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Niewyjaśnione przyczyny
dominacji kobiet wśród chorych
na toczeń rumieniowaty
układowy: sugestie z badań
genetycznych nad cytokinami
Corinna E. Weckerle,1 Timothy B. Niewold2

STRESZCZENIE

Mimo najnowszych postępów na drodze do lepszego zrozumienia tocznia rumieniowatego
układowego (SLE), uderzający stosunek częstości zachorowań wśród kobiet i mężczyzn wynoszący 9:1 pozostaje zasadniczo niewyjaśniony. Ponadto, szczytowa zapadalność na SLE wśród
kobiet przypada na początek wieku reprodukcyjnego. Badania rzucające światło na potencjalne przyczyny różnic w zakresie płci i charakterystycznego początku choroby w wieku reprodukcyjnym mogą zasadniczo wzbogacić naszą wiedzę na temat patogenezy SLE. Postępy
na tym polu wzbogacą prawdopodobnie również immunologię rozrodu człowieka. Znaczenie
badań nad funkcją hormonów płciowych w układzie immunologicznym jest oczywiste. Wydaje
się jednak prawdopodobne, że do rozwoju SLE przyczynia się wiele innych genetycznych i immunologicznych różnic związanych z płcią. W tym przeglądzie skupiamy się na najnowszych
badaniach dotyczących skojarzonych z płcią różnic w zakresie szlaków cytokinowych oraz ich
podłoża genetycznego, mających związek z patogenezą SLE. Wydaje się zupełnie prawdopodobne, że wiele z tych związanych z płcią różnic wpływa na możliwości rozrodcze, co może
tłumaczyć utrwalenie się tych cech układu immunologicznego i obserwowaną dominację zachorowań na SLE wśród kobiet.
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Wprowadzenie
Toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus, SLE) jest przewlekłą zapalną chorobą autoimmunologiczną, występującą u około półtora miliona Amerykanów i pięciu milionów osób na całym świecie.1 Choroba może obejmować niemal wszystkie układy
objawiając się zmianami skórnymi, utratą włosów, bólami stawów, zapaleniem stawów, kłębuszkowym zapaleniem nerek, zapaleniem osierdzia, zapaleniem opłucnej, psychozą
i drgawkami. SLE jest prototypową chorobą autoimmunologiczną obejmującą niemal
wszystkie części układu immunologicznego, jednak cechy charakterystyczne tej choroby
stanowią autoimmunizacja humoralna z wytwarzaniem charakterystycznych autoprzeciwciał i zaburzeniami regulacji cytokin surowiczych. Choroba charakteryzuje się częstością
występowania u kobiet i mężczyzn w stosunku 9:1, a dominacja kobiet jest nawet większa
w szczytowym okresie rozrodczym.2-4 Szczyt zachorowań wśród kobiet przypada na okres
rozrodczy (20-30 r.ż.), natomiast u mężczyzn występuje w późnym wieku średnim (45-60 r.ż.).3,5
Duże różnice między płciami w zakresie zapadalności i wieku, na jaki przypada szczyt zachorowań na SLE, wiążą się z nadzieją na lepsze zrozumienie patogenezy tej choroby.
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W tym przeglądzie omawiamy niektóre współczesne
teorie na temat obserwowanego wzorca zapadalności
na SLE ze szczególnym naciskiem na wyniki badań genetycznych i nad ludzkimi cytokinami, w tym rolą interferonu α (INF-α) w łożysku,6 wpływem żeńskich
hormonów płciowych na ekspresję IFN-α i receptorów Toll-podobnych (TLR),7 płodowo-matczyny mikrochimeryzm,8 zaburzoną inaktywację chromosomu X lub efekt dawki chromosomu X9 oraz rolę genów
podatności na SLE, w tym locus MECP2/IRAK1
na chromosomie X oraz genetyczno-płciowy wpływ locus dla osteopontyny.10-14

