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lnbotn deficit of adhesion teceptors: a new type of disease in cafrle, dogs and humans

Summary

A new Ępe of disease in cattle, dogs and humans has been defined as leukocyte adhesion deficiency (LAD).
The disease has been characterised; its etiology, pathogenesis and diagnostic techniques, as applied to catt|e,
have been described. Principles of neutrophil migration in blood vessels have been presented, including the
role of adhesion molecules.

I(eywords: deficit of adhesion receptors, LAD in cattle, LAD in dogs, LAI) in humans.

Jedną z głównych linii obrony ustroju przed pato-
genami bakteryjnytni, wirusowymi i grzybiczymi sta-
nowiąneutrofile (kornórki PMN) (J, 9, 22, 23, 27, 32,
36). Udział tych komórek w reakcji obronnej orgalri-
zmu uwarunkowany jest ich zdolnością do wykony-
wania licznych funkcji, wśród ktorych są rn.in. lnigra-
cja (chemotaksja), adhezja do powierzchni komórek
śródbłonka, ds,apedeza przęz ścianę naczyń do miej-
sca zapalenia, a w dalszej kolejności także rozpozna-
nie i pochłanianie cząstek oraz desttukcja pochłonię-
tego materiału. Warunkiem prawidłowego oddziały-
wania neutrofili na patogen jest możliwość spełnienia
wszystkich wyżej wymienionych funkcji . Zablrzenie
jednej znich uniemożliwia prawidłowy przebieg plo-
cesu zapalnego i przyczynia się do powstawania wie-
lu schorzeń, m.in. niedoboru receptorów adhezyjnych
(leukocyte adhesiondeficiency LAD).

W zdrowym organizmie neutrofile nie stykają się
ze sobą. Stan ten ulega zmianie po zadziaŁaniu pato-
genów, co prowadzi do tego, że mogą one m.in. for-
mować agregaty i przylegac do komórek endoteliuln
naczyni owe go (9, 32). Adhezja l<r Ęący ch neutrofi li,
a także tych zagregowanych do śródbłonka naczyń
włosowatych, jest niezbędna dla prawidłowego prze-
biegu ich migracjiprzez ściany naczyń do miejsc za-
p alnych i r e a|izacji funkcj i obronnych (9, 3 2) . B ez pr a-
widłowej adhezli nie dochodzi więc do diapedezy i
prawidłorł,ego przebiegu plocesu zapalnego (30, 32).
Wiadomo jest tez, że procesy adhezli i diapedezy za-
chodząjedynie w obecności określonych receptorów
występujących na powierzchni komorek. O sukcesie
początkowej fazy adhezji decydują selektyny. W dal-

szych etapach diapedezy istotną rolę odgrywają inne
c ząste c zkl adh e zyj n e o kre ś l on e j ako i nte gr yny B2 llb
LEUCAM, a które sądodatkowo zaangażowane w ta-
kie procesyjak fagocytoza, cytotoksyczność i prezen-
tacja antygenu (8, 2I,36). Ligandami dlaintegryn P2
są śr,ódbłonkowe cząsteczl<i ICAM- 1 (intracellular ad-
hesion molecules-1) określane jako CD54 (cyt. 8).

Receptory LEUCAM (P2 integryny) sąheterodime-
rami zbudowanymi z dwóch łańcuchów (podjednostek)
glikoprotein owych a i B, p oł ączonych niekowalencyj -
nie w strukturę cIl B, (5,8,9,21,24,32).Łańcuchy a
iP sąsyntetyzowane oddzielnie, apo glikozylacji włą-
czane do powierzchni błony kornórkowej (cyt. 8, 36).
Trzy rodzaje niezbędnych w procesach adhezji cząste-
czekB2 integryn, znanych jako CDlla/CD18, CDllb/
/CD 18, CD 1 1clCD l 8, są rezultatem łączenta się tych
rożnych rodzaj ów łańcucha a (CD 1 1): CD 1 1 a (recep-
tor LFA-l), CDllb (receptor MAC-1) i CDllc (recep-
tor p 150/95), ze stałym łańcuchem B QD18). B2 inte-
gryny rejestrowane są w różnej ilości na krwinkach
białych i określa się je jako kompleks adhezyjny krwi-
nek białych CD1l/CD18 (l9, 28). Receptory CDlla/
/CD18 (LFA-1) występuje na wszystkich kr-winkach
białych, zaś CDI1b/CD18 (MAC-1) i CDllc/CD18
(p 150/95) są obecne na powierzchni neutrofili, mono-
cytów, makrofagów i komórek NK (28).

