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Morfologiczne wykładniki procesów
powstawania surfaktantu płucnego.
Zmiany w jego budowie podczas zaburzenia syntezy białek i starzenia płuc
Morphological features of lung surfactant formation.
Alterations in its structure after defect of some proteins
and lung aging

Abstract
Background. The mammalian lung is characterised by an extensive air liquid interface of alveoli. The normal
pulmonary function is determined by the integrity of the alveolar surfactant system. Chemical analysis indicates
that the surface — active substance is a mixture of phospholipids, pulmonary surfactant protein (SP) and small
amount of carbohydrates. Pulmonary surfactant is synthesised by alveolar type II epithelial cells and forms an
alveolar extracellular lining layer.
Material and methods. We study the morphological effects of inhibition protein synthesis with puromycin in
rat’s lung.
Results. The tubular myelin of the preserved surfactant consisted of irregularly pairs of osmophilic membrane.
Defects of some proteins cause an indirect effect on the structure of hypophase surfactant.
Conclusions. We suggest that dysfunction of telomeric in old animals in genetic material reduce the synthesis of
protein layer in lung. Defects of some proteins cause a primary or an indirect effect on the structure of „blood-air”
space and surfactant system.
key words: lung epithelium, macrophage, surfactant, telomer, lung aging

Wstęp
Miąższ płucny służący wymianie gazowej zaczyna się
w najbardziej dystalnych rozgałęzionych oskrzelikach
terminalnych, które w dorosłym organizmie ssaka
kończą się pęcherzykami płucnymi. Ostatecznie uformowane pęcherzyki płucne są wysłane nabłonkiem
złożonym z dwóch typów komórek; komórki typu I
stanowią jeden z elementów struktury bariery dyfuzyjnej, natomiast nabłonki typu II wytwarzają substan-

Adres do korespondencji:
dr Małgorzata Frontczak-Baniewicz
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
ul. Pawińskiego 5, 02–106 Warszawa
tel.: (022) 608 64 12
e-mail: gosia@cmdik.pan.pl

