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Обзори

Професионални
алергени и рискови
фактори
от външната и
вътрешнаТА среда
(Част 1)

Резюме
Развитието на астма може да се дължи на генетична предиспозиция
или на излагането на факторите на околната среда. Не малка част от тези
фактори се намират в работната среда. Съвременните насоки на проучванията са насочени към установяване на биологичните механизми за
развитието на професионалните алергози, както и подходящи мерки за
справяне с алергените на работното място и обучение на медицинските
специалисти пряко заети с проблема за правилна методика за лечение и
профилактика на тази патология. Цел на настоящия обзор е да се направи преглед на съвременната литература за професионалните алергени и
рискови фактори от външната и вътрешна среда, както и на критериите
за диагностика на алергичните болести.

Abstract
Asthma can develope due to genetic predisposition or impact of
environmental factors. A siginificant part of those factors are related to the
working place environement. The contemporary direction of research is
towards discovery of the biological mechanisms for appearance of occupational
allergoses, as well as the appropriate measures for managing the allergens at
the working place and education of medical specialists, directly invovled with
the correct methodolgy for treatment and prevention of those diseases. The aim
of this paper is to make a review of the modern literature about occupational
allergens and risk factors of the outer and inner environment, as well as the
crietria for diagnosis of allergic diseasaes.
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Въведение
Развитието на астма може да се дължи на
генетична предиспозиция или на излагането на
факторите на околната среда. Не малка част от
тези нокси се намират в работната среда. Някои
други фактори, като атопия и тютюнопушене
допълнително предразполагат към развитието
на заболяването. Вече има убедителни данни, че
нивото на експозицията има основно значение за
развитието на белодробната сенсибилизация [1].
Съвременните насоки на проучванията са
насочени към установяване на биологичните
механизми за развитието на професионалните
алергични заболявания, както и към предприемане на адекватни мерки за справяне с алергените на работното място и обучение на медицинските специалисти пряко заети с проблема, за
правилна методика за лечение и профилактика
на тази патология [2]. Все повече автори се спират на връзката между генетичните и факторите
на околната среда при развитието на белодробна
и друга алергична патология [3, 4, 5, 6].
Фенотипната хетерогенност може да се
обясни чрез приемане на хипотезата за плейотропия или с други думи за една подлежаща
причина или чрез хипотезата за етиологична
хетерогенност. Ето защо стандартизирането на
първичната база данни и субфенотиповете е
предпоставка за сравнителен анализ на различните проучвания в хода на разкриването на механизмите лежащи в основата на белодробната
патология [7, 8].
Някои професии изглеждат по-засегнати от
други вероятно поради комбинирането на рисковите фактори. Такива са работниците в пекарни,
производство на автомобили и здравните работници, което важи както за развитите, така и
за развиващите се страни. В някои европейски
страни като Франция, Германия,Норвегия, като
професия с висок риск от развитие на професионлна астма се разглежда фризьорството [9].
Цел на настоящия обзор е да се направи
преглед на съвременната литература за професионалните алергени и рискови фактори от
външната и вътрешна среда, както и на критериите за диагностика на алергичните болести.

Изложение
Класификация
на професионалните алергени.
Рискови фактори.
Тези вещества могат да бъдат класифицирани според техния произход на 3 групи- растителен, животински и химически, а според начина на въздействие – на инхалаторни, контактни,
перорални и проникващи през наранена кожа и
лигавици (Диаграма 1) [10].
За разлика от алергените, рисковите фактори обясняват защо при еднакви условия на труд
при едни лица се оформят алергични болести,
а при други не се развиват такива. Причината
е ролята на комплекс от екзогенни и ендогенни
фактори, които на фона на действащите професионални алергени променят общата или локална реактивност на организма. От страна на ендогенните рискови фактори най-често се разглеждат възраст, пол, състояние на нервната и/или
ендокринната система. Важен момент е уточняване фамилната анамнеза за алергии, респ.
фамилната обремененост по отношение имуноалергичната патология. Появата на професионално алергично заболяване в крайна сметка е
резултат на взаимодействие между професионалните алергени и рисковите фактори [10, 11].
За развитието на професионалните респираторни алергии голямо значение имат два момента:
- големината на вдишаните частици
- интактността на лигавицата на дихателните пътища
Броят на веществата които предизвикват
пряко или косвено дихателна алергия непрекъснато расте и според механизма на въздействието си могат да се разделят на:
- първа група - вещества алергени;
- втора група – вещества иританти /те притежават само дразнещо и токсично действие –
изпарения на киселини и основи, амоняк, карборундов и кварцов прах и др./;
- трета група- вещества с комплексно действие /алергизиращо, иритативно и фармакологично/ – органични прахове, соли на тежки метали (хром, никел, платина), органични разтворители, формалдехид, пестициди, бои, лакове,
изоцианати, пластмаси и др.
В чуждата литература класифицирането на
веществата предизвикващи астма се определя
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Професионални
алергени

Растителни
- полени
- семена
- влакна
- листа
- корени
- сокове и др

Животински
‐ пърхот
‐ косми
‐екскременти

Химически

Органични

Ациклични
‐ хлорпропен
‐ формалдехид
‐ метакрилат
‐ триетаноламин
‐ ацетонитрил
‐ тиурам
‐ цинеб и др

Неорганични
‐ никел
‐ хром
‐ манган
‐ кобалт
‐ живак

Циклични
‐ динитрохлоретан
‐ аспирин, аналгин
‐ нафтохинон
‐ епилхлорхидрин
‐ фенилхидразин
‐ дифениламин
‐ урсол, неозон и др

Диаграма
Класификация на професионалните
алергени
Диаграма
1. 1.
Класификация
професионалните
алергени

В чуждата литература класифицирането на веществата предизвикващи астма се
определя от молекулната маса и те се наричат астмогени. Според нея те се делят на
6

такива с високо молекулно тегло, с ниско молекулно тегло и смесени фактори на
околната среда, както и иританти. Оценката на тежестта на изявата става въз основа на

от молекулната маса и те се наричат астмогени.
Според нея те се делят на такива с високо молекулно тегло, с ниско молекулно тегло и смесени фактори на околната среда, както и иританти. Оценката на тежестта на изявата става въз
основа на метода на експозиционната матрица
предложен и приет от Европейската общност на
респираторните здравни изследвания (European
Community Respiratory Health Survey (ECRHS)
[12].
Все още се обсъждат вариантите за определени професии, които да са по-рискови за
развитие на професионални алергични заболявания [13]. Оказва се, че независимо от вида на
занятието опасност от алергизиране винаги има
особено ако факторите на работната среда се
комбинират с някои други рискови фактори, като
например генетична предиспозиция, тютюнопушене, наличие на други алергии и др [14]. Някои
професии, обаче, се разглеждат като по-вероятни
за развитие на хиперреактивност на дихателните
пътища [15, 16]:
- производство на пластмаси, гуми, химическа промишленост
- текстилна промишленост
- електроника
- боядисване, принтиране, оцветяване
- металообработване
- нефтопреработване
- почистване
- хлебопроизводство
- фермерство
- градинарство, земеделие
- работа с животни
- лабораторни работници .
Етиологична диагноза
на професионалните заболявания
Етиологичната диагностика има за задача да
установи връзката между заболяването, професията и работната среда, и е необходим елемент
в процеса на експертизата на трудоспособността
при професионалните заболявания. Тя се основава на насочена анамнеза и подробно проучване
на професионалния маршрут на болния и преминава през няколко етапа [17]:
- установяване на наличие на контакт с неблагоприятен производствен фактор
- количествена оценка на интензивността
на въздействие на дадения фактор – периодич-

ност, продължителност, честота и др
- уточняване на трудовия стаж и промените в условията на труд
- съпоставка на професионалния фактор
с клиниката на заболяването- установяване на
причинно- следствена връзка
- данни за здравословното състояние на
болния при постъпване на дадена работа
- данни от динамичното наблюдение
- сведения за наличие или отсъствие на подобни заболявания при другите работници- епидемиологичен / колективен / тест
- данни за частично или напълно отзвучаване на симптомите след прекратяване на контакта с професионалния фактор – елиминационен
тест, или обостряне на състоянието при връщане
на същата работа - експозиционен тест
- изключване на други причини, които могат да допринесат за развитие на дадено заболяване – инфекции, травми, битови фактори и др.
Важно е да се има предвид че е възможно заболяването да се развие на по-късен етап, години
след прекъсване на контакта с професионалния
алерген – късна силикоза, берилиоза и др. [18].
В много страни регистрацията и отчитането на професионалните заболявания е важен
критерий за превантивната политика. В повечето страни съществуват списъци или таблици на
професионалните заболявания съгласно които
се регистрират заболяванията, но има и такива
в които тази регистрация е напълно доброволна
и независима от националните регистри [19, 20].
Според някои автори, обаче, този метод не е
много надежден заради големите различия които
съществуват между отделните страни в системите за регистрация, освен това не се обхваща
цялото работещо население, има голям процент
не съобщени случаи и лош контрол, което още
повече допринася за намалената достоверност на
изнесените данни [21].
Едно от слабите места при диагностицирането и съобщаването на професионалните заболявания е точния подбор на диагностичните
критерии. В някои страни те са ясно определени,
а в други не и това допринася за наличието в докладите на голям процент случаи със съмнение
за професионално заболяване [22, 23].
Определянето на професионалната анамнеза е една от трудните задачи в епидемиологията
и диагностиката на професионалната патология.
В най- добрия случай тя е точна, ако се базира
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на множество замервания на индивидуалната експозиция през дълги периоди от време, но това
много рядко е възможно [24]. В повечето случаи учените си служат с въпросници попълвани
от самите работници, в които, обаче, информацията не може да бъде достатъчно достоверна.
Оказва се, че по-точни са тестовете попълвани
от експерти, но това е много трудоемко и скъпо.
Напоследък навлязоха в практиката т.нар експозиционни матрици на работното място - job
exposure matrices (JEM), които изключват индивидуалните фактори и се базират само на професиите и вида промишленост [25]. Установява се,
че специфичността на експозицията се определя
с голяма точност благодарение на тези матрици –
до 90%, докато чувствителността е ниска – около
20%. Това показва, че матриците като метод са
неудачни в случаите на ниски нива на експозиция [26].
Въпреки че тези матрици не са всеобщо
признати и одобрени, са правени опити да се
сравнят резултатите от такива три различни матрици – Британска, Френска и Италианска, при
експозиция на газове, прахове и химически пени.
Като критерий за влошаване на белодробния статус са отклоненията във форсирания експираторен дебит 1 (ФЕО1). Намерените сходни резултати в снижението на този показател при трите
матрици показва, че те могат да се примат като
сериозен маркер за валидност на резултата [27].
Установени са, обаче, някои личностови
характеристики, които извън матриците, дават
различия в оценката на експозицията. Мъжете
се оказват по-чувствителни по отношение на
агентите от работната среда- прахове, газове или
пари в сравнение с жените [28, 29]. Съществуват
различия в оценката на експозицията и по отношение на образованието на анкетираните – пообразованите са по-добре информирани за факторите на които са изложени [30].
Съществен момент в диагностицирането на
алергичните болести представлява дейността на
семейните лекари. Оказва се, обаче, че тестуването за алергия се поставя на по-заден план в поставянето на диагнозата. Повечето специалисти
разчитат на оценката на клиничната картина и
продължителността на оплакванията. Лекарите
с повече практика по-често назначават кожноалергично тестуване, особено при наличие на
фамилна обремененост. Така се стига до заключението, че в доболничната помощ не се поставя
8
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точна диагноза и обикновено не се правят необходимите тестове и проби за да се докаже алергична етиология [31].
Все по-често се използват различни въпросници и тестове с цел да се докаже алергично заболяване, особено с професионален характер. Те
са с висока сензитивност, но ниска специфичност и все още няма официално утвърдени такива [32, 33].
Форсираните експираторни обеми от спирометрията са по-качествен критерий за диагностика на професионалните алергози, но не
се прилагат масово в периферията, а по-скоро в
болнични условия и съществуват големи различия в интерпретирането на тези резултати от различните специалисти [34]. Имунологичните тестове (IgE) и кожни проби се използват за доказване на професионална патология, но липсата на
стандартизирани такива за най-често срещаните
агенти на работното място обуславя различия в
оценката и най-вече затруднява сравняването на
резултатите [35].
Доказването на бронхиалната хиперреактивност се прави със специфични провокационни тестове, които се явяват златен стандарт за
определяне на този тип патология, независимо от
това, че тяхната надеждност е относително ниска
1-7% в страните с по-слабо развита икономика,
докато в индустриално развитие страни тя достига от 6-90% благодарение на технологични,
времеви и икономически фактори. Проучвания
в САЩ и Канада показват, че само 12% от институциите провеждат такива тестове, както поради липса на подходящи условия, така и заради
липса на стандартизирани диагностични агенти
за провеждане на теста [36].
Появата на професионално обусловено
алергично заболяване е резултат от взаимодействие между множество фактори – генетични,
поведенчески и фактори на околната среда. В общата рамка на анамнезата се различават няколко
стадия/фази/ – начало на експозицията, сенсибилизация, проява на заболяването, прекъсване
на експозицията и ремисия или персистиране на
оплакванията. Латентния период е много различен и зависи от вида на агентите – при тези
с ниско молекулно тегло, както и от животински
произход е по-кратък отколкото при тези с високо молекулно тегло и зърнени продукти [37].
Въпреки нарастващия интерес към връзката
между астмата и работното място като причина

за появата й, не трябва да се пропуска един много важен факт , че е възможно да се прецени погрешно тази причинно-следствена връзка, поради наличието на т. нар обратна причинност. Това
означава, че наличието на симптоми на астма
може да повлияе върху избора на професия, както и да се премести работника на друго работно
място, което му осигурява по-ниска експозиция.
В професионалната епидемиология този феномен на обрана причинност е известен като „ефект
на здравия работник” (ЕЗР). В основата му лежи
феномена, че болни или чувствителни индивиди избират работна среда в която експозицията
е ниска, те могат да откажат работно място или
да поискат да бъдат преместени на друга длъжност, или просто да напуснат работа. Въпреки че
в повечето проследявания на заболеваемостта се
твърди, че се взима предвид тази основа, все още
се обръща малко внимание на ЕЗР [39, 40].
Ефектът на здравия работник произтича
от два допълващи се механизма предизвикани
от първоначален или продължителен процес на
селекция – подбор на по-здрави работници при
започване на работа (ефект на здравия работник
при наемане) и прекъсване на работа, промяна
или напускане на работа от по-малко здравите
субекти (ефект на оцеляване на здравия работник) [41].
1. Ефект на здравия работник при наемане:
това може да е собствен избор или от работодателя, или продиктувано от предварително проучване на вредните фактори, а при децата много
често ако са имали астма или подобни алергични
проблеми на дихателните пътища да е продиктувано от лекарска препоръка за професия, която
да не го излага на запрашеност и др. Скринингът
на работниците преди наемане на работа е един
важен критерий за правилен подбор, като в повечето случаи се избират физически здрави индивиди, с по-малка вероятност да се разболеят,
това е понякога сериозен проблем защото понижава социално икономическия статус на хората
изключени от дадена професия [42-44].
2. Ефект на оцеляване на здравия работник:
веднъж наети по-нездравите работници имат повисока вероятност да напуснат професии с висока експозиция, да се преместят на друга длъжност или да напуснат. Едно Шведско изследване
показва, че работници декларирали заболяване
при наемането си имат 45% по- голяма вероятност да загубят работата си в 7 годишен период

[45].

Така се стига до заключението, че подбора на професии с по-ниска експозиция води до
защита на индивидуалното здраве, но от друга
страна се стига до погрешното изявление за пониска честота на професионалните алергични
болести сред професии с по-висока експозиция.
Влошаването на здравето на работещите обикновено води до няколко неща – работникът започва да ползва индивидуални защитни средства,
отсъства от работа по-често, сменя си длъжността с такава с по-ниска експозиция или временно
бива отстранен от работа по препоръка на лекар.
Така ако някои работници, въпреки намалената
си експозиция имат вероятност да развият астма се стига до положителна основа за ефекта на
здравия работник.
Срезовите проучвания на работното място
обикновено включват само активните работници в момента на провеждането на изследването,
така се включва за основа както тази на здравите
наети, така и на оцелелите, за разлика от популационните, където се разглеждат както активните,
така и неактивните субекти и по-слабо се основават на ефекта на оцеляване осигурен от информацията за продължителността на експозицията
и връзката й с потенциалните увреди на здравето.
Заключение
Оказва се, че професионалните алергени
са една изключително хетерогенна група вещества, чийто брой непрекъснато се повишава, като
същевременно става все по-пъстър и спектърът
на неблагоприятните ефекти и реакции, които те
предизвикват в условията на професионална експозиция. В този смисъл все по-важно при оценката на причинно- следствената връзка се оказва
внимателното изследване на редица други фактори от битовата среда или фамилната анамнеза,
които могат да се окажат много важни за експресията и изявата на съответното алергично заболяване. Затова редица автори препоръчвт да се
унифицират таблиците, в които се описват вероятните професионални рискови фактори, като се
приложат и тестове за работниците за оценка на
професионалната среда и дразнещите вещества,
и да не се пропуска влиянието на така наречения
ефект на здравия работник и ефект на оцеляване
на здравия работник, които могат да се окажат
сериозен подвеждащ фактор при оценката на
вредните въздействия на работния процес.
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ВЛИЯНИЕ НА ХЕРОИНА
ВЪРХУ ИМУННАТА
РЕАКТИВНОСТ НА
ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ
Резюме
Извършено е проучване на промените на имунната реактивност при
пациенти с остра интоксикация с хероин и други психоактивни вещества.
С набор от съвременни имунологични и алергологични методи, са
установени някои промени на имунната реактивност - понижение на нивото на IgG, IgA и C4 фракция на комплемента, статистически значимо
намаление на CD4 лимфоцитната популация както и по-високо ниво на
лимфоцитите носещи маркера CD8. В изследваните пациенти е установена повишена чувствителност към конвенционалните атопични алергени.
Abstract
It was carried out a study on the changes of the immune reactivity in
patients with acute intoxication with heroin and other psychoactive drugs.
With a set of contemporary immunological and allergological methods
some changes of the immune reactivity were found – decreasing level of IgG,
IgA and C4 complement as well as suppressed CD4 bearing lymphocytes
together with increased CD8 cells. In the studied patients was found increasing
sensitization to the conventional atopic allergens.

