszkodzenie nerwu reagują neutrofile [77]. Po prze-
niknięciu neutrofili do miejsca uszkodzenia, w odpowiedzi 
na czynniki prozapalne zaczynają się gromadzić makrofa-
gi, które wykształciły się z aktywowanych monocytów [87]. 
Pełnią one kluczową rolę w rozwoju stanu zapalnego (m.in. 
aktywacji limfocytów), fagocytozie resztek uszkodzonej 
tkanki i  jej regeneracji [33, 47]. Ostatecznie, zaktywowane 

limfocyty gromadzą się w pobliżu uszkodzonych nerwów, 
przyczyniając się do powstania bólu neuropatycznego 
(Ryc. 3) [64].Wśród chemokin pośredniczących w stanach 
patologicznych, tylko o  niektórych już wiadomo, że biorą 
udział w sensytyzacji obwodowej [2]. Obserwuje się wzrost 
CCL2 w  pierwszorzędowych neuronach czuciowych po 
uszkodzeniu nerwu, co przyczynia się do rozwoju bólu neu-
ropatycznego [98]. Ekspresję CCR2 natomiast obserwu-
je się zarówno w  komórkach nerwowych zwojów korzeni 
grzbietowych rdzenia kręgowego jak i zaktywowanych ko-
mórkach Schwanna, zlokalizowanych w pobliżu uszkodzo-
nych nerwów obwodowych [94, 100]. Niedawno odkryto 
również kluczową rolę CCL3 w rozwoju bólu neuropatycz-
nego [41, 82]. Zauważono, że poziom CCL3 podnosi się 
w  zaktywowanych komórkach Schwanna i  makrofagach 
przenikających do miejsca uszkodzenia nerwu obwodowe-
go. Chemokina ta uczestniczy w rozwoju bólu neuropatycz-
nego za pośrednictwem swoich receptorów: CCR1 i CCR5, 
zlokalizowanych na powierzchni komórek Schwanna i ma-
krofagów [41]. Co więcej, wcześniejsze doniesienia wska-
zują na to, że nadmierna ekspresja CCL2 i CCL3 towarzyszy 
procesom degeneracji Wallera [78]. Wiele badań wskazuje 
również na wzrost poziomu CX3CL1 po uszkodzeniu ner-
wów obwodowych. Jej receptor CX3CR1 zlokalizowano 
w neuronach zwojów korzeni grzbietowych oraz w makro-
fagach zgromadzonych wokół uszkodzonego nerwu [32].

Sensytyzacja ośrodkowa

Komórki glejowe (astrocyty i mikroglej) zlokalizowane w ro-
gach grzbietowych rdzenia kręgowego, na skutek uszko-
dzenia nerwu są aktywowane przez kilka różnych czynni-

 

Rycina 2.  Schematyczne przedstawienie budowy receptora dla chemokin (schemat własny, zmodyfikowany, opracowany na podstawie rycin z pracy 
Gołąb i wsp., 2009)
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ków prozapalnych i odgrywają ważną rolę w powstawaniu 
bólu neuropatycznego (Ryc. 3) [62, 86]. Komórki te oddzia-
łują z neuronami związanymi z  transmisją nocyceptywną, 
zwiększając ich pobudliwość, co prowadzi do rozwoju bólu 
neuropatycznego [62, 82]. Rola mikrogleju w  bólu neuro-
patycznym została szczegółowo zbadana [26]. Do tej pory 
odkryto kilka regulatorów mikrogleju, m.in. jonotropowe re-
ceptory ATP, receptory toll-like, receptory lizofosfolipidowe 
i receptory dla cytokin [25, 35]. Ligandy dla tych kluczowych 
receptorów, przynajmniej częściowo pochodzą z uszkodzo-
nych pierwszorzędowych neuronów czuciowych, prowadzą-
cych do rogów grzbietowych rdzenia kręgowego. Przyczy-
niają się one do aktywacji komórek glejowych na poziomie 
rdzenia kręgowego, tym samym prowadząc do powstania 
i  utrzymywania się bólu neuropatycznego. Należy wspo-
mnieć również, że wiele badań na temat bólu neuropatycz-
nego, wskazuje na istotną rolę kilku cytokin prozapalnych 
w  powstawaniu nadwrażliwości bólowej w  ośrodkowym 
układzie nerwowym, włączając głównie cytokiny z rodziny 
IL-1 [42]. Cytokiny prozapalne, takie jak IL-1β, IL-6 i TNF-α, 
produkowane są przez komórki glejowe oraz neurony i nie-
wątpliwie przyspieszają proces sensytyzacji ośrodkowej 
[52, 62]. Warto zauważyć, że zahamowanie działania tych 
cytokin wyraźnie prowadzi do redukcji bólu neuropatycz-
nego [65]. Substancjami hamującymi działanie cytokin 
prozapalnych są między innymi pentoksyfilina, propentofi-
lina i minocyklina [58, 59, 60]. Wydaje się również, że wiele 
chemokin bierze udział w rozwoju sensytyzacji ośrodkowej, 
np. CCL2, CX3CL1 czy CCL5, co zostanie omówione w kolej-
nych rozdziałach.