cję regulującą napięcie powierzchniowe (surfaktant),
wydzielając ją pulsacyjnie do płynnej, zewnątrzkomórkowej wyściółki pęcherzyków [1, 2]. Komórki nabłonkowe typu II w rozwoju ewolucyjnym, jak również
osobniczym są w pełni wytworzone w drugiej połowie ciąży. Z nich następnie różnicują się spłaszczone
nabłonki, uczestniczące w transporcie gazów. Te ostatnie komórki nabłonkowe tworzą wyściółkę pęcherzyków w 97% i zachowują odrębność białkową w porównaniu z nabłonkami typu II. Czas życia komórki
nabłonkowej płaskiej wynosi około 120 dni. Nie podlegają one namnożeniu i są odnawiane podczas patologicznego uszkodzenia przez komórki typu II [3].
Kryterium dojrzałości w pełni uformowanej jednostki
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oddechowej regulują między innymi hormony kortykosteroidowe i czynnik wzrostowy fibroblastów aktywowanych przez te hormony. Komórki te, jak wspomniano wcześniej, są producentem czynnika przeciwniedodmowego (surfaktantu). Czynnik ten reguluje
napięcie powierzchniowe, umożliwiając w najgłębszym wydechu utrzymanie powietrzności miąższu
płucnego. Surfaktant jest zbudowany z wielu fosfolipidów. Najbardziej czynne powierzchniowo są dwupalmitynian fosfatydylocholiny oraz fosfatydyloglicerol. Mimo że fosfolipidy stanowią ponad 90% składowych surfaktantu, wiadomo obecnie, że do jego
sprawnego wytwarzania i funkcjonowania są niezbędne specyficzne białka określone jako apoproteiny surfaktantowe (SP) [4]. Apoproteiny te zostają zintegrowane ze składowymi fosfolipidów w miarę uruchamiania ich metabolizmu, formowania ciał lamelarnych
i wydzielania ich składowych do światła pęcherzykowego. Wiadomo, że surfaktant stanowi również
pierwszą linię obrony immunologicznej i może podlegać patologicznemu uszkodzeniu, a następnie odnowie biologicznej. Wykazano, że konsekwencją uszkodzenia lub zużycia surfaktantu jest natychmiastowa
mobilizacja makrofagów płucnych rekrutujących się
z krwiopochodnych monocytów lub stacjonujących
w przegrodzie oddechowej. Makrofagi, pokonując
drogę od naczyń kapilarnych do światła pęcherzykowego, uczestniczą — w szerokim tego słowa znaczeniu — w przemianie tkanki łącznej, dzięki syntetyzowaniu kolagenaz, metaloproteinaz i wielu hydrolaz [5].
Bardzo dużo hydrolaz makrofagowych jest niezbędnych do otwierania połączeń pomiędzy śródbłonkami, jak również nabłonkami pęcherzykowymi, co jest
konieczne w celu dotarcia tych fagocytów do światła
pęcherzykowego. W związku z tym należy się zastanowić nad ostatecznymi efektami, jakimi są przebudowa podścieliska łącznotkankowego przegrody oddechowej i procesy regeneracyjne, wynikające z odtwarzania połączeń międzykomórkowych podczas
procesu dorastania i starzenia się organizmu [6]. Istotnym elementem w rozważaniach nad patologią i procesami następującymi z biologicznym starzeniem się
przegrody oddechowej jest zewnątrzkomórkowa wyściółka, będąca nośnikiem surfaktantu. W związku
z tym nasuwa się pytanie, co leży u podstaw zmiany jej
morfologii, a co za tym idzie jej niepełnej wydolności?
Materiał i metody
Autorzy prowadzili badania na płucach szczurów młodych, dorosłych, a także na osobnikach starych, które
przekroczyły 24. miesiąc życia. Stosowano utrwalanie
w 2-procentowym paraformaldehydzie i 2,5-procen-
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towym glutaraldehydzie na drodze perfuzji przez lewą
komorę serca, a następnie utrwalanie w 1-procentowym OsO4 z dodatkiem K4FeCN6 lub kwasu taninowego. Wyróżniono grupę zwierząt, którym podano dootrzewnowo puromycynę w ilości 18 mg na 100 g
masy ciała, a następnie po upływie 24 godzin prowadzono procedury utrwalania. Ostatecznie materiał
tkankowy zatapiano w żywicy Spurr i ultracienkie
skrawki analizowano w mikroskopie elektronowym
JEM 1200 EX.
Wyniki i dyskusja
Wyniki oraz rozważania dotyczą procesów przebudowy jednostki oddechowej postępujących z wiekiem
organizmu.
Pęcherzyki płucne otoczone zróżnicowanymi morfologicznie i funkcjonalnie nabłonkami stanowią właściwą część oddechową płuc. Przegrody międzypęcherzykowe są utworzone z sieci naczyń włosowatych,
których ściany wysłane są śródbłonkiem oraz z nielicznych elementów łącznotkankowych, reprezentowanych przez włókienka kolagenowe, elastynowe, jak
również z pojedynczych fibroblastów, obserwowanych
u podstawy komórek nabłonkowych typu II oraz
w miejscach rozwidleń włośniczek (ryc. 1). Pęcherzyki
płucne są wysłane nabłonkami o zróżnicowanej budowie i liczebności. Komórki nabłonkowe typu II nie
stanowią elementów bariery oddechowej. Znamienną
cechą tych komórek jest obecność w cytoplazmie ciał
lamelarnych, w których wnętrzu znajduje się blaszkowaty, osmofilny materiał. Kwestią dyskusyjną jest
mechanizm wydzielania materiału blaszkowatego
i dalsza transformacja w tubule mielinowe [1]. Zewnątrzkomórkowa wyściółka pęcherzyków płucnych składa się z warstwy powierzchniowej — epifazy stanowiącej rozgraniczenie pomiędzy powietrzem pęcherzykowym a subfazą utworzoną przez tubule mielinowe (ryc. 2). Z obserwacji autorów wynika, że formowanie tubul mielinowych stanowiących istotny element hipofazy następuje z blaszek fosfolipidowych tuż
po ich wydzieleniu do przestrzeni powietrznej. Hipofaza jest oddzielona cienką błoną powierzchniową stanowiącą granicę: powietrze pęcherzykowe–tubule mielinowe (ryc. 3). Aby możliwe było składowanie blaszek fosfolipidowych w ciałach lamelarnych, a następnie prawidłowe formowanie tubul hipofazy, niezbędne są białka surfaktantowe (SP, surfactant protein) oraz
węglowodany związane z białkami hydrofilnymi [2].
W przeprowadzonych przez autorów badaniach z blokowaniem potranslacyjnym syntezy białek za pomocą
puromycyny uzyskano obrazy na poziomie ultrastrukturalnym nieprawidłowości budowy ciał lamelarnych
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Rycina 1. W części centralnej komórka nabłonkowa typu II z licznymi ciałami lamelarnymi (LB). U jej podstawy widoczne
komórki łącznotkankowe. Naczynia kapilarne (K) pokryte nabłonkiem typu I. Pow. × 10 000
Figure 1. Type II epithelial cell with numerous lamellar bodies (LB) in the centre. Cells of conncetive tissue can be seen at the
base. Type I lung epithelial cells surround blood capillaries. Magnification × 10 000

