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KYSLÍKOVÉ RADIKÁLY V MECHANIZMOCH PO�KODENIA P¼ÚC
VYVOLANÉHO POLUTANTMI OVZDU�IA

VI�ÒOVSKÝ P., SUCHÁNKOVÁ J., �TYRANDOVÁ M.

OXYGEN RADICALS IN MECHANISMS OF LUNG PATHOLOGY
DUE TO AIR POLLUTANTS

Ozone and nitrogen oxides are environmental pollutants es-
pecially present in smog. They are oxidants potent to cause
bronchial hyperreactivity, lung fibrosis, and emphysema. Ot-
her occupational hazards are mineral dust particles (asbes-
tos, silica) which may cause the development of inflammation
and fibrosis in the lungs. Inflammatory cells (neutrophils,
eosinophils, monocytes, macrophages) become activated du-
ring inflammation and produce superoxide anion radicals.
Reactive oxygen species developed e.g. in smog have been re-
cognized � at least partly � to be responsible for the obser-
ved pulmonary tissue damage. Several mechanisms leading
to toxicity, including dysbalance of vegetative nervous con-
trol, damage of bronchial epithelium, role of mediators of in-
flammation and other issues are discussed. (Fig. 1, Ref. 32.)
Key words: air pollutants, mineral dust, pulmonary damage,
bronchial hyperreactivity, free radicals.

Bratisl Lek Listy 1997; 98: 523�526

Ozón a oxidy dusíka sú látky zneèis�ujúce ovzdu�ie vyskytujú-
ce sa v smogu. Patria k reaktívnym oxidujúcim látkam tvoria-
cim vo¾né radikály, ktoré sa zúèastòujú na patogenéze bron-
chiálnej hyperreaktivity, p¾úcnej fibrózy a emfyzému. Ïal�ie
rizikové látky v prostredí sú minerálne prachové èastice (az-
best, kremièitany), ktoré mô�u vyvola� zápal a fibrózu p¾úcne-
ho tkaniva. Zápalové bunky (neutrofily, eozinofily, makrofágy)
sa poèas procesu aktivujú a tvoria superoxidové aniónové ra-
dikály. Reaktívne kyslíkové radikály tvoriace sa napríklad
v smogu sa prepokladajú ako � aspoò sèasti � zodpovedné
za po�kodenie p¾úcnych tkanív. Diskutuje sa o niektorých me-
chanizmoch ich toxicity, ako je poru�enie rovnováhy vegetatív-
nej nervovej kontroly, po�kodenie epitelu dýchacích ciest, úlo-
ha mediátorov zápalu a ïal�ie. (Obr. 1, lit. 32.)
K¾úèové slová: polutanty ovzdu�ia, minerálový prach, po�ko-
denie p¾úc, bronchiálna hyperreaktivita, vo¾né radikály.
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Amdurová (1991) rozoznáva z h¾adiska mno�stva ka�doroène
do ovzdu�ia emitovaných látok pä� hlavných polutantov, ktoré spolu
tvoria 98 % zneèistenia ovzdu�ia: oxid uho¾natý (52 %), oxid síry
(18 %), uh¾ovodíky (12 %), prachové èastice (10 %) a oxidy dusíka
(6 %). Samozrejme tieto mno�stvá kolí�u pod¾a lokality merania �
prachu je viac v miestach so zvý�enou pra�nos�ou, oxidov dusíka
v mestách, kde je ve¾ká koncentrácia automobilovej premávky. Nie
v�etky uvedené polutanty v�ak spôsobujú priamo po�kodenie �truk-
túry, èi funkcií dýchacieho systému. Opaène patologické procesy
v p¾úcach a dýchacích cestách s priamou úèas�ou kyslíkových ra-
dikálov mô�u vyvola� viaceré látky, napr. bleomycín alebo paraquat,
ktoré v�ak nezodpovedajú ïal�iemu kritériu vytýèenému v názve
tohto preh¾adového èlánku � nie sú to polutanty ovzdu�ia. Polutant
nie je ani èistý kyslík, ktorý mô�e po inhalácii vyvola� zmeny v p¾úc-
nom tkanive � zvý�enie permeability alveol a p¾úcnych ciev.