Проблемите, свързани със злоупотребата с
наркотични вещества, все по-трайно привличат
вниманието на българската общественост в последните години. Налице е невиждана в историята на България епидемия на злоупотреба с
широк спектър от психоактивни вещества, която
обхваща сериозна част от младото поколение на
нашата страна.
Най-сериозна опасност за общественото
здраве има хероинът.
Хероинът е синтетичен опиат, получен от
морфина. Неговата употреба води до бърза психична и физическа зависимост.
Mоже да бъде приеман по различни начини
- чрез пушене, инхалиране, смъркане, инжектиране - всеки от които крие различни опасности.
Най-опасният начин за вземането на хероин е парентералният - при него дозата достига
мозъка почти незабавно и рискът от свръхдоза е
много голям.
Венозното използване носи и риск от сериозни инфекции, като хепатит B и C, HIV, сепсис.
Освен това нивото на чистота в опиатите, продавани на улицата, остава неясно. Обикновено
чистият хероин се смесва с евтини субстанции
за увеличаване на печалбата.
Някои са относително безвредни - глюкоза,
лактоза и обикновена захар. Други са потенциално смъртоносни - талк, прах за пране, барбитурати, стрихнин.
Ефектите при прилагане на хероин
зависят от:
• дозата (поносимостта е индивидуална; дозите, които употребяват напредналите са
смъртоносни за начинаещите),
• чистотата му,
• евентуалното комбиниране с други вещества,
• обстановката,
• състоянието,
• очакванията на употребяващия.
Симптомите на острата интоксикация
(overdose) в зависимост от нейната тежест са
следните:
• кома или сопор, миоза, брадипнея, дихателна недостатъчност, цианоза, понякога белодробен оток, конвулсии, хипотермия.
Свръхдозата опиати е една от водещите
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причини за смъртността сред младежите в Европа.
През последните 10-15 години в световен
мащаб се забелязва тенденция за увеличаване
броя на имуносупресираните или имунокомпрометирани хора.
Това е резултат от
• замърсяването на околната среда, особено на въздуха,
• увеличаването на радиационния фон,
• все по-голямата употреба на найразнообразни химически вещества, в това число
и лекарствени средства, голяма част от които
могат да действат и като имуносупресори.
Във връзка с това за нас представляваше интерес да проучим, дали хероинът влияе
върху реактивността на имунната система,
включително и върху алергизацията на човешкия организъм.
Поставихме си за ЦЕЛ да проучим влиянието на хероина при самостоятелното му приложение и в комбинация с други психоактивни
вещества /ПАВ/ и медикаменти върху някои параметри на имунната реактивност.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Изследвани лица:
84 души, от които:
• 59 хероинзависими пациенти с остра хероинова и комбинирана с други ПАВ и медикаменти остра интоксикация на възраст от 16 до
43години.
• Съотношението мъже: жени е 4 : 1;
• Контролна група от 25 клинично здрави лица, без анамнестични данни за зависимост
към ПАВ, имунни и алергични заболявания.
1.Изследване на някои показатели
на хуморалния имунитет
В серум на изследваните лица се извърши
количествено определяне на:
1.1. IgA, IgG и IgM,
1.2. ниво на съставките на комплемента
С3 и С4,
1.3. алфа 2-макроглобулин и хаптоглобин
чрез радиална имунодифузия по Манчини в ага13

Обзори
ров гел.
1.4. Определяне нивото
на някои автоантитела
• антинуклеарни антитела /АНА/ - с индиректна имунофлуоресценция върху Hep-2
клетъчна линия;
• антинеутрофилни цитоплазмени антитела /АНЦА/ - с индиректна имунофлуоресценция върху човешки гранулоцити;
• ИгГ и ИгМ антикардиолипинови антитела /АКЛА/, ИгГ и ИгМ анти – бета-2гликопротеин-1-антитела /бета-2-ГП-І/ - с имуноензимен метод;
• антитела срещу нативна /нДНК/ и едноверижна /еДНК/ - ДНК, Sm, RNP, Ro, La антитела – с насрещна имуноелектрофореза;
• криоглобулини /КГ/- спектрофотометрия
при дължина на вълната 280 нм;
• ревматоиден фактор /РФ/ - латекс аглутинация;
2.Определяне промените
в клетъчномедиирания имунитет
2.1.Определяне състоянието на клетъчно-медиирания имунитет чрез набор от
бактериални и плесенни антигени
• Извършваше се с използването на Набор
за оценка на клетъчния имунитет /производство на НЦЗПБ/, който включва два бактериални и два плесенни антигена: Туберкулин 5
МЕ, Тетаничен анатоксин 5 Лф, Кандидин
5000 ВU и Трихофитин 5000 ВU, предназначени за кожно изпитване.
• Получената кожна реакция се отчиташе
на 48 час по размера на диаметъра на инфилтрата в мм.
• Състоянието на клетъчния имунитет се
определяше по два показателя:
• а. По сбора на средните диаметри на инфилтратите, получени от въвеждането на четирите антигена /S/ и
• б. По броя на антигените предизвикали
положителна кожна реакция /над 10 мм в диаметър на инфилтрата/.
• Получените резултати се изразяваха по
следния начин: потиснат клетъчен имунитет
– когато S<10 мм и има една положителна реакция;
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Всички болни са постъпили в Клиниката по токсикология на У
“Н.И.Пирогов” по повод
остро отравяне.
Обзори
Те бяха разделени на 2 групи: 26 с остро отравяне само с хероин, 29 – с хер
• тенденция към намален клетъчен
Резултати
жение на ИгМ, независимо от това дали се касае
имунитет – когато психоактивни
S < 12 мм и има положителна вещества и медикаменти.
за монотоксична хероинова или комбинирана с
кожна реакция най-малко към два антигена;
• запазен клетъчен имунитет – когато S
> 12 мм и има положителни кожни реакции наймалко към два антигена.

1. Хуморален имунитет

други ПАВ остра интоксикация.

В това проучване бяха включени 55 болни с
1.2. Резултати от определяне нивото
1.1. Резултати отанамнестично
определяне
серумните
ИгГ,
ИгАна икомплемента
ИгМ С3 и С4
и клинично на
доказана
зависимост
на съставките
от хероин и някои други психоактивни вещества.
На
фиг.
1
са
изложени
данните
отв Клиниката
определяне
нивата на изследванит
2.2. Изследване на лимфоцитните
Всички болни
са постъпили
Както личи от фиг. 2, наблюдава се същерецептори /маркери/
по токсикология на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”
ствено намаление на нивото на С4 в 21
имуноглобулини.
по повод остро отравяне.
или 38,2% от изследваните /р< 0,05/ и
Извърши се флоуцитометричен анализ
Те бяха разделени на 2 групи: 26 с остро
само в 3-ма или 5,4% понижение на С3.
Както
личи от нея вотравяне
около
38%29от
изследваните
болни се наблюдава дост
на лимфоцитните клетки по
метода на двойната
само с хероин,
– с хероин
и други
Тези резултати показват, че и комплементът
имунофлуоресценция, след обработка с панел от
психоактивни вещества и медикаменти.
остава незасегнат от злоупотребата с хениво
на антителата
от клас ИгГ /р< 0,05/,нероин,
вбезоколо
20%
- значителн
маркирани с ФИТЦниско
и фикоеритрин
миши монода се наблюдава
съществена
разклонални антитела.
1.1. Резултати от определяне на серумните
лика във връзка с употребата и на други
стойности
на антителата
в 11-17%
понижени
Определени бяха
основните лимфоцитни
ИгГ, ИгА иот
ИгМ клас ИгА /р<0,05/
ПАВ и и
медикаменти,
успоредно с него.
популации и субпопулации чрез комбинациите
На фиг. 1 са изложени данните от определяне
от това дали
касаесерумни
за монотоксична
илинивото
комбинир
СD45/CD14, CD3/ независимо
CD19, CD3/CD56, CD3/CD4,
ниватасе
на изследваните
имуноглобулини.
1.3.хероинова
Резултати от определяне
на
CD3/CD8, CD3/HLA-DR и CD57/CD8 и бяха
Както личи от нея в около 38% от изследваните
алфа 2- макроглобулин и хаптоглобин
ПАВ остра
анализирани на флоуцитометър
CALIBURинтоксикация.
/BD/
болни се наблюдава достоверно по-ниско ниво
с аргонов лазер, възбуждащ на 448nm, чрез програмата Simultest.
3.Определяне на сенсибилизацията
към конвенционални алергени

За целта се използваше набор от основните
алергени – инхалаторни, бактериални, плесенни
и поленови с най-голямо значение за сенсибилизацията на човешкия организъм включващ:
• А1 Домашен прах,
• А13 Микрокърлежи в домашния прах
/D.pteronnyssinus/,
• Г1 Haem. Streptococcus,
• Г4 Staph. Aureus,
• Д1 /Групов плесенен алерген/ Penicillium,
Asspergilus, Alternaria, Clostridium/,
• Д7 Candida albicans и
• Б1 Групов тревен полен /производство
на НЦЗПБ/.
Алергените се прилагаха на воларната страна на предмишницата, чрез вътрекожни алергични проби в обем от 0,05 мл или чрез перкутанен
/Prick test/ - за алергените от D.pteronnyssinus и
груповия тревен полен.
Реакциите се отчитаха на 20-та минута по
размера на папулата и еритема в мм.
За положителни се приемаха реакции с размер над 10/12 мм в диаметър съответно за папулата и еритема за вътрекожен тест и 5/10 мм за
Prick test.

на антителата от клас ИгГ /р< 0,05/, в около
20% - значително по-ниски стойности на антителата от клас ИгА /р<0,05/ и в 11-17% пони-

На фиг. 3 са показани резултати от определяне нивата на тези серумни фактори
участващи в комплексните механизми

фиг.1 Ниво на серумните имуноглобулини
Ниво на се румните ИгГ, ИгА и ИгМ
40,00% 38,46%
37,93%
35,00%
30,00%
25,00%

20,69%
19,23%

20,00%
15,00%

17,24%

11,54%

10,00%

%

5,00%
0,00%

Х

Х+
ИгГ

Х

Х+
ИгА

Х

Х+
ИгМ

фиг.1 Ниво на серумните имуноглобулини
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1.2. Резултати от определяне нивото на съставките на комплемент

без да се наблюдава съществена разлика във връзка с употребата и на други
едикаменти, успоредно с него.
Обзори

Обзори

ултати отФиг.2
определяне
на алфа
2- макроглобулин
Ниво нанивото
съставките
на комплемента
С3 и С4и хаптоглобин

на неспецифична защита на организма.
Вижда се, че алфа 2-макроглобулинът показва тенденция към увеличение у изследваните болни с хероинова зависимост – в 7
или 12,7%, в сравнение със стойностите му
у клинически здрави хора.

С оглед проучване имунотоксичния ефект
на хероина в изследваните пациенти определен
интерес представляваше възможността да се образуват в тях разнообразни автоантитела.
В това първо у нас пилотно проучване бяха
включени 14 пациенти с хероинова зависимост.
На табл. 1 са представени получените реЗаслужава внимание статистически зназултати. Както се вижда при
чимото /р<0,05/ увеличение на нивото на хап• четирима от пациентите /28,6%/ се устатоглобина у изследваните – в 17 или 30,9%.
новяват ANA,
Обяснение на този факт може да се търси в ув• АNCА при петима /35,7%/,
реждащото действие на хероина върху черния
• АCLА и анти бета-2-ГП-І при четирима
дроб, при което един от показателите за това е
/28,6%/,
повишеното ниво на хаптоглобина.
• нДНК и Sm – при един /7,1%/,
• повишени нива на серумните КГ – при
1.4.Резултати от определяне нивото на
четирима /28,6%/,
някои автоантитела у изследваните хе• положителни РФ – при двама /14,3%/.
роин зависими пациенти
Тези първоначални данни насочват към
Табл.1: Ниво на някои автоантитела у изследваните хероин зависими пациенти
(N=14) хероинът да предизвикваопревъзможността
делени структурни и антигенни промени в редица тъкани и органи с последващо развитие на
Изследвани
Брой
%
автоимунни реакции, като израз на неговото
автоантитела
пациенти
имунотоксично действие.

Ниво на съставките на комплемента С3 и С4
фиг. 3 са показани резултати
от определяне нивата на тези серумни фактори
щи в комплексните
механизми на 38,46%
неспецифична
защита на организма.
37,93%
40,00%
се, че алфа 2-макроглобулинът
показва тенденция към увеличение у
35,00%
аните болни с 30,00%
хероинова зависимост – в 7 или 12,7%, в сравнение със
25,00% здрави хора.
тите му у клинически
20,00%

%

ужава внимание15,00%
статистически
значимото /р<0,05/ увеличение на нивото на
7,69%
10,00%
обина у изследваните
– в 17 или
3,45% 30,9%. Обяснение на този факт може да се
5,00%
увреждащото действие
на хероина върху черния дроб, при което един от
0,00%
Х
Х+ на хаптоглобина.
Х
Х+
елите за това е повишеното
ниво
С3

С4

фиг. 3 Ниво на алфа 2- макроглобулин и хаптоглобин
Фиг.2 Ниво на съставките на комплемента С3 и С4

Ниво на алфа2-макроглобулин и хаптоглобин

30,91%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

ANA

4

28,6

ANCA

5

35,7

ACLA

4

28,6

анти-бета-2-ГП-1

4

28,6

РФ /+/

2

14,3

нДНК

1

7,1

Sm

1

7,1

КГ↑

4

28,6

%

12,73%

10,00%
5,00%
0,00%

алфа2-макроглобулин

хаптоглобин

фиг. 3 Ниво на алфа 2- макроглобулин и хаптоглобин

Табл.1: Ниво на някои автоантитела у из2. Клетъчномедииран имунитет
следваните хероин зависими пациенти (N=14)

2. Клетъчномедииран имунитет
2.1. Оценка на клетъчно-медиирания
имунитет с набор от бактериални и плесенни антигени за вътрекожно приложение
Проучването е извършено върху 51 пациенти, на които бяха направени вътрекожни
проби с набор от бактериални и плесенни антигени включващ: тетаничен анатоксин, туберкулин, кандидин и трихофитин /производство на
НЦЗПБ/.
Всички тези антигени са от микроорганизми, които предизвикват клетъчно-медииран имунен отговор в организма. Освен това, практически всички хора у нас са били имунизирани още
в ранна детска възраст с БЦЖ ваксина и ваксина
ДТК и са изградили в различна степен клетъчномедииран имунитет към тях, а честотата на кандидозата и трихофитията /клинически проявена
или латентна/ е много висока сред нормалната
човешка популация. Всичко това обяснява значението и практическата стойност на кожните
проби с по-горе посочените антигени, с помощта на които може успешно и сравнително лесно
да се оцени състоянието на клетъчния имунитет

лтати16 от определяне нивото на някои автоантитела 2.1.
у изследваните
Оценка на клетъчно-медиирания имунитет с набор от бактериални и
плесенни антигени за вътрекожно приложение
сими пациенти
Проучването пациенти
е извършено върху 51 пациенти, на които бяха направени вътрекожни
проучване имунотоксичния ефект на хероина в изследваните
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3. Резултати от проучване сензибилизацията към различни алергени

определящ ги като т.н. “естествени клетки убийци” /”natural killer cells”- NK cells/
играещи важна роля в защитните имунни реакции на организма.

На пациентите, с остра хероинова и комбинирана интоксикация, обект
Обзори
Обзори
проучването,
бяха направени
кожно-алергични
проби
/интрадермални или Prick-test
Табл. 2: Промени
в лимфоцитните
рецептори/маркери
зависимост
от вида на
тест иикак начина
на неговото отчитане:
със запазен клетъчен
имунитет,
с алергена/ със посочените по-горе алергени.
той е повлиян от различни фактори. В слуУстановихме статистически значимо наКожната
реакция, предизвикана от въвеждането на един алерген, представля
чая – в условията на клетъчно-медиирана
хероинова интоксикация.
малениереактивност
на CD4 лимфоцитната популация
към потисната
и с /”попотиснат
клетъчен
CD4 ↓ in vivo
CD8между
↑
CD4/CD8
↓ и CD56
↓
На фигура 4 са представени резултатите от
мощни” лимфоцити/ у 34 или 57,6% от изслед- типична алергична реакция
този алерген
хомоложните
му антитела
това проучване, като изследваните пациентите
ваните пациенти с хероинова интоксикация, в
мастоцити и базофили.
са разделени на три групи, в зависимост възможсравнение с клинически здравите хора /р<0,002/.клас ИгЕ /реагини/, фиксирани по повърхността на кожните 32,2%
57,6%
38,9%
54,2%
ностите на използвания вътрекожен тест и начиНаблюдава се и тенденция за по-високо
По този начин най-точно се показва степента на сензибилизацията на организма к
на на неговото отчитане: със запазен клетъчен
ниво на лимфоцитите носещи маркера CD8 /
ъстояние
на клетъчния имунитет у изследваните
пациенти, злоупотребяващи с
имунитет, с тенденция към потисната клетъчноцитотоксични-супресорни Т-лимфоцити/ в хе-даден алергизиращ фактор.
р<0,002
р<0,03
р<0,042
медиирана реактивност и с потиснат клетъчен
роин зависимите пациенти – в 23-ма или 38,9%.

енен чрез набор от бактериални и плесенни антигени за вътрекожно приложение
имунитет.
Това определя и статистически значимо
На фиг.4 са представени
получените
резултатирецептори/маркери
от кожните реакции отчетени на
Табл.
2: Промени в лимфоцитните
/n = 51/

Болни общо

Запазен
15; 29,41%
29; 56,86%

7; 13,73%

Тенденция към
потискане
Потиснат

мин. по размера
на папулата
и еритемата в мм,
съгласно
международно
3. Резултати
от проучване
По този
начин най-точно
се показва сте- приети
сензибилизацията
към различни
пента на сензибилизацията на организма към
критерии и инструкциите
на производителя.
алергени
даден алергизиращ фактор.
Както личи от изложените резултати най-висок процент от изследваните болни
На пациентите, скожни
остра хероинова
и ком-към основните
На фиг.4 са представени
получените
резул- домаш
реагирали с положителни
реакции
атопични
алергени:
бинирана интоксикация, обект на проучването,
тати от кожните реакции отчетени на 20 мин. по
прах – 41,2%,
от
род/интраD. pteronyssinus
– 31,4%
и груповия
тревен пол
бяха микрокърлежите
направени кожно-алергични
проби
размера на папулата
и еритемата
в мм, съгласно
международно приетите критерии и инструкци– 25,5%. дермални или Prick-test, в зависимост от вида на

алергена/ със посочените по-горе алергени.
ите на производителя.
Кожната реакция, предизвикана от въвежКакто личи от изложените резултати найдането
на
един
алерген,
представлява
типична
висок
процент от
изследваните болни
са реагиСилно впечатление прави много високия процент
изследвани
болни
реагирали
алергична реакция in vivo между този алерген и
рали с положителни кожни реакции към основположителни
кожно-алергични
реакции
към алергена
от алергени:
C. albicans
кандидин
хомоложните
му антитела от клас
ИгЕ /реагини/,
ните атопични
домашен–прах
– 41,2%, – 45,9%
фиксирани по повърхността на кожните мастомикрокърлежите от род D. pteronyssinus –
цити и базофили.
31,4% и груповия тревен полен – 25,5%.

Фиг.4.Брой и процент на пациентите, реагирали с положителни КА реакции
Брой и процент на пациентите, реагирали с
положителни кожно-алергични реакции към набор
от конвенционални алергени /n = 51/
25

Фиг. 4 Състояние на клетъчния имунитет у изследваните пациенти, злоупотребяващи с хероин, оценен чрез набор от бактериални и плесенни антигени
за вътрекожно приложение /n = 51/

2.2. Резултати от проучване промените в
имфоцитните рецептори / маркери чрез лазерна флоуцитометрия
2.2. Резултати от проучване промените в
лимфоцитните рецептори / маркери
чрез лазерна флоуцитометрия

по - ниско ниво на съотношението CD4/CD8 в
тази категория болни – в 32-ма или 54,2% от тях,
в сравнение с изследваните клинически здрави
хора /р<0,03/.
Специален интерес представлява установения факт за статистически значимото /р<0,042/
по-ниско ниво на лимфоцитите носещи по повърхността си рецептора CD56, определящ ги като
т.н. “естествени клетки убийци” /”natural
killer cells”- NK cells/ играещи важна роля в защитните имунни реакции на организма.
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ощта на лазерна флоуцитометрия, ние определихме експресираните по
41,18% 31,37% 23,53% 7,84% 9,80% 45,10% 25,49%
С помощта на лазерна флоуцитометрия,
0
та им ниерецептори/маркери
на
основните
лимфоцитни
популации
в
кръвни
определихме експресираните по повърхността 59
им рецептори/маркери
основните
следваните
пациенти сна хероинова
зависимост и ги сравненихме с тези на 25
А1
А13
Г1
Г4
Д1
Д7
Б1
лимфоцитни популации в кръвни проби на изздрависледваните
хора 59/табл.2/.
пациенти с хероинова зависимост
Фиг.4. Брой и процент на пациентите, реагирали с положителни
и ги сравненихме с тези на 25 клинически здравихме статистически
значимо
намаление
на
CD4
лимфоцитната
популация
ви хора /табл.2/.
Не установихме съществена разликаКАв реакции
изследваните пациенти с монотоксична и
” лимфоцити/ у 34 или 57,6% от изследваните пациенти
с хероинова
комбинирана
хероинова интоксикация по отношение честотата и степента
18
19
свръхчувствителност към даден алерген, демонстрирана с кожно-алергичните реакции.
ия, в сравнение с клинически здравите хора /р<0,002/.
се откриха
също така и различия в това отношение у болните с или без хепатит
ава се и тенденция за по-високо ниво на лимфоцитите носещиНемаркера
CD8
%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.

