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saki dysponują mechanizmami detekcji stężenia tlenu, umożliwiającymi szybką adaptację do warunków niedotlenienia dzięki zwiększaniu częstości oddechów i przepływu krwi oraz uruchamianie odpowiedzi związanych z przeżyciem. Jeśli niedotlenienie
się utrzymuje, uruchamiane są dodatkowe mechanizmy prowadzące do przywrócenia właściwego natlenienia lub umożliwiające adaptację organizmu do niedotlenienia [1]. Mechanizmy działające w tym drugim przypadku wykorzystują hydrolazy reszt proliny (prolyl
hydrolases, PHD), które katalizują hydroksylację prolin w podjednostce alfa czynnika transkrypcji indukowanego niedotlenieniem (hypoxia-inducible transcription factor, HIF). Czynnik ten jest heterodimerem zbudowanym z dwóch podjednostek: HIF-1α lub HIF-2α oraz
HIF-1β (nazywanej jądrowym translokatorem receptora węglowodorów arylowych, aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator [ARNT]). HIF-1α występuje powszechnie, HIF-2α
tylko w określonych tkankach [1].
Niniejszy przegląd przedstawia mechanizmy, za pośrednictwem których układ PHD-HIF
wpływa na procesy zapalne, omawia regulację odpowiedzi immunologicznej za pośrednictwem szlaków przekazywania sygnałów indukowanych niedotlenieniem, opisuje molekularne aspekty zależności między niedotlenieniem a stanem zapalnym oraz ilustruje związek
między niedotlenieniem a stanem zapalnym w chorobach zapalnych jelita grubego, niektórych nowotworach i zakażeniach.

Zapalenie indukowane niedotlenieniem
Teoria mówiąca, że niedotlenienie może indukować stan zapalny, zdobyła ogólne uznanie
dzięki badaniom poświęconym indukowanemu niedotlenieniem szlakowi przekazywania
sygnałów. Na przykład u osób z chorobą górską wzrost stężenia krążących cytokin prozapalnych oraz tzw. wyciek płynów (wyciek naczyniowy) prowadzą do obrzęku płuc lub mózgu
[1-3]. Wzrost stężenia markerów stanu zapalnego: interleukiny 6, receptora dla interleukiny 6 oraz białka C-reaktywnego w surowicy obserwowano u zdrowych ochotników, którzy
spędzili trzy dni na wysokości powyżej 3400 m n.p.m. [4]. Na wysokości 8400 m n.p.m. zdrowi himalaiści schodzący z Mount Everest cierpieli na ciężką hipoksemię (ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej [PaO2], 25 mm Hg). Obserwowano u nich różnice między
stężeniem tlenu w pęcherzykach płucnych a stężeniem tętniczym, co odpowiada podklinicznemu wysokościowemu obrzękowi płuc [3]. Wyciek naczyniowy, gromadzenie komórek zapalnych w narządach i wzrost stężenia cytokin w surowicy stwierdzono u myszy po krótkiej
ekspozycji na małe stężenia tlenu [5-9].
Indukcja zapalenia w odpowiedzi na niedotlenienie ma znaczenie kliniczne. Niedokrwienie przeszczepionych narządów zwiększa ryzyko zapalenia, niewydolności oraz prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu [10]. U chorych, którym przeszczepiono nerki, wykazano, że ekspresja w komórkach nerek receptora toll-podobnego (Toll-like receptor, TLR) typu 4 – zewnątrzkomórkowego receptora dla lipopolisacharydów bakteryjnych – koreluje ze
stopniem uszkodzenia będącego wynikiem niedokrwienia. W badaniu tym przeszczepienie
nerki od dawcy z allelem TLR4, którego produkt białkowy pozostawał nieczynny, w porównaniu z nerkami od dawców z funkcjonalnym allelem genu TLR4, wiązało się z wcześniej-
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RYCINA 1. Związki między niedotlenieniem a stanem zapalnym.
Stany kliniczne charakteryzujące się głównie niedotlenieniem tkanek prowadzącym do zmian zapalnych (po lewej) oraz choroby o podłożu
zapalnym prowadzące do niedotlenienia tkanek (po prawej).

szym podejmowaniem pracy przez przeszczepiony narząd
[10]. Ponadto wzrost stężeń cytokin w płucach oraz większa ekspresja TLR korelowały z większym uszkodzeniem
niedokrwiennym przeszczepionych płuc oraz z utratą
funkcji przeszczepu [11,12]. W otyłości zaburzenie równowagi między zapotrzebowaniem na tlen a ilością tlenu
dostarczanego do powiększonych adipocytów prowadzi
do niedotlenienia tkanek oraz wzrostu stężenia adipokin
zapalnych w tkance tłuszczowej. Naciek makrofagów
i przewlekłe zapalenie układowe o niewielkim natężeniu
sprzyjają oporności na insulinę [13]. Przedstawione obserwacje i badania kliniczne wskazują, że niedotlenienie
sprzyja natomiast stanowi zapalnemu (ryc. 1).