Rola interakcji CCL2-CCR2 w rozwoju bólu 
neuropatycznego

CCL2, znana również jako Monocyte Chemoattractant Prote-
in-1, czyli MCP-1, została opisana jako jedna z pierwszych 
chemokin [72]. Na przełomie ostatnich kilku lat dostarczono 
wielu dowodów eksperymentalnych i klinicznych wskazują-
cych, że chemokina ta wraz ze swoim receptorem CCR2 
odgrywają ważną rolę w powstawaniu bólu neuropatyczne-
go [2]. Pierwsze dowody na istotną rolę CCL2-CCR2 w roz-
woju bólu neuropatycznego dostarczyły prace wykazujące 
podniesioną ekspresję mRNA i  białka (zarówno CCL2 jak 
i CCR2) na wielu poziomach obwodowego i ośrodkowego 
układu nerwowego (Ryc. 4) i w różnych modelach bólu neu-
ropatycznego [2, 93, 94]. Wykazano stałą ekspresję CCL2 
w  małych i  średnich neuronach zwojów korzeni grzbieto-
wych oraz w  komórkach nerwowych rogów grzbietowych 
rdzenia kręgowego [22]. Nadmierna ekspresja CCL2 w neu-
ronach zwojów korzeni grzbietowych po uszkodzeniu ner-
wów obwodowych powoduje, że CCL2 dociera do rogów 
grzbietowych rdzenia kręgowego i powoduje nasilenie akty-
wacji mikrogleju i wzrost ekspresji CCR2 [96]. Ostatnie ba-
dania wskazują, że na poziomie ośrodkowego układu ner-
wowego zarówno CCL2 pochodząca z komórek nerwowych 
jak i  astrocytów może prowadzić do aktywacji mikrogleju 
(Ryc. 5) i w konsekwencji do rozwoju bólu neuropatycznego 
[42]. Chemokina CCL2 produkowana przez pierwszorzędo-
we neurony czuciowe i astrocyty zlokalizowane w rdzeniu 
kręgowym aktywuje komórki mikrogleju na poziomie rdze-
nia kręgowego poprzez receptory CCR2, co przyczynia się 

 

Rycina 3.  Wpływ chemokin na rozwój bólu neuropatycznego (schemat własny, opracowany na podstawie rycin z pracy Kiguchi i wsp., 2012; Scholz 
i Woolf, 2007)
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Rycina 4.  Zmiany ekspresji mRNA i białka CCL2 i CCR2 zachodzące na różnych poziomach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego (schemat 
własny, opracowany na podstawie danych z pracy Kiguchi i wsp., 2012)