Adhezja neutrofili do endotelium może zachodzic
w wyniku procesów zależnych od komorki bądź od
śródbłonka. W przypadku procesu adhezji zależnej od
komórki, dochodzi do bezpośredniej stymulacji kom-
pleksu CD1l/CD18 rn.in. przęz czynniki chemotak-
tyczne (FMLŁ LTB.1, PAF, C5a) i niektóre cytokiny
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(TNFa). Styrnulacja ta powoduje
szybki wzrost ekspresji receptora na
powierzchni komórki, ktora uzależ-
niona j est od przemie szczenra i uwol-
nienia na zewnątrz ziarnistości we-
wnątrzkomórkowych, zawieraj ących
składowe kompleksu adhezyjnego.
Natorniast do mechaniznólv zależ-
nych od endotelium należy zaliczyc
istnienie receptorów ICAM- 1 (CD54),
ktorych ekspresja regulowana jest
pr zez medi atory pro ce s ow zap alnych,
np.: IL1 ,IL4I LPS (9).

Znaczęnie molekuł adhezyjnych
najlepiej widoczne jest w przypadku
ich wrodzonego niedoboru lub bra-
ku. W takirrr przypadku występujące
objawy kliniczne określa się jako
zespół niedoboru knł,inek białych lub zespół niedo-
boru (braku) receptorów adhezyjnych- LAD. Jednost-
kę tę jak do tej pory opisano u bydła, psórł, i lu,dzi (4,

5, 18,21).
Wrodzony zespół zaburzeń knł,inek białych u by-

dła, okleślany jako BLAD (bovine leukocyte adhesion
deficiency) został opisany w 1983 r., jednak poczaJ-
kowo, zanjn"l określono jego molekularne podłoze,
uznawany był zapierwotny (wrodzony) syndrorn bra-
ku odporno śc i (prirnary inrmuno defi ciency syndrorne )

(4, 13). Obecnie defekt ten uznaje się za jedną z naj-
gr oźniejszych chorób gen etyc znych występuj ących w
produkcji zwierzęcej (.cyt. 1ż,20). Odkrycie jej było
przypadkowe i pojawiło się przy badaniach oceny sku-
teczności nowych metod 1eczenta zapa7enla wymi on
cięzamych krów ( 1 8). Najptawdopodobni cj,,o1czy zną'
mutacji BLAD są Stany Zjednoczone, z których po-
chodzi bydło holsztyrisko-fryzyjskie, szeroko impor-
towane na cały świat (9, l3, 18). Przedstawiciele rasy
(naj cenni ej si genetycznie reproduktorzy) m, in. Osbom-
dale Ivanhoe protoplasta rasy holsztyńsko-fryzyj skiej,
zostali zdiagnozowanj na podstawie testów DNA jako
heterozygoty pod względem mutacji D128G, wywo-
łującej BLAD i przekazujący mutację kolejnym poko-
leniom ( 1 8). Oproc z rasy holsztyńsko-fryzyjskiej no-
sicielami defektu mogąbyć także buhaje rasy czarno-
-białej i czerwono-białej (20).