Stan zapalny a niedotlenienie tkanki
Podobnie jak niedotlenienie może indukować zapalenie,
tak tkanki uszkodzone w wyniku stanu zapalnego często
są znacznie niedotlenione. W wyniku gradientu stężeń
www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie

między beztlenowym środowiskiem światła jelita a metabolicznie aktywną blaszką właściwą błony śluzowej komórki nabłonka jelita cienkiego są zwykle niedotlenione
(hipoksyjne) [14]. W chorobie zapalnej jelit nie tylko cała błona śluzowa jest jeszcze bardziej niedotleniona [1],
wykazano też, że w pobranych w trakcie zabiegów chirurgicznych wycinkach z jelita objętego stanem zapalnym stężenia HIF-1α i HIF-2α są zwiększone [15].
Czynniki przyczyniające się do niedotlenienia tkanek
obejmują wzrost metabolicznych wymagań komórek
oraz zmniejszenie dostępności substratów metabolicznych wywołane zakrzepem, urazem, uciskiem (nadciśnienie śródmiąższowe) czy niedodmą (zamykaniem dróg
oddechowych). Namnażanie patogenów wewnątrzkomórkowych prowadzić może ponadto do uszczuplenia
zasobów tlenu w komórkach zakażonych [16]. W zmienionej zapalnie tkance niedotlenienie nie jest wyłącznie
zjawiskiem towarzyszącym, ale może wpływać na środowisko tkanki, szczególnie przez regulację zależnej od tlenu ekspresji genów.
Lipiec 2011 • Tom 10 Nr 7 
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RYCINA 2. Oddziaływania molekularne między HIF a (kanonicznymi) szlakami NF-κB – schemat.
W warunkach niedotlenienia (po lewej) podjednostki alfa i beta czynnika indukowanego niedotlenieniem (HIF) przemieszczają się do jądra, gdzie
wiążą się, jako heterodimery, z sekwencją promotorową związaną z niedotlenieniem (hypoxia response promoter element, HRE), indukując
transkrypcję licznych genów, w tym genu dla jądrowego czynnika κB (NF-κB) i receptorów Toll-podobnych (TLR). W warunkach prawidłowego
natlenienia HIF-α ulega hydroksylacji przez hydroksylazy reszt prolinowych (PHD) oraz hamujący czynnik HIF (factor-inhibiting HIF, FIH) i staje się
celem dla degradacji w proteasomach (w przypadku PHD) lub osłabieniu ulega jego zdolność do stymulacji transkrypcji (w przypadku FIH, nie
pokazano na rycinie). W komórkach w stanie spoczynku (po prawej) NF-κB heterodimer złożony z podjednostek p50 i p65 jest nieaktywny
w cytozolu, ponieważ jest związany z czynnikiem jądrowym dla wzmacniacza genu dla lekkiego polipeptydu kappa w komórkach B alfa (IκBα),
regulatorowym składnikiem NF-κB. W chwili aktywacji komórkowej podjednostka beta kompleksu kinazy IκB (IKKβ) fosforyluje inhibitor IκBα,
który dzięki temu ulega degradacji i uwalnia NF-κB, co pozwala na translokację NF-κB do jądra, gdzie może aktywować transkrypcję genów,
których produkty związane są ze stanem zapalnym oraz HIF (geny zaangażowane w ochronę komórki i homeostazę nie zostały pokazane). PHD
i FIH regulują aktywację NF-κB, kontrolując aktywność IKKβ.

HIF a detekcja stężeń tlenu
Przystosowanie komórek do niedotlenienia opiera się na
działaniu czynnika transkrypcji HIF, który jest nieaktywny w warunkach wystarczającej dostępności tlenu, ale
ulega aktywacji w warunkach niedotlenienia (ryc. 2)
[1,17]. Katalizowana przez PHD, zależna od tlenu, hydroksylacja reszt proliny w HIF-1α lub HIF-2α w heterodimerze HIF tworzy miejsce wiązania dla produktu
genu von Hippla-Lindaua (VHL), będącego składnikiem kompleksu ligazy ubikwityny E3. Wiązanie produktu genu VHL do HIF-1α (lub HIF-2α) prowadzi
do zniszczenia podjednostki w proteasomach [18]. Po14
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nadto hydroksylacja reszt asparaginowych w HIF-1α
(lub HIF-2α) przez czynnik hamujący HIF – zależna
od tlenu hydroksylaza reszt asparaginowych – ogranicza
aktywność transkrypcyjną HIF [19]. Czynność obu
hydroksylaz (PHD i hamującej czynnik HIF) zależy
od stężenia tlenu [1,17]. Wykazano, że mutacje linii
zarodkowej w genie PHD2 związane są z rodzinną erytrocytozą oraz zespołem rodzinnej erytrocytozy z nerwiakiem przyzwojowym [20]. Obecność inaktywujących
mutacji w obu kopiach genu VHL prowadzi do choroby
Von Hippla-Lindaua (charakteryzującej się występowaniem hemangioblastoma, raków jasnokomórkowych nerek i guzów chromochłonnych) [18].
www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie
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RYCINA 3. Wpływ niedotlenienia na wrodzoną i nabytą odpowiedź immunologiczną.
Na schemacie nabłonek (po lewej) ulega przerwaniu przez inwazyjne działanie patogenów, co prowadzi do uszkodzenia tkanki. Wynikiem jest
uruchomienie odpowiedzi odpornościowej z udziałem komórek zaangażowanych w odpowiedź wrodzoną jako mechanizmu obrony gospodarza,
który ulega nasileniu przez rekrutowane do miejsca zakażenia uczestniczące w tym mechanizmie obronnym komórki. Ogólnie niedotlenienie
wzmaga aktywność komórek odporności wrodzonej, jednocześnie hamując odpowiedź adaptacyjną (nabytą), częściowo przez promocję
różnicowania limfocytów T regulatorowych oraz hamowanie czynności limfocytów pomocniczych T CD4+ (Th) i cytotoksycznych CD8+
oraz polaryzacji ku limfocytom Th typu 1 (Th1). Hamując odpowiedź adaptacyjną, niedotlenienie zapobiega nadmiernej aktywacji układu
odpornościowego, co mogłoby prowadzić do zniszczenia nie tylko organizmu inwazyjnego, ale także tkanek gospodarza.