INF-α� jako czynnik przyczynowy
w SLE
Wie le li nii do wo do wych wska zu je na ro lę INF-α� w patogenezie SLE. INF-α� jest pleotropowym interferonem typu I o potencjale przełamywania autoto le ran cji im mu no lo gicz nej przez ak ty wa cję
komórek prezentujących antygen po wychwycie własnego materiału.15 U wielu chorych na SLE stężenie
INF-α� w surowicy jest zwiększone i często koreluje
z aktywnością choroby.16,17 Uważa się, że rekombinowany ludzki INF-α�stosowany w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby i nowotworów złośli wych wy wo łu je u nie któ rych cho rych SLE de
no vo. 18 SLE in du ko wa ny INF-α�ustę pu je na ogół
po odstawieniu INF-α,19,20 co potwierdza koncepcję,
że jest on czynnikiem wywołującym. Uprzednio wyka za no, że stę że nie INF-α� w su ro wi cy 20% zdro wych krewnych pierwszego stopnia chorych na SLE
jest zwiększone w porównaniu z <5% zdrowych osób
niespokrewnionych.21 Stężenie INF-α�nie było zwiększone u współmałżonków chorych na SLE. Łącznie
te dane sugerują, że duże stężenie INF-α� jest wrodzo nym czyn ni kiem ry zy ka SLE.21 Po nad to ak tyw ność INF-α�w surowicy jest najwyższa w wieku odpo wia da ją cym szczy to wi za cho ro wań na SLE
za rów no u cho rych, jak i ich zdro wych krew nych
pierwszego stopnia.22 Duże stężenie INF-α�w rodzinach chorych na SLE jest cechą dziedziczoną w sposób złożony, co sugeruje dziedziczenie wielogenowe,
które nie zostało w pełni opisane. Rozpoczęto mapowanie genetyczne dużego stężenia INF-α� jako cechy
SLE i stwierdzono, że wiele wariantów genetycznych
sko ja rzo nych z po dat no ścią na SLE ma rów nież
związek ze zwiększonym stężeniem INF-α w surowicy, 23 w tym wa rian ty IR F5, 24 IR F7, 25 PTP N22 26
i OPN.27 Wykazaliśmy również, że skojarzony z chorobami autoimmunologicznymi wariant STAT4 modu lu je wra żli wość ko mó rek na sy gna li za cję za po śred nic twem INF-α. 28 Wy ni ki tych ba dań sta no wią
kolejne potwierdzenie hipotezy, że zaburzenie regu32

lacji szlaku INF-α jest głównym czynnikiem wywołującym SLE u człowieka.

INF-α�a łożysko
U ssaków łożyskowych klaster genów INF-α� podlega stałej dywersyfikacji i ekspansji.29 U ryb jest on kodowany
przez jeden tylko gen, natomiast u ssaków łożyskowych
doszło do rozległej duplikacji i dywersyfikacji genów interferonu typu I, co doprowadziło do powstania wielu
podtypów inteferonu I.29 Na klaster genów INF-α�u człowieka składa się przynajmniej 14 genów.29
Interferon działa przeciwwirusowo, antyproliferacyjnie i immunosupresyjnie, a wiele podtypów interferonu
typu I podlega ekspresji w ludzkim łożysku, doczesnej
i błonach płodowych.6,29 Trofektoderma naczelnych
w okresie okołoimplantacyjnym wytwarza interferon typu I.6 Wydaje się, że wpływa to na receptywność macicy
oraz powstawanie i rozwój łożyska przez ekspresję genów stymulowanych interferonem.6 Myszy pozbawione
zdolności sygnalizacji za pośrednictwem interferonu typu I zazwyczaj giną we wczesnych stadiach zarodkowych.29 Interferony wytwarzane przez łożysko hamują
proliferację limfocytów T i B, co sugeruje, że w zjawisku tolerancji matki wobec płodu częściowo może pośredniczyć interferon typu I.6 Prawdopodobnie interferony typu I odgrywają również rolę w ochronie płodu
przed zakażeniami wirusowymi i hamują ekspresję protoonkogenów.6 Łącznie wyniki tych badań sugerują,
że ekspresja interferonu I przez łożysko człowieka ma
działanie ochronne wobec zarodka i prawdopodobnie
bezpośredni wpływ na zdolność rozmnażania.6,30,31
Uwzględniając te ważne zadania INF-α w cyklu rozrodczym kobiety, prawdopodobne wydają się związane
z płcią różnice w regulacji INF-α.

Wpływ hormonów płciowych na INF-α
W niektórych mysich modelach SLE estrogen nasila autoimmunizację.32 W badaniach in vitro wykazano zwiększone wytwarzanie cytokin prozapalnych w ludzkich komórkach dendrytycznych eksponowanych na estrogen,33
choć – o ile nam wiadomo – nie wykazano istotnych różnic w zakresie wytwarzania INF-α�po stymulacji estrogenem.34 W układach mysich progesteron blokuje zachodzącą za pośrednictwem TLR7 wytwarzanie INF-α�przez
komórki dendrytyczne.35 U kobiet chorych na SLE
stwierdza się nieprawidłowo duże stężenie aktywnych
metabolitów estrogenu, przy równocześnie zbyt małym
stężeniu progesteronu.36,37 Dlatego u kobiet predysponowanych do SLE przez inne czynniki, małe stężenie progesteronu lub duże estrogenu może ułatwiać rozwój choroby lub zwiększać jej aktywność przez modulację szlaku
INF-α. Opisano liczne funkcje hormonów płciowych
D E R M AT O LO G I A P O DY P LO M I E • T O M 1 N R 3 2 0 1 0

www.podyplomie.pl/dermatologiapodyplomie

IMMUNODERMATOLOGIA

w innych aspektach układu immunologicznego, które nie
będą szerzej omawiane w tym artykule, ale zagadnienie
to było ostatnio przedmiotem szerokiej dyskusji.38,39