Rycina 5.  Interakcje astroglej-mikroglej-neuron prowadzące do powstawania bólu neuropatycznego (schemat własny, opracowany na podstawie rycin 
z pracy Gao i Ji, 2010; Scholz i Woolf, 2007) 
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do rozwoju bólu neuropatycznego. Aktywacja tych recepto-
rów powoduje fosforylację p38 MAPK w mikrogleju, co pro-
wadzi do produkcji cytokin prozapalnych (TNFα, IL-1β, IL-6) 
i czynnika wzrostowego (BDNF) w komórkach mikrogleju. 
TNFα aktywuje kinazę JNK, co z kolei powoduje produkcję 
CCL2 w astrocytach. CCL2 aktywuje receptory CCR2 zloka-
lizowane na neuronach rdzenia kręgowego i wytwarza sen-
sytyzację ośrodkową poprzez aktywację receptorów NMDA 
za pośrednictwem kinazy ERK, prowadząc do powstania 
bólu neuropatycznego [27]. Badania prowadzone na hodow-
lach komórkowych potwierdziły, że astrocyty aktywowane 
przez TNFα produkują CCL2, co jest związane z aktywacją 
kinazy JNK [28]. Dane wskazują, że CCL2 może pośredni-
czyć w  przekazywaniu sygnałów pomiędzy komórkami 
neuronalnymi a  astrocytami, przyczyniając się do rozwo-
ju nadwrażliwości po uszkodzenia nerwów obwodowych. 
CCL2 bezpośrednio wpływa na neurony znajdujące się na 
poziomie rdzenia kręgowego, co zostało wykazane w bada-
niach behawioralnych i  biochemicznych. Podpajęczynów-
kowe podanie CCL2 już po 15 minutach powoduje rozwój 
nadwrażliwości na bodźce termiczne, która utrzymuje się 
do 24 godzin [28]. Natomiast badania przeprowadzone na 
skrawkach rdzenia kręgowego wykazały, że podanie CCL2 
wywołuje gwałtowną fosforylację ERK w neuronach rogów 
grzbietowych rdzenia kręgowego [28]. Z  literatury wiado-
mo, że aktywacja ERK na poziomie rdzenia kręgowego ma 
ogromny wpływ na transmisję nocyceptywną [36, 39] i jest 
markerem ośrodkowej sensytyzacji w rogach grzbietowych 
rdzenia kręgowego [26]. Istotną rolę CCL2 w rozwoju bólu 
neuropatycznego wykazano również na poziomie obwodo-
wego układu nerwowego [2]. Na skutek uszkodzenia nerwu, 
zaktywowane komórki Schwanna przyciągają makrofagi, 
poprzez sekwencyjne wydzielanie cytokin i chemokin, m.in. 
IL-6, LIF (Leukemia Inhibitory Factor) i CCL2 [2, 94]. Najwięk-
szy napływ makrofagów obserwuje się od 2 do 3 dnia po 
uszkodzeniu. Przerwanie ciągłości włókna nerwowego po-
woduje aktywację komórek glejowych i immunologicznych, 
co prowadzi do zwyrodnienia Wallera [2]. Ból neuropatyczny 
może być spowodowany demielinizacją, złożonym proce-
sem w którym kluczową rolę odgrywają makrofagi fagocy-
tujące i który może prowadzić do nadpobudliwości ośrod-
kowej i obwodowej [2]. Wciąż bardzo intensywnie dyskutuje 
się na temat dokładnego występowania w układzie nerwo-
wym preferowanego przez CCL2 receptora-CCR2 (chemoki-
na CCL2 rozpoznaje również kilka innych receptorów, m.in. 
CCR1 i CCR4) [26, 72, 85]. Wiadomo, że CCR2 jest konstytu-
tywnie obecny na neuronach w grzbietowej części rdzenia 
kręgowego [27, 28, 30]. Ponadto wykazano wzrost mRNA 
CCR2 zarówno na poziomie rdzenia kręgowego jak i w zwo-
jach korzeni grzbietowych po stronie uszkodzenia [2]. Odno-
towano również zwiększenie reaktywności immunologicz-
nej CCR2 w mikrogleju na poziomie rdzenia kręgowego [1]. 
Potwierdzają to badania, w  których podpajęczynówkowe 
podanie CCL2, wywołuje aktywację mikrogleju na poziomie 
rdzenia kręgowego, co badano przy pomocy technik immu-
nohistochemicznych oraz techniki PCR z  odwrotną trans-
kryptazą (Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction; RT-PCR) [92, 104]. Podanie podpajęczynówkowe 
CCL2 skutkuje fosforylacją ERK1 i ERK2 w komórkach ner-
wowych rogów grzbietowych rdzenia kręgowego. Ponadto 
w  badaniach eksperymentalnych wykazano, że u  szczu-
rów podpajęczynówkowe podanie INCB3344 - antagonisty 
CCR2 powoduje obniżenie rozwoju mechanicznej alodynii 
w modelu bólu neuropatycznego [96]. Receptor CCR2 jest 
receptorem metabotropowym siedmio-transmembrano-
wym związany z białkiem G z grupy białek inhibitorowych 
Gαi. W  związku z  tym podstawowy szlak transdukcji sy-
gnału CCR2 jest związany z  inhibicją cyklazy adenylowej 
i  w  konsekwencji ze spadkiem wewnątrzkomórkowego 
poziomu cAMP. Po przyłączeniu CCL2 do CCR2 następuje 
aktywacja PLC-β2 i uwalnianie Ca2+ przez IP3 z wewnątrz-
komórkowych zasobów, co powoduje kaskadę sygnałową, 
z  udziałem PKC, CaMKII, PI-3K, ERK, p38MAPK i  Akt, któ-
re zaangażowane są w migrację, przeżycie i aktywację ko-
mórek [43]. Myszy pozbawione CCR2 wykazują znaczne 
zmniejszenie mechanicznej alodynii po uszkodzeniu ner-
wu kulszowego [1, 103]. Podpajęczynówkowe podanie an-
tagonisty CCR2 u  myszy powoduje odwrócenie alodynii 
[10]. Myszy z  nadmierną ekspresją CCL2 w  astrocytach 
wykazują zwiększoną nadwrażliwość na bodźce nocycep-
tywne [53]. Podpajęczynówkowe podanie CCL2 zwiększa 
ból i  nadwrażliwość [92], natomiast podanie przeciwciał 
neutralizujących CCL2 zmniejsza mechaniczną alodynię, 
rozwijającą się po uszkodzeniu nerwu kulszowego [28]. 
Podsumowując, istnieje coraz więcej dowodów na ważną 
rolę interakcji pomiędzy CCL2 i CCR2 w rozwoju bólu neu-
ropatycznego, a modulacja tych interakcji może wykazy-
wać efekty przeciwbólowe.