HIF może być aktywowany w warunkach prawidłowego natlenienia, co pozwala na inicjację odpowiedzi zapalnej zanim dojdzie do niedotlenienia tkanek. Przykład
stanowi wzrost transkrypcji HIF-1α w odpowiedzi na
obecność bakteryjnych polisacharydów [21] oraz stabilizacja HIF-1α w sytuacji, gdy wolne rodniki tlenowe
i zredukowane jony żelaza komórkowego hamują hydroksylazę reszt proliny [22,23].
Fenotyp myszy z niedoborem HIF-1α różni się od fenotypu myszy z niedoborem HIF-2α, co wskazuje, że te elementy czynnika transkrypcji HIF działają na różne geny
docelowe [24]. W pewnych postaciach rodzinnej erytrocytozy gen HIF2A zawiera mutację typu nabycia funkcji, która prawdopodobnie prowadzi do stabilizacji białka
HIF-2α w warunkach prawidłowego natlenienia [25].
www.podyplomie.pl/kardiologiapodyplomie

Przekazywanie sygnałów w warunkach
niedotlenienia i NF-κB
Białka należące do rodziny czynników transkrypcji obejmującej jądrowy czynnik κB (NF-κB) regulują przebieg
zapalenia oraz sterują odpowiedzią układu immunologicznego i homeostazą tkankową [26-28]. Białka należące do tej rodziny oddziałują z elementami szlaku
PHD-HIF, łącząc procesy zapalne z niedotlenieniem
(ryc. 2) [29]. Badania z wykorzystaniem mysiego modelu
zapalnej choroby jelit wskazują, że PHD pełni rolę
regulatora antyapoptotycznego działania NF-κB w zapaleniu jelit [30,31]. W niedotlenieniu związanym z niedokrwieniem – reperfuzją – jelit dochodzi do aktywacji
NF-κB w komórkach nabłonka jelita cienkiego, co proLipiec 2011 • Tom 10 Nr 7 
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wadzi do nasilenia produkcji czynnika martwicy nowotworów � (TNF-α), cytokiny prozapalnej, ale jednocześnie ogranicza apoptozę komórek nabłonka jelit [32].
Dodatkowe oddziaływania między niedotlenieniem a stanem zapalnym obserwuje się w kompleksie kinazy IκB,
regulatorowym składniku NF-κB (ryc. 2) [30], oraz w regulacji transkrypcji HIF-1α przez NF-κB, przed i w trakcie reakcji zapalnej [33,34]. Niedotlenienie nasila
przekazywanie sygnału przez szlak NF-κB, zwiększając
ekspresję i przekazywanie sygnałów przez TLR, co prowadzi do nasilenia produkcji czynników przeciwbakteryjnych, stymuluje fagocytozę, rekrutację leukocytów
i odpowiedź adaptacyjną (nabytą) [35].

aktywności przeciwbakteryjnej, w czym pośredniczą Th1
na drodze zwiększenia produkcji interleukiny 10 i obniżenia stężeń interferonu γ [43]. HIF wpływa także na regulatorowe limfocyty T [44], wyspecjalizowaną podgrupę
hamujących limfocytów T [45]. Szlaki przekazywania sygnałów indukowane niedotlenieniem stymulują różnicowanie i proliferację regulatorowych limfocytów T oraz
prowadzą do wzrostu zewnątrzkomórkowych stężeń adenozyny [46], co chroni tkanki dzięki ograniczaniu efektorowych działań limfocytów T [47].