%

Бр.
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Силно впечатление прави много високия процент изследвани болни реагирали с положителни кожно-алергични реакции към алергена от C.
albicans – кандидин – 45,9% .
Не установихме съществена разлика в изследваните пациенти с монотоксична или комбинирана
хероинова интоксикация по отношение честотата и
степента на свръхчувствителност към даден алерген, демонстрирана с кожно-алергичните реакции.
Не се откриха също така и различия в
това отношение у болните с или без хепатит С
съпътстваща инфекция.
Значението на тези резултати става ясно,
като се има пред вид, че
• не повече от 15-20% от човешката популация /клинически здравите хора/ показва
летентна сензибилизация към алергена от домашен прах и микрокърлежите в него,
• не повече от 10 - 12% към поленовите
алергени и
• около 25% към кандидина.
• Това дава основание да се изкаже предположението, че интоксикацията с хероин
създава предпоставки за по-лесна и силна алергизация на организма.
• Прави впечатление високият процент от
изследваните болни показали алергизация към
C. albicans. Това може да се обясни с често срещаната кандидоза при тях, резултат от потиснатия клетъчен имунитет, водещо в последствие
до развитие на свърхчувтвителност.
• Както е известно, подобно състояние е

характерно и за НІV инфектираните пациенти,
при които една от най-честите прояви на опортюнистичните инфекции е кандидозата, като
следствие на увредената имунна система.
Заключение
• Безспорно е, че употребата на различни
психоактивни вещества, каквито са и опиоидите, значително отежнява нормалното функциониране на имунната система, като уврежда различни нейни звена.
• Точният механизъм на това въздействие
все още не е напълно изяснен. Най-вероятно той
е комплексен, включващ участието на различни
имунокомпетентни клетки, медиатори /цитокини/ и ензими.
• От много голям интерес във връзка с
това са проучванията на McDonough и сътр., които показват, че по повърхността на Т – лимфоцитите се намират и опиоидни рецептори.
• Този факт може до голяма степен да
обясни имунотоксичното действие на хероина
върху тези основни клетки участващи в имунния отговор, водещо до наблюдаваните промени
в клетъчно-медиираната имунологична реактивност на изследваните хероинзависими болни.
• Получените от нас резултати представляват допълнителна информация в това отношение и допринасят за по-доброто разбиране на
действието на опиоидите като имунотоксични
агенти.
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Инхалаторните
кортикостероиди
в съвременното
контролиращо лечение
на астмата
Резюме
Бронхиалната астма е хронично (най-често алергично) възпаление
на дихателните пътища, в патогенезата на което участват разнообразни
механизми, клетки и медиатори. Честотата на заболяването е различна,
като за страните от Европа, вкл. и за България варира между 5-10% от общата популация. През последните години е особено актуален въпросът
за ефективния контрол на заболяването, чиято цел е осигуряване на
адекватен социален „комплайанс”на пациентите страдащи от астма. В
решаването на този проблем водеща е ролята на инхалаторните кортикостероиди, които са основно средство за контрол на заболяването и цел на
настоящето проучване.
Ключови думи: инхалаторни кортикостероиди, персистираща
астма, критерии за контрол на астмата.
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Asthma is a chronic (usuallu allergic) inflamation of the respiratory
tract. Its pathogenesis include various mechanisms, cells and mediators.
The frequency of this disease is different across Europe and for Bulgaria its
between 5-10% of the general population. During the last years, the topic
about the effective asthma control is gainig importance in relation to its tasks
for provision of adequate social compliance of patients with asthma. For the
solution of this problem, a leading role take the inhaled corticosteroids (ICS),
which are a primary choice for control of the diseases and aim of this article.
Key words: inhaled corticosteroids, persisting asthma, asthma
control criteria
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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години усилията в терапията на астмата са насочени към проучване и
внедряване в клиничната практика на препарати
за ефективен контрол на хроничното алергично възпаление в бронхите [1-3]. Инхалаторните
кортикостероиди (ИКС) са медикаменти с определяща роля в терапията на хроничната персистираща астма. Водещата позиция на препаратите от тази група се обуславя от благоприятното
въздействие върху повечето механизми, участващи в патогенезата на заболяването [4]. Важен
момент в контролиращото лечение на астмата е
не само постигане на оптимален контрол, но и
цената на която той се постига – с минимална
доза към максимален терапевтичен ефект при
минимални нежелани/странични реакции. В
този смисъл, усилията на много изследователски екипи и клинични проучвания са насочени
не само към установяване на резултати, обективизиращи добрия контрол на астмата, но и върху
стремежа към максимална редукция на нежеланите симптоми [5, 6].
Цел на настоящата статия е проучване действието на инхлатаорен кортикостероид за превенция на екзацербации при болни с астма.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проведено е наблюдателно епидемиологично проучване за оценка на контрола на астмата чрез използване на инхалаторен кортикостероид (ciclesonide) [7]. Включени са пациенти
с контролирана астма, преминали на лечение с
ciclesonide от терапевтична схема с друг инхалаторен кортикостероид от 36 клининични практики от цялата страна. Пациентите са изследвани
двукратно през месец. Използван е адаптиран за
България вариант на Въпросник за Контрол на
Астмата (ACQ, Asthma Control Questionnaire).
Допълнително, пациентите са давали субективна
оценка на своя комфорт от лечението на астмата
с помощта на визуално-аналогова скала (VAS).
За статистически анализ на данните са използвани вариационен анализ, t-тест на СтюдънтФишер, непараметрични тестове при анализ на
качествени показатели или такива, с разпределение различно от нормалното (хи-квадрат, точен
тест на Фишер и др.). Използван е статистиче22
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ския софтуер SPSS (версия 11).
РЕЗУЛТАТИ
Проучването включва 471 пациента на
ciclesonide (група А, средна възраст 42±18 години, 285 (60.5%) жени) и 385 пациента на други
инхалаторни кортикостероиди (група Б, средна
възраст 44±19 години, 220 (57.1%) жени), обичайно предписвани в България. Не се установи
статистически значима разлика във възрастовополовата структура на наблюдаваните пациенти
от двете групи (p>0.05).
Разпределението на пациентите от двете
групи според вида на предхождащото лечение е
представено на Таблица 1. Субективната оценка
на комфорта на пациентите от преминаването на
нова поддържаща терапия е по-висока при тези,
лекувани с ciclesonide (Група А) в сравнение с
останалите на друг инхалаторен кортокостероид (p<0.001) (Диаграма 1). Тези резултати се
потвърждават и от оценката чрез специфичния
въпросник за оценка контрола на астмата (ACQ)
(P<0.001) (Диаграма 2). При 396 (84.1%) пациенти, преминали на лечение с ciclesonide е установно субективно и клинично подобрение след
месец, като относителния дял на екзцербациите
е само 6.2% спрямо 28.3% при пациентите, лекувани с други инхалаторни кортикостероиди
(p<0.05). Тези резултати не са учудващи като се
имат предвид благоприятните фармакологични
свойства на препарата – разтвор /а не суспенсия/, малък размер на частиците /позволяващ
повлияване и на малките дихателни пътища/ и
възможност за еднократно дозиране /подобряващо комплайанса на пациентите/.

на ciclesonide повлиява добре както пациентите
с астма, така и пациенти, при които е диагностицирана астма и алергичен ринит. Добър терапевтичен контрол върху астмата се установява и при
пациенти с голяма давност на заболяването. Добро повлияване на състоянието след употребата
на препарата е налице при пациенти от всички
възрастови групи. Преобладаващият брой проучвани пациенти е ползвал облекчаващия си
инхалатор един път седмично или по-рядко,

или въобще не го е използвал – критерий, който отразява настъпилите благоприятни промени от прилагането на Ciclesonide. Резултатите
от проучването показват, че с внедряването на
ciclesonide в клиничната практика, инхалаторните кортикостероиди от този тип остават без
алтернатива по отношение постигането на оптимален контрол на астмата при минимални нежелани ефекти.

5

Таблица
1. Предхождащо
Предхождащолечение
лечениена
напациентите
пациентите
двете
изследвани
групи
Таблица 1.
отот
двете
изследвани
групи
ИКС
Flixotide
Seretide
Symbicort
Budiair
Foster
Becloforte
Ecobec
Друго
Всичко

брой
168
54
46
34
13
11
16
23
365

Група А
%
46.03
14.79
12.60
9.32
3.56
3.01
4.38
6.30
100.00

Sp
2.61
1.86
1.74
1.52
0.97
0.89
1.07
1.27
‐

брой
126
98
66
33
27
9
20
1
380

Група Б
%
33.16
25.79
17.37
8.68
7.11
2.37
5.26
0.26
100.00

Sp
2.42
2.24
1.94
1.44
1.32
0.78
1.15
0.26
‐

6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проучването показват, че
употребата на ciclesonide значително подобрява
състоянието на пациентите в рамките на проучвания период. Значителен брой пациенти,
провеждащи лечение с този инхалаторен кортикостероид през проучвания период оценяват
астмата като добре контролирана. Благоприятно
повлияване се установява, както при пациентите ползвали друг инхалаторен кортикостероид,
така и при онези, при които лечението е провеждано с комбинирани препарати. Приложението

Диаграма 1. Сравнителен анализ чрез визуано-аналогова скала (VAS) на субективната оценка на

Диаграма 1. Сравнителен
анализ на
чрез
визуано‐аналогова
комфорта
пациентите
от лечениетоскала (VAS) на субективната оценка
на комфорта на пациентите от лечението
23
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P<0.001

Сигнални каскади
на рецептора за
интерлевкин 2 (IL2R)
в Т-лимфоцитите.
(Част 2: Регулация на MAPK сигнални каскади,
PI3K – PKB/AKT сигнален път и участие на SHP2)
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Диаграма 2. Сравнителен анализ чрез въпросник за оценка контрола на астмата (ACQ)

Диаграма 2. Сравнителен анализ чрез въпросник за оценка контрола на астмата (ACQ)
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Про-пролиферативният цитокин интерлевкин 2 (IL2) е необходим за
инициирането на имунният отговор и заедно с IL7 и IL15 е необходим за
хомеостатичната експанзия на паметовите CD8+ Т-клетки. IL2 регулира
броя на Т-клетките, като поддържа популацията на регулаторните CD4+
CD25+ FOXP3+ Т-клетки (Treg-клетки) в периферията. Дисрегулацията
на медиираните от IL2R сигнални механизми води до тежки автоимунни симптоми, имунодефицитни състояния и Т-клетъчни лимфоми, като
Mucosis fungoides и синдрома на Sezary. В част 2 на тази обзорна статия
са разгледани сигналните механизми регулиращи активирането на RASERK и PI3K-AKT/PKB сигнални пътища, тяхната регулация и cross-talk,
а също и участието на SHP2, p38 MAPK и JNK в регулирането на генната експресия, и оцеляването и пролиферацията на Т-клетките. Данните
за сигналните механизми на IL2R рецепторен комплекс са получени от
проучвания в нормални човешки Т-бласти и различни миши и човешки
IL2-зависими Т-клетъчни експресионни системи, и трансгенни и knockout мишки, които са описани в част 1, заедно с значението и регулацията
на JAK – STAT сигнален път, и участието на SRC тирозин киназите, PKC
и PKA.
Ключови думи: IL2, IL2R, T-бласти, Т-лимфоцити, JAK-STAT,
PI3K-AKT/PKB, RAS-ERK, SHP2, p38 MAPK, JNK, PKC, PKA, пролиферация.
Съкращения: AA, amino acid(s), амино киселена(и); AKT, RAC-α
serine/threonine-protein kinase (PKB); BCL2, B-cell lymphoma 2 протеин;
BLIMP1, β-interferon gene positive regulatory domain I-binding factor; CAMK,
calcium/calmodulin-dependent protein kinase; cAMP, цикличен аденозинмонофосфат; CD, cluster of differentiation; c-FOS, е аналог на вирусният
v-FOS намиращ се въвретровирусът причиняващ Finkel-Biskis-Jinkins
osteosarcoma; CIS, cytokine-inducible SH2-съдържащ протеин; c-MYC,
ген подобен на myelocytomatosis вирусен онкоген; ConA, concanavalin A;
DOK2, docking protein 2, downstream of tyrosine kinase 2; EGF, epithelial
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growth factor; EGTA, ethylene glycol tetra-acetic acid; ERK, extracellular
signal-regulated kinase; FOXO3A, forkhead box protein 3A; GAB2, GRB2associated-binding protein 2; G-CSF, granulocyte colony-stimulating factor;
GH, growth hormone; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating
factor; GRB2, growth factor receptor bound protein 2; HTLV-I, human T-cell
leukemia virus-I; IBMX, 3-isobutyl-1-methylxanthine; ICAM1, intercellular
adhesion molecule 1; IFNγ, interferon γ; IL2, interleukin 2; IL2R, рецептор за интерлевкин 2; JAK, Janus kinase; JNK, c-Jun N-terminal kinase
1; LCK, lymphocyte cell-specific protein-tyrosine kinase; MAP2 киназа,
microtubule-associated protein 2 kinase (ERK1); MAPK, mitogen-activated
protein kinase; MEK, MAPK/ERK kinase; NFκB, nuclear factor κB; NKклетки, natural killer-клeтки; ODC, ornithine decarboxylase; p70S6K, p70
ribosomal protein S6 kinase; PDGF, platelet-derived growth factor; PI3K,
phosphatidyl-inositol-3 kinase; PKA, protein kinase A; PKB, protein kinase
B; PKC, protein kinase C; PLA2, phospholypase A2; PLCγ, phospholypase
Cγ; PLD, phospholypase D; PMA, phorbol 12-myristate 13-acetate; PUFA,
poly-unsaturated fatty acids; PYK, protein-tyrosine kinase; RAC, Ras-related
C3 botulinum toxin substrate; RAS, rat sarcoma протеин; RSK, ribosomal
S6 kinase (MAPKAP kinase); S/T, serine/threonine; SH2, SRC-homology
домейн 2; SHC, SRC-homology 2 domain-containing transforming protein;
SHP2, SRC-homology 2 domain-containing protein tyrosine phosphatase 2;
SOCS, suppressor of cytokie signaling; SRC, Raus sarcoma virus tyrosine
kinase; STAT, signal transducer and activator of transcription; SYK, spleen
tyrosine kinase; Treg-клетки, регулаторни Т-клетки; Y, tyrosine.

Интерлевкин 2 (IL2), състоящ се от 153 AA
(18 Da) е основен T-клетъчен цитокин и растежен фактор, участващ в регулацията на силата
и продължителността на имунният отговор. Рецептора за IL2 (IL2R) се състои от три субединици, формиращи рецептори с различен афинитет: с висок афинитет (α, β и γ), състоящи се от
трите субединици, с междинен (β и γ) и с нисък
афинитет, състоящи се само от IL2Rβ (виж част
1). Стимулирането с IL2 на активирани Т-клетки
(Т-бласти) има про-пролиферативен ефект, и заедно с други цитокини като IL7 и IL15 е есенциален за хомеостатичната експазия на паметовите
CD8+ T-клетки, а също и за функцията на регулаторните CD4+ CD25+ FOXP3+ Treg-клетки в
периферията (Gong et al., 2007).
Докато IL2Rα (CD25, 272 AA, 31 kDa) няма
описани сигнални функции, то IL2Rβ (CD122,
551 AA, 61 kDa) и IL2Rγ (CD132, 369 AA, 42 kDa)
медиират инициирането на сигнала след стимулиране с IL2. IL2Rβ се състои от богат на серин
(S), кисел (A) и богат на пролин (H) региони.
Шест тирозинови остатъка – Y338, Y355, Y358,
Y361, Y392 и Y510 – намиращи се в А и H регио26

ните, са необходими за инициирането на сигнални каскади след стимулиране с IL2 (Delespine
et al., 2000). Киселият, A регион на IL2Rβ е необходим за активирането на RAS (посредством
Y338) и за свързването на LCK, и индукцията
на c-FOS и c-JUN. Рецептори, с липсващ А регион, са фосфорилирани, но не толкова колкото
нормалните рецептори, показващо значението
на Y338 за фосфорилирането (Ravichandran et
al., 1996). Н региона е необходим за активирането на STAT5 сигнален път. Индуцираната от
IL2 пролиферация не се повлиява от липсата на
A или Н регион. Докато тирозините, Y355, Y358
и Y361 нямат ефект върху регулирането на пролиферацията, то мутирането на Y338 (в А региона), и Y392 и Y510 (в Н региона) във фенилаланин предотвратява пролиферацията индуцирана
от IL2. Наличието на поне един от тези 3 тирозинови остатъка (Y338, Y392, Y510) е достатъчно
да позволи IL2-медиирана пролиферация (Hunt
et al., 1999). Липсата на Y392 или Y510 има
малък ефект, обаче когато и двата тирозина са
мутирани, индуцираната от IL2 пролиферация е
10% от тази на контролните клетки (Friedmann et

al., 1996). Различни мутанти на IL2Rβ (виж част
1) експресирани в различни клетъчни системи са
ползвани за изучаването на проксималните сигнални механизми (Fujii et al., 1998; Delespine et
al., 2000; Gu et al., 2000; Moon et al., 2001; Lockyer
et al., 2007). Докато STAT5 се свързва към фосфорилираните след стимулирането на рецептора
Y392 и Y510, то свързването на STAT1 и STAT3
се медиира от A региона на IL2Rβ и не зависи от
фосфорилирането на този регион.
Активирането на JAK киназите (Фигура
2.A, J, L) е есенциално за индуцираните от IL2
сигнални каскади. Два региона – BOX1 и BOX2
домейните, намиращи се в мембранно проксималните 60 AA на IL2Rβ и IL2Rγ са необходими
за конститутативното свързване на JAK1 и JAK3
тирозин киназите. Пролиновите остатъци, Р266
и Р269, в IL2Rγ са критични за свързването на
JAK3. IL2Rγ съдържа регион частично хомоложен на SH2 домейн, позволяващ свързването
на тирозин-фосфорилирани сигнални молекули
(Delespine et al., 2000; Lockyer et al., 2007) (виж
част 1). S региона на IL2Rβ е есенциален за пролиферативният отговор и за взаимодействието
със SYK (в B-клетките) и JAK1. JAK3 също се
свързва с фосфорилираният IL2Rβ след стимулирене с IL2 (Liu et al.,1997). Мутанти на IL2Rβ
с липсващ S регион не са фосфорилирани след
стимулиране (Ravichandran et al., 1996). Стимулирането на рецептора повишава свързването
на JAK3 с IL2Rγ (Liu et al., 1997). Критичната
функция на JAK3 за инициирането на сигналните каскади на IL2R е показана посредством
липсата на IL2Rγ и/или JAK3, което напълно
предотвратява медиираните от IL2 сигнални механизми и води до тежък комбиниран имунодефицитен синдром (SCID), както при хора така
и при мишки. JAK3 е критичен за фосфорилирането на IL2Rγ (Hunt et al., 1999; Tsujino et al.,
1999). Различните мутанти на IL2Rγ показващи
значението й за сигналните механизми на IL2R
са описани в част 1.
RAS – ERK сигнален път: Първото нещо, което се случва след стимулирането на T-клетките
с IL2 е формирането на α-β-γ IL2R рецепторен
комплекс, съдържащ тирозин фосфорилираните
и активирани JAK1 и JAK3 тирозин кинази. IL2R
ползва както тирозин киназите от семейството
на SRC, така и JAK тирозин киназите за регулиране активността на RAS. Повечето от про-