Związane z płcią różnice w zakresie
wytwarzania INF-α na szlaku
receptora Toll-podobnego
Endosomalne TLR, w tym TLR7, TLR8 i TLR9, są receptorami rozpoznającymi wzorce, które działając w prawidłowych warunkach immunologicznych, wykrywają
kwasy nukleinowe wirusów i w następstwie stymulują
wytwarzanie INF-α.40 Wiele dowodów przemawia
za tym, że w toczniu TLR mogą być aktywowane przez
kwasy nukleinowe kompleksów immunologicznych,41
przyczyniając się do zwiększenia stężenia INF-α� w surowicy, obserwowanego w tej chorobie. Co ciekawe,
u ludzi i mszy geny TLR7 i TLR8 są umiejscowione
na chromosomie X. W mysim modelu BXSB tocznia
stwierdzono, że element chromosomu Y nazwany yaa
istotnie pogarsza przebieg choroby.42 Jest to dziwne,
uwzględniając obserwowaną u ludzi dominację kobiet
wśród chorych na SLE. Charakterystyka elementu yaa
wskazuje, że w rzeczywistości jest to translokacja pseudoautosomalnego regionu chromosomu X, zawierającego gen TLR7, do chromosomu Y.43 Limfocyty B zawierające yaa wykazują nadmierną ekspresję duplikowanych
genów chromosomu X, w tym TLR7.43 Stwierdzono, że
ta nieskompensowana duplikacja genu TLR7 przyspiesza
rozwój choroby autoimmunologicznej przez zwiększenie
wytwarzania INF-α, aktywację makrofagów i wytwarzanie przeciwciał.44
U ludzi badania in vitro wykazały, że komórki jednojądrowe krwi obwodowej zdrowych kobiet wytwarzają
o wiele więcej INF-α�po stymulacji TLR7 niż komórki
jednojądrowe zdrowych mężczyzn.45 Dalsze badania nie
wykazały zaburzenia inaktywacji chromosomu X w regionie genu TLR7, które mogłoby tłumaczyć to zjawisko45
i jego przyczyna pozostaje nieznana. Znaczenie sygnalizacji za pośrednictwem TLR w SLE u człowieka potwierdzają liczne obserwacje, w tym opis przypadku chorej na SLE, u której doszło w późniejszym okresie
do rozwoju pospolitego zmiennego niedoboru odporności (CVID). W tym przypadku po wystąpieniu niedoborów immunologicznych doszło do remisji SLE.46 Kiedy
u chorej wystąpił CVID, przeciwciała przeciwko dwuniciowemu DNA stały się niewykrywalne, a proliferacja
i różnicowanie limfocytów B w odpowiedzi na agonistów
TLR7 i TLR8 były słabo wyrażone.46 Ten przypadek dostarcza interesującego przykładu znaczenia szlaku TLR
w chorobie u ludzi, ponieważ nabyte upośledzenie szlaku
TLR wywołane CVID wiązało się z kliniczną poprawą
w zakresie SLE. Jak dotąd nie wykazano, aby genetyczna
zmienność regionu TLR na chromosomie X odgrywała
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rolę w SLE u człowieka,47 ale nie wyklucza się takiej
możliwości.

Stężenie INF-α� w surowicy chorych
na SLE i u zdrowych członków ich
rodzin jest największe w wieku
reprodukcyjnym
Uwzględniając dane potwierdzające przyczynową rolę
INF-α�w rozwoju SLE u człowieka, badaliśmy stężenie
INF-α�w dużej kohorcie rodzin w kontekście wieku i płci
zarówno zdrowych, jak i chorych członków rodzin.22 Co
ciekawe, w grupach męskiej i żeńskiej, jak również
u zdrowych krewnych obu płci, występowała tendencja
do odwrotnej zależności między wiekiem a aktywnością
INF-α�w surowicy.22 Ogólny wzorzec większego stężenia
INF-α w surowicy młodszych osób był we wszystkich
grupach zbliżony, wydaje się jednak, że związek między
wiekiem a surowiczym stężeniem INF-α jest złożony
i nieuchwytny w prostej analizie korelacji.
Aby zbadać tę kwestię zastosowaliśmy analizę przesuwającego się okna (sliding window) w celu określenia,
w jakim zakresie wieku dochodzi do istotnego wzrostu
stężenia INF-α w surowicy.22 Ten algorytm do poszukiwania wzorca ujawnił istotnie zwiększoną aktywność
INF-α w wieku 12-22 lat wśród kobiet chorych na SLE
i w wieku 16-29 lat wśród chorych mężczyzn.22 U zdrowych krewnych pierwszego stopnia zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej, aktywność INF-α była znacznie
zmniejszona po 50 r.ż.22 Interesujące, że w kohorcie nie
stwierdzono większych różnic związanych z płcią, a duże różnice występowały między poszczególnymi grupami wiekowymi. Zakres wieku, na który przypadało największe stężenie INF-α w surowicy chorych na SLE,
odpowiadał zakresowi wieku, na który przypada szczyt
zachorowań na SLE dla obu płci (rycina). Te dane
wskazują, że we wstępnej fazie SLE u człowieka stężenie INF-α w surowicy jest duże i przemawiają za interesującą koncepcją, że wpływ INF-α na rozmnażanie
przyczynia się do obserwowanego wzorca zapadalności
na SLE.