Szlak przekazywania sygnałów związany
z niedotlenieniem a odporność
wrodzona

Aktywacja szlaku PHD-HIF sprzyja ustąpieniu zapalenia błony śluzowej u myszy [48]. Indukowane niedotlenieniem zmiany w ekspresji genów komórek nabłonka
pomagają w promocji czynności błony śluzowej (np.
aktywując tzw. trójlistny czynnik jelitowy, intestinal
trefoil factor) [49] lub w zwiększaniu produkcji przez nabłonek cząsteczek przeciwzapalnych, takich jak adenozyna [50]. Taka odpowiedź adaptacyjna na niedotlenienie
jest aktywowana w stanie zapalnym błony śluzowej,
sprzyja ustępowaniu zapalnych chorób jelit [14,51-53]
czy ostrego uszkodzenia płuc [5,6,54-56]. U myszy z delecją HIF-1α w komórkach nabłonka jelita cienkiego
w porównaniu z myszami z nienaruszonym genem dla
HIF-1α dochodzi do cięższego zapalenia jelita po ekspozycji na kwas benzenosulfonowy. Z kolei u myszy
z zapalną chorobą jelit i zwiększonym stężeniem HIF
wywołanym niedoborem produktu genu VHL w porównaniu ze zwierzętami z grupy kontrolnej obserwowano
ograniczenie utraty masy ciała, zmniejszenie aktywności choroby oraz zmian zapalnych w jelitach [14]. U myszy z zapaleniem jelita indukowanym chemicznie –
podaniem siarczanu dekstranu, leczenie związkami farmakologicznymi wzmagającymi stabilizację HIF ogranicza stany zapalne w jelicie cienkim [51,52].
W badaniach wykazano, że niedotlenienie nasila enzymatyczną konwersję nukleotydów prekursorowych,
takich jak ATP, adenozynodifosforan czy AMP, do adenozyny [7,59], co prowadzi do wzrostu w środowisku zewnątrzkomórkowym stężenia adenozyny, cząsteczki
o działaniu przeciwzapalnym, zaangażowanej w ograniczanie wrodzonej odpowiedzi układu immunologicznego [54,60]. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu
w genie dla CD39, enzymu wymagającego pozakomórkowej produkcji adenozyny, wiąże się z małymi stężeniami CD39 [61]. W badaniu porównawczym ten wariant
genetyczny stwierdzano u pacjentów z chorobą Crohna
częściej niż u osób zdrowych [61].
HIF stymuluje zewnątrzkomórkową produkcję adenozyny [62,63] i hamuje jej pobieranie przez komórki
i jej metabolizm wewnątrz komórek [64,65]. HIF wzmaga także przekazywanie sygnałów za pośrednictwem

Początkowa obrona przed patogenami polega na aktywacji
neutrofili, makrofagów, komórek tucznych oraz komórek
NK. Te elementy wrodzonej odpowiedzi układu immunologicznego mogą szybko usuwać patogeny i przekazywać
sygnały wzmacniające odpowiedź nabytą. Komórki szpikopochodne dysponują mechanizmami zależnymi od HIF,
które pozwalają im na funkcjonowanie w mikrośrodowiskach niedotlenienia [36]. Fagocyty pozbawione HIF-1α
nie mogą skutecznie eliminować bakterii, ale przyczyniają się do powstawania zmian wrzodziejących [36,37].
HIF-1α reguluje wiele funkcji komórek wywodzących
się ze szpiku (ryc. 3) [38]. Umożliwia m.in. wytwarzanie
ATP w tkankach objętych zapaleniem, z niedoborami
tlenu, pośrednio stymulując agregację, przemieszczanie
się, inwazyjność i aktywność tych komórek skierowaną
przeciwko bakteriom [36,37]. HIF-1α wydłuża także
długość życia neutrofilów w warunkach niedotlenienia,
hamując apoptozę [39]. W chorobie von Hippla-Landaua
apoptoza neutrofilów jest ograniczona, a komórki te
wykazują nasiloną fagocytozę bakterii w warunkach prawidłowego utlenienia, prawdopodobnie dzięki nieskutecznej degradacji HIF-1α [40].