Pozornos� sa teda bude venova� predov�etkým látkam zo zo-
znamu záva�ných polutantov ovzdu�ia s priamym radikálovým
úèinkom � O

3
, NO

x 
a prachovým èasticiam obsahujúcim najmä

azbest a kremièitany. Netreba zabúda� ani na �sekundárnu� úèas�
kyslíkových radikálov produkovaných neutrofilmi, eozinofilmi,
monocytmi a makrofágmi pri ich aktivácii zápalovými procesmi;
aj touto cestou sa mô�u prejavi� úèinky dôle�itého polutantu �
oxidu sirièitého. Ako mediátory týchto procesov sa uvádzajú napr.
forbolové estery, TNF (tumor necrosis factor), PAF (palet activa-
ting factor), kalciové ionofory, leukotrién B

4 
(LTB

4
) a iné (Bella-

vite, 1988). Anafylaxia (Weiss a Bellino, 1986 b) a LTB
4 
(Weiss

a Bellino, 1986 a) vyvolávajú hyperreaktivitu u morèa�a a tento
stav mo�no blokova� blokádou tvorby superoxidových aniónov.
Cytotoxický úèinok TNF vysvet¾ujú Reid a spol. (1989) okrem
iného aj tvorbou kyslíkových aktívnych radikálov reagujúcich
s membránami cie¾ových buniek alebo ich vnútorných �truktúr.
Ïal�ie látky pravdepodobne tieto procesy samy neiniciujú, ale
potencujú ich (�priming compounds�), napríklad èiastoèky pra-
chu (Cantin a spol., 1988). Na základe týchto procesov potom
vznikajú vlastné reaktívne kyslíkové radikály, ako je superoxido-
vý anión, hydroxylový radikál, singletový kyslík, ako aj H

2
O

2

a HOCl. Schematicky na�e predstavy o re�azcoch procesov vedú-
cich k vzniku vo¾ných radikálov v p¾úcach zobrazuje obrázok 1.
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Ako patologické procesy sprostredkované reaktívnymi radi-
kálmi vidíme v dýchacom systéme najèastej�ie bronchiálnu hy-
perreaktivitu a� bronchiálnu astmu, p¾úcnu fibrózu, emfyzém,
pod¾a niektorých autorov (Herget a spol., 1996) aj p¾úcnu hyper-
tenziu. V prípade astmy sa síce nedokázal vo zvý�enej miere ob-
sah cirkulujúcich vo¾ných radikálov v periférnej krvi astmatikov
(Chilvers a spol., 1989), ale v leukocytoch (Postma a spol., 1988)
a v makrofágoch áno (Damon a spol., 1987). Bronchiálna hyper-
reaktivita je pod¾a Bauera a spol. (1996) na subcelulárnej úrovni
výsledkom zvý�enia koncentrácie intracelulárneho ionizovaného
kalcia, a tým kontraktility hladkého svalu dýchacích ciest. Astma
bronchiale sa teda dostáva medzi záva�né ochorenia s úèas�ou
vo¾ných radikálov v patogenéze. O p¾úcnej fibróze a emfyzéme
sa zmienime pri látkach, ktorých úèinok na p¾úca sa vykladá aj
cez mechanizmy sprostredkované vo¾nými radikálmi (napr. pra-
chové èastice) (Kaiglová a Hurbánková, 1996).