W Polsce pierwsze dowody na obecnośc mutacji
BLAD wśród bydła uzyskano w 1994 r. (20). Najwięk-
szy odsetek nosicieli BLAD obserwuje się w Polsce w
regionach o dużym udziale w hodowlj tasy holsztyń-
sko-flyzyjskiej to jest centralna Polska, Pomorze środ-
kowc, Wielkopolska gdyż od 20 lat Polska importu-
j e bydło h ol sztyńsko -Ęzyj skie, do skonal ąc dom i eszką
jego l<rwi, bydło rasy czarno-białej (|1 ,20).

BLAD jest granulocytopatią rnanifestującą się za-
nil<iem funkcj i ob ronnych o rganizmu. P rzy czynąte go
defektu jcst mutacja punktowa D128G w obrębie genu
kodującego podjednostkę B (CD 1 8) kompleksu adhe-
zyjnego. W wyniku mutacji, kodon GAC jest zarnie-

niany na GCC oraz dochod asu
asparaginowego glicyną w uk-
ció białkowyn (12, 26,30). od-
jednostkaB nie aso ami cl. co upo-
śledza utworzenie eptorów LEU-
CAM. Dcfekt prze.jawia się jedynie u organizmów
homozygotycznych, u których neutrofile są prawie
całkowicie pozbawione integryn P2 (LEUCAM). To
prowadzi do zakłócenia apedezy,
poprze. upośledzenie in z llgan-
dami ICAM-1. Neutrofil w Ł,rąze-

niu naczyniowym, co wpływa na dalsze etapy odpo-
wiedzi odpornościowej, która zostaje drastycznie ogra-
niczona. Poza opisaną wyżej mutacją punktową
D128G w obrębie genu kodującego bydlęcy CD18,
wykryto takze mutację niemą (21,26).

W praktyce eiekt nlutacji BLAD ujawnia się dopie-
ro lrrb z reguły, jako następstwo ekspozycji na pato-
gen. Ze względu na biologicznąrożnorodność pato-
genów oraz ich ogromną ilość, objawy przy tym syn-
dromie nie są swoiste i lnają rozmaity charakter kli-
niczny (20). Zewnętrznyn-r przejawem LAD u bydła
j zycja do infekcji
t (2,5,Iż).Najczę
t na ten defekt u
są m.in. powracające infekcje przewodu pokarmowe-
go, układu oddechowego i skóry (tab. 1). Możnateż
obserwować opóźnione dojrzewanie płciowe, słaby
wzrost, zahamowanie rozwoju, nieproporcjonalnie
duże wymiary głowy w stosunku do reszty ciała (2I),
gorączkę, an oreksj ę, łagodne powiększenie powierzch -

niowych węzłów chłonnych ( 1 8), opuchnięte miejsca
kolczykowania, ale bez ropienia (10, 18,2ż) i posocz-
nicę (10). U bydła w badaniach hernatolo gtcznychprzy

za (2I).
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Tab. 1. Najczęstsze symptomy kliniczne ł,skazujące na BLAD (1,2,10,21,22,25)



Badania sekcyjne tkanek padłego bydła przy tym
syndromie, wskazują na rozległe zmiany maftwicze,
zlokaltzowane głównie w drogach pokarmowych i
oddechowych. Obserwuje się takze powiększenie wą-
troby i splenomegalię wywołaną akumulacj ą neutrofi -
Iiw mtazdze czetwonej. Badania mikrobiologiczne nie
wykazuj ą obecności pato genów bakteryjnych, wiruso-
wych i gtzybiczych. Także większość zaobserwowa-
nych mikroskopowo zmtan histologicznych nie jest
charakterysĘ cznatylko dla BLAD, co potwierdza jego
niepato gnomoniczno ść. Jednakże stopień zaawanso-
wania i rozległość zmianzapalnych w drogach odde-
chowych, może wskazywac na ten defekt odporności
(2, 10).

