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Słowa kluczowe
Nienasycone kwasy tłuszczowe, kwas arachidonowy, kwas 
eikozapentaenowy, kwas dokozaheksaenowy, lipoksyny, 
rezolwiny, protektyny, marezyny, mediatory prowygaszeniowe, 
zapalenie.

Streszczenie
Ostre zapalnie jest reakcją obronną żyjących tkanek na 

uszkodzenie lub infekcję. Uczestniczą w nim liczne mediato-
ry, wiele pochodzi od kwasu arachidonowego (AA), np. pro-
staglandyny i leukotrieny. Niewygojone zapalenie ostre może 
przejść w postać przewlekłą, o możliwych niekorzystnych 
konsekwencjach zdrowotnych w postaci trudnych do leczenia 
chorób przewlekłych. Badania nad mediatorami zapalenia po-
wstającymi z AA doprowadziły do identyfikacji związków o 
potencjale przeciwzapalnym – lipoksyn (LX) i epi-lipoksyn 
(epi-LX), które wywierają swoje działania w fazie końcowej 
zapalenia, przyczyniając się do wygaszenia ostrego procesu. 
Warunkiem powstania LX i epi-LX (te powstają w obecności 
kwasu acetylosalicylowego; AT-epi-LX) jest funkcjonalna 
współpraca dwóch typów komórek (biosynteza transkomórko-
wa) obecnych w rejonie zapalenia i zdolnych do ekspresji od-
powiednich lipooksygenaz (LOX) i cyklooksygenaz (COX).

LX i AT-epi-LX otrzymały nazwę mediatorów wygaszają-
cych reakcję zapalną (proresolving mediators) i zainicjowały 
dalsze odkrycia nowych mediatorów wygaszających reakcję 
zapalną, pochodzących od kwasu eikozapentaenowego (EPA) 

– rezolwiny serii E, i kwasu dokozaheksaenowego (DHA) – re-
zolwiny serii D. DHA jest również związkiem wyjściowym 
do syntezy dalszych mediatorów prowygaszeniowych, takich 
jak protektyna (PD1) lub neuroprotektyna (NPD1) i marezy-
na (MaR1). PD1/NPD1 charakteryzują się ponadto aktywno-
ścią ochronną wobec neuronów i komórek fotoreceptorowych 
przed degeneracją. Powstałe mediatory wywierają swoje dzia-
łania przeciwzapalne w sposób receptorowo-zależny; wśród 
najważniejszych efektów są m.in. takie, jak: hamowanie mo-
bilizacji i transmigracji neutrofilów, supresja wydzielania pro-
zapalnych cytokin przez różne komórki obecne w rejonie za-
palenia oraz stymulacja aktywności fagocytarnej monocytów/
makrofagów.

Niniejszy artykuł jest podsumowaniem aktualnej wiedzy 
nt. zapalenia i roli „agonistycznych” mediatorów wygaszają-
cych proces zapalny. Ponadto, omówiono rolę takich mediato-
rów jako potencjalnych leków w zwyrodnieniu plamki związa-
nym z wiekiem (AMD).
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Summary
Acute inflammation is a physiological defense reaction of 

living tissues in response to injury or infection. Various me-
diators, including those derived from arachidonic acid (AA), 
do participate in acute inflammatory response. Acute inflam-
mation has several programmed fates, including complete re-
solution or progression to chronic inflammation, scarring and 
eventual loss of tissue function. Studies on AA-derived pro-
inflammatory mediators (prostaglandins, leukotrienes), led to 
discovery of AA-derived anti-inflammatory and proresolving 
compounds – lipoxins (LXs) and epi-lipoxins (epi-LX; they 
are formed in the presence of acetylsalicylic acid; AT-epi-LX). 
These mediators are generated during cell-cell interactions via 
transcellular biosynthesis, involving different isoforms of lipo-
xygenase (LOX) and cyclooxygenase-2 (COX-2).

LXs and AT-epi-LXs were named proresolving mediators, 
and initiated further discoveries of novel anti-inflammatory 
mediators: derivatives of eicosapentaenoic acid (EPA) – E se-
ries resolvins, and of docosahexaenoic acid (DHA) – D series 
resolvins. DHA is also a substrate for other mediators: protec-
tin (PD1) or neuroprotectin (NPD1) and maresin (MaR1). PD1/
NPD1 also protects neurons and photoreceptors from degene-
ration. The described mediators exert their anti-inflammatory 
activities in a receptor-dependent manner; their most important 
biological effects include: inhibition of leukocyte mobilization 
and traffic through endothelial or epithelial layers, suppression 
of proinflammatory cytokine release by different cells present 
in inflammed tissue, or stimulation of fagocytic activity of mo-
nocytes/macrophages.

This article surveys current knowledge on inflammation 
and the role of proresolving and anti-inflammatory potential of 
lipid-derived agonistic mediators. In addition, the significance 
of metabolically-stable analogs of lipid-derived proresolving 
mediators as potential drugs for the treatment of age-related 
macular degeneration (AMD) will be shortly discussed.
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