Ozón a oxidy dusíka

Ozón a oxidy dusíka sa zaraïujú do skupiny fotochemických
polutantov ovzdu�ia (Amdur, 1991). Táto skupina vzniká ako výsle-
dok série komplexných atmosférických fotochemických reakcií. Ok-
rem uvedených významných polutantov sa sem zaraïujú aldehydy,
uh¾ovodíky a ïal�ie látky. Kritický význam ako oxidant má O

3
. NO

2

je dôle�itý polutant pre svoju schopnos� absorbova� ultrafialové �iare-
nie za vzniku O, ktorý v smogu s O

2 
tvorí ozón. O

3 
a NO

x 
sú oxidanty

vytvárajúce vo¾né radikály. Výsledkom ich úèinku mô�e by� p¾úcna
fibróza (Wright a spol., 1988), emfyzém a bronchiálna hyperreakti-
vita (Tsukagoshi a spol., 1995). Oxidy dusíka majú v�ak podstatne
slab�í úèinok ako ozón a ich koncentrácie potrebné pre vznik patolo-

gických zmien sa v atmosférických podmienkach nedosahujú (Am-
dur, 1991). Ostatné zlo�ky smogu reagujú komplexne s vo¾nými ra-
dikálmi, inak v�ak samy v be�ne dosiahnute¾ných koncentráciách ako
polutanty ovzdu�ia takisto podstatný význam nemajú.

Na ozón pod¾a Leikaufa a spol. (1995) reaguje epitel dýcha-
cích ciest v troch fázach. Iniciálna fáza sa zaèína okam�ite po ex-
pozícii. Tvoria sa pri nej peroxidy a aldehydy. Oxidaèné po�kode-
nie aktivuje intracelulárne enzýmy, ktoré stimulujú uvo¾nenie zá-
palových mediátorov a cytokínov. Úèinky cytokínov aj zmeny ak-
tivity neutrálnych endopeptidáz lokalizujú Leikauf a spol. (1995)
do druhej � vèasnej fázy úèinku. Tretia � neskorá fáza sa cha-
rakterizuje infiltráciou tkanív eozinofilmi a monocytmi, ako aj
zvý�enou syntézou epitelových antiproteáz.

Morfometrické �túdie u potkanov chronicky exponovaných O
3

v koncentráciách blízkych dosahovaným v atmosfére ukázali v epi-
teli proximálnych alveol hyperpláziu buniek typu I v pozitívnej
korelácii s kumulatívnou celkovou dávkou ozónu (Barry a spol.,
1988). Mení sa aj permeabilita epitelu a jeho transportné schopnos-
ti (Stutts a Bromberg, 1987). Po�kodenie epitelu nie je pod¾a Mat-
subaru a spol. (1995) v príèinnej súvislosti so zápalovou infiltrá-
ciou z h¾adiska hyperreaktivity hladkého svalu, keï�e sa oba javy
èasovo nezhodujú. Inhalácia kortikoidov hyperreaktivitu netlmí (Ste-
vens a spol., 1994), èo takisto podporuje tento názor.

V �túdiu mechanizmov bronchiálnej hyperreaktivity po expozícii
O

3 
ve¾a pozorností venovalo úlohe niektorých neuromediátorov. Tsu-

kagoshi a spol. (1995) zistili zvý�enú reaktivitu na acetylcholín a bra-
dykinín po inhalácii ozónu u potkanov a nezávislos� tohto javu od
zvý�eného výskytu neutrofilných leukocytov, ktorý sa takisto zistil.
Inhibítormi NADPH-oxidázy, ktorá sa zúèastòuje na tvorbe vo¾ných
radikálov, bolo mo�né inhibova� aj hyperreaktivitu. Deplécia neutrofi-
lov v�ak blokovala zvý�enú acetylcholínovú reakciu po ozóne v poku-
soch O�Byrnea a spol. (1984). Zmena aktivity neutrálnych endopepti-
dáz, o ktorej sa uva�uje ako o mo�nom mechanizme hyperreaktivity,
sa v u� uvedených pokusoch Tsukagoshiho a spol. (1995) na potkanoch
nezistila. Rovnako neovplyvnilo metacholínovú hyperreaktivitu po
ozóne podanie kapsaicínu ovplyvòujúceho uvo¾òovanie neuropepti-
dov zo senzorických C-vlákien v stene dýchacích ciest (Jimba a spol.,
1995). Nemo�no v�ak vylúèi� medzidruhové rozdiely, ktoré sú v�e-
obecne v pokusoch tohto typu známe (Amdur, 1991). Gambone a spol.
(1994) zistili na morèatách exponovaných O

3 
zní�enie reaktivity inhi-

bièných cholínergických M
2
-receptorov umiestnených na nervových

zakonèeniach. Zvý�enie vplyvu vágovej inervácie by teda mohlo by�
spoloèným menovate¾om mechanizmov hyperreaktivity.