Mikrochimeryzm w czasie ciąży
Mikrochimeryzm w czasie ciąży może obejmować zarówno przeniesienie komórek z krążenia matki do płodu,
jak i z krążenia płodu do organizmu matki. Uważa się, że
płodowo-matczyny ruch komórek ma udział w rozwoju
twardziny,48 innej dominującej wśród kobiet choroby autoimmunologicznej. Twardzina układowa występuje
u kobiet w okresie rozrodczym i późniejszym, a długie
utrzymywanie się komórek płodowych w krążeniu uważane jest za jeden z czynników patogenetycznych,49 choć
jego bezpośredniej roli w patogenezie twardziny układo33
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Rycina. Stężenie INF-α� i wiek w chwili zachorowania na SLE.
Średnie, odpowiadające wiekowi stężenia INF-α w surowicy dużej kohorty chorych na SLE podzielonej według płci.22 Powyżej zaprezentowano
dane dotyczące swoistego dla płci i wieku występowania SLE z innego dużego badania populacyjnego.5 Stężenia INF-α w surowicy wydają
się korelować z wiekiem w chwili zachorowania, ponieważ zakresy wieku odpowiadające wyższym stężeniom INF-α korespondują
z zakresami wieku odpowiadającymi częstszemu występowaniu SLE. Ponadto, w surowicach u mężczyzn w porównaniu z kobietami
występuje przesunięcie w czasie zarówno w odniesieniu do początku choroby, jak i szczytowego stężenia INF-α. Krzywe reprezentujące
średnie stężenie INF-α w surowicy chorych na SLE przedstawiono w celu przybliżenia wzorca obserwowanego w badaniu,22 a słupki
na wykresie reprezentują liczbę przypadków SLE odpowiadającą grupie wiekowej na osi Y w badaniu Lopeza i wsp.5

wej nie ustalono. Opisano przypadek chorej na toczeń,
która urodziła dwoje dzieci płci męskiej i zmarła z powodu powikłań SLE. W narządach i tkankach objętych
procesem chorobowym wykryto komórki męskie.50 Męskich komórek nie znaleziono w zdrowych narządach.
To nasuwa przypuszczenie, że komórki płodu odgrywają
rolę w patogenezie SLE. Choroba autoimmunologiczna
może jednak wystąpić również u dzieci, mężczyzn i kobiet, które nigdy nie rodziły, a w większych badaniach kohortowych nie stwierdzono jednoznacznie, czy płodowo-matczyne komórki chimeryczne odgrywają rolę
patogenetyczną w SLE.51
Chimeryzm matczyny występuje w młodzieńczych
idiopatycznych miopatiach zapalnych, młodzieńczym zapaleniu skórno-mięśniowym i toczniu noworodków.52-54
Te choroby łączy z SLE wiele podobieństw, w tym swoiste autoprzeciwciała oraz częste zwiększenie stężenia
INF-α w surowicy.55-57 Badanie z udziałem mężczyzn
chorych na SLE wykazało przetrwały mikrochimeryzm
matczyny, udokumentowany wizualizacją komórek zawierających dwa chromosomy X.49 W badaniu z udziałem mężczyzn chorych na SLE oraz ich matek dwustronna zgodność HLA klasy II była istotnie zwiększona
w porównaniu ze zdrowymi mężczyznami i ich matkami8 co sugeruje, że mikrochimeryzm matczyny może być
34

w tych warunkach ułatwiony, a zwiększona częstość występowania w rodzinach osób chorych na SLE implikuje,
że ta kompatybilność HLA prowadzi do zwiększenia ryzyka SLE. Podobnie, jak w przypadku chimeryzmu płodowo-matczynego, rzeczywista rola patogenetyczna matczynych komórek chimerycznych w SLE nie została
określona.58