пролиферативните сигнални функции на RAS се
дължат на активирането на MAPK сигнална каскада, която контролира група транскрипционни фактори: ELK1, ETS1, c-FOS и c-JUN (AP1),
NFAT и c-MYC. Въпреки че липсата на функционален ERK сигнален път не предотвратява
медиираната от IL2 пролиферация, RAS-ERK
сигнален път играе роля в регулираните от IL2
клетъчни реакции (Hunt et al., 1999). За разлика
от него, сигналният път на PI3K-AKT е есенциален за Т-клетъчната пролиферация (Lockyer et
al., 2007).
Зависимото от IL2 първоначално повишение в тирозиновото фосфорилиране се следва от
активирането на клетъчни протеини като LCK,
PI3K и RAF1. Стимулирането с IL2 на хемопоетичните клетки е асоциирано с натрупването на
активни RAS•GTP комплекси (Graves et al., 1992;
Satoh et al., 1992; Burns et al., 1993), активирането на RAS-ERK сигнален път (Фигура 2.D) и
експресията на c-FOS. Нивото на RAS•GTP се
повишава в стимулираните с IL2 T-бласти след
1 min, като достига максимум от 40% след 3 min.
Повишените нива на RAS•GTP се поддържат
за период от 30 – 60 min. Нивото на RAS•GTP
е 15% след 4 hr инкубиране с IL2 (Graves et al.,
1992). Индуцираната експресия на c-fos RNA достига максимум след 30 min, което се следва от
тази на c-myc RNA – след 1 hr, като експресията
им след това постепенно намалява (Sawami et
al., 1992). T-клетките (T-бласти, CTLL2 и Jurkat)
експресират K-RAS и N-RAS, които при липсата
на стимулиране са в 95% GDP-свързано състояние. Стимулирането с IL2 повишава нивото
на RAS•GTP с 6 – 10-пъти в T-бласти и CTLL2,
но не и в нереагиращите на IL2 Jurkat клетки.
За разлика от IL2, PMA активира RAS сигнален път във всички клетъчни типове (Graves et
al., 1992). Интересно е че някои автори (Satoh
et al., 1991; Graves et al., 1992) показват диференциалното регулиране на активността на RAS
от TCR и IL2R. Докато стимулирането на TCR,
или активирането на PKC повишават нивото
на RAS•GTP посредством регулиране активността на RAS-GAP, то стимулирането с IL2
води до активиране на RAS-GEF. За разлика от
TCR, IL2R не регулира RAS посредством PKC,
а най-вероятно посредством LCK (Graves et al.,
1992). Интересно е че активността на RAS е диференциално необходима за пролиферативният
отговор индуциран в различните клетъчни типо27
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ве и рецепторни системи. Докато стимулирането с IL2 на CTLL2 и HT2 повишава нивото на
RAS•GTP, то третиране с IL4 на HT2, BA/F3, IC2
и MC9-4 мастни клетки регулира пролиферацията без да активира RAS. Интересно е че повишение в нивото на RAS•GTP не се наблюдава и в
IC2-E мастни клетки третирани с PMA и калциев йонофор, предполагайки че поне в тази клетъчна линия PKC и калциевите йони действат независимо от RAS (Satoh et al., 1991). Мишият
T-клетъчен клон, AR5, не реагира с повишаване
на експресията на c-fos mRNA след третиране с
IL2, въпреки че активирането на антигенният им
рецептор с ConA повишава временно експресията на c-fos mRNA. c-MYC, IFNγ, ODC и IL2Rα
се индуцира както от ConA така и от IL2 в AR5
(Valge et al., 1988). Допълнителна информация
за необходимостта от RAS за регулираните от
IL2 сигнални каскади е получена от експресията
на негативен RAS17N мутант, който инхибира
фосфорилирането на ERK в резултат на третиране с IL2 на почиващи TH1 клетки, а също и
в третираните с EGF PC12 клетки. RAS17N не
повлиява активирането на RAS сигнален път
след третиране с анти-CD3 на TH1 клетки. Активирането на RAF1 и ERK след стимулирането на TCR се инхибира от инхибитори на PKC,
като calphostin C, който инхибира активността
на PKC като компетитативно се свързва с DAGрегулаторният домейн, и bisindolylmaleimide I
(BID), друг компетитативен инхибитор на PKC,
който се свързва с ATP-свързващото място. В
допълнение към това, инхибитора на PLCγ,
U73122, блокира индукцията на фосфорилиране
на RAF1 на S388, а също и фосфорилирането на
ERK. Подобно, индуцираното от PMA активиране на RAF не се инхибира от негативен RAS
(RAS17N) в COS клетки, но въпреки това зависи
от RAS-свързващият домейн на RAF. Това показва че RAS е необходим за активирането на RAF
посредством PKC-зависим механизъм в тази
рецепторна система. Интересно е че индуцираното от TCR активиране на RAF-ERK сигнален
път е чувствително към RAS17N в Jurkat клетки.
Jurkat клетките са PTEN-дефицитни, и подобно
на T-клетките от PTEN knock-out мишки показват повишено активиране на MAPK. Различното
ползване на RAS сигнален модул от IL2R и TCR
обяснява и разликите в ефекта към експресията
на негативен RAS17N (Marks et al., 2003).
Пре-инкубирането с vanadate е доста ефек28
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тивен начин за подобряване детекцията на
RAS•GTP в клетъчни лизати. В BA/F3 клетки,
стимулирането с IL3 води до 10-кратно повишаване на нивото на RAS•GTP при наличието
на vanadate, и само 3 – 4-пъти при стимулиране
без vanadate. В допълнение към това, T-клетки и
PT18 мастни клетки третирани с herbimycin A не
повишават нивата на RAS•GTP след стимулирането им с IL2, IL3 или GM-CSF, предполагайки
участието на SRC тирозин кинази (Фигура 2.J,
и 2.G и E) в сигналните механизми контролиращи активността на RAS (Satoh et al., 1992; Zhu et
al., 1994). Свръх-експресията на LCK подобрява
IL2-медиираните клетъчни реакции, в сравнение с контролното стимулиране с IL3 в BA/F3
клетъчна система (нивата на експресия на LCK
в тези клетки са доста ниски в сравнение с тези
на FYN и LYN). Свръх-експресията на LCK води
до лиганд-независимо активиране на RAS (Satoh
et al., 1992). Трябва да се отбележи че нито конститутативно високата SRC тирозин киназна
активност, нито липсата на такава са критични
за индуцираната от IL2 пролиферация. Конститутативното активиране на FYN от polyoma
virus middle T antigen (MTAg) не повлиява зависимостта на тези клетки към IL2 за пролиферация (Zhu et al., 1994). Подобно на това, високите нива на активност на LCK са недостатъчни
за индукцията на пролиферация и оцеляване на
IL2-зависимите CTLL2 и HT2 клетки, въпреки
че способността на цитолитичните CTLL2 да
убиват прицелни клетки, в присъствие на IL2, е
подобрена (Taichman et al., 1993). Трябва да се
отбележи, че стимулираната от IL2 пролиферация не се повлиява от липсата на LCK, FYN, или
други SRC тирозин кинази. Също така A региона
на IL2Rβ, с който LCK се свързва, не е есенциален за IL2-зависимата пролиферация (Zhu et al.,
1994; Zhou et al., 2000). Интересното е че докато
активирането на LCK е независимо от JAK, IL2медиираното активиране на SYK (в В-клетки)
зависи от JAK3-JAK1, което е показано в 3T3αβγ
фибробластни и COS клетъчни системи. Нито
SYK, нито SRC тирозин киназите повлияват активността на JAK, инициираща сигналните каскади на IL2R (Zhou et al., 2000). Друг сигнален
механизъм, регулиращ активността на MAPK
зависи от активирането на PYK2 тирозин киназата от JAK3 (Фигура 2.L). Това е показано в
ED40515(-) CD4+ T-клетъчна система, експресираща мутантен IL2Rγ, неспособен да свързва

JAK3. Интересно е че p85 е фосфорилирана след
третиране с IL2 в тези мутанти, въпреки че нивото на фосфорилиране е значително по-ниско в
сравнение с това индуцирано след стимулирането на нормални рецептори (Tsujino et al., 1999).
Интересното е че в изолирани, quiescent, периферни Т-клетки RAF1 не се открива. Експресията на RAF1 следва експресията на IL2Rα и
IL2Rβ, инициирани след стимулирането на TCR,
и предхожда инициирането на пролиферацията
на Т-бластите, индуцирано след 12 hr (Фигура
1.А). Фосфорилирането на RAF1 следва експресията му, стига клетките да продължават да пролиферират. Индуцираната от IL2 експресия на
RAF1 се наблюдава 1 – 2 hr след стимулиране,
достигайки максимум (8 – 10-пъти) след 10 – 12
hr, точно преди инициирането на синтезата на
ДНК (Zmuidzinas et al., 1991). Интересно е че докато ре-стимулирането на T-бласти с анти-CD3
няма ефект върху фосфорилирането и активността на RAF1, то стимулирането с IL2 индуцира фосфорилирането на RAF1 след 5 min, достигайки максимум след 60 min, и поддържано
за 6 – 14 hr. Това е едновременно с регулирането на активността на RAF1 (Turner et al., 1991;
Zmuidzinas et al., 1991). Третирането с PMA води
до фосфорилирането и активирането на RAF1.
За разлика от него, стимулирането с IL4 не повлиява активността на RAF1. Докато стимулирането с IL2 води до фосфорилирането както
на тирозинови, така и на серинови остатъци в
RAF1, то третирането с PMA води основно до
фосфорилирането на серинови остатъци (Turner
et al., 1991). Фосфорилирането и активирането
на RAF1 корелират с индукцията на пролиферация от IL2.
SHC е SH2 домейн съдържащ протеин, експресиран като 46 и 52 kDa изоформи, и 66 kDa
протеин с ограничена ексресия. SHC свързва
рецепторните тирозин кинази и тирозиновото
фосфорилиране с активирането на RAS и RASподобни сигнални пътища. Фосфорилирането на
SHC и последващото му свързване с GRB2, води
до асоциирането на гуанин-нуклеотид освобождовощата активност на SOS и VAV в близост с
клетъчната мембраната (Фигура 2.D). Освобождовонето на GDP от RAS•GDP води до формирането на активен RAS•GTP. Свързването на SHC
към рецептора води до фосфорилирането му на
Y239, Y240 и Y317. Това позволява свързване-

то с SH2 домейна на GRB2. Формирането на
GRB2-SOS комплекс зависи от SH3 домейна на
GRB2. Стимулирането с IL2 води до бързото и
обратимо фосфорилиране на SHC (Burns et al.,
1993; Zhu et al., 1994; Ravichandran et al., 1996;
Delespine et al., 2000). Освен на тирозин, SHC се
фосфорилира и на серин след стимулиране с IL2
(Evans et al., 1995). Стимулирането с IL4, ползвано като контрола, за разлика от IL2 не води до
фосфорилирането на SHC въпреки че повишава
тирозин киназна активност и фосфорилирането
на JAK3 в T-бластите (Evans et al., 1995). Наличието на S и A региони в IL2Rβ е есенциално
за тирозиновото фосфорилиране на SHC. Стимулираното от IL2 тирозиново фосфорилиране
на SHC зависи от директното му свързване към
тирозин Y338, намиращ се в A региона, което
обяснява и необходимостта от фосфорилирането на IL2Rβ от JAK1, а също и необходимостта
от S регион (Evans et al., 1995; Ravichandran et
al., 1996; Friedmann et al., 1996; Lord et al., 1998;
Delespine et al., 2000). LCK и FYN (Фигура 2.J),
асоцииращи с IL2Rβ също могат да фосфорилират SHC (Burns et al., 1993). Обаче в някои
клетъчни системи като CTLL2, фосфорилирането на FYN се наблюдава след това на SHC (Zhu
et al., 1994). SHC е конститутативно асоцииран
с IL2Rβ (в 32D клетъчна система), но фосфорилирането на SHC се наблюдава само след стимулирането на IL2R (Friedmann et al., 1996). Освен
SHC, Y338 може да взаимодейства с други сигнални молекули (Фигура 2.G), като LCK, SHP2,
IRS1 и IRS2, които могат да допринасят за пролиферативният отговор (Lord et al., 1998). SHC
се свързва към тирозин фосфорилираният IL2Rβ
посредством N-крайният си фосфотирозинсвързващ домейн. Тирозин Y317 е основен фосфотирозинов остатък в SHC (Ravichandran et al.,
1996).
Само част от клетъчният GRB2 асоциира
с SHC след стимулиране с IL2. Това взаимодействие зависи от фосфорилирането на SHC и
интактността на SH2 домейна на GRB2 (Zhu et
al., 1994). Освен с SHC, GRB2-SOS комплексът
се свързва и с SHP2, тирозин фосфатаза която
действа както като адаптор, така и като ензим за
активирането на RAS и ERK (Фигура 2.D, E и
G). Фосфорилирането на Y542 на SHP2 позволява свързване с GRB2 и активиране на RAS,
което представлява алтернативен сигнален механизъм. Каталитично неактивни мутанти на
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SHP2 инхибират активирането на ERK (Фигура 2.Е), инициирано след стимулиране с IL2,
insulin, EGF и FGF (Nishida et al., 1999; Gadina et
al., 2000; Arnaud et al., 2004). Освен това, фосфатазната активност на SHP2 участва в негативни
сигнални механизми, дефосфорилирайки JAK
и STAT (Nishida et al., 1999; Arnaud et al., 2004).
Фосфорилирането на SHP2 на Y542 и Y580 медиира сигналните качества на тази фосфатаза
като поддържа активната й конформация, необходима за каталитичната й активност, или като
предоставя места за свързване с GRB2 и следователно осигурява участието й като адаптор.
5’-inositol фосфатазата SHIP е друг регулаторен
сигнален протеин свързващ се с SHC, посредством PTB домейна си (Gu et al., 2000).
GAB1 е първоначално изолиран като протеин асоцииращ с GRB2. Подобно на GRB2-SOS,
този протеин асоциира с GRB2. GAB1, за разлика от GAB2, има незначителна експресия в
хематопоетичните клетки. Докато GAB2 не се
открива в нестимулирани, периферни, кръвни,
мононуклеарни клетки, то митогенното им стимулиране до Т-бласти увеличава значително експресията на този протеин. Невъзможността на
сyclosporine A да повлияе експресията на GAB2,
подобно на IL2Rα и CD69, показва че експресията им не се регулира от Ca2+/calcineurin-зависим
сигнален път. Докато Т-клетъчното активиране повишава експресията на SHC, подобно на
тази на GAB2, то нивото на експресия на GRB2
остава непроменено (Фигура 1.А). Нещо повече,
фосфорилирането на GAB2 корелира с това на
SHC (Gadina et al., 2000). Фосфорилирането на
GAB2 е бързо (след 30 sec) и се наблюдава до
30 min след стимулиране. Фосфорилирането на
GAB2 е както на серинови и треонинови, така
и на тирозинови остатъци. GAB2 се фосфорилира както от JAK3 (Фигура 2.J), така и от LCK
и SYK в 293T клетъчна система (Gadina et al.,
2000). JAK1 допринася незначително за фосфорилирането на GAB2. Подобни резултати са описани и от Brockdorff et al., 2001. Инхибирането
на SYK (Piceatannol) и MEK (PD98059) не повлиява индуцираното от IL2 фосфорилиране на
GAB2. Инхибирането на JAK киназите (AG490)
предотвратява фосфорилирането на GAB2. Интересно е че в MYLA2059 клетъчна система (не
експресиращи LCK) инхибирането на SRC киназите с PP1 индуцира повишаване на стимулираното от IL2 фосфорилиране на GAB2 (Фигура
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2.E), предполагайки участието им в негативен
регулаторен сигнален механизъм. Този ефект
на PP1 се наблюдава и в LCK-експресиращи
клетки. Третирането с PP1, без стимулиране
с IL2, няма ефект върху фосфорилирането на
GAB2. Интересно е че третирането с PP1 на IL2стимулирани T-бласти няма ефект върху фосфорилирането на GAB2. Третирането с PP1 не повлиява тирозиновото фосфорилиране на SHP2,
предполагайки че фосфатазата регулирана от
SRC тирозин киназите след стимулиране с IL2
не е SHP2 (Brockdorff et al., 2001). GAB2 е субстрат за ZAP70 след стимулирането на TCR. Тирозиновото фосфорилиране на GAB пронеините
води до активирането на S/T кинази, като PKB/
AKT и ERK1/2. PKC е показана да фосфорилира
GAB1, което води до негативното регулиране на
сигналните каскади на хепатоцитният растежен
фактор. ERK-медиираното фосфорилиране на
GAB1 в тази клетъчна система има позитивен
ефект. За разлика от това, ERK-медиираното
фосфорилиране на GAB1 на T476 след стимулиране с EGF, инхибира активността на PI3K. Друг
негативен регулаторен механизъм се състои от
PKB-медиираното фосфорилиране на S159 в
GAB2 в heregulin-стимулирани MCF3 клетки.
ERK фосфорилира GAB2 на две места (Фигура
2.F). S480 е еквивалентен на Т476 в GAB1 и се
намира във втората последователност свързваща
SH2 домейна на PI3K. Няма данни за директното
взаимодействие между ERK и GAB2, подобно
на ERK2 с GAB1, което се осъществява посредством MET-свързващият домейн. ERK медиира
фосфорилирането на S623 на GAB2, който се
намира в първата последователност свързваща
SHP2. Това представлява негативен регулаторен
сигнален механизъм. Фосфорилирането на S623
не е критично, а позволява по-прецизното регулиране на медиираните от IL2 сигнални механизми (Arnaud et al., 2004*).
GAB протеините притежават N-краен
pleckstrin-хомоложен домейн (PH), няколко потенциални SH3-свързващи мотива, състоящи се
от богати на пролин последователности (PXXP),
а също и множество места за свързване на SH2
домейн-съдържащи протеини. GAB2 притежава
регион подобен на c-MET-свързващият домейн
на GAB1. Подобно на GAB1, GAB2 свързва
SHC, SHP2, PI3K и GRB2. Интересното е че,
въпреки че IL2, IL4, IL12, IL15 и IFNα/β активират JAK3, само IL2 и IL15 индуцират фосфо-

рилирането на GAB2 (Nishida et al., 1999; Gadina
et al., 2000). Индуцираното фосфорилиране на
GAB2 позволява свързването със SHP2 (посредством Y614 и Y643) и PI3K (посредством Y441,
Y465 и Y574) (Nishida et al., 1999; Brockdorff et
al., 2001; Arnaud et al., 2004).
Стимулирането на клетките с цитокини или
растежни фактори води до взаимодействието на
p85 с PH домейн-съдържащи, адапторни протеини като GAB2 и/или IRS2, играещи важна
роля за регулирането на активността на PI3K.
Това е описано в BA/F3 клетъчна система, след
стимулиране с IL3, като това взаимодействие зависи както от STAT5 така и от JAK2 киназната
активност. Свързването на STAT5 с p85 се осъществява посредством тирозин-фосфорилираният GAB2 (Nyga et al., 2005). В BA/F3 клетъчна
система, GAB2 е основният тирозин-фосфорилиран протеин свързващ p85. GAB2 медиира
значителна (~50%) част от индуцираната от IL3
активност на PI3K и AKT. Докато експресията
на доминантно-негативен p85 протеин инхибира
пролиферацията на BA/F3 клетките, то GAB23YF само намалява, макар и значително медиираната от IL3 пролиферация (Gu et al., 2000).
Други GAB2 свързващи протеини в IL3 стимулирани BA/F3 клетки са SHP2 и GRB2, които
медиират активирането на RAS-MAPK сигнален
път. Докато, взаимодействието на SHP2 с GAB2
зависи от тирозин киназната активност на JAK2,
то GRB2 взаимодейства с GAB2 независимо от
наличието на JAK2. Резултатите от тази експресионна система (GAB2-3YF мутант с фенилаланин вместо тирозин на Y441, Y465 и Y574, медииращи свързването с p85, и GAB2ΔSHP2 мутант с липсващ регион, съдържащ Y604 и Y633,
медииращи свъзването със SHP2) показват че
SHP2 свързва GAB2, и това взаимодействие е
необходимо за активирането на ERK1/2 в IL3стимулираните, но не и в не-стимулираните, но
експресиращи caSTAT5 клетки. GAB2 медиира
активирането на ERK1/2 посредством PI3K в
caSTAT5-експресиращите клетки. Експресията
на доминантно-негативен мутант на p85 инхибира IL3-индуцираното активиране на ERK1/2.
За разлика от това, GAB2 не е критичен за JAK2индуцираните сигнални промени, тъй като както GAB2-3YF, така и GAB2ΔSHP2 не повлияват
индуцираната от него пролиферация (Nyga et
al., 2005). Освен това, GAB2 е показан да играе
есенциална роля и за трансформиращите функ-