Z ïal�ích bronchokonstriktorov uvo¾òovaných v súvislosti
s prítomnos�ou vo¾ných radikálov menujme aspoò histamín (Man-
naioni a spol., 1988), tromboxán TXA

2 
(Boushey, 1980), PAF

a leukotriény (Bellavite, 1988).
Cytokíny, polypeptidy modulujúce bunkové funkcie a reakcie

na iné mediátory (vrátane eikosanoidov a neurotransmiterov) a za-
bezpeèujúce interakciu medzi imunitným, endokrinným a nervo-
vým systémom majú zrejme úlohu aj v mechanizmoch vzniku
p¾úcnej fibrózy po expozícii O

3 
tak, ako to zhrnuli v preh¾ade

o úèinkoch prachových èiastoèiek Kaiglová a Hurbánková (1996).

Minerálne prachy

Vdychovanie prachových èastíc obsahujúcich kremièitany ale-
bo azbest mô�e vyvola� zápal a� fibrózu p¾úc (Amdur, 1991). Akút-

Obr. 1. Kaskáda dejov vedúcich k vzniku vo¾ných radikálov v orga-
nizme.
Fig. 1. Cascade of events in organism leading to development of free
radicals.
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na expozícia vyvoláva zápalovú reakciu s preva�nou úèas�ou leu-
kocytov, chronická s úèas�ou makrofágov (Test a Weiss, 1984).
Makrofágy vychytávajú prachové èastice, ale nedoká�u ich spra-
cova� a zanikajú. Po expozícii sa uvo¾òuje z makrofágov potkana
u� uvedený TNF, ktorý okrem mobilizácie neutrofilov a eozinofi-
lov stimuluje aj tvorbu superoxidových aniónových radikálov
neutrofilmi (Tsujimoto a spol., 1986). V sledovaniach Garciu
a spol. (1989) alveolárne makrofágy od pacientov s azbestózou
tvorili v porovnaní so vzorkou od zdravých viac leukotriénu B

4
.

Makrofágy od pacientov s pneumokoniózou tvoria za prítomnosti
minerálnych prachových èastíc viac superoxidových radikálov
ako kontrolné vzorky (Wallaert a spol., 1990). Elektrónové re-
zonanèné �túdie ukázali, �e aj sám uho¾ný prach (Dalal a spol.,
1989) a silikátový prach (Vallyathan a spol., 1988) obsahujú
vo¾né radikály.

Kaiglová a Hurbánková (1996) zhrnuli úlohu cytokínov pri
vzniku fibrotickej p¾úcnej choroby po inhalácii prachových èas-
tíc. Vz�ah cytokínov k vo¾ným radikálom v priebehu reakcií na
minerálny prach nie je v�ak celkom jasný, aj keï v uvedenom re-
�azci reakcií na expozíciu O

3
 sa zvý�ená tvorba cytokínov vysky-

tuje (Leikauf, 1995).

Sekundárne procesy

Úèinky polutantov vyvolávajúcich zápal v tkanivách p¾úc
a dýchacích ciest, napríklad oxidu sirièitého, by mohli by� aspoò
sèasti sprostredkované cestou reaktívnych kyslíkových radiká-
lov, keï�e niektoré celulárne zlo�ky zápalu tvoria zvý�ené mno�-
stvo kyslíkových aktívnych radikálov aj uvo¾nené zápalové me-
diátory majú èasto dokázate¾né úèinky na ich tvorbu, ako sa to
uvádza v tomto èlánku. Naopak � úèinky ozónu sa realizujú aj
v oblasti zápalu dýchacích ciest; a� nov�ie tu citované práce do-
kazujú, �e úèinky na funkcie dýchacieho systému sú v tomto
prípade relatívne nezávislé od vývoja zápalového procesu. Ide
zrejme o zlo�ité vz�ahy, ktorých analýza presahuje rámec tohto
èlánku. Záujemcov odkazujeme na súborné preh¾ady o zápalo-
vých mediátoroch v mechanizmoch úèinku polutantov ovzdu�ia
(u nás napr. Péè a spol., 1994).