Niedotlenienie a odpowiedź adaptacyjna
HIF-1α wpływa także na przebieg odpowiedzi nabytej
[41]. U myszy, których limfocyty nie wytwarzają HIF-1α,
stężenie przeciwciał przeciwko dwuniciowemu DNA oraz
stężenie czynnika reumatoidalnego w surowicy jest podwyższone, stwierdza się u nich ponadto białkomocz oraz
złogi IgG i IgM w nerkach [42]. Wzrost produkcji HIF-1α
w limfocytach T indukuje przesunięcie równowagi
z fenotypu limfocytów pomocniczych T typu 1 (Th1),
związanego z nasileniem funkcji makrofagów i cytotoksycznych limfocytów T, do fenotypu limfocytów pomocniczych T typu 2 (Th2), co prowadzi do zahamowania
16
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Odpowiedź nabłonka na zapalenie
z niedotlenienia
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RYCINA 4. Związek między niedotlenieniem a zapaleniem w nowotworach – schemat.
W komórkach guza onkogeny, sygnały zapalne (przekazywane za pośrednictwem receptorów toll-podobnych [TLR]) i niedotlenienie aktywują
jądrowy czynnik κB (NF-κB) oraz indukowany niedotlenieniem czynnik (HIF) 1α (nawzajem się aktywujące). Czynniki te indukują program ekspresji
genów prowadzący (za pośrednictwem uwalnianych cytokin i chemokin) do rekrutacji i aktywacji leukocytów, stymulacji angiogenezy,
powstawania nieprawidłowego unaczynienia i śródbłonka (za pośrednictwem uwalnianych sygnałów promujących angiogenezę), wzrostu
inwazyjności komórek rakowych, powstawania przerzutów, tranzycji nabłonek-mezenchyma (epithelial-to-mezenchymal transition, EMT),
wydłużenia przeżycia, nasilenia proliferacji oraz zmian w procesach metabolicznych. W leukocytach niedotlenienie prowadzi też do aktywacji
NF-κB i HIF-1α. Endogenne ligandy uwalniane z martwiczych komórek nowotworowych aktywują TLR położone wcześniej na szlaku sygnałowym
NF-κB i HIF-1α, a HIF-1α reguluje ekspresję TLR. Uruchomiony w wyniku tych procesów profil ekspresji genów prowadzi do produkcji cytokin oraz
sygnałów angiogennych i zmienia ich fenotyp polaryzacyjny. Naczynia guza, których komórki zawierają dwa allele domeny 2 hydrolazy reszt
prolinowych (prolyl hydrolase domain 2, PHD2) mają nieprawidłowy śródbłonek, są niedostatecznie perfundowane i prowadzą do niedotlenienia
guza, co nasila inwazyjność komórek nowotworowych i może prowadzić do powstawania przerzutów. W naczyniach guza bez jednego allelu
PHD2 stężenie HIF-2α jest z kolei zwiększone, co prowadzi do wzrostu ekspresji czynników ograniczających powstawanie zaburzeń śródbłonka
w guzie. Wynikiem jest poprawa perfuzji naczyń krwionośnych guza oraz natlenienia i, w konsekwencji, ograniczenie powstawania przerzutów.
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receptorów, zwiększając ekspresję receptorów dla adenozyny na powierzchni komórek [63,66,67]. Działanie to
ogranicza odpowiedź układu odpornościowego, przepuszczalność naczyń oraz gromadzenie neutrofili w niedotlenieniu mięśnia sercowego, nerek, wątroby czy jelita
cienkiego oraz w ostrym uszkodzeniu płuc [50,56,68,69].
Zależna od HIF indukcja szlaku sygnałowego z udziałem netryny 1 w nabłonku zakłóca migrację komórek zapalnych do niedotlenionych narządów, wzmagając
zewnątrzkomórkowe przekazywanie sygnałów za pośrednictwem adenozyny [5]. Inne badania wykazały, że HIF
osłabia także zapalenie nabłonka, indukując czynnik
przyspieszający rozpad (usuwający neutrofile z nabłonka) [70] i ekspresję genów zaangażowanych w działanie
bariery ochronnej w doświadczalnym modelu zapalenia
jelita grubego lub niedotlenienia [14,49].