Efekt dawki chromosomu X
Całkowita monosomia X lub zespół Turnera (45, X0)
wiążą się ze zwiększonym ryzykiem niektórych chorób
autoimmunologicznych, w tym autoimmunologicznych
chorób tarczycy, nieswoistego zapalenia jelit i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.59 Częstsze występowanie zarówno częściowej delecji chromosomu X,
jak i całkowitej monosomii X opisywano w innych chorobach autoimmunologicznych, takich jak twardzina układowa, autoimmunologiczne choroby tarczycy i pierwotna żółciowa marskość wątroby, co częściowo może
tłumaczyć dominację kobiet wśród chorych na te choroby.60 Nie wykazano jednak częstszego występowania monosomii X u kobiet chorych na SLE,61 a doniesienia
na temat współwystępowania zespołu Turnera i SLE są
niezwykle rzadkie.62
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Opisane są natomiast przypadki SLE u chorych
na zespół Klinefeltera (47, XXY).63 Ci chorzy mężczyźni
mają nieskompensowany drugi chromosom X. Zespół
Klinefeltera występuje 14 razy częściej u mężczyzn chorych na SLE niż u zdrowych z grupy kontrolnej.63 I choć u mężczyzn o genotypie 46, XY ryzyko rozwoju SLE jest około 10 razy mniejsze niż u kobiet
o genotypie 46, XX, to mężczyzn z zespołem Klinefeltera
cechuje ryzyko rozwoju SLE zbliżone do kobiet o genotypie 46, XX.63 Łącznie dane te sugerują wpływ efektu
dawki chromosomu X na podatność na SLE: dwa chromosomy X zwiększają ryzyko SLE, natomiast jeden
chromosom X niesie niższe ryzyko SLE. Chagnon i wsp.
opisali przypadek chorego chłopca o genotypie XX z ciężkimi objawami SLE przed okresem pokwitania, u którego stwierdzono częściową translokację chromosomu Y
na jeden chromosom X.9 Co ciekawe, poza translokacją
chromosomu Y, u tego chorego występowała duplikacja
regionu pseudoautosomalnego chromosomu X na tym
samym chromosomie, powodująca trisomię 12 genów
w tym regionie. Dwa z tych 12 genów, IL3RA i CD99,
pełnią funkcje w układzie immunologicznym, a stężenie
CD99 w krążeniu chorego było wyższe niż w zdrowej
grupie kontrolnej,9 co sugeruje potencjalną rolę CD99
i tego pseudoautosomalnego regionu chromosomu X
w patogenezie SLE.

Przesunięta inaktywacja
chromosomu X
U kobiet kompensacja dawki chromosomu X osiągana jest
przez jego inaktywację, obejmującą rozległą metylację
DNA, i kondensację powodującą, że większość genów
na inaktywowanym chromosomie nie podlega ekspresji.
Chromosom, który ma być inaktywowany, wybierany jest
losowo podczas prawidłowego rozwoju i stąd w danej komórce inaktywowany może być zarówno chromosom X pochodzący od ojca, jak i od matki. Na ogół proporcja inaktywowanych chromosomów X matczynych
do ojcowskich jest w danej komórce lub typie tkanki zbliżona. Przesunięta inaktywacja chromosomu X powoduje, że
w danej tkance występuje preferencja do inaktywacji jednego z chromosomów X, co prowadzi do odchylenia w ekspresji genów w stronę alleli chromosomów matczynych albo ojcowskich. Dlatego jeśli jeden chromosom zawiera
geny podatności na SLE i ten chromosom ulegnie preferencyjnej ekspresji, to przesunięta inaktywacja chromosomu X mogłaby potencjalnie predysponować do rozwoju
choroby autoimmunologicznej. Choć przesuniętą inaktywację chromosomu X obserwowano w twardzinie układowej i autoimmunologicznych chorobach tarczycy,64,65 to
badania zarówno nad modelami mysimi, jak i ludzkimi
jednojądrowymi komórkami krwi obwodowej nie wykazały przesunięcia inaktywacji chromosomu X w SLE.66,67
T O M 1 N R 3 2 0 1 0 • D E R M AT O LO G I A P O DY P LO M I E

www.podyplomie.pl/dermatologiapodyplomie

Związki genetyczne MECP2/IRAKI
Gen białka 2 wiążącego metylo-CpG (MECP2) jest zlokalizowany na chromosomie X (Xq28), a jego produkt hamuje transkrypcję poszczególnych genów, kiedy ulegają
metylacji. Co ciekawe, w SLE geny podatne na metylację
podlegają na ogół nadmiernej ekspresji.68 Genetyczną
zmienność locus MECP2 powiązano ostatnio z podatnością na SLE w wielu liniach rodowodowych10 i choć nie
zidentyfikowano jeszcze wariantu przyczynowego, możliwe, że wariant MECP2, będący mutacją utraty funkcji,
odpowiada za to skojarzenie. Warianty MECP2, związane z podatnością na SLE, pozostają w znacznym niezrównoważeniu sprzężeń z sąsiadującym genem o znaczeniu dla układu immunologicznego, kinazy 1
skojarzonej z receptorem dla interleukiny 1 (IRAK1).
Związek między wariantami IRAK1 a SLE wykazano
ostatnio również w SLE o wczesnym i późnym początku
i w różnych liniach rodowodowych.11 W mysim modelu
SLE niedobór IRAK1 prowadzi do braku autoprzeciwciał, ograniczenia aktywacji limfocytów, bez zmian
w nerkach.11 Nie jest jasne czy jedno, czy oba te loci
na chromosomie X zawierają warianty zwiększające ryzyko SLE u ludzi, ale wyniki badań nad tymi związkami
stanowią precedens bezpośredniego udziału zmienności
genetycznej chromosomu X w podatności na SLE.