Rola interakcji CX3CL1-CX3CR1 w rozwoju bólu 
neuropatycznego

CX3CL1, znana również jako fraktalkina [42], jest jedyną 
chemokiną należącą do rodziny CX3C, która została po raz 
pierwszy opisana w 1997 roku przez Bazana i wsp. Może 
ona występować w  formie związanej z  błoną. Ta forma 
wykazuje właściwości adhezyjne oraz w  postaci rozpusz-
czalnej, która posiada właściwości chemotaktyczne [9]. 
Ekspresja CX3CL1 zachodzi w  komórkach nerwowych na 
poziomie rdzenia kręgowego oraz zwojów korzeni grzbie-
towych [45, 97]. Po podwiązaniu dwóch nerwów rdzenio-
wych L5 i L6 (model SNL) następuje wyraźne obniżenie ilo-
ści CX3CL1 w formie związanej z błoną w zwojach korzeni 
grzbietowych [106]. Badania te sugerują, że po uszkodze-
niu rdzenia kręgowego następuje uwolnienie chemokiny 
CX3CL1 i  przekształcenie jej w  formę rozpuszczalną. Ba-
dania Lindia i wsp. [2005] wykazały, że produkcja CX3CL1 
zachodzi nie tylko w komórkach neuronalnych, ale również 
w astrocytach na poziomie rdzenia kręgowego. Obserwuje 
się jej wzrost po podwiązaniu nerwu L5 i  L6 (model SNL) 
na poziomie rdzenia kręgowego i  zwojów korzeni grzbie-
towych. Podanie podpajęczynówkowe CX3CL1 wywołuje 
symptomy bólu neuropatycznego oraz powoduje aktywa-
cję mikrogleju i  wzrost poziomu CX3CR1 [106]. Jedynym 
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receptorem chemokiny CX3CL1 jest receptor CX3CR1. 
Na skutek podwiązania nerwu kulszowego (model CCI) 
lub wywołania stanu zapalnego przez podanie zymosanu 
do nerwu kulszowego (model SIN) następuje wzrost eks-
presji mRNA CX3CR1 w  zwojach korzeni grzbietowych 
i w rdzeniu kręgowym [97]. Receptor ten zlokalizowany zo-
stał głównie w mikrogleju rdzenia kręgowego, ale również 
w  satelitarnych komórkach glejowych w  zwojach korzeni 
grzbietowych [45, 97]. Największy wzrost ekspresji CX3CR1 
zaobserwowano w komórkach mikrogleju w rdzeniu kręgo-
wym po podwiązaniu nerwu kulszowego i  zmiany te były 
obserwowane zarówno w grzbietowej jak i brzusznej czę-
ści rdzenia kręgowego, w okolicy motoneuronów. Podobne 
zmiany po podwiązaniu nerwów korzeni grzbietowych (L5-
L6) zaobserwowano już w pierwszym dniu po uszkodzeniu, 
a  największe były obserwowane w  dniu 3, następnie od 
dnia 10 stopniowo zanikały. Zmiany po podaniu zymosa-
nu do nerwu kulszowego były równie silne i  pojawiały się 
już w  24h po wywołaniu stanu zapalnego i  utrzymywały 
się do 2 tygodni [97]. Co więcej, stwierdzono silną aktywa-
cję CX3CR1 w mikrogleju na poziomie rdzenia kręgowego 
i  zwojów korzeni grzbietowych (Ryc. 6) po podwiązaniu 
nerwów L5 i  L6 wg modelu SNL [106]. Fakt, że ekspresja 
CX3CL1 zachodzi głównie w  neuronach [31], natomiast 
ekspresja CX3CR1 głównie na mikrogleju na poziomie ro-
gów grzbietowych rdzenia kręgowego [45, 97] wskazuje na 
udział chemokiny CX3CL1 w przepływie informacji pomię-
dzy komórkami nerwowymi a mikroglejem [31, 70]. Badania 
wskazują, że glutaminian, wywołujący ekscytotoksyczność 
powoduje w hodowlach neuronalnych oddzielenie CX3CL1 
od błony komórkowej. W  konsekwencji dochodzi do nasi-
lenia chemotaksji mikrogleju. Aktywność ta jest hamowa-

na przez surowicę neutralizującą zawierającą przeciwciała 
skierowane przeciwko CX3CR1, co wskazuje na indukowa-
nie rekrutacji mikrogleju przez CX3CL1 [16, 26]. W oddzie-
laniu CX3CL1 od błony uczestniczy kilka enzymów prote-
olitycznych, takich jak katepsyna S oraz metaloproteinazy 
macierzy zewnątrzkomórkowej (Ryc. 7). W  2007 roku ba-
dania Clark i wsp. wykazały, że podpajęczynówkowe poda-
nie lizosomalnej proteazy cysteinowej - katepsyny S (CatS), 
powoduje mechaniczną alodynię u  myszy, nadwrażliwość 
ta nie pojawia się natomiast u myszy pozbawionych recep-
torów CX3CR1. Ponadto w hodowli komórek neuronalnych 
pochodzących ze zwojów korzeni grzbietowych inkubacja 
z katepsyną S obniża ekspresję CX3CL1 na powierzchni ko-
mórek, natomiast zwiększa jej poziom w pożywce hodowla-
nej. Po uszkodzeniu nerwów obwodowych zaobserwowano 
również wzrost poziomu katepsyny S na poziomie rdzenia 
kręgowego. W dalszych badaniach wykazano, że katepsyna 
S przyczynia się do rozwoju bólu neuropatycznego poprzez 
odcięcie i uwolnienie CX3CL1 [18, 19]. Po podwiązaniu ner-
wów korzeni grzbietowych (L4-L5), obserwuje się wzrost 
ekspresji katepsyny S produkowanej przez zaktywowany 
mikroglej w  rogach grzbietowych rdzenia kręgowego po 
stronie uszkodzenia. Najwyższy jej poziom wystąpił w dniu 
7, i utrzymywał się aż do dnia 14. Podpajęczynówkowe po-
danie nieodwracalnego inhibitora katepsyny S, LHVS (Mor-
pholinurea-Leucine-Homophenylalanine-Vinyl Phenyl Sulfone), 
zahamowało aktywację mikrogleju w  rdzeniu kręgowym, 
a  także wykazało działanie przeciwbólowe (u  szczurów 
z  neuropatią nie rozwinęła się ani hiperalgezja, ani alody-
nia). Zgodnie z  udowodnioną probólową rolą endogennej 
katepsyny S, podpajęczynówkowe podanie szczurom zre-
kombinowanej formy katepsyny S (rrCatS) wywołało akty-

 