ции на BCR-ABL онкоген.
Индуцирано асоцииране на SHP2 с тирозин фосфорилираният GAB2 се наблюдава след
стимулирането с IL2 на MYLA2059 клетки (Фигура 2.D). Тирозиново фосфорилиране на SHP2
не се наблюдава. Интересното е че третиране с
PP1 увеличава тирозиновото фосфорилиране на
GAB2 и асоциирането на SHP2 с GAB2, предполагайки наличието на SRC тирозин киназен
негативен регулаторен механизъм (Фигура 2.Е).
Формирането на SHP2-GAB2 сигнален комплекс
се инхибира от AG490, JAK киназен инхибитор
(Фигура 2.J). Изследвания в различни клетъчни
системи показват че експресията на GAB2 мутант, неможещ да свързва SHP2 инхибира цитокин-индуцираната генна експресия медиирана
от STAT5, ELK1 и c-FOS. Обаче, инхибиране на
MAPK активност не се наблюдава. Предполага
се че GAB2 инхибира сигнала от ERK към ELK1
(Brockdorff et al., 2001).
Y338 на IL2Rβ е критичен за тирозиновото
фосфорилиране на GAB2 и асоциирането му с
SHP2 (Gadina et al., 2000). Това е показано посредством експресията на различни IL2Rβ мутанти (ββY338F, ββΔ325, ββ325SHCΔPTB, и
ββ325SHCΔPTB-FFF, в който местата за свързване на GRB2 в SHC – Y239F, Y240F, Y317F, са мутирани до фенилаланин). SHC (Фигура 2.D) се
свързва както с GRB2-SOS комплекси (посредством Y317 и активирането на RAS-MAPK сигнален път), така и с GRB2-GAB2 (посредством
Y239 и Y240, и активирането на c-MYC). GRB2
асоциира с SOS и GAB2 посредством различни
SH3 домейни (Gu et al., 2000). Конститутативното асоцииране на GRB2 с GAB2 се осъществява посредством единият или двата SH3 домейна
на GRB2 свързващи се с PXXP мотива(ите) на
GAB2. В NIH-3T3 клетъчна система, тирозиновото фосфорилиране на GAB2 се инхибира след
ко-експресията на GRB2 R-K SH2 или GRB2
W39K/W193K мутанти, но не и от нормален
GRB2 (Gu et al., 2000). Каталитичният домейн
на SHP2 е способен да дефосфорилира GAB1 и
GAB2, но не и STAT3. GAB1 и GAB2 са показани да увеличават активността на ERK. GAB протеините свързват SHP2 с PI3K за медиирането на
активиране на ERK (Nishida et al., 1999; Gadina et
al., 2000). Зависимото от RAS-ERK активиране
на PI3K-AKT сигнален път (Фигура 2.D) е показано и с ββΔ325-SHC мутантен рецептор,чието
стимулиране води до активиращото фосфорили31
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ране на AKT на S473 (Lord et al., 1998).
SHP2 е протеин тирозин фосфатаза, която
участва както като адаптор, така и като ензим в
цитокиновите сигнални каскади. Свързването
посредством SH2 домейна повишава активността на SHP2, което е необходимо за адекватното
активиране на MAPK. Докато тирозин Y643 на
GAB2 се свързва с C-крайният SH2 домейн на
SHP2, то Y614 свързва N-крайният SH2 домейн.
SHP2 не е каталитично активна без специфичното свързване на N-крайният SH2 домейн. Въпреки че Y614F мутацията на GAB2 не повлиява
значително тирозиновото му фосфорилиране
и асоциирането с PI3K, асоциирането с SHP2,
индуцирано след стимулиране с IL2 е напълно предотвратено. Освен това, стимулираното
от IL2 фосфорилиране на SHP2 е повишено в
GAB2 трансфектирани клетки, като експресията
на GAB2-Y614F значително го намалява. Това
предполага че фосфорилирането на SHP2 зависи от взаимодействието й с GAB2. Взаимодействието на SHP2 с GAB2 е необходимо за активирането на ERK и последващата ELK-зависима
генна експресия (Arnaud et al., 2004).
Про-пролиферативният ефект на GAB2
вероятно се медиира и от транскрипционен коактиватор MAL, който циркулира между ядрото
и цитоплазмата. Активността на MAL зависи
както от функцията на RHO-actin сигнален път,
така и от MEK-ERK-зависимото фосфорилиране. MAL протеин с липсващ активиращ домейн
(MALΔACT) напълно предотвратява потенциращият ефект на GAB2 (Arnaud et al., 2004).
Въпреки че PH домейна на GAB протеините свързва phosphatidylinositol-3,4,5-triphosphate
(PIP3), което позволява свързването им към
мембраните, този домейн не е задължителен
за свързването му към мембраните и тирозиновото му фосфорилиране. За разлика от IL2,
IL3-индуцираното фосфорилиране на GAB2 е
чувствително към wortmannin и активността на
PI3K. Това най-вероятно се дължи на сериновото му фосфорилиране. За разлика от IL2R, PH
домейна на GAB2 е есенциален за сигналните
механизми на TCR (Gu et al., 2000).
Докато GAB2 асоциира със STAT5A след
стимулиране с IL2, то STAT5B, както и STAT3,
не асоциират с GAB2. Асоциирането на STAT5A
с GAB2, въпреки че зависи от стимулиране с
IL2, е независимо от тирозиновото фосфорилиране на GAB2, което е повишено след третиране
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с PP1. Инхибирането на JAK (AG490) предотвратява тирозиновото фосфорилиране на STAT
протеините, като почти напълно инхибира индуцираното от IL2 тирозиново фосфорилиране на
GAB2, а също и формирането на GAB2-STAT5A
комплекс. Това предполага че асоциирането на
GAB2-STAT5A зависи от ранното активиране на
JAK, индуцирано от IL2 (Brockdorff et al., 2001).
Есенциалната функция на STAT5 за пролиферативният отговор след стимулиране с IL2
се дължи на участието му както като транскрипционен фактор (посредством Н региона), така и
като адапторен протеин (в медиираното от SHC
активиране на PI3K-AKT и RAS-ERK сигнални
пътища) в сигналните механизми на IL2R. Докато SHC (А региона на IL2Rβ), както и Н региона, не е есенциален за индуцирането на пролиферация, то STAT5 е абсолютно необходим за
инициирането на пролиферативен отговор след
стимулирането на TCR и IL2. Сигнала, медииран
от SHC, кагато е изолиран от STAT5 (β-Y338GG
мутант) не е достатъчен за индукцията на пролиферация и клетъчното оцеляване. STAT5 сам
по себе си е слаб активатор на AKT (Lockyer et
al., 2007).
Съществува негативен сигнален механизъм,
регулиращ функцията на GAB2 (Фигура 2.F).
GAB2 се фосфорилира както на серинови, така
и на тирозинови остатъци. Сериновото фосфорилиране (S623), медиирано от ERK1/2 е показано да регулира негативно функцията на GAB2.
Сериновото фосфорилиране на GAB2 (показано посредством MEK инхибиторите PD98059 и
U0126, и експресията на GAB2-S623A мутант),
инхибира свързването на SHP2 към Y614 на
GAB2. ERK зависимото фосфорлиране на GAB2
не повлиява първоначалното взаимодействие на
GAB2 с SHP2 (Arnaud et al., 2004*).
Докато SHP2 е позитивен регулатор за
адапторната фупкция на STAT, то тази фосфатаза негативно регулира активността на STAT
протеините, дефосфорилирайки STAT5. Стимулирането с IL2 на KIT225 клетки повишава
активността на STAT5 с 35 пъти. Докато свръхекспресията на нормален GAB2 понижава активността на STAT5 до 19 пъти, то експресията на GAB2-Y614F мутанта, който не асоциира
със SHP2, води до повишаване на активността
на STAT5 след стимулиране с IL2 до 44 пъти.
Експресията на GAB2-S623A мутант, който има
повишено свързване с SHP2, намалява актив-

ността на STAT5 с ~2 пъти в сравнение с тази
след експресията на нормален GAB2. Клетките експресиращи GAB2-S623A изискват около 3.5 пъти повече IL2 в сравнение с тези, експресиращи GAB2-Y614F за да достигнат 50%
пролиферация. GAB2-Y614F експресиращите
мутанти пролиферират по-добре в сравнение с
не-трансфектираните KIT225 клетки, а GAB2S623A експресиращите мутанти пролиферират
значително по-бавно. Промени в експресията на
IL2R, които да обяснят различната чувствителност към IL2 не са открити (Arnaud et al., 2004*).
DOK2 е друг сигнален адапторен протеин, съдържащ pleckstrin хомоложен домейн.
DOK2 се фосфорилира след стимулиране с
IL2 и IL4, което медиира и асоциирането му с
RAS-GTPase. За разлика от GAB2, експресията на DOK2 предотвратява фосфорилирането
на MAPK. Възможно е нивата на експресия на
DOK2 и GAB2 да участват в регулирането на
индуцираната от IL2 и IL15 MAPK активност.
Докато активирането на Т-клетките повишава
експресията на GAB2 и SHC, експресията на
DOK2 се регулира противоположно. Нивата на
експресия на DOK2 намаляват след стимулирането на TCR (Gadina et al., 2000).
IL2 е по-слаб активатор на MAPK и RSK (2
– 10 пъти) в сравнение с PMA, който активира
MAPK и RSK (30 – 100 пъти) в всички клетъчни
линии (Monfar et al., 1995). Докато RAS се активира в еднаква степен, то RAF1 и ERK са само
частично активирани от IL2 в сравнение с PMA.
Т-клетките получават не-митогенен сигнал
за оцеляване след стимулиране с IL2, който за
разлика от IL2-медиираният пролиферативен
сигнал не зависи от активността на JAK3, а изисква активирането на PI3K (Фигура 2.C, J, H),
медиирано посредством активирането на LCK
и RAS (Lord et al., 1998). От друга страна, PI3K
участва в регулирането на MAPK активност
след стимулирането на IL2R. Регулаторната субединица на PI3K, p85 асоциира с JAK1 (JAK1PI3K сигнален път), като това асоцииране е един
от механизмите за активиране на PI3K (Gadina
et al., 2000). PI3K не е необходима за тирозин
киназната активност (wortmannin и rapamycin)
индуцирана след стимулирането на IL2 или третиране с PMA. Участието на PI3K в регулирането на MAPK активност е показано в различни
клетъчни системи. Докато експресията на актив-

на форма на PI3K е достатъчно за активирането
на ERK в Xenopus ооцити, то за разлика от тях,
PI3K активност във фибробластни и монобластни клетъчни линии не активира ERK. IL2 индуцираното активиране на ELK1 се предотвратява
от PI3K инхибитор wortmannin (PI3K- ERK позитивен регулаторен механизъм, Фигура 2.P).
Интересното е че докато ко-експресията на активен RAS или третирането с форболови естери
индуцира активността на ELK1, ко-експресията
на активна PI3K не стимулира активността на
ELK1. Обаче, активността на PI3K потенцира
индуцираната от форболовите естери транскрипционна активност ELK1. Активирането на
PKC с форболови естери стимулира p70S6K без
да повлиява активността на PKB. Медиираните
от PI3K сигнални механизми не повишават медиираното от IL2 активиране на ERK в KIT225
клетъчна система (Reif et al., 1997). Това е показано и в CTLL2 клетки, където инхибирането
на IL2-индуцираната активност на PI3K не повлиява активността на ERK. А също и инхибирането на активността на ERK (предотвратява
индукцията на c-FOS), не повлиява активността
на PI3K сигнален път и индуцираната експресия
на c-MYC, cyclin-ите D2, D3 и E, BCL2 и BCLXL (Moon et al., 2001).
За разлика от тях, Karnitz et al., 1995 показват зависимото от PI3K активиране на ERK
(PI3K- ERK позитивен регулаторен механизъм,
Фигура 2.P) в IL2 стимулираните CTLL2 и
IL2-зависими T-клетъчни линии. Както IL2,
така и PMA индуцират активирането на ERK в
тези клетки. Докато третирането с wortmannin
предотвратява IL2-индуцираната активност на
ERK с 50%, то подобно третиране не повлиява
PMA-индуцираната активност на ERK. Третирането с wortmannin не повлиява инициирането,
след стимулирането на IL2R, на SHC-GRB2SOS сигнален комплекс в T-клетките. Стимулирането с IL2 води до 2-кратното повишаване на RAS•GTP, като wortmannin не повлиява
нивата на GTP. За разлика от него, третиране с
herbimycin A инхибира тирозин киназната активност и води до почти пълното инхибиране
на активността на RAS (Фигура 2.J). Също така,
IL2-индуцираното активиране на RAF не се инхибира от wortmannin и LY294002. За разлика от
това, активността на MEK (20-пъти), индуцирана от IL2 е само 3-пъти по-висока след третиране с wortmannin. Третирането с wortmannin
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и LY294002 няма ефект върху индуцираната от
PMA активност на MEK. Това предполага наличието на доминиращ PI3K-MEK позитивен сигнален механизъм в IL2-зависимите CTLL2 клетки. Подобно на това, RAF регулира само малка
пропорция от EGF-индуцираната активност на
MEK. Чувствителната към wortmannin активност на PI3K не е есенциална за индуцираната
от IL2 пролиферация. Но, въпреки това PI3K е
необходима за оптималният пролиферативен отговор иницииран от IL2 (Karnitz et al., 1995).
Друг сигнален механизъм в който участва
PI3K е активен по време на цитоскелетното реорганизиране. Активирането на PI3K е достатъчно за индукцията на цитоскелетното реорганизиране, регулирано от RAC и RHO GTPase-ите в
SWISS-3T3 клетъчна система. Този сигнален механизъм има потенциала да регулира RAC/RHOинициираните сигнални пътища в T-клетките.
Възможно е RAC/RHO GTPase-ите да медиират PI3K-зависимото регулиране на ERK. Продуктите от PI3K ензимна активност, 3PI, активират и някои от новите и атипични изоформи
на PKC, като PKCλ и PKCζ, чиято активност е
необходима за регулирането на MEK и ERK в
COS клетъчната система. Но в KIT225 клетъчна
система, експресията на активен RAS мутант,
но не и на активни RAC и CDC42 мутанти активира PKB (Reif et al., 1997). Изследвания с toxin
B от C. difficile показват участието на RHO в
про-пролиферативните сигнални механизми на
IL2. Стимулиране с IL2, но не и с IL4, индуцира пролиферация, която се инхибира от toxin B,
показвайки високата чувствителност на IL2Rмедиираните сигнални пътища към инхибиране на активността на RHO протеините. Toxin B
индуцира бързи промени (след 30 min) в морфологията на IL2-стимулираните клетки. Наблюдава се колабиране на актиновият цитоскелет,
придръпване на клетъчната мембрана и формирането на везикуларни и грануларни структури,
най-вече около ядрото. Подобни промени се наблюдават и при актиновата деполимеризация
след третиране със C3 toxin. Подобни промени
в морфологията на клетките и актиновата организация се наблюдават и след третиране с PI3K
инхибитор wortmannin, както и след третиране с
PKCζ антисенсни олигонуклеотиди. RHO е необходим за активността на PI3K и PKCζ, като в
Т-клетките IL2R инициира сигнален път от RHO
към PI3K, PKCζ и актиновият цитоскелет (Фигу34
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ра 2.D), реорганизиращ клетъчната архитектура
по време на клетъчната пролиферация. IL4 индуцира разистентна към toxin B PI3K активност
(Gomez et al., 1997).
Освен ERK, p38 MAPK и JNK се активират
след стимулиране с IL2 на T-клетките. Индуцираното от IL2 активиране на p38 MAPK и JNK
(Фигура 2.G) изисква както S, така и A региона
на IL2Rβ. Y338 е критичен за активирането на
p38 MAPK и JNK, което е показано посредством
Y338F и Δ355 рецепторни мутанти (Hunt et al.,
1999). Механизма на активиране на JNK от IL2
се отличава от този регулиращ активността на
JNK след стимулирането на TCR, при който това
се осъществява с участието на вътреклетъчният
калций (Crawley et al., 1997). Инхибиране активността на p38 MAPK със SB203580 предотвратява T-клетъчната пролиферация, индуцирана
от IL2 (Crawley et al., 1997; Hunt et al., 1999).
Експресията на c-MYC, индуцирана от IL2, не
се повлиява от SB203580. Този инхибитор предотвратява активността на MAPKAP киназа-2
(HSP27 киназа). Интересно е че в BA/F3 клетъчна система, SB203580 инхибира пролиферацията, въпреки липсата на активиране на p38
MAPK и JNK в клетки експресиращи A регион
делеционен или Y338F рецепторни мутанти.
Това предполага, че ефекта на този инхибитор
върху пролиферативният отговор не се дължи
на инхибиране на p38 MAPK, а най-вероятно
повлиява неизвестен протеин(и) (Hunt et al.,
1999). Въпреки че p38 MAPK се активира след
стимулиране с IL2, нито един от транскрипционните фактори регулирани от p38 MAPK (ATF1,
CREB, ELK1, CHOP и ATF2) са активирани от
IL2. Въпреки че ELK1 участва в регулирането
на експресията на c-FOS, индуцирана от IL2,
той не е необходим за медиираната от IL2 пролиферация (Crawley et al., 1997). CNI1493 е друг
S/T киназен инхибитор, който предотвратява индуцираната след третиране с липополизахариди
пролиферация и активиране на p38 MAPK, JNK
и ERK както в човешки моноцити, така и в миши
макрофаги RAW264.7. В CD6 клетъчна система
CNI1493 напълно предотвратява активността на
p38 MAPK и JNK без да има ефект върху фосфорилирането на ERK индуцирано от IL2. Но
CNI1493 няма ефект върху индуцираната от IL2
пролиферация на CT6 клетки и T-бласти, в концентрациите инхибиращи p38 MAPK и JNK в
CT6 клетки. Интересното е че в това изследване

(Hunt et al., 1999) едновременното третиране със
CNI1493 и MAPKK1/2 инхибитор PD098059,
който предотвратява активността и на трите групи MAPK, не повлиява пролиферацията на CT6
клетките. Това показва че активността на MAPK
не е есенциална за индуцираната от IL2 пролиферация. Инкубирането със CNI1493 за повече
5 дни не повлиява пролиферацията, предполагайки че p38 MAPK и JNK не са необходими
за дългосрочното клетъчно оцеляване. Подобни ефекти са наблюдавани и в BA/F3 клетъчна
система, въпреки че CNI1493 инхибира фосфорилирането на ERK. Това не се наблюдава в
CT6 клетките. Този инхибитор не повлиява BA/
F3 клетъчната пролиферация дори в клетъчни
клонове експресиращи H регион трункационен, Δ355 мутант. CNI1493 няма ефект върху
индуцираното от IL2 фосфорилиране на SHC и
формирането на SHC-GRB2 сигнален комплекс
в CT6 и BA/F3 клетъчни системи. Това предполага че прицелният за CNI1493 протеин(и) се
намира след SHC и GRB2, което се съгласува с
факта че този инхибитор не повлиява активирането на ERK. Обаче в Δ325-SHC-експресиращи
клетки, инхибиторният ефект на CNI1493 не се
наблюдава (Hunt et al., 1999).
Интересно наблюдение е че стимулирането
с IL2 индуцира фосфорилирането на серинови и
треонинови остатъци в IL2Rα, която няма описани сигнални функции (Sawami et al., 1992).
Не-наситените мастни киселини са показани да регулират важни клетъчни функции. n-3 мастните киселини (fatty acids, FA),
eicosapentaenoic acid (EPA) и docosahexaenoic
acid (DHA), понижават значително лимфоцитната пролиферация, както на контролни, така и
на стимулирани с IL2 клетки в концентрации
от 50 μМ. За разлика от тях, n-6 FA имат проинфламаторни качества, повишавайки експресията на ICAM-1, активността на NK клетките и
продукцията на IgE. Линолеевата киселина (LA,
C18:2, n-6) повишава лимфоцитната пролиферация в ниски концентрации (25 μМ) и повишава
пролиферативният ефект на IL2. EPA и DHA
понижават фосфорилирането на ERK1/2 индуцирано от PMA и анти-CD3 в Jurkat T-клетки,
вероятно посредством инхибирането на активността на PKC (PKCα, PKCβ и PKCε). В Jurkat и
първични T-клетки 2-дневното третиране с PUFA
инхибира фосфорилирането и активирането на

JNK, докато фосфорилирането на p38 MAPK не
се повлиява. DHA, EPA, палмитиновата киселина (PA) и стеариновата киселина (SA) намаляват
про-пролиферативният ефект на IL2 като увеличават процента на клетките в G1 фаза на клетъчният цикъл след 48 hr третиране. Третирането
с LA и олеева киселина (OA) в ниски концентрации (25 μМ) повишава пролиферативният ефект
на IL2. Фосфорилирането на ERK1/2 индуцирано от IL2 се инхибира от DHA и EPA със съответно 83% и 27%. Фосфорилирането на ERK1/2
в контролните клетки се намалява както от DHA,
така и от PA и SA. Експресията на ERK1/2 не
се повлиява от FA. OA и LA повишават с около
25% фосфорилирането на ERK1/2 индуцирано
от IL2, като LA повишава фосфорилирането на
ERK1/2 с 62% в нестимулирани клетки. Подобни ефекти на различните видове мастни киселини са наблюдавани и в други клетъчни системи,
като FM3A миши гръдно-жлезни клетки, плъши
мускулни клетки и телешки лимфоцити. Ефекта
на EPA върху генната експресия в Raji и човешки B-лимфоцитни клетъчни линии е по-голям
(повлияна е експресията на 25.9% от изследваните гени) в сравнение с този на DHA (където се
повлиява експресията на 8.4% от изследваните
гени) (Gorjao et al., 2007).
PI3K – AKT сигнален път:
Въпреки че IL2 активира RAS-ERK сигнален път, този сигнален механизъм не е есенциален за пролиферативният отговор. За разлика от
него, активирането на PI3K-AKT е есенциален
сигнален механизъм, регулиращ T-клетъчната
пролиферация. PI3K-AKT сигнален път активира E2F транскрипционен фактор, необходим за
прехода от G1 към S фаза на клетъчният цикъл.
Освен това, PI3K-AKT сигнален път е необходим, но не достатъчен за максималната индукция на митогенни гени като c-myc, cyclin-ите
D2, D3 и E, и bcl-xl и регулирането на пролиферативният отговор, което показва участието
и на други сигнални механизми инициирани от
IL2Rβ (Lockyer et al., 2007). Инхибирането на
PI3K активност посредством специфични инхибитори показва, че късното активиране на PI3K
е необходимо за индуцираната от IL2 пролиферация. PI3K активност е 5% от тоталната фосфатидил-инозитол киназна активност в повечето
клетъчни типове. PI3K се отличава от PI4K по
способността на не-йонни детергенти да я инхи35
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бират. Пълно инхибиране на PI3K се постига с
1% NP40 (Merida et al., 1991). Много цитокинови рецептори имат директни места за свързване
на SH2 домейните на регулаторната субединица p85 на PI3K. Рецепторите за IL3, GM-CSF и
IL5, състоящи се от α и β вериги, нямат места за
свързване на p85. Подобно на тях IL2Rβ, която е
функционалната субединица на рецепторите за
IL2 и IL15, има места за свързване на SHC, но не
и на p85 (Gu et al., 2000). Въпреки че IL2 е показан да активира PI3K, това е значително по-малко
в сравнение с активирането й от PDGF и insulin
в други клетъчни системи. Както активирането
на PI3K (Фигура 2.C, D, H и J), така и асоциирането и с IL2R са зависими от наличието на фунционални тирозин кинази и S регион в IL2Rβ.
Мутантен IL2Rβ рецептор с липсващ S регион
е неспособен да активира PI3K (Kanazawa et al.,
1994; Monfar et al., 1995). Въпреки че този мутант може да свързва LCK, той не е способен да
поддържа IL2-зависимата пролиферация. IL2Rβ
мутант, с липсващ A регион, преципитира значително по-малко PI3K активност (Kanazawa et
al., 1994). IL2Rγ мутант, с липсващи C-крайни
48 AA, които са критични за активирането на
JAK3 (този мутант позволява активирането на
JAK1) могат да индуцират фосфорилирането на
p85 след третиране с IL2, въпреки че нивото на
фосфорилиране е значително по-ниско от това
на контролните ED40515(-) клетки. За разлика
от PI3K, активирането на MAPK от IL2 е изцяло
зависимо от наличието на C-крайните 48 AA на
IL2R, които са есенциални за активирането на
JAK3. Заместването с аланин на пролиновите
остатъци, P266 и P269, в IL2Rγ мутанта с липсващи 48 AA, напълно предотвратява активирането
на JAK1 и STAT протеините от IL2. Това води
до невъзможност за тирозиновото фосфорилиране на p85 на PI3K. Мембранно-проксималните 39 AA на IL2Rγ медират фосфорилирането и
на SHP2 и IL2Rβ при липсата на JAK3 и JAK1
активност (Tsujino et al., 1999). Стимулирането
с IL2 на IL2-зависимите T-клетъчни линии води
до повишаване на анти-фосфотирозин и IL2R
преципитираната PI3K активност, достигайки максимум след 10 – 15 min (Augustine et al.,
1991; Merida et al., 1991; Remillard et al., 1991;
Karnitz et al., 1994; Kanazawa et al., 1994; Truitt
et al., 1994), едновременно с индукцията на пролиферативен отговор. Освен това FYN, но не и
LCK, са показани да свързват значително коли36
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чество (повишение от 2.4-пъти) PI3K активност
след стимулирането с IL2 на CTLL2 и CT6 клетки, което се поддържа за около 30 min (Augustine
et al., 1991; Karnitz et al., 1994). Genestein (30 μg/
ml), тирозин киназен инхибитор, има значителен инхибиторен ефект върху индуцираната
от IL2 активност на PI3K (Merida et al., 1991).
Изследване на Reif et al., 1997 показва че Y392
на IL2Rβ медиира свързването на p85 на PI3K
с рецептора след специфичното му стимулиране (Фигура 2.H). Стимулирането с IL2 индуцира
свързването на PI3K със SRC тирозин киназите
FYN и LCK (Reif et al., 1997). PI3K се фосфорилира най-вероятно на няколко места, показано
в BAFα/β и CTLL2 клетъчни системи (Monfar
et al., 1995). Третирането на CTLL2 клетки с
pervanadate (30 μM) води до повишаване на базалното ниво на тирозиново фосфорилиране до
това индуцирано от IL2. Стимулирането с IL2 на
третирани с pervanadate води до допълнително
повишаване на тирозиновото фосфорилиране на
p85 и активността на PI3K (Karnitz et al., 1994).
Въпреки че p85 ко-преципитира с IL2Rβ,
само малка част (<5%) от тоталната клетъчна p85
асоциира с активираният рецептор. Интересно е
че олигопептиди, съответсващи на мястото за
свързване на PI3K, тирозин Y708, в PDGFR почти напълно предотвратяват преципитирането на
IL2Rβ от N-C-SH2-p85 протеина. Инхибиране от
50 – 75% на преципитирането на IL2Rβ от N-CSH2-p85 се наблюдава след инкубиране с олигопептиди съответсващи на фосфотирозин Y392,
но не и Y338, Y355, Y358 и Y510. Интересно е
че докато тирозиново фосфорилиране на IL2Rβ
е бързо (30 sec) и временно, то асоциирането на
IL2Rβ с N-C-SH2-p85 прогресивно нараства до
около 40 min след третиране с IL2. Фосфорилирането на местата за свързване с p85 се регулира
от фосфатаза или посредством конформационни
промени индуцирани след нарастващото фосфорилиране на IL2Rβ, медииращи дисоциацията на
p85 от мястото й на свързване (Truitt et al., 1994).
р85 се фосфорилира основно на тирозинови
остатъци, въпреки че се наблюдава и ниско ниво
на базално сериново фосфорилиране. p85 преципитира FYN, като свръх-експресията на FYN
повишава нивата на базалната и индуцираната
от IL2 активност на PI3K. Този ефект е специфичен за FYN, тъй като експресията на LCK
или SRC не повишава нивото на анти-фосфотирозин преципитираната PI3K активност. N-края