Genetyczno-płciowe interakcje
osteopontyny
Wiadomo, że osteopontyna (SPP1) odgrywa ważną rolę
w biologii tkanki kostnej i wykazano również, że reguluje
zapalenie i immunizację. Osteopontyna 1 nasila odpowiedź prozapalną limfocytów Th1 i hamuje odpowiedź
limfocytów Th2. W modelach mysich odgrywa również
istotną rolę w wytwarzaniu INF-α przez obwodowe komórki dendrytyczne na skutek wiązania TLR9.69 Stwierdzono nadmierną ekspresję osteopontyny w materiale
pobranym metodą biopsji ze zmienionych zapalnie tkanek od chorych na SLE i inne choroby autoimmunologiczne,70,71 co sugeruje jej znaczenie patogenetyczne.
Liczne badania nad potencjalnymi genami wykazały
związek między różnymi wariantami genu SPP1
a SLE.12-14 Co ciekawe, największe przeprowadzone dotychczas badanie genetyczne wykazało, że związek między wariantami genu osteopontyny a SLE występuje
głównie u mężczyzn, którzy stanowili około 10% badanych.14 Te wyniki są zaskakujące, ponieważ we wcześniejszych badaniach genetycznych, które dostarczyły
dowodów na istnienie takiego związku, nie dokonywano
podziału na mężczyzn i kobiety dla potrzeb analizy,
a proporcja obu płci była zbliżona.13
W nielicznych badaniach oceniano stężenie osteopontyny w surowicy chorych na SLE lub potencjalny wpływ
wariantów genetycznych osteopontyny na jej stężenie
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w surowicy. W jednym z wcześniejszych badań stwierdzono, że związany z SLE allel rs9138 C w regionie 3’
nietranslacyjnym ma związek ze zwiększonym stężeniem
osteopontyny w surowicy w zdrowej grupie kontrolnej.
Takiej zależności nie zaobserwowano jednak u chorych
na SLE.13 Badaliśmy chorych na SLE pochodzących
z różnych linii rodowodowych w celu określenia, czy genetyczne warianty osteopontyny mają związek ze zmianą
profilu cytokinowego.27 Uwzględniając wcześniejsze wyniki sugerujące swoiste dla płci związki,14 dla potrzeb
analiz rozdzieliliśmy badanych według płci. Najkonsekwentniej replikowany, skojarzony z SLE, SNP [polimorfizm pojedynczego nukleotydu] (rs9138 C) w regionie 3’
nietranslacyjnym genu był związany ze wzrostem stężenia osteopontyny w surowicy mężczyzn w zależności
od dawki.27 Zaskakujące, że takiego związku nie stwierdzono u kobiet.27 Funkcją osteopontyny jest przebudowa
kości długich,72 a jej ekspresja może być indukowana estrogenem na szlaku α�związanym z nieklasycznym receptorem estrogenowym.73 Wysunęliśmy hipotezę, że u kobiet regulacja osteopontyny może zależeć od wieku.
Kiedy pacjentki podzielono na grupy wiekowe, u młodszych (<23 r.ż.) stwierdzono związany z dawką wzrost
stężenia osteopontyny w surowicy zależny od allelu
rs9138 C.27 Tego związku nie stwierdzono w grupie starszych kobiet (>23 r.ż.), a u nosicielek allelu ryzyka występowały znaczne różnice w zakresie stężenia osteopontyny w surowicy w zależności od wieku.27 Takie same
zależności od wieku i płci występowały we wszystkich
badanych liniach rodowodowych.27
W surowicy stężenia INF-α korelowały ze stężeniami
osteopontyny w pobranych równocześnie próbkach,
a genotypowy związek między IFN-α a rs9138 odzwierciedlał opisane powyżej związki dla osteopontyny w surowicy.27 W kontekście danych pochodzących z badań
na myszach, które sugerują zasadniczą rolę osteopontyny
w wytwarzaniu INF-α, wysunęliśmy hipotezę, że osteopontyna może regulować IFN-α u chorych na SLE.
Skłaniamy się ku hipotezie, że zarówno wewnątrzkomórkowe, jak i zewnątrzkomórkowe stężenia osteopontyny
są w różny sposób regulowane przez skojarzony z SLE
SNP w regionie 3’ nietranslacyjnym genu. SNP może oddziaływać przez zmianę poliadenylacji lub stabilności
mRNA, prowadząc do wzmożonej translacji białek. Inne
wpływy, takie jak promocja ekspresji genu wywołana
wzmożoną sygnalizacją na szlaku α, związanym z receptorem estrogenowym, może następnie współdziałać ze
zwiększoną stabilnością mRNA, czego wynikiem są wyższe stężenia osteopontyny, które wykryliśmy. Zwiększone
stężenia osteopontyny w skojarzeniu z wariantem ryzyka
mogłoby w konsekwencji wzmacniać sygnalizację przez
endosomalny TLR i prowadzić do zwiększonego wytwarzania INF-α i korelacji między stężeniem INF-α i osteopontyny w surowicy, co również zaobserwowano. Gen
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osteopontyny w SLE dostarcza przykładu genetycznego
locus niosącego ryzyko, które wpływa na surowicze stężenie dwóch odrębnych, ale powiązanych ze sobą, cytokin zapalnych. Ponadto genetyczna zmienność tego locus
powinna przyczyniać się do obserwowanego przez nas,
związanego z wiekiem, wzorca w zakresie stężeń INF-α w surowicy u opisanej powyżej kohorty kobiet chorych na SLE (rycina).