Rycina 6.  Zmiany ekspresji mRNA i białka CX3CL1 i CX3CR1 zachodzące na różnych poziomach obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego 
(schemat własny, opracowany na podstawie danych z prac Kiguchi i wsp., 2012; Zhuang i wsp., 2007)
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wację p38 MAPK w  komórkach mikrogleju w  rdzeniu krę-
gowym i w konsekwencji hiperalgezję i alodynię u zwierząt 
kontrolnych [19]. W 2010 roku Gao i wsp. wykazali, że rów-
nież metaloproteinazy odgrywają ważną rolę w aktywnym 
odcinaniu CX3CL1. Badania Chapmana i  jego współpra-
cowników przeprowadzonych na hodowlach neuronalnych 
pokazują, że na skutek działania glutaminianu CX3CL1 jest 
gwałtownie odcinany. Wykazano również, że proces ten jest 
hamowany przez batimastat, który jest silnym inhibitorem 
metaloproteinaz i ma szerokie spektrum działania [16]. Wy-
niki tych badań korelują z  obserwacjami Kawasaki i  wsp. 
[2008], którzy wykazali, że w rozwoju bólu neuropatyczne-
go istotną rolę odgrywają dwie z metaloproteinaz: MMP-9 
oraz MMP-2. Obecnie wiadomo, że po uszkodzeniu nerwu 
wzrasta poziom MMP-9 w komórkach nerwowych zwojów 
korzeni grzbietowych, co powoduje aktywację mikrogleju 
i prowadzi do rozwoju wczesnej fazy bólu neuropatycznego 
poprzez przekształcenie formy nieaktywnej IL-1β w formę 
aktywną. Natomiast poziom MMP-2 nadmiernie zwiększa 
się w astrocytach rdzenia kręgowego w kilka dni po uszko-
dzeniu nerwu i przyczynia się do utrzymywania się bólu neu-
ropatycznego [26, 40]. Badania te zgodnie potwierdzają, że 
MMP-9 i MMP-2 mogą aktywować mikroglej odpowiednio 
we wczesnej i późnej fazie bólu neuropatycznego poprzez 

aktywne uwolnienie CX3CL1 [26, 40]. Podsumowując, bada-
nia na modelach zwierzęcych potwierdzają udział CX3CL1 
w  aktywacji mikrogleju [26]. Uszkodzenie nerwu indukuje 
przede wszystkim wzrost poziomu CX3CR1 w  mikrogleju 
zlokalizowanym w rdzeniu kręgowym [45, 97, 106] na co do-
wodem jest fakt blokowania przez minocyklinę termicznej 
hiperalgezji spowodowanej podpajęczynówkowym poda-
niem CX3CL1 [61]. Wiadomo również, że podpajęczynówko-
we podanie CX3CL1 aktywuje p38MAPK [18, 106]. U szczu-
rów ekspresja aktywnego (ufosforylowanego) p38MAPK 
zachodzi w mikrogleju na poziomie rdzenia kręgowego [38, 
106]. Ponadto podpajęczynówkowe podanie neutralizu-
jących przeciwciał przeciwko CX3CR1 hamuje aktywację 
p38MAPK. Te wyniki wskazują, że CX3CL1, po związaniu się 
ze swoim jedynym receptorem, powoduje aktywację mikro-
gleju (Ryc. 7) [26]. Ponadto aktywacja p38 MAPK powoduje 
syntezę cytokin prozapalnych, takich jak TNFα, IL-1β i IL-6 
[37]. Badania elektrofizjologiczne nad komórkami nerwo-
wymi rogów grzbietowych pokazują, że cytokiny te poprzez 
różne mechanizmy i w niskim stężeniu powodują sensyty-
zację ośrodkową [26]. Co więcej podpajęczynówkowe poda-
nie tych cytokin wywołuje symptomy charakterystyczne dla 
bólu neuropatycznego, takie jak alodynia i hiperalgezja [60]. 
Badania behawioralne na myszach i szczurach pokazują, że 

Rycina 7.  Interakcje neuron-mikroglej w powstawaniu bólu neuropatycznego (schemat własny, opracowany na podstawie rycin z pracy Gao i Ji., 2010; 
Scholz i Woolf, 2007)
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CX3CL1 indukuje bardzo wyraźnie mechaniczną alodynię 
i termiczną hiperalgezję. Wykazano, że neutralizujące prze-
ciwciała przeciwko CX3CR1 lub CX3CL1 hamują rozwój alo-
dynii w modelach CCI i SNL [26]. Ponadto, po częściowym 
podwiązaniu nerwu w modelu PSNL mechaniczna alodynia 
nie rozwija się u myszy pozbawionych CX3CR1, w przeci-
wieństwie do hiperalgezji termicznej, która nadal występuje, 
co sugeruje, że receptor CX3CR1 jest bardzo ważny dla re-
gulacji mechanicznej alodynii [19, 26].

Chemokina CCL5 i jej receptory w procesie rozwoju 
bólu neuropatycznego

Chemokina CCL5, popularnie nazywana również RANTES 
(Regulated on Activation Normal T cell Expressed and Secre-
ted), należy do rodziny chemokin CC, których głównym 
zadaniem jest gromadzenie i  aktywowanie leukocytów 
w miejscu stanu zapalnego. Pomimo istnienia dowodów, 
że chemokina CCL5 jest zaangażowana w przebieg proce-
sów nocyceptywnych, szczegółowy mechanizm jej działa-
nia nie został jeszcze dokładnie poznany [46]. Wiadomo, 
że CCL5 oddziałuje z  receptorami CCR1, CCR3 i  CCR5 
i  jest swoistym czynnikiem chemotaktycznym dla mono-
cytów/makrofagów, eozynofilów, bazofilów, limfocytów T, 
komórek NK i  komórek dendrytycznych [85, 95]. Zmiany 
poziomu CCL5 wykazano w miejscu uszkodzenia nerwów 
obwodowych jak również na poziomie rdzenia kręgowego 
i zwojów korzeni grzbietowych (Ryc. 8). W 2001 roku Oh 
i wsp. wykazali po raz pierwszy, że podskórne wstrzyknię-
cie CCL5 do łapy szczura wywołuje rozwój hiperalgezji, 
co wskazywało na istotną rolę tej chemokiny w  transmi-
sji nocyceptywnej na poziomie obwodowego układu ner-