на FYN не свързва PI3K активност. За разлика
от него, както SH3, така и SH2 домейна на FYN
свързва значително количество PI3K активност
от лизати на CTLL2 клетки (Karnitz et al., 1994).
По-ранни проучвания показват, че IL2R е способен да свързва както LCK, така и FYN, като
е възможно и двете тирозин кинази да изпълняват заместващи се функции за активирането на
PI3K след стимулирането с IL2 (Taichman et al.,
1993; Karnitz et al., 1994). В различно проучване
(Taichman et al., 1993), стимулирането с IL2 специфично индуцира повишаване на активността на
LCK в T-клетки, без да повлиява активността
на други SRC тирозин кинази. Високата активност на LCK в тези клетки не е достатъчна за
инициирането и поддържането на пролиферацията и оцеляването, но повишават способността на цитолитичните CTLL2 клетки да убиват
прицелните им клетки при липсата на IL2. В
CTLL2 клетъчна система, както контролните,
така и LCK-експресиращите клетки са показани
да удвояват PI3K активност след стимулиране с
IL2. Подобно на FYN, експресиращите активната форма на LCK, LCK-Y505F, клетки показват
3-пъти по-големи относителни нива на PI3K активност. Третирането на CTLL2 клетки, експресиращи LCK-Y505F с IL2 води само до незначително допълно повишаване на активността на
PI3K, предполагайки че PI3K активност е вече
почти максимална в тези T-клетки. LCK свързва
PI3K след стимулиране с IL2 (Фигура 2.J). Индуцираната от IL2 PI3K активност се инхибира
напълно от genestein (Taichman et al., 1993). Нито
wortmannin, нито rapamycin инхибират тирозиновото фосфорилиране индуцирано от IL2 или
PMA, предполагайки че PI3K не е необходима
за тирозин киназната активност индуцирана от
тези стимули (Karnitz et al., 1995).
GAB2 е тирозин-фосфорилиран в отговор
но множество стимули, включително и IL2, в
множество хемопоетични клетъчни типове, като
IL2-зависимите T-клетъчни линии, и асоциира
със SHC, SHP2 и p85 (Gu et al., 2000), както е дискутирано по-горе. GAB2 се свързва с не-тирозинфосфорилираната PI3K, тирозин-фосфорилираните SHP2 и GRB2 в IL3-стимулираните BAF/
B03 клетки след 2 min. Като взаимодействието
на PI3K с GAB протеините зависи от свързването
на SHP2 с GAB, и медиираната от този комплекс
активност на PI3K е необходима за активирането
на ERK (Nishida et al., 1999). Такъв сигнален ком-

плекс се открива и в IL2 стимулираните NK3.3
клетки и човешки T-бласти. Y338 е критичен за
фосфорилирането на SHP2 (Gadina et al., 2000).
Докато SHP2 се свързва специфично както към
Y614, така и към Y643 на GAB2 (Arnaud et al.,
2004), то асоциирането с SH2 на p85 на PI3K се
медиира от тирозиновите остатъци Y441, Y465 и
Y574 (Gu et al., 2000). Както беше дискутирано
по-горе, индуцираната PI3K активност участва
в регулирането активността на MAPK. Освен
това, p85 на PI3K асоциира с JAK1 (JAK1- PI3K
сигнален път) и този комплекс се предполага че е
един от начините на активиране на PI3K (Gadina
et al., 2000). ERK-медиираното фосфорилиране
на GAB протеините е показано да регулира както позитивно, така и негативно активността на
PI3K в различните клетъчни системи. Негативен
обратен сигнално-трансдукционен механизъм
в резултат на активирането на PKB и фосфорилирането на S159 на GAB2 е описан в heregulin
стимулирани MCF7 епителни клетки. Открити
са две потенциални места на фосфорилиране
от ERK в GAB2. S480 е еквивалентен на T476
в GAB1 и се намира във второто място, медииращо свързване с SH2 домейна на PI3K. Друг
остатък, фосфорилиран от ERK е S623, който
е уникален за GAB2 и се намира в близост до
мястото за свързване със SHP2 до C-краят на
GAB2. Фосфорилирането на S623 не е критично за сигналните механзми на IL2. То по скоро
участва в финното регулиране на пролиферативният отговор (Arnaud et al., 2004*). Въпреки
че PH домейна на GAB2 позволява свързване с
липидните продукти (phosphatidyl-inositol-3,4,5triphosphate, PIP3) на PI3K, то инхибирането на
активността на PI3K с wortmannin няма ефект за
индуцираното от цитокини тирозиново фосфорилиране на GAB2. Въпреки това, третирането с
wortmannin намалява частично фосфорилирането на GAB2, медиирано от IL3. Фосфорилирането му е най-вероятно на серинов(и) остатък(ци),
което е частично зависимо от активността на
PI3K. Стимулирането с IL3 на BAF3 клетките
повишава активността на PI3K както в GAB2,
така и в анти-фосфотирозинови имунопреципитати. GAB2 свързва значителна част (~50%)
от фосфо-тирозин-свързаната PI3K активност
след стимулиране с IL3, като експресията на
доминантно-негативна p85 инхибира растежа
на BAF3 клетките. Експресията на GAB2-3YF
мутанта, при който аланин замества тирозино37
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вите остатъци – Y441, Y465 и Y574, медииращи
свързването на SH2 на p85, предотвратява това
взаимодействие, инхибира индуцираното от IL3
фосфорилиране на AKT с повече от 50%, а също
и клетъчната пролиферация. Фосфорилиране на
S473 на GAB2 не се наблюдава при липсата на
стимулиране с IL3. В CTLL2 клетъчна система,
IL2Rβ-Y338F мутанта не активира AKT, предполагайки Y338, остатък медииращ свързването с
SHC, като необходим за активирането на AKT.
Обаче, фосфорилирането на AKT се възстановява в клетки експресиращи ββ325SHCΔPTB, но
не и ββ325SHCΔPTB-FFF, показвайки че тирозиновото фосфорилиране на SHC, след стимулирането на тези химирни рецептори, е необходимо за активирането на AKT. SHC медиира активирането на AKT и посредством GRB2-GAB2
комплексът в стимулираните с IL2 клетки. Тъй
като p85 може да се свързва със SH3 домейна на
GRB2, е възможно част от PI3K активност да се
свързва към SHC посредством GRB2, т. е. посредством формирането на SHC-GRB2-p85 сигнален комплекс (Фигура 2.D). SHC, посредством
SH2 домейна си може да се свързва директно с
GAB2. Въпреки че това взаимодействие се наблюдава след тирозиновото фосфорилиране на
GAB2, очевидно това не е важно за началното
свързване с GAB2. SHC може да се свързва едновременно със съответно GRB2-SOS и GRB2GAB2 (както и с GRB2-p85), като регулира
диференциално активирането на RAS-MAPK
сигнален път и MYC. Аналогични комплекси,
съдържащи SHP2 свързана към GRB2-SOS или
GRB2-GAB2 може също да съществуват. В противен случай, SHC-GRB2 комплекса маже да
асоциира както със SOS, така и с GAB2 посредством различни SH3 домейни на GRB2. Освен
това SHC се свързва посредством PTB домейна
си с 5’-inositol фосфатазата SHIP. Експерименти
с T-бласти от IL2Rβ-/- мишки показват че Y338 в
IL2Rβ е есенциален за IL2-медиираното активиране на AKT, оцеляването и дълго-срочното пропагиране на T-клетките, но не е задължително за
кратко-временното им пролифериране. Възможно е активирането на AKT в T-клетки да се медиира от SHC-GRB2-GAB2-PI3K сигнален комплекс, като в първичните T-клетки, за разлика от
това в T-клетъчни линии като CTLL2, този сигнален механизъм е по-важен за клетъчното оцеляване отколкото за пролиферацията (Gu et al.,
2000). PI3K се свързва също и със STAT5 (Фи38
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гура 2.D). Конститутативно активен caSTAT5
мутант взаимодейства с p85 на PI3K и активира PI3K-AKT сигнален път в BA/F3 клетъчна
система. PI3K-AKT сигнален път се активира и
в експресиращи активен JAK2 клетки, както и
след стимулиране с еритропоетин или IL3. Цитокиновото стимулиране индуцира взаимодействието на GAB2 и p85 със STAT5, докато конститутативно асоцииране на тези протеини се
наблюдава в caSTAT5- или JAK2-експресиращи
клетки. В пречистени от GAB2 клетъчни лизати,
p85 не взаимодейства със STAT5, показвайки че
свързването на STAT5 с p85 изисква GAB2. Интересното е че асоциирането на SHP2 с GAB2
се открива само в стимулираните с IL3, или експресиращи активен JAK2 клетки. Това взаимодействие не е значително в експресиращите
caSTAT5 клетки. За разлика от него, GRB2 взаимодейства с GAB2 във всички клетъчни мутанти. Образуването на GRB2-GAB2 коплекса е независимо от IL3 и конститутативно в caSTAT5или JAK2-експресиращите клетки. Експресията
на GAB2-3YF и GAB2ΔSHP2 мутанти инхибират активирането на съответно PI3K и RASMAPK сигнални пътища. GAB2-3YF инхибира
пролиферацията на ексресиращите caSTAT5A
или caSTAT5B BA/F3 клетки. Ко-експресията на
нормален GAB2 или GAB2ΔSHP2 са без ефект.
За разлика от тях, пролиферацията на контролните BA/F3 клетките се инхибира от наличието
на GAB2ΔSHP2 и до по-малка степен от GAB23YF. Експресиращите активен JAK2 клетки
остават нечувствителни към ко-експресията на
тези мутантни протеини. GAB2-3YF индуцира
апоптоза на caSTAT5B-експресиращите клетки,
но не повлиява оцеляването на активен JAK2експресиращи клетки. Експресията на GAB23YF инхибира фосфорилирането както на AKT,
така и на ERK1/2 в caSTAT5B мутантите, но не
и в JAK2 експресиращи клетки. За разлика от
тях, ко-експресията на GAB2ΔSHP2 не инхибира активността на ERK1/2 в TEL-JAK2- или
caSTAT5B-експресиращи клетки, но понижава
фосфорилирането на ERK1/2 в IL3 стимулираните BAF/F3 клетки. Тези резултати показват че
свързването на SHP2 с GAB2 е необходимо за
активирането на ERK1/2 в IL3-стимулираните
клетки, но не и за caSTAT5-индуцираното активиране на ERK1/2. Възможно е GAB2 да медиира активирането на ERK1/2 посредством PI3K
в експресиращите caSTAT5 клетки. Експресията

на доминантно-негативна форма на p85 инхибира индуцираното, след третирани с IL3 активиране на ERK1/2. За разлика от това, GAB2 не е
критичен за JAK2 сигнални функции, тъй като
както GAB2-3YF, така и GAB2ΔSHP2 мутанта
не повлияват индуцираната от JAK2 пролиферация. GAB2 е показан също така да има есенциални функции за трансформиращите функции
на BCR-ABL (Nyga et al., 2005).
За да се изследва допълнително функцията
на STAT5, действащ както като транскрипционен фактор, така и като адапторен протеин, са
ползвани различни рецепторини мутанти. Докато caSTAT5 индуцира клетъчната пролиферация
посредством GAB2, действайки като адаптор,
β-Y338 рецепторният мутант индуцира тирозиновото фосфорилиране на STAT5 и експресията
на STAT5 прицелни гени, въпреки липсата на
места за свързване на STAT5 в самият рецептор.
За да се намали допълнително активирането
на STAT5 (и функцията му като транскрипционен фактор), като се запази функцията на SHC,
е ползван друг мутант на IL2R – β-Y338GG, в
който F остатъците, непосредствено C-крайно
до мястото за свързване на SHC, Y338, са мутирани до G и C-краят е допълнително скъсен
до остатък 341, с цел да се предотврати еветуалното свързване към Y338 на SH2 домейна на
STAT5. Този β-Y338GG рецепторен мутант показва намалено тирозиново фосфорилиране на
STAT5 и активираните от него гени, в отговор
на стимулиране с IL2. Тирозиновото фосфорилиране на SHC е нормално. Това е асоциирано
с значителна инхибиция на пролиферацията и
клетъчното оцеляване, предполагайки че сигнала медииран от SHC, когато се изолира от
STAT5, е недостатъчен за нормалната пролиферация и клетъчно оцеляване. Докато ранните
(след 1 hr), SHC-медиирани сигнални механизми са интактни, то фосфорилирането на p70S6K
и S6 започва да намалява 3 – 6 hr след стимулирането на β-Y338GG, въпреки нормалното фосфорилиране на SHC и ERK. Ко-експресията на
G-Y510 (Y510 свързва STAT5, медиирайки фосфорилирането му и експресията на прицелните
му гени след стимулиране с G-CSF) с β-Y338GG
и последващото стимулиране с IL2 и G-CSF индуцира нормален пролиферативен отговор. Това
е съпроводено с нормално фосфорилиране на
p70S6K и S6 както след 1 hr, така и след 12 hr.
Ефекта от стимулирането с тези два цитокина е

по-скоро синергичен, отколкото адитивен. Експресията на конститутативно фосфорилирана
и активна форма на STAT5, STAT5A1*6, е асоциирано със значителното фосфорилиране на
S6 до нива значително по високи от тези индуцирани от β-Y338GG и нормалният рецептор.
Подобно на тях, експресията на caSTAT5A1*6 в
T-клетъчните линии CTLL2 и HT2 води до фосфорилирането на S6. PI3K-PKB/AKT сигнален
път се активира както от β-Y338GG, така и от
G-Y510. Интересно е че активирането на SHC
сигнален път от β-Y338GG повишава и тирозиновото фосфорилиране на STAT5, както и индуцираните от STAT5 прицелни гени и c-myc.
Както SHC сигнален път, така и STAT5 трябва да
са едновременно активирани за постигането на
максимално фосфорилиране на S6 и индукция
на пролиферация. Трябва обаче да се отбележи,
че конститутативно активни STAT5 мутанти, които не индуцират специфичните за STAT5 гени,
но поне на теория са способни да функционират
като адапторни моликули, са неспособни да индуцират левкемия в мишки. За разлика от тях,
STAT5 мутанти, индуциращи генната експресия, са способни да индуцират левкемия, което
показва значението на индуцираната от STAT5
генна експресия, а не адапторната му функция,
за онкогенезата. STAT5 активира AKT незначително при липсата на SHC. Това предполага двуфазен модел на регулиране на активността на
AKT, като първоначалното активиране на PI3KAKT сигнален път се медиира от SHC-GRB2GAB2-p85 комплексът, следвано от втора фаза на
AKT активност, медиирана от STAT5. Подобен
механизъм е описан при PDGFR-медиираното
активиране на PI3K. Обаче, подобен модел не
съществува в IL2R сигнални механизми, тъй
като STAT5 сам по себе си не активира AKT
(Lockyer et al., 2007).
AKT е киназа участваща в регулирането на
клетъчното оцеляване посредством регулирането на NFκB сигнален път, както и инактивирането на про-апоптотични протеини като BAD,
caspase-9, GSK3, и транскрипционни фактори
като FKHR, FKHRL1 и AFX. mTOR регулира
пролиферацията посредством 4E-BP1, инхибитор на транслация-иницииращият фактор eIF4E,
докато p70S6K фосфорилира S6 субединица на
40S рибозомите и така медиира транслацията на
про-пролиферативни РНК-и. В много клетъчни
типове, PI3K сигнален път медиира експресията
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на cyclin D1 след стимулирането на рецепторите за редица растежни фактори. В T-клетките,
PI3K сигнален път регулира транскрипционната активност на E2F посредством механизъм
повишаващ експресията на cyclin D3 и инхибирането на експресията на p27-KIP1 и фосфорилирането на RB протеините. Фосфорилирането
на AKT, подобно на ERK, се наблюдава минути
след стимулиране, и се поддържа до най-малко
3 hr след стимулирането на мутантни рецептори като ββ325SHCΔP. Това води до експресията
на c-MYC, cyclin D2, D3, и E, и BCL2 и BCLXL, като инициира пролиферацията. За разлика
от ββ325SHCΔP, ββ325SHCΔPFFF в който тирозините, медииращи свързването с GRB2 са
мутирани във фенилаланин, не активират PI3K
и RAS-ERK сигнални пътища, медииращи експресията на c-FOS, c-MYC, cyclin D2, D3, и E,
BCL2 и BCL-XL и инициира клетъчната пролиферация (Moon et al., 2001).
p70S6K се активира след неколкократното й фосфорилиране. Активността на p70S6K
е ниска в quiescent, не-третирана с IL2, KIT225
T-клетъчна линия. Активността й се повишава
бързо след третиране с IL2, посредством PKB, и
форболови естери, стимулиращи активността на
PKC. Активността на PKB не се повлиява след
третирането на KIT225 клетките с форболови
естери (PKC). Освен това, rapamycin (свързвайки FKBP12 протеина и инхибиращ с висока
специфичност FRAP/mTOR) няма ефект върху
медиираното от IL2 активиране на PKB, въпреки че rapamycin напълно предотвратява IL2- и
PI3K-регулираната индукция на p70S6K (Reif et
al., 1997). Активността на PI3K е необходима за
поддържането на p70S6K в активно състояние.
Инхибирането на cPKC посредством продължително третиране с PMA няма ефект върху активирането на p70S6K от IL2. Въпреки че зависимото от IL2 активиране на p70S6K е независимо
от cPKC, p70S6K може да се активира от форболови естери до еднаква степен с тази индуцирана от IL2 в BAFα/β и CTLL2 клетки. PMAзависимото фосфорилиране и активиране на
p70S6K е независимо от PI3K. Rapamycin е потентен инхибитор на фосфорилирането и активността на p70S6K в тези клетки. Въпреки че стимулирането с IL2 не активира PKA в T-клетките,
третирането на IL2-зависими T-клетъчни линии
с агенти повишаващи вътреклетъчният cAMP
като forskolin (активиращ аденилатциклазата) и
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IBMX (инхибитор на фосфодиестеразата) предотвратява зависимото от IL2 фосфорилиране и
активиране на p70S6K (след 5 и 10 min), а също и
пролиферацията по доза-зависим начин. Агенти
повишаващи cAMP и следователно активиращи
PKA инхибират както cPKC-зависимото, така
и cPKC-независимото активиране на p70S6K.
Повишените нива на cAMP не повлияват cPKCзависимото активиране на 90 kDa изоформа на
RSK, показвайки че инхибиращият ефект на
PKA не е глобален. При условия когато IL2 индуцира активирането на PI3K, активирането на
PKA води до инхибирането както на PI3K, така
и на p70S6K (Фигура 2.M). Интересното е че докато IL2 и PMA активират p70S6K до еднаква
степен, то третирането с IL2 активира MAPK и
RSK до 2 – 10 пъти, а PMA активира тези ензими от 30- до 100-пъти в CTLL2 клетките. Активирането на PKA инхибира IL2-зависимото
активиране на PI3K и p70S6K, но има незначителен ефект за PDGF-зависимото активиране на
тези ензими в HEP-G2 клетките, експресиращи
PDGFR. Въпреки че PKA инхибира активността
на MAPK и клетъчният растеж в няколко клетъчни системи, активирането на MAPK и RSK от
форболови естери и от IL2 не се повлияват от
активирането на PKA в лимфоидните клетки
(Monfar et al., 1995).
Изследвания в различни клетъчни системи
предполагат роля за PI3K в рецептор-индуцираното активиране на MAPK. Докато медиираните
от PI3K сигнали не стимулират активността на
ERK в различни фибробластни и монобластни клетъчни линии, експресията на активната
форма на PI3K индуцира активирането на ERK
в Xenopus oocytes (Reif et al., 1997). В CTLL2
клетки, IL2-индуцираното фосфорилиране на
MAPK е значително намалено в третираните с
wormannin клетки (Фигура 2.P). За разлика от
него, индуцираното от PMA фосфорилиране на
MAPK не се повлиява. Третирането на CTLL2
и други IL2-зависими T-клетъчни линии с 100
nM wortmannin намалява индуцираното от IL2
и PMA активиране на MAPK с повече от 50%.
Третирането с rapamycin не повлиява активността на MAPK. Wortmannin не повлиява тирозин киназната активност, свързването на
SHC-GRB2-SOS комплексът към IL2R, нивата
на RAS•GTP и индуцираното от IL2 активиране
на RAF. Докато IL2 индуцира 20-пъти повишаване на активността на MEK, то IL2 повишава