Próby częstej i długoterrninowej kuracji antybioty-
kowej stosowanej u bydła wykazały cofanie się obja-
wów chorobowych Iecz nawracających po zaprzesta-
niukuracji i choroba zwykle kończyłasię śmiercią(21).
Cielęta dotknięte BLAD, homozygoĘ BLADIBLAD*,
p adaj ąz re guły w pi erws zych mi e s i ąc a ch ży cia w wy-
niku wyniszczenl,a organizmu infekcjami, bądź są eli-
minowane pTzez hodowców z powodu postępującego
wyniszczenia i charłactwa. Heter ozy goty BLAD*/
/BLAD sąnosicielami mutacji genu CD18 i nie wy-
kaną ą zaburz eń sprawno ś ci immuno l o gi czn ej (cyt. 9,
32).Przyjmuje się, ze chore dojtzałe osobniki, praw-
dopodobnie pokrywają mechanizmami kompensacyj-
nymi ten defekt układu odpornościowego powodują-
cy BLAD lecz są one nieprzydatne w produkcji, ze
względu na swoje nosicielstwo i upośledzenierozwo-
jowe (21).

Rozpoznanie i podejrzenie syndromu BLAD, moz-
na postawić na podstawie objawów klinicznych, wie-
ku zwierzęcia (poniżej 2lat),Iiczby leukocytów (po-
wyżej 30 tys.), procentowego odsetka lirnfocytów (po-
niżej 55oń), analizy rodowodu, amożęprzede wszyst-
kim na podstawie wykonania testów genetycznych
(31). Od chwili wykrycia BLAD u rasy holsztyńsko-
-Ęzyjskiej podjęto róznorodne wysiłki kontroli tego
defektu genetycznego m.in. oparte na detekcji ekspre-
sji CDl8 leukocytów pIzęz pośrednią analizę immu-
nofluorescencyjną która ujawnia jednak jedynie zwie-
rzęta chorc. Obecnie po zidentyfikowaniu genetycz-
nych przyczyn syndromu BLAD w celu ujawnienia
nosicieli defektu, stosuje się czułe i specyficzne testy
oparle naanalizie DNA, m.in. metodę PCR-MLP (po-
limerase chain reaction - restriction fragment length
polymorphism). Testy te ułatwiają prawidłową inter-
pretacj ę wyników, eliminuj ąc potencj alną możliwość
mylne go zaklasyfikowani a o s obnika heterc zy goty cz-
nego (nosiciela) do grupy zwierzątzdrowych lub cho-
rych. W analtzie PCR-RFLP zapobiega temu m.in.
zastosowanie dwóch rożnych enzymów restrykcyj-
nych. Duży postęp w diagnostyce BLAD zarejestro-
wano równteż po opracowaniu monoklonalnych prze-
ciwciał dla łańcuchaa i B - B2 integryny, które wyko-
rzystuje się w metodzie cytometrii przepływowej (25,
29).

Materiałem stosowanym do badań diagnostycznych
w syndromie BLAD jest krew, nasienie i próbki tka-
nek, choć w przypadku testowania zwierząt bliżnia-
czych nie poleca się uzywania do badań krwi, jako że
w organizmie tych zwierząt mogąpowstawać krwio-
twórczę chimery powstałe w wyniku wymiany komó-
rek macierzystych krwi przez anastomozy naczyń ko -
smówkowo-omoczniowych. Są onę źrodłem błędów
nie tylko w tym syndromie ale takżę przy innych cho-
rob ach dzie dztc znyc h, W taki m pr zyp adku z dro we lub
chore homozygoty mogąbyć zdiagnozowane jako he-
terozygoty (3 1).