wowego [71]. Kolejne badania wskazują, że chemokina 
CCL5 podawana bezpośrednio do istoty szarej okołowo-
dociągowej, indukuje dawkozależną hiperalgezję, co pod-
kreśla jej duże znaczenie również w ośrodkowym układzie 
nerwowym [49]. Istotną rolę CCL5 w  bólu neuropatycz-
nym potwierdziły także badania Stammers i wsp. w 2012 
roku [88], w których to autorzy wykazali wzrost ekspresji 
CCL5 po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Powyższe wy-
niki badań wskazują na zaangażowanie chemokiny CCL5 
w  rozwój zarówno neuropatii obwodowej jak i  ośrodko-
wej. Chemokina CCL5 jest zdolna do regulowania odpo-
wiedzi immunologicznej i  wpływa na behawioralną nad-
wrażliwość w  miejscu uszkodzenia nerwu obwodowego. 
Obserwacje wynikające z najnowszych badań są zgodne, 
że CCL5 prawdopodobnie mobilizuje obwodowe makrofa-
gi i nasila stan zapalny, poprzez zwiększanie napływu ko-
mórek zapalnych i produkcję cytokin w uszkodzonym ner-
wie, co prowadzi do zaostrzenia nadwrażliwości bólowej 
po częściowym podwiązaniu nerwu kulszowego (model 
PSNL). Ponadto CCL5 bierze udział w regulacji odpowiedzi 
immunologicznej, która kontroluje behawioralną nadwraż-
liwość w miejscu uszkodzenia nerwu [46].  Ekspresję 
receptora CCR1 wykazano na monocytach i  limfocytach 
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+. Receptor CCR1 oddziałuje z licz-
nymi ligandami między innymi: CCL3, CCL5, CCL7, CCL8, 
CCL14, CCL15 i  CCL23 (Tab. 1), które wykazują wysokie 
powinowactwo do CCR1, a część z nich również do innych 
receptorów chemokinowych, np. CCR3 i CCR5, co utrudnia 
określenie biologicznej aktywności oraz patofizjologicz-
nej roli CCR1 [90]. Ekspresja CCR3 zachodzi głównie na 
eozynofilach, bazofilach, komórkach dendrytycznych po-
chodzenia monocytarnego oraz na subpopulacji limfocy-

 

Rycina 8.  Zmiany ekspresji mRNA i białka CCL5 i receptorów CCR1, CCR3 i CCR5 zachodzące na różnych poziomach obwodowego i ośrodkowego układu 
nerwowego (schemat własny, opracowany na podstawie danych z pracy Kiguchi i wsp., 2012)
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tów Th2. Receptor CCR3 pośredniczy w silnym działaniu 
chemotaktycznym i aktywującym chemokiny CCL5, CCL7, 
CCL11, CCL13, CCL24 i  CCL26. Odgrywa on istotną rolę 
w przebiegu alergii oraz w  innych immunozależnych sta-
nach zapalnych [51]. Ekspresję CCR5 wykazują makrofa-
gi, limfocyty T, komórki mikrogleju, komórki dendrytycz-
ne i komórki śródbłonka. CCR5 jest receptorem m.in. dla 
CCL3, CCL4, CCL5 i CCL8 (Tab. 1). Wykazuje on dużą (ok. 
70%) homologię z  receptorem CCR2. Może to wyjaśniać 
powstawanie heterodimerów CCR2-CCR5. Zmiany w neu-
ropatii spowodowane są między innymi wzmożoną ekspre-
sją CCR1 i CCR5 na mikrogleju i makrofagach [68]. W 2013 
roku Liou i wsp. przeprowadzili interesujący eksperyment 
z wykorzystaniem zmodyfikowanej postaci CCL5 o nazwie 
Met-RANTES. Modyfikacja polega na dodaniu jednej czą-
steczki metioniny (Met) do N-końca chemokiny. Substan-
cja ta jest swoistym antagonistą receptorów CCR1 i CCR5. 
Zwierzęta otrzymujące Met-RANTES wykazują znaczne 
obniżenie stanu zapalnego w modelu częściowego uszko-
dzenia nerwu kulszowego (model PSNL) oraz termicznej 
i  dotykowej nadwrażliwości bólowej ze zmniejszoną ilo-
ścią napływających komórek odpowiedzi immunologicz-
nej. Wyniki tych badań sugerują, że CCL5 wykazuje szcze-
gólnie silne właściwości chemotaktyczne w stosunku do 
makrofagów, ale nie neutrofilów [46]. W badaniu u myszy 
po częściowym podwiązaniu nerwu kulszowego zmierzo-
no poziom CCL5 w miejscu uszkodzenia, wyniki porówny-
wano z grupą kontrolną, którą stanowiły zwierzęta pozor-
nie operowane (sham). Wartości wyjściowe poziomu CCL5 
otrzymane przed uszkodzeniem nie różniły się pomiędzy 
badanymi grupami, natomiast zaobserwowano, że poziom 
CCL5 w uszkodzonych nerwach był znacznie podniesiony 
w stosunku do kontroli [46]. U zwierząt, którym podawano 
podskórnie Met-RANTES do łapy, po stronie uszkodzenia 
zaobserwowano mniejszą aktywację prozapalnych cy-
tokin IL-6, INFγ, TNFα i  IL-1β [46]. Zbadano również kilka 
cytokin przeciwzapalnych: IL-4, IL-10, IL-13 oraz IL-1Ra. 
Ekspresja IL-4, IL-1Ra i IL-13 nie różniła się pomiędzy gru-
pą kontrolną a grupą Met-RANTES. Co ciekawe tylko po-
ziom IL-10 znacząco wzrósł u  zwierząt w  modelu PSNL, 
którym podawano Met-RANTES w porównaniu do myszy 
otrzymujących wodę do iniekcji [46]. Inne badania wska-
zują, że wzrost poziomu IL-10 koreluje ze zmniejszonym 
napływem makrofagów, co wpływa na obniżenie nadwraż-
liwości w bólu neuropatycznym [34, 83, 89]. Badanie to wy-
kazało, że Met-RANTES moduluje odpowiedź immunolo-
giczną i wpływa na nadwrażliwość bólową po uszkodzeniu 
nerwu obwodowego. Wcześniejsze badania wskazują, że 
ekspresja CCL5 może zachodzić na komórkach mikrogle-
ju, astrocytów i komórek nerwowych, natomiast ekspresja 
jej receptorów została zaobserwowana zarówno w mózgu 
jak i rdzeniu kręgowym [4, 5]. Ostatnie publikacje pokazują, 
że doustne podanie RAP-103, silnego antagonisty recep-
torów CCR2 i CCR5, hamuje rozwój bólu neuropatycznego 
po częściowym podwiązaniu nerwu kulszowego [73]. Stąd 
też można założyć, że w  wytłumieniu odpowiedzi nocy-
ceptywnej przez Met-RANTES może pośredniczyć szereg 