Podsumowanie
Podsumowując, jest wiele teorii na temat przyczyn dominacji SLE wśród kobiet i prawdopodobnie wiele różnic
między mężczyznami a kobietami ma odniesienie do dysproporcji płci obserwowanej w tej chorobie. Jedną
z głównych różnic między mężczyznami i kobietami jest
zdolność do reprodukcji łożyskowej. Uważa się, że
w SLE patogenną rolę odgrywa podwyższone stężenie
INF-α.21 Ta cytokina podlega ekspresji w łożysku, a klaster genowy ją kodujący przeszedł drastyczną ewolucję
u ssaków łożyskowych.29 Uważamy, że INF-α przyczynia
się do sukcesu reprodukcji łożyskowej oraz, że potencjalne pobudzenie układu tej cytokiny u kobiet może zarówno zwiększać zdolność rozrodczą, jak i podatność
na SLE. SLE jest chorobą wystarczająco rzadką w populacji ogólnej, aby korzyść wynikająca ze zwiększenia
zdolności rozrodczych przeważała nad kosztami zwiększonej podatności na SLE. Kolejną zasadniczą różnicą
między mężczyznami i kobietami jest liczba chromosomów X i zarówno ich liczba, jak i genetyczne warianty są
związane z ryzykiem rozwoju SLE. Dwa funkcjonalne
chromosomy X przez determinację płci i translokację lub
duplikację wydają się nieść większe ryzyko SLE niż jeden chromosom X.63 Choć dokładne mechanizmy molekularne leżące u podstaw tych hipotez oraz względne
czynniki współdziałające nie są znane, to w tej pasjonującej dziedzinie dokonuje się postęp i dzięki pracom tego
typu wiele będzie się można dowiedzieć o SLE i związanych z płcią różnicach immunologicznych leżących
u podstaw tej choroby.
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W badaniach prowadzonych w ostatnich latach
coraz częściej podkreślane są odmienności w patogenezie i przebiegu wielu procesów chorobowych występujących u kobiet i mężczyzn. Te różnice
najczęściej dostrzegane są u osób z niedokrwienną
chorobą serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą Parkinsona, depresją oraz zaburzeniami o podłożu autoimmunologicznym, których modelowym przykładem
jest toczeń rumieniowaty układowy (SLE).
Toczeń rumieniowaty układowy jest wielonarządową chorobą tkanki łącznej, w patogenezie której rozpatrywany jest kompleksowy udział wielu elementów zarówno endogennych, jak i egzogennych. Obecnie
powszechnie uznawany jest pogląd, że na rozwój cho-
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roby wpływ mają czynniki genetyczne, hormonalne,
infekcyjne, toksyczne, leki, promieniowanie ultrafioletowe a nawet dieta i stan psychiczny.
Dane z piśmiennictwa wskazują, że choroba występuje 8-15 razy częściej u kobiet w wieku rozrodczym
niż u mężczyzn. Przed okresem pokwitania proporcje
te nie są aż tak wyraźne, ponieważ SLE u dziewczynek
rozpoznawane jest jedynie 2-6 razy częściej, natomiast
po menopauzie jedynie 3-8 razy częściej. Około 70 roku życia proporcje te są zbliżone.
W publikowanym artykule Corinna Weckerle i Timothy Niewold, naukowcy z ośrodka w Chicago, zajmujący się w sposób szczególny procesami immunologicznymi występującymi w przebiegu tocznia
rumieniowatego, podjęli się kompleksowej analizy
czynników leżących u podstaw kobiecej dominacji choroby. Autorzy opierają się głównie na wynikach badań
genetycznych i analizie stężenia cytokin, wskazując
na wiodącą rolę interferonu �α (INF-α).
IFN-α� jest cytokiną, która działa prozapalnie i pobudza komórki autoreaktywne przyczyniając się
do utrzymywania i progresji zaburzeń immunologicznych. Ta plejotropowa cytokina wydzielana jest przez
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komórki układu immunologicznego, głównie limfocyty,
ale także przez komórki dendrytyczne w odpowiedzi
na czynnik infekcyjny (wirusy, bakterie i pasożyty). Nazwa interferon nawiązuje do interferowania, czyli
wpływania na replikację wirusów w komórkach gospodarza. Stąd też znalazła ona zastosowanie w terapii
wielu chorób wirusowych.
W ostatnich latach jednak, w wielu pracach, podkreślane jest istotne znaczenie tej cytokiny w przebiegu tocznia układowego. Dowodem patogennej roli
IFN-α w rozwoju SLE jest nie tylko jego podwyższone stężenie u chorych i korelacja stężenia z aktywnością procesu chorobowego, ale również obserwacje
kliniczne wskazujące, że terapeutyczne zastosowanie
