
Magazyn Lekarza Okulisty 12 (2) 2018

107

Integryny a zespół suchego oka

IntegrIns and the dry eye dIsease

Słowa kluczowe
Choroby   oczu,   film  łzowy,   stan  zapalny,  interleukiny, 
inhibitory

Streszczenie 
Integryny to transbłonowe receptory adhezyjne.  

Są heterodimerami zbudowanymi z dwóch łańcu- 
chów α i β. Podjednostka α jest odpowiedzialna za  
swoiste wiązanie z ligandem i określa swoistość inte- 
gryn. Łańcuch β determinuje funkcje receptora inte- 
grynowego. Ich główną rolą jest przekazywanie sy- 
gnałów biochemicznych i mechanicznych przez bło- 
nę  komórkową  w  obu  kierunkach.

Integryny pełnią istotną funkcję w wielu proce- 
sach fizjologicznych (np. w migracji komórek w or- 
ganizmie, różnicowaniu się komórek, angiogenezie,  
gojeniu się ran, prawidłowym rozwoju oka), a także  
w przebiegu procesów patologicznych (w stanach za- 
palnych, alergiach, chorobach nowotworowych, ze- 
spole  suchego  oka). Na przykład, integryny umoż-
liwiają leukocytom adhezję i migrację przez śród-
błonek naczyń krwionośnych do miejsca działania 
czynnika aktywującego, którym może być bodziec 
uszkadzający śródbłonek, mediator stanu zapalnego  
lub  proces  nowotworowy.

Zespół suchego oka jest schorzeniem, w którym  
dochodzi do zaburzeń w składzie poszczególnych  
warstw filmu łzowego, co prowadzi do uszkodzenia  
powierzchni oka. Zaburzenia te mogą być spowodo- 
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Summary
Integrins play an important role in the proper  

development of the eye, maintaining homeostasis  
as well as in the course of pathological pro- 
cesses (e.g. allergic diseases, inflammation, dry eye  
syndrome, cancer). These are molecules that belong  
to the transmembrane adhesion receptors. Their  
main role is to transmit biochemical and mechani- 
cal signals across the cell membrane in both direc- 
tions.

Integrins are heterodimers formed from the α  
and β chains. The α-subclass is responsible for  
specific bond with ligands. It defines the spe- 
cificity of integrins. The β-chain determines the  
functions of the integrin receptor. In the inflam- 
matory process, integrins allow leukocytes to move  
to the vascular endothelium, adhesion and migra- 
tion to the site of activation of the activating agent.  
This factor may be a stimulus that damages the  
endothelium,  inflammation  or  cancer  process.

Dry eye syndrome is a disease involving dis- 
order in the composition of individual layers of  
the tear film which leads to damage to the eye  
surface. These disorders may result from decreased  
production of mucins, water or lipid phase. Then,  
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wane zmniejszoną produkcją fazy mucynowej, wod- 
nej lub lipidowej. Dochodzi wówczas do produkcji  
cytokin,  które  zapoczątkowują  proces  zapalny. 

Do objawów zespołu suchego oka zaliczamy: po-
drażnienie, pieczenie, uczucie ciała obcego pod po- 
wiekami, suchość, ból, zaczerwienienie, zaburzenie 
ostrości widzenia. Głównym celem leczenia zespołu  
suchego oka jest nawilżenie powierzchni oka, norma- 
lizacja osmolarności filmu łzowego, eliminacja czyn- 
ników drażniących i hamowanie wydzielania media- 
torów  stanu  zapalnego. 

Dokładne poznanie działania integryn, zarówno  
w procesach fizjologicznych, jak i w patologicz- 
nych może pomóc w kontroli i leczeniu procesów  
zapalnych  toczących  się  w  obrębie  oka.

cytokines are produced that will initiate the in- 
flammatory  process. 

Symptoms of dry eye include irritation, burning,  
foreign body sensation under the eyelids, dryness,  
pain, redness or blurred vision.The main goal of  
treatment of dry eye syndrome is to moisturize the  
surface of the eye, normalize the tear film's osmol- 
arity, eliminate irritants and inhibit inflammatory  
mimes. 

A thorough understanding of integrin activity  
and its role in both physiological and patholo- 
gical processes can help control and treat inflammat- 
ory  processes.
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