Rycina 2. Światło pęcherzyka płucnego wysłane zewnątrzkomórkową wyściółką surfaktantu (S). Pod wyściółką komórka
nabłonkowa typu II. Pow. × 20 000
Figure 2. Lumen of pulmonary alveolus coverd by extracellular lining of surfactant (S). Under the lining type II lung epithelial cell can be seen. Magnification × 20 000
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Rycina 3. Wyściółka pęcherzykowa utworzona z tubul mielinowych [MT]. We wnętrzu tubul ziarnisty materiał stanowiący
białka surfaktantowe (strzałka). Pow. × 200 000
Figure 3. Alveolar lining built of tubular myelin (TM). There is granular material consisting of surfactant proteins inside
tubuli (arrow). Magnification × 200 000

Rycina 4. Płuco szczura, któremu podano puromycynę. W komórce typu II ciała lamelarne [LB] mają nieprawidłowo rozmieszczony materiał blaszkowaty. W świetle pęcherzyka błony systemu surfaktanta o nieregularnym ułożeniu (strzałki). Pow. × 25 000
Figure 4. Rat lung after administration of puromycine. Lamellar bodies in the type II lung cell with misplaced lamellar
material. In the lumen of alveolus there are irregularly arranged membranes of surfactant (arrows). Magnification × 25 000
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oraz nie w pełni wykształconych tubul mielinowych
(ryc. 4). W okresie dłuższego działania puromycyny
nie obserwowano jakichkolwiek ukształtowanych
struktur tubularnych, co zostało przedstawione we
wcześniejszych pracach autorów [2, 7]. Badania te
wskazują jednoznacznie, że nośnik surfaktantu, jakim
jest wyściółka pęcherzykowa, bez specyficznych białek surfaktantowych nie może pełnić prawidłowo swojej funkcji. Nieprawidłowy surfaktant jest nietrwały
i musi znaczniej częściej podlegać wymianie przez makrofagi płucne lub dochodzi do niewydolności oddechowej [8, 9] (ryc. 5). Napięcie powierzchniowe staje
się niestabilne, dochodzi również do wzmożonego
przechodzenia płynu do przestrzeni oddechowej [10].
W tym miejscu należy się zastanowić, czy genetyczna
niewydolność, czyli blokowanie syntezy białek płucnych, ma swoje implikacje kliniczne, a szczególnie
w postępującym procesie starzenia się kodu genetycznego. Wiadomo, iż kod genetyczny jest chroniony
przez telomery, które w okresie rozwojowym nie pozwalają na ubywanie informacji genetycznej zaszyfrowanej w DNA [11]. Z wiekiem dochodzi do skracania
się telomerów, a tym samym do zmniejszania się in-

formacji genetycznej związanej z produkcją między
innymi białek płucnych [12]. Dlatego też w starych
płucach nie obserwuje się prawidłowo wykształconych
tubul mielinowych, a błony fosfolipidowe znajdują się
w świetle pęcherzyków. Ciała lamelarne podlegają licznym zmianom morfologicznym blaszek (ryc. 6). Surfaktant ulega częstszemu sfagocytowaniu przez makrofagi płucne, co w następstwie powoduje częstsze przechodzenie tych komórek przez barierę oddechową [5].
Doprowadza to w sumie do przebudowy przegrody
dyfuzyjnej, próby jej odnowy, procesów neoangiogenicznych oraz przybywania zróżnicowanych typów
włókienek kolagenowych i komórek sprawczych, jakimi są fibroblasty [13]. Te zaistniałe morfologicznie elementy wydłużają drogę transportu gazu z kapilar
krwionośnych do pęcherzyków i odwrotnie. Jednocześnie płyn przesiękowy z koryta naczyniowego przedostający się do pęcherzyków zalega przestrzenie powietrzne, nie będąc pochłaniany przez nieuformowane tubule hipofazy, i zmniejsza przestrzeń powietrzną
(ryc. 7). Uważa się, że dysfunkcja komórek nabłonkowych typu II prowadzi do zwiększonego transportu
wody do przestrzeni powietrznej [8].