само 3-пъти активността на MEK в третираните
с wortmannin клетки. Wortmannin и LY29002 нямат ефект върху индуцираното от PMA активиране на MEK. Диференциалното регулиране на
активността на RAF и MEK от wortmannin предполага зависимото от PI3K активиране на MEK
(Фигура 2.P) като доминиращ сигнален механизъм в IL2-зависимите CTLL2 клетки. Подобно
на това, RAF регулира само малка част от EGFиндуцираната активност на MEK. Чувствителната към wortmannin PI3K активност не е есенциална за индуцираната от IL2 S-фаза на клетъчният цикъл, но PI3K е необходима за оптималната
индукция на ДНК синтеза от IL2. Трудно е да се
определи дали анти-пролиферативният ефект се
дължи на инхибирането на p70S6K, MAPK или
и на двете (Karnitz et al., 1995).
В друго проучване (Reif et al., 1997), ползвайки KIT225 клетъчна система, IL2 е показан
да регулира транскрипционната активност на
ELK1 посредством ERK (инхибиране на MEK
с PD098059). IL2-индуцираното активиране на
ELK1 е чувствително към инхибиране на PI3K с
wortmannin, което е в съответствие с предишни
проучвания показващи че активирането на ERK
от IL2 изисква функционална PI3K. Обаче, докато транскрипционната активност на ELK1 се
индуцира след експресията на активен мутант на
RAS (HA-V-RAS) и след третиране с форболови естери, то експресията на активна форма на
PI3K (rCD2p110) не стимулира активността на
ELK1. Но, сигналите медиирани от rCD2p110
потенцират индуцираната от форболовите естери транскрипционна активност на ELK1. В тази,
KIT225, клетъчна система медиираните от PI3K
сигнални механизми не повлияват активността
на ERK, въпреки че активността на PI3K действа заедно с форболовите естери за индукцията
на максимален пролиферативен отговор. Активирането на PKC от форболовите естери стимулира p70S6K без да повлиява активността на
PKB (Reif et al., 1997). Освен това функционално активен RAS е необходим за активирането на
PKB (RAS-PKB сигнален път). Ко-експресията
на активен RAS (HA-V-RAS), но не и на активен RAC (V12RAC) води до повишаване на активността на PKB в KIT225 клетъчна система.
Ко-експресията на V12RAC и V12CDC42 няма
ефект върху активността на p70S6K (Reif et al.,
1997). В друго изследване, Moon et al., 2001 ползвайки CTLL2 клетки, не показват функционално

взаимодействие между сигналните пътища на
PI3K и RAS-ERK. В това изследване, активната
форма на PI3K (mp110*ER) не индуцира специфичната генна експресия (c-MYC, cyclin D3 и E,
BCL2 и BCL-XL) и клетъчната пролиферация,
за разлика от сигналните механизми медиирани
от SHC или ендогенният IL2R. Това предполага, че въпреки необходимостта от функционален
PI3K сигнален път за медиираната от SHC пропролиферативна генна експресия, активирането
само на този сигнален път не е достатъчно за
повишаване експресията на тези гени (Moon et
al., 2001).
Друг сигнален механизъм, иницииран след
активирането на PI3K и генерирането на PI3,4,5-P3 е активирането на не-чувствителната
към форболови естери PKCζ. Това предполага
възможното участие на PKCζ в медиираното от
PI3K активиране на p70S6K (Truitt et al., 1994;
Monfar et al., 1995). Освен това, регулаторната
субединица на PI3K, p85, е показана да асоциира
с тирозин фосфорилираният CBL след стимулирането с IL3 на 32D клетки, както и след стимулирането с други цитокини и растежни фактори.
CBL функционира като ubiquitin-лигаза, която
участва в деградирането на рецепторните тирозин кинази. Асоциирането на p85 със CBL предполага функцията й като негативен регулатор,
инактвиращ PI3K-AKT сигнален път (Gu et al.,
2000). За разлика от PI3K-медиираното интернализиране на рецептори като PDGFR, интернализирането на IL2R след специфичното му стимулиране с IL2 не се повлиява от wortmannin, което
предполага че този клетъчен отговор не изисква
каталитичната активност на PI3K (Karnitz et al.,
1995). Индуцираната от IL2 пролиферация и активността на AKT се инхибират от n-3 мастни
киселини (DHA и EPA), и PA и SA. За разлика
от тях, n-6 мастните киселини (OA и LA), които
при концентрация от 25 μM повишават клетъчната пролиферация, не повлияват фосфорилирането на AKT след 1 hr (Gorjao et al., 2007).
Участие на SHP2:
Тирозиновото фосфорилиране е основен
регулаторен механизъм на редица клетъчни процеси. Третирането с vanadate, инхибитор на тирозин фосфатазите, е доста ефективен начин за
повишаване детекцията на RAS•GTP комплексите в клетъчните лизати. Повишение от 10-пъти
в нивото на RAS•GTP се наблюдава във всички
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IL3 стимулирани BAF/B03 трансфектанти след
тритиране с vanadate, като повишение от само
3 – 4-пъти се наблюдава в контролните клетки
(Satoh et al., 1992). Това е само един от примерите показващи значението на тирозин фосфатазната активност за регулирането на първоначалните сигнални механизми. В допълнение към
това, липсата в IL2Rβ на A региона в ΔA-βc -/T-клетките предотвратява индуцираното от IL2
тирозиново фосфорилиране на SHP2, заедно с
активирането на LCK, предполагайки че активирането на SHP2 е зависимо от наличието на този
регион (Fujii et al., 1998).
SHP2 е тирозин фосфатаза съдържаща
YXNX мотив в C-краят си, който представлява последователност медиираща свързването
с GRB2. След стимулиране, SHP2 асоциира с
GRB2, медиирайки активирането на RAS сигнален път посредством SOS (в IL3 сигнална система). Това предполага участието на SHP2 като
адапторна молекула при активирането на RAS.
Каталитичната й активност е също необходима за
провеждането на сигнала до ERK. Каталитично
неактивни мутанти на SHP2 инхибират активирането на ERK наблюдавано след стимулиране с
insulin, EGF и FGF. Няколко молекули асоцииращи с SHP2 се предполагат като нейни субстрати.
Това са SIRP/SHPS семейство трансмембранни
протеини, IRS1, IRS2, GAB1 и GAB2, асоцииращи с SHP2 след стимулиране с IL2, IL3, M-CSF,
TCR или трансформиране с BCR-ABL. А също и
асоцииращите с SH2 домейна си PI3K и CRK-L,
а също и с SH3 домейна си GRB2. GAB2, подобно на GAB1, се свързва с тирозин-фосфорилираната SHP2, не-фосфорилираната PI3K и GRB2 in
vitro. Както GAB1, така и GAB2, но не и STAT3
се дефосфорилират при инкубиране с каталитичният домейн на SHP2. В някои рецепторни
сигнални системи, SHP2 медиира свързването
на GAB протеините с рецептора, и пропагирането на сигнала, посредством PI3K, до ERK
(Nishida et al., 1999). Освен IL2Rβ, мембраннопроксималният, 39 AA регион на IL2Rγ медиира
тирозиновото фосфорилиране на SHP2 и IL2Rβ
при липсата на активиране на JAK3. Активиране на JAK1 не се наблюдава в тези експерименти с CTLL2 клетки (Tsujino et al., 1999). SHP2
е фосфорилирана след стимулиране с IL2 и е
критичен регулатор на зависимото от IL2 активиране на MAPK (Фигура 2.D, G), показано посредством каталитично неактивен SHP2 мутант,
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който блокира индуцираното от IL2 активиране
на MAPK. Докато тирозин Y338 е необходим
за фосфорилирането на SHC и активирането на
MAPK, то специфичен остатък необходим за
фосфорилирането на SHP2 в IL2Rβ не е идентифициран. IL2Rβ Y338F мутантен рецептор значително намалява фосфорилирането на GAB2,
като тирозин Y338 е критичен и за фосфорилирането на SHP2 (Gadina et al., 2000).
SHP2, има само два SH2 домейна, регулиращи сигналните й функции. Активирането
на SHP2 се регулира също и посредством фосфорилирането на тирозините – Y542 и Y580 в
C-краят, което премахва базалното инхибиране на тази фосфатаза. Свързването повишава
значително каталитичната активност на SHP2.
Тирозин Y612 в cβ веригата на IL3 е място за
свързване на SHP2. В BA/F3 клетъчна система, Y577 на IL3R медиира фосфорилиране на
GAB2. Остатъчното фосфорилиране на GAB2
след стимулирането на Y577F (Y3) рецепторният мутант вероятно се медиира от SHP2-GRB2GAB2 сигнален комплекс, който е аналогичен
на SHC-GRB2-GAB2 комплексът в IL2R рецепторна система. Освен с SHP2, SH2 домейна
на SHC също може да се свързва с Y612, като
следователно, малкото количество фосфорилиран GAB2 което се открива в Y4 мутантите, е
вероятно в резултат на свързването на SHC, посредством SH2 домейна си към този остатък (Gu
et al., 2000). Освен за активирането на MAPK
сигнален път, каталитичната активност на SHP2
индуцирана от IL2 активира и STAT протеините,
което предполага че SHP2 е позитивен регулатор на индуцираните от IL2 сигнални каскади.
SHP2 е показана да асоциира със STAT5, като
SHP2 е способна да де-фосфорилира STAT5 in
vitro. GAB2-медиираното асоцииране с SHP2 и
PI3K е необходимо за активирането на STAT5.
Значително асоцииране между GAB2 и STAT3
не се открива, въпреки че STAT3 е конститутативно активен в MYLA2059 клетките. Подобно
на него, асоцииране между STAT5B и GAB2 не
се открива. STAT5A, обаче, асоциира с GAB2
след стимулиране с IL2, като максимум в нивото на това взаимодействие се наблюдава след
5 – 15 min. JAK-медиираното фосфорилиране
на GAB2 е необходимо за това взаимодействие.
Инхибирането на тирозин киназната активност
с PP1 не повлиява активността на SHP2. Това
предполага че възможната фосфатаза регулира-

на от SRC тирозин киназите не е SHP2. Интересно наблюдение е че асоциирането на SHP2 с
GAB2 е значително увеличено след третиране с
PP1, като GAB2 е значително тирозин-фосфорилиран (Фигура 2.Е). Формирането на SHP2GAB2 комплекс зависи от активността на JAK
киназите (AG490). Асоциирането на STAT5A с
GAB2 след стимулиране с IL2 е независимо от
тирозиновото фосфорилиране на GAB2, индуцирано след третиране с PP1, и зависи от активността на JAK киназите (AG490) (Brockdorff et
al., 2001). Активността на SHP2 е необходима
и за негативната регулация, прекратявайки сигналната функция на JAK и STAT протеините.
Ексерименти в BA/F3 клетъчна система показват значението на SHP2 за регулирането на
пролиферативният отговор посредством RASMAPK и PI3K-PKB/AKT сигнални пътища.
SHP2 и GRB2 са основните GAB2 свързващи
протеини в стимулираните с IL3 BA/F3 клетки,
като този сигнален комплекс свързва също и p85
на PI3K и STAT5. В тази експериментална система, експресията на активен JAK2 и активен
caSTAT5B води до конститутативното асоцииране на GAB2 и STAT5 с p85. SHP2 асоциира
с GAB2 в стимулираните с IL3 и в експресиращите активен JAK2 клетки, но е незначително
в caSTAT5-експресиращите клетки. Ексресията
на caSTAT5 води до малкото, но функционално
значително фосфорилиране на GAB2, което е
независимо от активността на JAK2. Невъзможността на GAB2 да свързва SHP2 в GAB2ΔSHP2
мутантите, инхибира тяхната пролиферация. Коекспресията на активен JAK2 прави тези клетки
не-чувствителни към GAB2ΔSHP2. Експресията на GAB2-3YF мутант инхибира активността
както на AKT, така и на ERK в експресиращи
caSTAT5B клетки, но не и в JAK2 мутантите.
GAB2ΔSHP2 мутанта не повлиява активността
на ERK в JAK2- и caSTAT5B-експресиращите
клетки, но намалява фосфорилирането на ERK
в стимулираните с IL3 контролни клетки. Следователно, свързването на SHP2 с GAB2 е необходимо за активирането на ERK в стимулираните с
IL3 клетки, но не и за индуцираната от caSTAT5
активност на ERK. Възможно е GAB2 да медиира активирането на ERK посредством PI3K в експресиращите caSTAT5 клетки. Експресията на
доминантно-негативна форма на p85 инхибира
индуцираната от IL3 активност на ERK. Но за
разлика от това, GAB2 не е от значение за сиг-

налните функции, медиирани от експресията на
активен JAK2, тъй като както GAB2-3YF, така
и GAB2ΔSHP2 мутантите не повлияват индуцираната от него пролиферация (Nyga et al., 2005).
SHP2 свързва GAB2 посредством SH2 домейните си когато и двата (Y614 и Y643) тирозинови остатъка са фосфорилирани. C-SH2 домейна свързва Y643 значително по-силно, предполагайки че N-SH2 домейна на SHP2 свързва
Y614. Мутирането на E76, намиращ се в N-SH2
домейна, в аланин води до получаването на каталитично активен мутант. GAB2 преципитира
както каталитично не-активеният (SHP2-C459S),
така и каталитично активният (SHP2-E76A)
SHP2 мутант експресиран в KIT225 клетки.
SHP2-C459S мутанта е подобен на нормалната
SHP2 по отношение на свързването си с GAB2,
докато SHP2-E76A се свързва еднакво добре
както с GAB2-Y643F, така и с GAB2-Y614F, но
не и с двойният GAB2-Y614F/Y643F мутант, показвайки че поради конститутативно отворената
конформация на този мутант, N-SH2 домейна е
способен да свързва единично-фосфорилираният мутант на GAB2. Y614 е по-важен от Y643 за
взаимодействието на GAB2 с SHP2. SHP2 няма
ензимна активност без специфичното свързване
на N-SH2 домейна. Y614F мутанта намалява незначително фосфорилирането на GAB2, не повлиява асоциирането с PI3K, но напълно предотвратява асоциирането с SHP2, индуцирано от
IL2. IL2-индуцираното тирозиново фосфорилиране на SHP2 е увеличено в GAB2 транфектирани клетки, като GAB2-Y614F мутанта значително го намалява. Това предполага че тирозиновото фосфорилиране на SHP2 зависи критично
от взаимодействието си с GAB2 (Arnaud et al.,
2004). Свързването на SHP2 с GAB протеините е необходимо за активирането на ERK и последващото фосфорилиране и транскрипционно
активиране на ELK в различни клетъчни системи. Нормалният GAB2 протеин потенцира фосфорилирането на ERK, индуцирано от IL2, докато GAB2-Y614F мутанта предотвратява това
фосфорилиране, показвайки че формирането на
GAB2-SHP2 комплекс участва в активирането
на ERK (Arnaud et al., 2004). Фосфатазната активност на SHP2 (SHP2-C459S) е необходима
за провеждането на сигнала от GAB2 до ELK.
Конститутативно активният SHP2-E76A мутант
индуцира силен транскрипционен отговор. Подобни резултати са получени и с GAB2-Y643F
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мутанта, но не и с двойният мутант на GAB2.
Повишената генна експресия индуцирана след
експресията на конститутативно активен SHP2
мутант, SHP2-E76A, е напълно инхибирана от
MEK-K97M, каталитично не-активен мутант
на MEK. За разлика от него, конститутативно
активният MEK не се повлиява от SHP2-C459S
(Arnaud et al., 2004). Фосфатазната активност на
SHP2 и индукцията на GAB2-SHP2-MEK-ERK
сигнален път са необходими за регулирането и
на c-fos SRE. ERK медиира фосфорилирането на
TCF (ELK1) за да регулира ETS box и участва в
регулирането на SRF ко-активатора MAL, който
действа върху CArG box на SRE (Arnaud et al.,
2004).
Съществува негативен регулаторен сигнален механизъм (Фигура 2.F) регулиращ участието на SHP2 в активирането на ERK. Серин
S623 на GAB2 се фосфорилира специфично от
ERK1 и ERK2 киназите. Фосфорилирането на
S623 (PSS623P) е характерно за GAB2, за разлика от GAB1 и GAB3, и се намира само три AA
остатъка от първото място за свързване на SHP2
(Y614LAL), в близост до C-краят на GAB2. Третирането със серин/треонин киназният инхибитор U0126 води до незначителното, но повторимо, повишаване на асоциирането на SHP2 с
GAB2. Това предполага че ERK зависимото фосфорилиране на GAB2 негативно регулира взаимодействието на GAB2 с SHP2, като вероятно не
повлиява първоначалното асоцииране на GAB2
с SHP2. U0126 значително повишава нивото на
тирозиново фосфорилиране на SHP2, като нивото на тирозиново фосфорилиране на SHP2 в
GAB2-S623A мутант-експресиращи клетки е повисоко в IL2-третираните клетки. Следователно,
повишеното асоцииране на SHP2 с GAB2, корелира с повишеното тирозиново фосфорилиране
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на SHP2 и показва важността на Y614 на GAB2
за това взаимодействие. Докато GAB2-Y614F
предотвратява фосфорилирането на ERK, то експресията на GAB2-S623A води до незначително повишение във фосфорилирането на ERK.
Фосфорилирането на S623 не е критично, а по
скоро участва в прецизното регулиране на пролиферативният отговор на IL2-зависимите клетки (Arnaud et al., 2004*).
Сигналните функции на SHP2 като негативен регулатор, дефосфорилирайки STAT5,
доминират в KIT225 клетъчна система. Стимулирането с IL2 на KIT225 повишава 35-пъти
транскрипционната активност на STAT5. Свръхекспресията на GAB2 води до намаляване на
стимулираният от IL2 ефект и до повишение от
19-пъти, докато експресията на GAB2-Y614F
повишава IL2-индуцираната транскрипция (повишение от 44-пъти). Експресията на GAB2S623A намалява активирането на STAT5 с ~2пъти в сравнение с това след експресията на
нормален GAB2. Освен това, клетките експресиращи GAB2-S623A изискват около 3.5-пъти
повече IL2 в сравнение с тези експресиращи
GAB2-Y614F за да достигнат 50% пролиферативен отговор. Тези резултати са в съответствие
с тези показващи че Y614F мутантите показват
тенденция да пролиферират по-добре в сравнение с контролните KIT225 клетки, докато S623A
мутантите пролиферират значително по-бавно.
Тъй като не се наблюдава повишение в експресията на IL2Rα, IL2Rβ и IL2Rγ не е лесно да се
обясни чувствителността към IL2 на тези мутанти (Arnaud et al., 2004*). Освен SHP2, SHP1
също е показана да се свързва с IL2R (Cohney
et al., 1999), но функцията й като регулатор на
медиираните от IL2 сигнални механизми не е
добре изяснена.