neuroimmunologicznych zmian, a w szczególności zaha-
mowanie aktywacji mikrogleju w  rdzeniu kręgowym [46]. 
Badania Liou i  wsp. dowodzą, że podanie selektywnego 
antagonisty receptorów chemokiny CCL5, jakim jest Met-
-RANTES zmienia mikrośrodowisko, które kontroluje roz-
wój nadwrażliwości bólowej na poziomie uszkodzonego 
nerwu obwodowego w mysim modelu chronicznego bólu 
neuropatycznego. Wyniki sugerują, że Met-RANTES mo-
duluje napływ komórek immunologicznych oraz cytokin 
pro- i przeciwzapalnych, co może być związane z obniże-
niem odpowiedzi bólowej u myszy, którym podawano Met-
-RANTES. Rezultaty te wyraźnie podkreślają znaczącą rolę 
CCL5 w ośrodkowym układzie nerwowym [46].

PODSUMOWANIE
Obecnie leczenie bólu neuropatycznego stanowi wielkie wy-
zwanie dla lekarzy. Jest to związane głównie z tym, że wielu 
pacjentów nie odczuwa wystarczającej ulgi po otrzymaniu 
dostępnych środków przeciwbólowych. Główną przyczy-
ną trudności w  obraniu właściwej drogi terapeutycznej 
jest bardzo duże zróżnicowanie patomechanizmu bólu 
neuropatycznego, a  także występowanie indywidualnego 
aspektu psychologicznego i  emocjonalnego [8]. Badania 
nad skuteczną terapią bólu neuropatycznego skupiają się 
w szczególności na zahamowaniu pobudzenia neuronalne-
go. Obecnie dostępnych jest już wiele leków, które jednak 
z  reguły leczą jedynie objawy bólowe, a nie ich przyczynę 
[26]. Konieczność stosowania wysokich dawek leków prze-
ciwbólowych (a  w  szczególności opioidów) w  terapii bólu 
neuropatycznego powoduje, że wykazują one wiele efektów 
niepożądanych, m.in. nudności, senność, zawroty głowy, 
ponadto dochodzi do rozwoju tolerancji na ich analgetycz-
ne efekty oraz może dojść do uzależnienia fizycznego [24]. 
Do leków powszechnie stosowanych w terapii bólu neuro-
patycznego, wykazujących działanie analgetyczne należą 
m.in.: trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciw-
padaczkowe (gabapentyna, pregabalina, karbamezapina), 
opioidy (morfina, oksykodon, tramadol), leki stosowane 
miejscowo (lidokaina, kapsaicyna) [8, 101]. W  klinice czę-
sto stosuje się kombinacje dwóch (lub więcej) leków, aby 
skutecznie uśmierzyć ból. W związku z tym coraz częściej 
prowadzi się badania w  kierunku łączenia analgetyków. 
Dowiedziono, że minocyklina wzmacnia działanie morfiny 
i  znacznie opóźnia rozwój tolerancji morfinowej [57, 59]. 
Ponadto połączenie morfiny z gabapentyną lub pregabali-
ną skutkuje wyższą skutecznością w  leczeniu bólu neuro-
patycznego przy zastosowaniu wyraźnie niższych dawek 
w porównaniu do dawki stosowanej w przypadku podania 
pojedynczego leku [8]. Istnieją przesłanki literaturowe, do-
tyczące heterologicznej desensytyzacji receptorów opioido-
wych i chemokinowych sugerujące, że egzogenne ligandy 
receptorów dla chemokin mogą być w przyszłości koanalge-
tykami w opioidowej terapii bólu neuropatycznego [14]. Ze 
względu na brak zadowalających efektów terapeutycznych 
cały czas poszukuje się nowych możliwości i  próbuje się 
poznać mechanizm odpowiedzialny za powstawanie bólu 
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neuropatycznego. Do tej pory za główne czynniki powodu-
jące stany zapalne nerwów obwodowych uważane były 
cytokiny prozapalne (głównie IL-1β). Dopiero od niedawna 
badacze sugerują, że również chemokiny odgrywają istotną 
rolę w patogenezie bólu neuropatycznego jak i w przebiegu 
chorób autoimmunizacyjnych [2, 26, 42, 72]. Po uszkodze-
niu nerwów obwodowych ekspresja chemokin zachodzi na 
wielu różnych komórkach, co powoduje napływ leukocytów, 