Rycina 5. W przestrzeni powietrznej płuc makrofag (M) z licznymi lizosomami. W naczyniach kapilarnych widoczne erytrocyty (E). Pow. × 5000
Figure 5. Lung macrophage (M) with numerous lysosomes in the air space. Erytrocyte (E) can be seen inside blood capillaries. Magnification × 5 000
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Rycina 6. Komórki nabłonkowe typu II z płuca starego szczura. Widoczne rozwarstwienie blaszek lipidowych w ciałach
lamelarnych [LB]. Pow. × 12 000
Figure 6. Type II epithelial cell from an old rat lung. Lipid delaminates can be seen in the lamellar bodies (LB). Magnification × 12 000

Rycina 7. Przegroda międzypęcherzykowa płuca starego szczura. Widoczne liczne komórki tkanki łącznej oraz pęczki włókienek kolagenowych. W świetle pęcherzyka leżą fragmenty błon wyściółki surfaktantu (strzałki). Pow. × 15 000
Figure 7. Interalveolar septum of an old rat. Numerous cells of connective tissue and fasciculi of collagen fibres (arrows).
Magnification × 15 000
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Wnioski
W podsumowaniu należy podkreślić, iż wiele czynników decyduje o procesach biologicznego starzenia się
miąższu oddechowego. Dochodzi do przebudowy
bariery oddechowej wywołanej procesami naprawczymi, do których należą angiogeneza i proliferacja komórek oraz elementów włóknistych tkanki łącznej.
Czynnikami wywołującymi rozplem tkankowy są między innymi czynniki wzrostowe transportowane przez
monocyty i fibroblasty. Następny etap to ograniczenie produkcji specyficznych białek surfaktantowych,
co ma swoje uzasadnienie w zmniejszaniu się infor-

macji genetycznej z wiekiem organizmu. Białka te, jak
wiadomo, są bardzo ważne w formowaniu prawidłowej wyściółki pęcherzyków płucnych, która zapewnia
kontrolowany wdech i wydech na poziomie pęcherzykowym. W biologicznie starszym płucu przegroda oddechowa jest poszerzona, znajdują się w niej komórki
i elementy łącznotkankowe, które w dużej mierze decydują o dynamice bariery oddechowej, to znaczy
zmniejszaniu światła pęcherzykowego. Funkcje wytwarzanego przez morfologicznie zmienioną wyściółkę wewnątrzpęcherzykową surfaktantu nie są pełne, co stanowi o niewydolnym biologicznie starym płucu.

Streszczenie
Wstęp. Pęcherzyki płucne ssaków są wyścielone substancją oddzielającą fazę płynną od fazy powietrznej. Ta
substancja powierzchniowa pełni funkcję integracji surfaktantu i pęcherzyka płucnego. Chemiczna analiza wykazała, iż substancja powierzchniowo-czynna zbudowana jest z fosfolipidów, białek surfaktantowych (SP) i małej
ilości węglowodanów. Surfaktant płucny jest syntetyzowany przez komórki nabłonkowe typu II pęcherzyków
płucnych.
Materiał i metody. Autorzy badali wpływ puromycyny oraz inhibitiora syntezy białek na płuca szczura.
Wyniki. Tubule mielinowe surfaktantu nie miały regularnego kształtu i układały się w system osmofilnych błon.
Stwierdzono, że uszkodzenie białek surfaktantowych wpływa na ostateczną strukturę surfaktantu.
Wnioski. Autorzy sądzą, że z powodu dysfunkcji telomerów w materiale genetycznym u starszych zwierząt następuje między innymi redukcja białek surfaktantowych. Niedobór tych białek ma bezpośredni wpływ na strukturę
przegrody „krew–powietrze” i architekturę surfaktantu.
słowa kluczowe: nabłonek płucny, makrofagi, surfaktant, telomery, starzenie płuc
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