Фигура 1: Регулация на експресията на ключови сигнални молекули от TCR и IL2R. A. Стимулирането на TCR индуцира пролиферацията на периферните quescent Т-клетки и експресията на различни сигнални молекули и транскрипционни фактори, посредством активирането на RAS-ERK сигнален
път. B. Стимулирането на IL2R на Т-бластите, активира сигналните пътища на JAK-STAT, RAS-ERK,
PI3K-PKB/AKT, p38 MAPK, JNK и PKC, индуцирайки ексресията на различни транскрипциони фактори
и протеини, които регулират клетъчното оцеляване и пролиферация.
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Фигура 2: Сигнални каскади индуцирани след стимулирането на IL2R. Показани са регулацията
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АЛЕРГИЯ И ХОМЕОПАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ –
ПАРАДОКС, ВЪЗМОЖЕН
РИСК ИЛИ НЕЩО ДРУГО:
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
В съвременната медицина хомеопатичните продукти имат място в терапията на редица заболявания. Известно е, че лечебният ефект на хомеопатичния метод е резултат от стимулиране на естествените защитни
механизми на организма/4,5,6/. В съвременната литература са аргументирани и добре обосновани принципите на хомеопатията, както и показанията за прилагане на хомеопатичните лекарства. В наши дни хомеопатично лечение се прилага при широк спектър от заболявания, като
ефектът при някои от тях е по-добър от конвенционалното лечение /4/.
Някои препарати се предписват и за повлияване на симптоми, сходни
или наподобяващи тези при алергичните болести, както и за стимулиране функцията на имунната система/4,5,7,8,9/. Но дали наистина те са
напълно безвредни? Можем ли да им се доверим като алтернатива на
фармакотерапията или като допълващи комплексното лечение на дадено
заболяване? Въэможни ли са, и доколко могат да бъдат опасни за здравето някои нежелани ефекти и реакции, предизвикани от употребата на
хомеопатичните лекарствени продукти, след като по принцип тези препарати се промотират като ”нетоксични, нямат странични ефекти и не
водят до привикване” /5/? Това са все въпроси, които вълнуват както
лекарите-специалисти, така и пациентите.
С представянето на настоящия клиничен случай, ние се опитваме да
отговорим поне на част от тези проблеми, а защо не и да стартираме една
интердисциплинарна дискусия за взаимодействието между хомеопатичното и конвенционалното лечение в клиничната практика.
Ключови думи : алергия , хомеопатични лекарствени продукти, ангионевротичен оток.

Introduction :
Въведение :
Системните алергични реакции, към които
се отнася ангионевротичният оток са често срещано явление в клиничната практика. Налице
е голямо разнообразие, както в етиологичните
фактори, отключващи изявата на ангиоедема,
така и в патогенетичните механизми обуславящи
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това състояние.
Най-общо, ангионевротичният оток се развива по алергични и неалергични механизми.
Вторият тип включва изключително голямо разнообразие от фактори, водещи до активиране/
или инхибиране/ на участващите в патогенезата
на алергичния оток клетки, ензими и медиатори.
/1,2,3/.
От научно-изследователска и клинична глед49
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на точка, интерес представлява възможността
за изява на ангионевротичен оток, уртикария и
други системни алергични реакции при пациенти, приемащи хомеопатични препарати.
Такъв е и представеният от нас случай.
Case presentation :
Клиничен случай :
Мъж на 54 г., хоспитализиран двукратно в Отделението по Професионални заболявания и Алергология към УМБАЛ “ Свети
Георги “ ЕАД – гр. Пловдив на 23.06.2011г.
/ ИЗ.№35622/170/ и на 10.01.2012г. /
ИЗ№1890/9 / с Дг. : Ангионевротичен оток
.
Material and metods :
Материал и методи :
1. Анамнеза :
Съобщава за рецидивиращи отоци по устните, по-често ангажиращи горната устна.При
първата хоспитализация пациентът свързва отключването на системната алергична реакция с
нервно-психично и физическо пренапрежение,
физикални фактори – студово въздействие, механичен натиск. Съобщава , че на 10.05.2011г.,
след прием на НСПВС – Coxtral /Nimesulide/
по повод главоболие, получава оток на долната
устна. Въпреки изключването на медикаменти
от групата на НСПВС /NSAID / и спазване на
дадените му при изписването препоръки, отоците рецидивират. При първата хоспитализация
пациентът съобщава и за понесени 5-6 епизода с
оток в областта на пениса и седалището.
При втората хоспитализация, след позадълбочено снемане на анамнезата, се установява, че от 2г. /т.е. още преди първата хоспитализация/, периодично, по препоръка на
специалист-алерголог, приема хомеопатичен
лекарствен продукт през 2часа по 5 гранули. Пациентът съобщава, че препаратът му е назначен
„за стимулиране на имунната система”. Същият
е получен на основата на пчелен продукт.
Сутринта, в деня на втората хоспитализация,
пациентът имал усещане за започващ пореден
алергичен инцидент с отичане на устните, поради което приел препарата така, както му е назначен.
Около 10-15 минути след втория прием на
продукта, долната устна започнала да отича.
Едемът бързо нараства, поради което пациентът
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е хоспитализиран по спешност в Отделението.
При изясняване в детайли на алергологичната
анамнеза се установи, че в миналото
лицето е имало понесени инциденти след
ужилване от инсекти :
при първия инцидент, след ужилване от
стършел, получава изразен локален оток по врата;
вторият случай е свързан с ужилване от
пчела по ръката, която отекла и едемът се разпространил, обхващайки меките тъкани на предмишницата, достигайки до рамото.
При изясняване динамиката в развитието на
ангиоедема, се установява,че отокът преминава
спонтанно за около 48 часа, а след медикация с
антихистамини - и за по-кратък период от време.
Освен описаният ангиоедем, при пациента не
са регистрирани други алергични симптоми.
Фамилна обремененост : Няма фамилна анамнеза за наследствен ангиодем / НАЕ /. Липсва
медицинска документация, обективизираща налични съпътстващи заболявания.
2. Physical examination :
Физикален статус :
- при първата хоспитализация на пациента не
се обективизират отклонения в соматичния статус и алергични симптоми;
- при втората хоспитализация в медицинската
документация е отразено :
Задоволително общо състояние.Ясно съзнание.Адекватен.Афебрилен.Ангиоедем по лицето, с предилекция по долната устна, която е със
силно изразен оток / Снимка №1 /. Език и говорб.о.Бяла кожа. Бледо-розови видими лигавици.
Периферни лимфни възли – не се палпират увеличени.
Дихателна система : Симетрични гръдни половини. Ясен перкуторен тон. Двустранно чисто
везикуларно дишане. Хрипове не се аускултират.
Сърдечно съдова система : Ритмична сърдечна дейност, нормофреквентна. Сърдечна честота
72 уд/мин. Ясни сърдечни тонове. АН : 120/80
mmHg.
Succusio renalis двустр. /-/ отр. Корем – мек и
неболезнен на палпация.Чeрен дроб – на ребрена дъга. Слезка не се опипва увеличена.
3.Diagnostic procedures :
Параклинични изследвания :
/Отразените в скоби стойности са от втората
хоспитализация на пациента/
Blood test :

Hematological : RBC – 4.60 /4.67/ T/l., HGB –
140 /148/ g/l, WBC – 7.19 /5.42/ G/l, НCT - 0. 415
/0.425/, МСV – 90.3 /91.1/, MCH – 30.4 /31.7/,
PLT – 264 /362/ G/l., ESR – 4 /14/ mm.
Diff.morph.count : Neut. – 65.9 /55.8/ % , Моno.
– 13 /4.7/ % , Lymph. – 17 /28.7/ %, Еоs. – 3.8 /4.7/
% , Baso – 0.7 /0.6/ %.
Biochemical : gluco. – 5.5 /7.4/ mmol/l.,t.prot.
– 69 /73/ g/l, alb. – 41 /41/ g/l, t.bill. – 14.9 /11.7/
mkmol/l , d. bill. – 5.8 mkmol/l, urea – 3.0 /2.6/
mmol/l, crea – 102 /67/ mkmol/l, UR AC – 179
mkmol/l, AST – 27 /15 / U/L, ALT – 10 /9/ U/L.
Материали и методи, използвани за имунологичните изследвания:
Ι ELISA
Апарат:
READER MAGELAN SUNRISE; DIAMED,
B.D.
Миеща машина”TECAN” –DIAMED,B.D.
Автоантитела:
1.Антинуклеарни антитела ANA
Общи АНА /норма < 1:40/ - IFA
2. Антифосфолипидни антитела
анти-кардиолипинови IgG- кит на фирма
ORGENTEC;стойности >10 U/ml са положителни

Ревматоидни фактори :
RF- кит на фирма ORGENTEC;стойности
³20 IU/ml са положителни
Ниво на общи IgE / референтни стойности <
100 IU/ml за възрастни /
ΙΙ. Нефелометрия
Апарат MININEPH
Фирма The Binding Site
IgA- референтна стойност : ( 0,71-3,60g/l)
IgG – референтна стойност: (6,58 - 18,37g/l)
IgM- референтна стойност: (0,40 - 2,63g/l)
C3- референтна стойност: (0,61-2,09g/l)
C4 - референтна стойност: (0,122-0,495g/l)
ΙΙΙ. Имунофлоресценция - IFA
Стъкла на фирма BioSystem за детекция на
ANA, AMA и AGMA
ΙV.Имунодифузия (RID)
Фирма The BindingSite
Ниво на С1-естеразен инхибитор
Референтни стойности 95-345 mg/l
Отчита се след 72ч.
На таблици 1,2 и 3 са представени резултатите от осъществените имунологични изследвания
на пациента в амбулаторни условия и при втората хоспитализация в отделението.

Табл. 1
Изследване
5.10.2009г.
Серумен комплемент
C3
C4
C 1 естеразен инхибитор

Метод

Резултат

Референтна
стойност

нефелометрия
нефелометрия
RID

0,816 g/l
0,282 g/l
256 mg/l

0,61 – 2,09 g/l
0,122 – 0,495 g/l
95 – 345 mg/l

Метод

Резултат

Референтна
стойност

нефелометрия
нефелометрия
RID

1,039 g/l
0,312 g/l
342 mg/l

0,61 – 2,09 g/l
0,122 – 0,495 g/l
95 – 345 mg/l

Табл. 2
Изследване
11.01.2012г.
Серумен комплемент
C3
C4
C 1 естеразен инхибитор
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Табл. 3
Референтна
стойност

Изследване

Метод

Резултат

Антинуклеарни антитела /ANA/
oбщи антинуклеарни антитела /
ANA/

IFA

< 15 u/ml

анти – SS – A /lg G, lg M, lg A/

ELISA

анти – SS – B /lg G, lg M, lg A/

ELISA

1:40 отрицателни
1,6 u/ml /-/
отрицателен
0,7 u/ml /-/
отрицателен

ELISA

< 48 GP U/ml /-/
отрицателен

< 48 GP U/ml

ELISA

35 IU/ml пол/+/

< 20 iu/ml

Антифосфолипидни антитела
анти – кардиолипинови lg G
Ревматоидни фактори
ревматоиден фактор /RF/ lg M

Ревматоидни фактори

Ревматоидни фактори

фактор /RF/ lg M
Серумниревматоиден
имуноглобулини
lg E
Серумни имуноглобулини
lg G
lg E
lg M lg G
lg M
lg A
lg A

ревматоиден фактор /RF/ lg M
ELISA

35 IU/ml пол/+/

ELISA

35 IU/ml пол/+/

< 1:40
< 15 u/ml

< 20 iu/ml

< 20 iu/ml

ELISA
464,3 IU/ml пол/+/
< 100 iu/ml
ELISA
< 100 iu/ml
464,3 IU/ml пол/+/
нефелометрия
13,700
13,700 g/l g/l 6,58 – 18,37 g/l6,58 – 18,37 g/l
< 100 iu/ml
464,3 IU/ml пол/+/ нефелометрия
нефелометрия
0,937 g/l g/l 0,40 – 2,63 g/l 0,40 – 2,63 g/l
нефелометрия
0,937
13,700 g/l
6,58 – 18,37 g/l
нефелометрия
1,159 g/l
0,937 g/l
0,40 – 2,63 g/l
нефелометрия
1,159
g/l 0,71 – 3,60 g/l 0,71 – 3,60 g/l

Серумни имуноглобулини
lg E
lg GELISA
lg M
нефелометрия
lg A
нефелометрия
нефелометрия

1,159 g/l

0,71 – 3,60 g/l

ЕCG – sinus rhitm.
Тreatment regimen :
ЕCG – sinus rhitm.
Methylprednisolone 2 х 40 mg. i.v. 5 дневен курс ;
Тreatment regimen :
Антихистамини : Аllergosan х 20 mg i.m. 4 дни в комбинация с Н1 – блокер от ІІ –
Methylprednisolone 2 х 40 mg. i.v. 5 дневен курс ;
генерация / Аllersan /;
Антихистамини : Аllergosan х 20 mg i.m. 4 дни в комбинация с Н1 – блокер от ІІ –
Н2 – блокер / Famultran – 2х 40 mg p.o. /
генерация / Аllersan /;
Изход от хоспитализацията : Изписва се в добро общо състояние, асимптомен
Н2 – блокер / Famultran – 2х 40 mg p.o. /
/ Снимка № 2 /.
Изход от хоспитализацията : Изписва се в добро общо състояние, асимптомен
/ Снимка № 2 /.

ЕCG – sinus rhitm.
Тreatment regimen :
Methylprednisolone 2 х 40 mg. i.v. 5 дневен курс ;
Антихистамини : Аllergosan х 20 mg i.m. 4 дни в комбинация с Н1 – блокер от ІІ – генерация
/ Аllersan /;
Н2 – блокер / Famultran – 2х 40 mg p.o. /
Изход от хоспитализацията : Изписва се в добро общо състояние, асимптомен
/ Снимка № 2 /.

Снимка 1 (при втората хоспитализация)

Снимка 2 (след проведеното лечение)

СнимкаСнимка
1 (при
втората хоспитализация)
Снимка 2 (след проведеното лечение)
1 (при втората хоспитализация)
Снимка 2 (след проведеното лечение)
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Отключването на системни алергични реакции при пациенти, на които са предписани хомеопатични продукти не е парадокс. Нещо повече,
в самия хомеопатичен подход един от водещите принципи изисква повишено внимание към
пациенти с алергични проблеми /4,5,7/. Редица
автори обръщат специално внимание на т.нар.
ПНЕИ / Психо-Невро-Ендокринно-Имунна/ ос
и на нейната роля в сенсибилизацията на организма /11/.
Друг е въпросът, че дори и специалистите понякога са силно затруднени в своевременното
и точно диагностициране на алергичните проблеми при конкретния пациент. И точно там е
заложена тази своеобразна „бомба със закъснител”, криеща висок риск от развитие на непредвидими, понякога и доста тежки като развитие
и протичане реакции. Описаният случай е точна
илюстрация на казаното по-горе :
1. При първата визита при специалист-алерголог в амбулаторния лист от м.януари 2009г. е
отразено : „От 1г. епизоди на отоци на устните и
вътрешната лигавица на устата. Проведени консултации с ендокринолог, гастроентеролог, УНГ,
стоматолог. От м. януари 3-4 епизода от подуване на устните. Син с астма-алергия към домашен прах”. В момента на прегледа не са обективизирани алергични симптоми. Осъществените
кожно-алергични проби /КАП/ обективизират
изразена кожна сенсибилизация към двата микрокърлежа на домашния прах. В назначената
от алерголога терапия фигурира хомеопатичен
лекарствен продукт, получен на основата на екстракт от медоносната пчела. Назначеното лечение по принцип е адекватно. Хомеопатичният
продукт е индициран при пациента, още повече,
че осъщественият prick test с отрова / алерген /
от медоносната пчела е негативен. Освен това,
при първата визита при алерголога пациентът не
съобщава за понесени алергични реакции след
ужилване от насекоми. Въпреки предписаното
лечение, обаче, отоците рецидивират. По този
повод на пациента са направени амбулаторно
имунологични изследвания, целящи изключването на наследствения ангиоедем /НАЕ/ като
евентуална причина за честите отоци. Негативната анамнеза / липсват данни за наследственост /, характерната клинична картина на НАЕ с
плътния вид на отока, който е по-често болезнен,
отколкото сърбящ, нормалните стойности на С1
естеразния ихибитор и С4, на практика изключ-

ват по-често срещаната в практиката форма на
НАЕ / І тип /, за който е характерен количествен
дефицит на С1 INH /1,2,3/.
2.При първата хоспитализация на пациента в
Отделението анамнестичните данни за разгръщане на ангиоедема след прием на медикамент
от групата на НСПВС – Кокстрал / Nimesulide /
още повече задълбочава неяснотата около етиологията на отока.
3. При втората хоспитализация, след снемане
в детайли на алергологичната анамнеза, с която се установяват понесени алергични реакции
след ужилване от инсекти, както и бързото развитие на симптомите след приема на пчелния
хомеопатичен продукт, до голяма степен се изяснява етиологията на ангиоедема.
4. Напълно възможно е, причината за отключването на ангионевротичния оток в конкретния
случай, да бъде несъобразената с типа реактивност на пациента доза от иначе правилно назначения от специалиста хомеопатичен продукт.
5. При интерпретацията на получените резултати от имунологичните изследвания, следва да
се има предвид, че диагностичният процес все
още не е приключил.
В диференциално-диагностичен аспект идват в съображение и системни заболявания на
съединителната тъкан с автоимунна патогенеза,
както и малигнени заболявания, при които някои
автори /1,2/ съобщават за изява на ангиоедем,
уртикария и други феномени, подобни на тези,
регистрирани при нашия пациент.
Изводи :
1. Добре снетата анамнеза си остава „златен
стандарт” в диагностиката на алергичните заболявания. Тя е ключът към анализа на наличните
алергични проблеми, и , както е видно от описания от нас случай, не винаги е в състояние да
насочи във вярна посока диагностиката и лечението на определен алергичен проблем, особено
при първия контакт с пациента;
2. Дори и на практика безвредни, хомеопатичните лекарствени продукти не следва да се
предписват от лекари – неспециалисти, без достатъчен клиничен опит, знания и умения в
съответните области, за да не се компрометират
и опорочат основните принципи на хомеопатичния подход;
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3. Представеният от нас клиничен случай,
както и резултатите от осъществените параклинични изследвания подкрепят становището на
някои автори /12 /, че все още липсват мащабни проучвания с доказателствена стойност за
мястото и ролята на хомеопатичните продукти в
лечението на системните алергични заболявания
като астма, ринит и други. Поради тази причина,
прилагането им за сега се свежда предимно до
повлияване на отделни алергични симптоми.
4. Описаният от нас случай е убедителен аргумент в полза на индивидуалния подход в клиничната алергологична и хомеопатична практика.
Този подход изисква диагностиката и лечението

на всеки пациент да бъдат съобразени както с
клиничната картина, така и с редица други фактори : фамилна предиспозиция, индивидуални
особености на организма, с типа на неговата реактивност, възраст, наличие на съпътстващи заболявания, възможността в зависимост от вида,
тежестта и протичането на заболяването да се
комбинират фармакологични и хомеопатични
средства, и други.
Този индивидуален, и в същото време комплексен подход, несъмнено би повишил ефективността на предприетото лечение.
 Публикуването на фотосите е в съответствие с писмено потвърденото съгласие на пациента.
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На 07.07.2011 ни напусна нашата обичана колежка и приятелка Д-р Огнянка Стефанова
Родена е на 01.02.1955г. в Свиленград. Завършва МУ Пловдив.
През 1997 година защитава специалността Клинична Алергология и от
тогава е единствения алерголог в гр. Перник с голяма и успешна практика.
Д-р Стефанова или Оги, както всички я наричахме, беше активен участник
в живота на Алергологичното дружество. Въпреки коварната болест тя
запази своята жизненост и хъс за живот, беше отзивчива за проблемите на
пациенти и приятели.
Отиде си една ярка личност със силен характер, която остави дълбока следа
след себе си!
Оги ще остане завинаги в сърцата ни, защото я обичахме!
Поклон!
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