Zakażenia

Nowotwór
Stężenie tlenu w guzach litych często jest mniejsze niż
w tkankach zdrowych [71]. W guzach litych stężenia
HIF-1α i HIF-2α są zwiększone, co koreluje z częstością
zgonów w chorobach nowotworowych [71]. Podwyższone stężenia HIF-1α i HIF-2α w bioptatach z guzów gruczołu krokowego związane są z niepomyślnymi
wynikami leczenia [72]. Niedotlenienie w guzach litych
prowadzi do stabilizacji HIF na drodze zależnego od niedotlenienia hamowania PHD. Podobnie onkogeny lub
utrata funkcji przez geny-supresory nowotworu prowadzą do stabilizacji HIF, co ma miejsce w przypadku
genu- supresora nowotworu VHL. W chorobie von Hippla-Lindaua inaktywujące mutacje w komórkach linii
zarodkowej zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju raka jasnokomórkowego nerek i innych typów guzów [73].
Szlaki procesów związanych z niedotlenieniem i zapaleniem mają kilka wspólnych punktów w procesach nowotworzenia (ryc. 4). Aktywacja HIF w niedotlenionym
guzie lub w komórkach zrębu w obrębie guza nasila jego
waskularyzację [24,74]. Nasilenie procesów prowadzących do wytwarzania sieci naczyniowej zmienia charakterystykę morfologiczną naczyń guza oraz wyściełającego
je śródbłonka, co prowadzi do zaburzeń w dostarczaniu
tlenu [75]. Komórki zapalne przyczyniają się także do zaburzeń w naczyniach krwionośnych guza, uwalniając
czynnik wzrostu śródbłonka (vascular endothelial
growth factor, VEGF).
U myszy delecja jednego allelu PHD2 zmniejsza przepuszczalność naczyń krwionośnych guza oraz ogranicza
zaburzenia w budowie naczyń, jednocześnie polepszając
architekturę sieci naczyniowej guza (tzw. normalizacja
naczyniowa, definiowana jako wyraźniej zaznaczone granice i punkty rozgałęzień naczyń guza) [76] oraz jego natlenienie [77]. Zmiana ta jest związana z ograniczeniem
inwazyjności komórek guza i ryzyka powstawania prze-
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rzutów [77]. Odkrycie to wskazuje, że komórki śródbłonka wykorzystują PHD do detekcji i korekty zaburzeń
równowagi w dostarczaniu tlenu. Leki skierowane przeciwko PHD mogą stanowić nowe narzędzie do walki
w leczeniu raka, ponieważ poprawiają architekturę
i funkcjonowanie naczyń guza [78].
Dane doświadczalne wskazują, że zahamowanie HIF
w objętym stanem zapalnym rdzeniu guza osłabia rozwój i unaczynienie guzów, zwiększając ich wrażliwość na
radioterapię [79]. Z kolei zahamowanie PHD i stabilizacja HIF w sieci naczyniowej guza mogą odgrywać ważną
rolę w leczeniu, jeśli odkryte zostaną metody selektywnego, bezpośredniego dostarczania inhibitorów PHD
do sieci naczyń guza oraz inhibitorów HIF do niedotlenionego rdzenia.
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Do stabilizacji HIF i indukcji ekspresji zależnych od
HIF genów dochodzi w trakcie zakażeń patogenami. Na
przykład zakażenie Bartonella henselae – czynnikiem zakaźnym wywołującym bakteryjną angiomatozę (naczyniakowatość bakteryjną) – związane jest ze stabilizacją
HIF-1α i transkrypcją genów zwykle ulegających transkrypcji w warunkach niedotlenienia [16]. W zakażonych
komórkach zmiany w zużyciu tlenu, podobnie jak
niedotlenienie i zmniejszenie stężenia ATP, korelują ze
stabilizacją HIF oraz uwalnianiem czynników angiogennych w bakteryjnej angiomatozie [16]. Stabilizacja HIF
podczas zakażeń może następować niezależnie od tlenu
[80]. Na przykład w warunkach prawidłowego natlenienia pobieranie żelaza przez bakterie ogranicza aktywność
PHD, stabilizuje HIF-1α i indukuje ekspresję genów docelowych dla HIF [81-83]. Stabilizację HIF-1α stwierdzono w bioptatach wątroby pacjentów z przewlekłym
zapaleniem wątroby typu C [84] i w bioptatach skóry
chorych z zakażeniem wywołanym Staphylococcus aureus,
wirusem ospy wietrznej i półpaśca, ludzkim wirusem
opryszczki typu 8 czy Candida albicans [85].
Patogeny mogą wykorzystać szlak HIF gospodarza dla
własnych korzyści. Pseudomonas aeruginosa gwałtownie inaktywuje adenozynę produkowaną przez komórki gospodarza w szlaku zależnym od HIF, pozbawiając w ten
sposób komórki nabłonka gospodarza czynnego zewnątrzkomórkowego szlaku przekazywania sygnałów za pośrednictwem adenozyny, warunkującego czynność bariery
jelitowej podczas zapalenia i niedotlenienia [62,86-88].
Podczas zakażenia Streptococcus z grupy A lub P. aeruginosa HIF-1α w komórkach układu odpornościowego
indukuje stan zapalny, co pomaga w eliminacji patogenu. U myszy pozbawionych HIF-1α aktywność przeciwbakteryjna jest osłabiona w komórkach pochodzenia
szpikowego, a układowe rozprzestrzenienie się zakażenia na organizm nie może być opanowane [37].
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Podsumowanie
Niedotlenienie i stan zapalny są ze sobą powiązane na
poziomie molekularnym, komórkowym i klinicznym.
Mechanizmy detekcji tlenu oraz szlaki przekazywania
sygnałów związane z niedotlenieniem stanowią potencjalne cele terapeutyczne dla leczenia chorób zapalnych.
Wartość wyboru takich celów mogłaby zostać poddana
ocenie u chorych z ostrym uszkodzeniem płuc, niedokrwieniem mięśnia sercowego, chorobami zapalnymi jelit czy nowotworami. Skierowanie leczenia na szlaki
przekazywania sygnałów zależne od niedotlenienia może też pomóc w ograniczeniu niewydolności narządowej
wynikającej z niedokrwienia u chorych poddanych dużym zabiegom chirurgicznym lub ograniczyć zapalenie
będące wynikiem niedotlenienia przeszczepów po przeszczepieniach narządów.
Wypełnione przez autorów formularze dotyczące potencjalnych konfliktów
interesów są dostępne razem z pełnym tekstem niniejszego artykułu na stronie
internetowej NEJM.org.
From The New England Journal of Medicine 2011; 364: 656-665. Translated and
reprinted in its entirety with permission of the Massachusetts Medical Society.
Copyright © 2011 Massachusetts Medical Society. All Rights Reserved.
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H I P O K S J A I Z A PA L E N I E , C Z Y L I S Z A C H I M AT