które gromadzą się w miejscu uszkodzenia i w konsekwen-
cji wywołują sensytyzację obwodową i ośrodkową [26, 42]. 
Szczególnie dokładnie udokumentowano kluczową rolę 
w  rozwoju neuropatii takich chemokin jak: CCL2, CX3CL1 
i CCL5 [2, 26, 42, 46, 72]. Obecnie firmy farmaceutyczne sku-
piają się na niewielkich niebiałkowych cząsteczkach, będą-
cymi antagonistami różnych receptorów chemokinowych. 
Wprowadzono do kliniki nowy lek przeciwwirusowy, mara-
wirok będący allosterycznym negatywnym modulatorem 
receptora CCR5. Powoduje on zmianę konformacji CCR5, 
co uniemożliwia łączenie się białka gp120 z  tym recepto-
rem i tym samym, blokuje wnikanie wirusa do makrofaga. 
Marawirok zarejestrowano do stosowania w  połączeniu 
z  innymi lekami antyretrowirusowymi do terapii szczepów 
CCR5-tropowych HIV u  dorosłych, a  jego zastosowanie 
zmniejsza objawy bólowe u  tych pacjentów. Do tej pory 
zsyntezowano ponad 10 antagonistów takich receptorów 
jak, CCR1-CCR5, CCR8, CCR9, CXCR1-CXCR4, większość 
z nich jednak nie wykazała żadnego skutecznego wpływu 
na redukcje objawów bólowych w  badaniach klinicznych 
[75, 76]. Prawdopodobnie związane jest to ze specyfikacją 
gatunku, właściwościami farmakokinetycznymi, a  także 
z  metabolizmem samego leku. Wiele cząsteczek jest jed-
nak jeszcze w  trakcie badań eksperymentalnych, a  część 
z nich weszła już w fazę badań klinicznych [75, 76]. Oprócz 
wcześniej wymienionych problemów, spowodowane jest to 
również bardzo dużą różnorodnością chemokin, co więcej 
zwykle jedna chemokina może wiązać się z więcej niż jed-
nym receptorem. Dlatego też korzystne w terapii przeciw-

bólowej może okazać się wykorzystanie antagonisty dzia-
łającego na kilka receptorów równocześnie. Ponadto ważne 
jest również, aby substancje te łatwo przedostawały się do 
ośrodkowego układu nerwowego, w którym mogłyby dzia-
łać, gdyż jak sugerują liczne badania to właśnie chemokiny 
w ośrodkowym układzie nerwowym mogą pełnić kluczową, 
choć nie do końca jeszcze poznaną rolę w  rozwoju bólu 
neuropatycznego. Warto może jednak w  badaniach nad 
skuteczną terapią bólu neuropatycznego skupić się również 
na pośrednim działaniu leku, który nie tyle hamowałoby 
działanie chemokin poprzez wiązanie się z ich receptorami, 
ale modulowałby proces ich syntezy czy hamował ich uwal-
nianie i aktywacje, np. poprzez inhibicję szlaku MAPK. Wia-
domo już, że zarówno aktywacja JNK jak i ERK wymagana 
jest do syntezy CCL2 w  astrocytach, a  także do jej uwol-
nienia do przestrzeni międzykomórkowej [26]. Natomiast 
zaktywowane p38 w  mikrogleju rdzenia kręgowego jest 
niezbędne do kontroli syntezy i uwalniania chemokin mię-
dzy innymi takich jak CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1α), CCL4 
(MIP-1β) i CCL5 (RANTES) przez mikroglej [21, 37]. Warto 
również pamiętać o istotnej roli proteaz (katepsyna S, MMP-
9, MMP-2) w uwalnianiu chemokiny CX3CL1, gdyż ich inhibi-
tory mogą hamować rozwój neuropatii. Istotnym wydaje się 
fakt, że zastosowanie inhibitorów MAPK i MMP może ha-
mować syntezę, aktywację i uwalnianie zarówno chemokin 
jak i cytokin prozapalnych, które jak się okazuje są kluczowe 
w powstawaniu bólu neuropatycznego [26]. Potrzebne jest 
jednak jeszcze wiele badań, które dokładniej pozwolą nam 
zrozumieć patomechanizm bólu neuropatycznego a  także 
zależności pomiędzy chemokinami a innymi czynnikami za-
palnymi będącymi wspólnie podłożem neuropatii, powsta-
jącej na skutek uszkodzenia nerwów obwodowych [42].
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