Záver

Vo¾né radikály sa dnes nachádzajú v centre pozornosti vý-
skumu v mnohých oblastiach, oblas� pneumológie a jej styèné body
s toxikológiou polutantov nevynímajúc. Tento výskum má nádej-
nú perspektívu, keï�e jeho praktické výstupy by bolo mo�né uplat-
ni� preventívne aj terapeuticky. Úroveò ohrozenia smogom a splo-
dinami spa¾ovania fosílnych palív sa priebe�ne monitoruje. V prí-
pade ohrozenia by bolo mo�né citlivých jedincov vèas varova�
a profylakticky chráni�, keby sa podarilo presnej�ie farmakolo-
gicky analyzova� patofyziologické procesy a navrhnú� klinicky
pou�ite¾nú intervenciu. Vzh¾adom na prítomnos� mechanizmov
�primárnych� (priamo prostredníctvom radikálov)  a �sekundár-
nych� (prostredníctvom zápalových mediátorov) bude asi potreb-
né uplatni� aj kombinovanú profylaxiu.*
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PREDSTAVUJEME NOVÉ KNIHY

Buc M.: Klinická imunológia. Bratislava, Veda 1997, 364 strán,
120 obrázkov, 87 tabuliek, cena 300 Sk.

Lekársku verejnos� a výskumných pracovníkov, ako aj �tuden-
tov v oblasti biológie pote�í nová kniha na na�om odbornom kni�-
nom trhu. Je to Klinická imunológia, ktorú napísal M. Buc, profe-
sor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Autor
je odchovancom èesko-slovenskej imunologickej �koly, ktorá vznik-
la pomerne dávno pred novembrom 1989, získala si v�eobecné
uznanie v imunologických kruhoch doma aj vo svete, v ktorých
Katedra imunológie a mikrobiológie Lekárskej fakulty Univerzi-
ty Komenského v Bratislave pôsobila ako rovnocenný partner
Imunologického oddelenia Mikrobiologického ústavu bývalej
ÈSAV.

Kniha má 364 strán textu. Je doplnená preh¾adnými tabu¾kami
a bohato ilustrovaná. Najmä nelekárom je urèený slovník základ-
ných pojmov, ktorý zaplòuje 28 strán. Orientáciu èitate¾a u¾ahèuje
register. Autor sa usiluje pokry� v�etky tematické oblasti, v kto-
rých sa imunologické mechanizmy výraznej�ie uplatòujú v home-

ostáze, prevencii, terapii alebo patogenéze. Upozoròuje na spres-
òujúce sa metódy imunologickej diagnostiky.

Takýto �iroký autorský �záber� spôsobuje nerovnaký prístup
k jednotlivým témam alebo ponor do nich. Tak napríklad cytokí-
ny sú dnes akceptované ako neuzavretý homeostatický systém,
z ktorých èas� sa objavuje fyziologicky, iná v�ak má funkciu pop-
lachového signálu v stave ohrozenia buniek. Èitate¾ by privítal aj
poh¾ad imunológa na imunodeficiencie, ktoré sprevádzajú tzv. pri-
onové choroby (kuru, Kreuzfeldtovu�Jakobovu chorobu a podob-
ne).

Nakoniec, hoci som v tejto recenzii spomenul uznania, kto-
rých sa v nedávnej minulosti dostávalo èesko-slovenskej imuno-
lógii, �iadalo by sa ich viac zvidite¾ni� aj v tejto publikácii. Dú-
fam, �e sa tak stane v ïal�ích vydaniach Lekárskej imunológie, èo
jej prajeme.

L. Borecký