Systematyczny przegląd aktualnej wiedzy na temat powiązań patofizjologicznych hipoksji i stanu zapalnego
został przedstawiony w prezentowanym artykule autorstwa dwóch wybitnych ekspertów w dziedzinie hipoksji [1].
Profesor Holger K. Eltzschig jest kierownikiem
wiodącego ośrodka naukowego, Center of Hypoxia and
Inflammation Research (CHaIR) Uniwersytetu Colorado, którego projekty naukowe skupiają się na
wewnętrznych procesach przeciwzapalnych oraz mechanizmach adaptacji do hipoksji. Peter Carmeliet jest
natomiast dyrektorem Vesalius Research Center Uniwersytetu w Leuven, którego główne kierunki badań
naukowych obejmują procesy angiogenezy.
Hipoksja to zmniejszona podaż tlenu do tkanek,
uwarunkowana kilkoma przyczynami, wśród których
wymienia się przede wszystkim: obniżenie ciśnienia
parcjalnego tlenu w powietrzu wdychanym (hipoksja
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hipobaryczna, inaczej wysokogórska), obniżenie
prężności tlenu we krwi tętniczej (hipoksja hipoksemiczna), zmniejszenie ilości biologicznie czynnej hemoglobiny (hipoksja wtórna do niedokrwistości),
obniżenie przepływu krwi (hipoksja hipokinetyczna),
inaktywację niektórych szlaków enzymatycznych wewnątrzkomórkowych wskutek zatrucia cyjankami (hipoksja toksyczna) [2,3].
Główny autor jest praktykującym anestezjologiem,
więc w przedstawianym artykule nie zabrakło implikacji klinicznych związku między niedotlenieniem a stanem zapalnym. Podkreślono fakt, że z jednej strony
tkanki objęte procesem zapalnym są często niedotlenione, a z drugiej strony stan zapalny może być indukowany przez niedokrwienie. Tworzy się błędne koło.
Wśród stanów klinicznych charakteryzujących się niedotlenieniem tkanek prowadzącym do zmian zapalnych wymienienia się obrzęk płuc, nowotwory złośliwe
i przeszczepienia narządów. Natomiast chorobami
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o podłożu zapalnym prowadzącymi do hipoksji są ostre
uszkodzenie płuc, nieswoiste choroby zapalne jelit i zakażenia o etiologii bakteryjnej.
Kluczowym elementem dla zrozumienia zależności
między niedotlenieniem a stanem zapalnym, jak również między niedotlenieniem a angiogenezą, jest poznanie roli czynnika transkrypcji indukowanego
niedotlenieniem – podjednostki 1 (hypoxia-inducible
transcription factor, HIF-1). HIF-1 należy do czynników transkrypcyjnych i jego głównym zadaniem jest
indukcja genów dla czynników wzrostu, biorących
udział m.in. w procesach angiogenezy [4-6], oraz innych genów wrażliwych na hipoksję, w tym kodujących enzymy glikolityczne czy erytropoetynę [7].
Wspomniany proces angiogenezy w powiązaniu
z hipoksją i zwiększoną ekspresją HIF-1 ma niekorzystne znaczenie w kontekście unaczynienia guzów
nowotworowych. Głównym regulatorem angiogenezy
jest naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka (vascular endothelial growth factor, VEGF). Najważniejszym
czynnikiem stymulującym produkcję VEGF jest małe
ciśnienie parcjalne tlenu [8]. Aczkolwiek ekspresja
VEGF jest zwiększona w rozsianych chorobach nowotworowych, przewlekłych stanach zapalnych i chorobach autoimmunologicznych [9]. Obecnie w ramach
terapii przeciwnowotworowej stosuje się przeciwciała
anty-VEGF, takie jak bewacyzumab, w celu zmniejszenia waskularyzacji guza nowotworowego.
Badacze przytaczają niezwykle interesujące obserwacje z zakresu mikrobiologii zakażeń bakteryjnych wskazujące, że transkrypcja czynnika HIF-1α wzrasta
również w odpowiedzi na obecność bakteryjnych epitopów. HIF-1 wpływa także na przekazywanie sygnałów
w szlaku jądrowego czynnika κB (NF-κB), nasilając odpowiedź immunologiczną organizmu w zakresie fagocytozy i produkcji cytokin przeciwzapalnych.
Autorzy prezentowanego artykułu nie poruszają jednak aspektów kardiologicznych zależności między hipoksją a procesem zapalnym. Tymczasem są to ważne
elementy procesów patologicznych zachodzących
w mięśniu sercowym i naczyniach wieńcowych. Warto chociażby nadmienić o powiązaniach między markerami dysfunkcji śródbłonka, procesu zapalnego
(fibrynogen, CRP) a angiogenezy (VEGF, trombospondyna) zaobserwowanych u pacjentów z niewydolnością
serca [10,11].
Ponadto dotychczas nie został wyjaśniony mechanizm molekularny indukcji BNP w niedokrwionym
miokardium. Jedną z proponowanych hipotez jest
wpływ hipoksji w komórkach mięśnia sercowego miokardium na zwiększenie produkcji i sekrecji BNP
w miocytach lewej komory w odpowiedzi na wzmożoną aktywność transkrypcyjną HIF-1 [12].
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Zaobserwowano również szybki wzrost ekspresji
HIF-1 w odpowiedzi na niedokrwienie mięśnia sercowego, co tłumaczone jest jako wyraz adaptacji kardiomiocytów na hipoksję na poziomie komórkowym.
Sugeruje się tym samym znaczenie HIF-1 jako markera ostrego uszkodzenia miokardium [13].
W licznych pracach wykazano podwyższone stężenia endogennej erytropoetyny w przypadku niewydolności serca [14] oraz we wczesnej fazie świeżego zawału
serca [15]. Natomiast w eksperymentalnej pracy badaczy japońskich wykazano zależność między ekspresją
VEGF, HIF-1 a erytropoetyny [16].
Ciekawy aspekt poruszany w artykule dotyczący zależności między hipoksją a procesem zapalnym na poziomie molekularnym i komórkowym należy rozważyć
jako mający potencjalnie implikacje praktyczne również w chorobach układu krążenia. Zważywszy na rolę procesów zapalnych w zakresie aterotrombozy oraz
znaczenia niedotlenienia, niewątpliwie powiązania te
można uznać za ważne w kontekście procesów destabilizacji blaszki miażdżycowej.
Podsumowując, artykuł prezentuje kalejdoskop mechanizmów wzajemnego wpływu hipoksji i zapalenia.
Biorąc pod uwagę ich znaczenie patofizjologiczne
w rozwoju i przebiegu wielu chorób, można użyć terminologii szachowej w odniesieniu do tych procesów –
szach i mat.
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N I E D O T L E N I E N I E I S T A N Z A PA L N Y – T A K Ż E
W K A R D I O LO G I I