Syndrom LAD u psów (DLAD dog leukocyte ad-
hesion deficiency) , doĘczy prawdopodobnie tylko jed-
nej rasy - seterów irlandzkich (1, 18). Choroba ta u
psów nie jest poznana do końca, mimo że opisywano
jąjuż od 1988 r. QĄ.Przypuszcza się, ze podłoze cho-
roby jest takie samo jak u bydła i ludzi (18, 33), na co
wskazuje brak receptorów MAC-1, LFA-1, p150/95
napowierzchni leukocytów (18) lub wg Gigera i wsp.
( 1 1 ) molekuł oznaczanych j ako Mo 1, LFA- 1 i Leu M5.
Wykazano, ze syndrom DLAD u psów charakteryzuje
się duzą predyspozycją do zakażeń, w tym głównie
ropnych infekcji skóry 04,33-35). We krwi obserwu-
je się neutrofilię i zaburzęnia funkcji tych komórek,
głównie w zakresie chemotaksji i zdolności pochła-
niania, a także zmniejszoną ekspresją molekuł adhe-
zyjnych CD 1 1b/CD 18 (22,24,25,34). Patogenezę tego
syndromu u psów, tłumaczy się także faktem immu-
no supresyj ne go oddzi aĘwania kompleksow immuno -
logicznych, powstałych w wyniku infekcji skóry gron-
kowcami na śródbłonek naczyniowy (6, 15, 16, 36), a
także oddziaływaniem ich na cząstki adhezyjne neu-
trofili (16). Przyjmuje się, ze w tym procesie, kom-
pleksy te mogą oddziaływać na aktywność bójcząko-
mórek PMN zależnąod tlenu, prowadząc do zmiany
w receptorach śródbłonka naczyniowego, który warun-
kuje w ten sposób ruch i przechodzenie neutrofiltprzez
naczynia (1 5).

Wrodzony niedobór (brak) cząstek adhezyjnych
opisany został w latach dztewięcdziesiątych, także u
ludzi (HLAD - human leukocyte adhesion deficien-
cy) (cyt. 36). U pacjentów z tymniedoborem molekuł
adhezyjnych obserwuje się skłonność do częstych, na-
wracających i trudnych do leczenia infekcji bakteryj-
nych tkanek miękkich, głownie skóry błon śluzowych,
uszu, dziąseł i tkanki okołozębowej. Następstwem
choroby jesttakże utrudnione gojenie ran i skłonnośó
do występowania ropni odbytu. Nasilenie objawów
chorobowych jest ściśle związane ze stopniem niedo-
boru kompleksu CD 1l/CD 18, jako ze pacjenci z nie-
mal całkowitym brakiem kornpleksu adhezyjnego (eks-
presja poniżej Ioń), sąpodatni na zagrażające życiu
infekcje już w dzieciństwte (zapalenie otrzewnej, za-
palenie płuc o ciężkim przebiegu, posocznice). U pa-
cjentów wykazujących od 3% do I)Yo ekspresji bada-
nych receptorów, choroba ma łagodniejszy charakter i
nie stanowi bezpośredniego zagtożenta dla życia (3,



36). Schorzenie to u ludzi dziedziczy się autosomal-
nie recesywnie i dotyczy w równym stopniu obu płci
(cyt. 36).

P o dsumowuj ąc nalezy stwierdzi ć, iż niezal eżnte o d
gatunku, obecność molekuł adhezyjnych jest niezbęd-
na dla prawidłowego przebiegu procesu zapalnego.
Upośledzenie adhezji krwinek białych do komórek
e n d o t e l iu m, spowodowane nieprawi dłowym funkcj o -

nowaniem kompleksu adhezyjnego CD 1 l/CD 1 8, unie-
mozliwia dalszy przebieg odpowiedzi odporności owej
organizmu i prowadzi do powaznych schorzeń i wy-
njszczęniaustroju, a nawet śmierci. Wydaje się takze
za ta nowa jednostka chorobowa ze względu na małą
liczbę prac owni immunolo g iczny ch w laboratoriach
diagnostycznychjest i będzie nadal trudna do rozpo-
znawania co spowoduje, żejej zapobieganie i terapia
będzie problematyczna, a przez to utrudniona zosta-
nie praca lekarza.
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