rekombinowanego ludzkiego IFN-α� może się przyczynić do wystąpienia objawów podobnych do tocznia, tzw. lupus like, które ustępują samoistnie po zaprzestaniu leczenia.
Jak się wydaje, podwyższone stężenie IFN-α� u chorych na toczeń uwarunkowane jest czynnikami endogennymi, mającymi podłoże genetyczne. Potwierdzeniem tej tezy są istotnie statystycznie wyższe stężenia
cytokiny obserwowane u 20% zdrowych członków rodzin chorych na toczeń. Co więcej, stężenie IFN-α� zarówno u chorych, jak i zdrowych krewnych pierwszego stopnia jest najwyższe w wieku 20-35 lat i obniża się
z wiekiem, podobnie jak częstość zachorowań na toczeń. Udział czynników środowiskowych wykluczają
wyniki badań wskazujące na brak takich zależności
u współmałżonków chorych na SLE.
Badania eksperymentalne wykazują, że estrogeny
stymulują wytwarzanie cytokin przez komórki dendrytyczne, podczas gdy progesteron blokuje syntezę IFN-α.
Te obserwacje korelują z wynikami badań wskazującymi na wysokie stężenia estrogenów i niskie progesteronu u chorych na toczeń. Badania prowadzone na modelach zwierzęcych wykazały, że estrogeny indukują
wytwarzanie przeciwciał, a stosowanie u kobiet doustnych preparatów antykoncepcyjnych lub hormonalnej
terapii zastępczej nieznacznie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby. Podobnie niskie stężenia testosteronu
stwierdzane są częściej w grupie chorych na SLE i to
zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Dane z piśmiennictwa wskazują jednak, że dominacja płci żeńskiej nie
jest zależna jedynie od stężenia hormonów, ale w głównej mierze związana jest z czynnikami genetycznymi.
W artykule niezwykle ciekawie przedstawiony jest
mechanizm wpływu receptora TLR7, którego gen kodujący zlokalizowany jest na chromosomie X, na tak
charakterystyczne dla SLE zwiększone stężenie IFN-α.
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Ponadto omówiony został patogenny aspekt zjawiska
mikrochimeryzmu, którego znaczenie dotychczas podkreślano raczej w rozwoju twardziny układowej i miopatii zapalnych.
Autorzy szczegółowo omówili również aspekt genetyczny, będący istotą patogenezy choroby. W piśmiennictwie przeważa pogląd, że rozwój SLE związany jest
z występowaniem pewnych układów genów. Obecność
większej liczby genów sprzyjających warunkuje wyższe
ryzyko rozwoju choroby. Aczkolwiek predyspozycja
do rozwoju choroby związana jest z genami zlokalizowanymi w obrębie chromosomu X, to jednak monosomia występująca w zespole Turnera nie wpływa
na zwiększenie ryzyka, natomiast w przypadku występowania nieskompensowanego drugiego chromosomu X (zespół Klinefeltera) częstość rośnie, mimo iż fenotypowo są to osoby płci męskiej. Stąd też wynika
ważne przesłanie, że dwa chromosomy X zwiększają
ryzyko wystąpienia tocznia układowego.
Różnice wynikające z odmienności płci mogą dotyczyć nie tylko czynników patogennych, ale również
przebiegu choroby. Jak podkreśla wielu autorów, zajęcie procesem chorobowym nerek występuje istotnie
częściej u mężczyzn i to niezależnie od analizowanej
grupy wiekowej. Podobnie zaburzenia hematologiczne,
do których należą: niedokrwistość hemolityczna, limfopenia czy trombocytopenia obserwowane są proporcjonalnie częściej u mężczyzn, natomiast objaw Raynauda,
fotowrażliwość, zmiany w obrębie błon śluzowych, jak
również limfadenopatia występują częściej u kobiet.
Analizowano również statystyczne różnice częstości
występowania wybranych parametrów laboratoryjnych. Przeciwciała dsDNA i Sm, będące markerem immunologicznym tocznia układowego, obecne były
istotnie częściej w grupie mężczyzn. Podobnie przeciwciała antykardiolipinowe, kojarzące się z występowaniem zmian zakrzepowych w naczyniach, stwierdzane
były częściej u mężczyzn.
Wielu autorów podkreśla, że chociaż mężczyźni
chorują rzadziej, to jednak przebieg choroby jest poważniejszy a rokowanie gorsze. Potwierdzeniem tej tezy jest większa liczba hospitalizacji, dłuższy średni
czas pobytu na oddziale, jak również krótszy okres
przeżycia.
Chociaż intensywność badań naukowych prowadzonych w ostatnich latach jest wysoka i poznano już wiele czynników przyczynowych, to jednak do dziś nie
mamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie – jak zapobiegać rozwojowi tej modelowej choroby tkanki
łącznej?
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