Autorzy pracy Niedotlenienie a stan zapalny [1] przedstawiają rolę układu hydrolaz reszt proliny (PHD)
i czynnika transkrypcji indukowanego niedotlenieniem (HIF) jako łącznika między niedotlenieniem
a stanem zapalnym, podkreślając jego znaczenie przede
wszystkim w rozwoju nowotworów złośliwych i przewlekłych chorób zapalnych. Autorzy stwierdzają, że
badania – zwłaszcza w onkologii – dostarczają argumentów zarówno za korzystnym, jak i niekorzystnym
wpływem aktywacji HIF. Ostatnio układ PHD-HIF
jest także przedmiotem intensywnych badań w kardiologii, z których wyłania się podobny obraz.
Przy małym stężeniu tlenu dochodzi do nagromadzenia w komórce HIF-1α, który tworzy dimery
z HIF-1β i aktywuje wiele genów odpowiedzialnych za
adaptację komórki do hipoksji. Z kolei w warunkach
prawidłowego stężenia tlenu w komórce PHD hydroksyluje HIF-1α (ta reakcja enzymatyczna wymaga tlenu),
który jest następnie degradowany w proteasomach.
W ten sposób PHD jest wewnątrzkomórkowym czujnikiem tlenu regulującym aktywność HIF.
Jak można oczekiwać na podstawie powyższego schematu, w niedokrwionym mięśniu sercowym aktywność
PHD spada, co prowadzi do nagromadzenia HIF.
Wykazano, że myszy z genetycznie uwarunkowaną
inaktywacją PHD rozwijają ultrastrukturalne, histolo-
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giczne i czynnościowe zmiany przypominające kardiomiopatię niedokrwienną. Podobnie długotrwała ekspresja stabilnej odmiany HIF-1 w kardiomiocytach
także prowadzi do rozwoju kardiomiopatii niedokrwiennej [2]. Jeśli ta obserwacja potwierdzi się u ludzi, mogłoby to tłumaczyć postępującą utratę
kurczliwości w przewlekle niedokrwionych obszarach.
Być może przynajmniej część korzyści z rewaskularyzacji w takim kontekście da się wytłumaczyć odbudową aktywności PHD, co w konsekwencji zapobiega
przewlekłej nadmiernej aktywności HIF i jej szkodliwym działaniom.
Dlaczego przewlekła aktywacja HIF może być szkodliwa dla serca? Otóż HIF aktywuje wiele genów, co
skutkuje m.in. zaburzeniami metabolicznymi, niekontrolowaną angiogenezą i zwiększoną utratą mitochondriów. Być może jeden z tych czynników przyczynia
się do szkodliwej przewlekłej aktywacji HIF w sercu.
W innym modelu, po zawale u myszy z obniżoną aktywnością HIF-1α w leukocytach, stwierdzono mniejszy naciek leukocytarny w obszarze martwiczym po
zawale serca, co 4 tygodnie po zawale przekładało się
na lepszą funkcję lewej komory [3]. To pokazuje, że dla
serca szkodliwa może być także aktywacja HIF w innych tkankach.
Z drugiej strony natomiast wykazano, że HIF-1 odgrywa korzystną rolę w procesie hartowania niedokrwieniem, w którym krótkie, kilkuminutowe epizody
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niedokrwienia i reperfuzji poprzedzające długotrwałe
niedokrwienie w nie do końca poznanym mechanizmie
uodparniają serce na konsekwencje długotrwałego niedokrwienia lub reperfuzji. Wykazano, że w modelu mysim dochodzi do stabilizacji HIF-1α podczas krótkich
hartujących epizodów niedokrwienia, a zahamowanie
HIF-1α prowadzi do utraty efektu hartowania. Wreszcie inhibitor PHD, zwiększający stabilność HIF-1α,
podany przed niedokrwieniem i reperfuzją wywierał
korzystne działanie, m.in. zmniejszając obszar zawału
[4], naśladując w pełni efekty hartowania niedokrwieniem.
Z tych badań wyłania się następujący obraz: krótkotrwała aktywacja HIF może odgrywać korzystną rolę
w sercu, hartując je, natomiast przeciwnie, długotrwała aktywacja tego czynnika może działać niekorzystnie,
prowadząc do rozwoju niewydolności serca.
Artykuł redakcyjny i wspomniane wyżej prace z dziedziny kardiologii eksperymentalnej wskazują na ważną
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rolę, jaką odgrywa układ PHD-HIF w różnych chorobach. Dodatkowo pokazują, że musimy dogłębnie zrozumieć jego działanie przed podjęciem prób leczniczych,
obejmujących ingerencję w jego działanie u ludzi.
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