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Rozwoj i utrzymanle clĘy zależy od przedłużonej
aktywności wydzl,elntczej ciałka żołtego. Mechanizm
ptzekazywania sygnału przezrozwtjający się zarodek w
celu zahamowania luteolizy nie jest w pełni wyjaśniony.
Istotną rolę w tym mechanizmie odgrywa interferon tau
(IFN-r), ktory jest pierwszym białkiem trofoblastu uwal-
nianym w okresie implantacji zarodka.

Dhatakterystyka i właściwości lFl{-r

IFN-z, który należy do interferonów typu I jest produ-
kowany i wydzielany przez komórki trofoblastu między
15 a 24 dniem ciĘy tl bydła (bIFN -r), 1ż-22 u owiec
(olFN-r) i 15-21 u l<óz (cIFN-z). Pomiędzy bIFN-r i
oIFN-r istnieje 85oń, a olFN-r i cIFN-r 96% homologii
w sekwencji aminokwasów w cząsteczce. Bydlęcy i kozi
IFN-z jest białkiem glikozylowanym o masie 20-2żkDai
punkcie izoe7ektrycznym 5,2-5,5 (17, 18). Oczyszczone
izofonny blFN-r są stabilne w pH 2,0 (l7).

Anall,za genomu bIFN-z i oIFN-r przy lżyctu rnetody
hybrydyzacji southern blotting wykazała obecność 4-5
genów kodujących, zlokalizowanych na chromosomie
Bq15 u bydła i kóz oraz na chromosomie 2p15 u owiec.
Geny kodujące IFN-r podobnie jak pozostałe interfero-
ny typu I nie posiadająintronów (4). Otwarta ramka od-
czyil zawierająca 585 par zasad koduje prebiałko zło-
żone ze 195 aminokwasów, z J<tórego po odczepieniu23
aminokwasowej sekwencj i sygnałowej powstaj e białko
właściwe zbudowane ze I'7ż aminokwasów. Owczy i
bydlęcy IFN-z powstaje z wielu cząsteczek mRNAs o
długości około 1kb. Istnieje ścl,sła zależność pomiędzy
rozwojem płodu a wzrostem poziomu swoistego mRNA.
Ealy i wsp, (7), badając w okresie wczesnej ciagy geny
p3, p6 i s4 kodujące oIFN-r, stwierdziii rożnąich eks-
presję oraz aktywność biologiczną białek kodowanych
przezte geny. W płodach pozyskanych od owiec w 12-
13, l5- 1 6 i l 8- 1 9 dniu riĘy przy uzyciu metody hybry-

dyzacji in situ autorzy wykazali obecność w podobnych
ilościach transkryptu dla genu p3 i p6 i 5-10-krotrrie
mniejszą dla genu s4. Natomiast po domacicznej infuzji
białek rekombinowanych w 10-18 dniu cyklu rujowego
stwierdzjli oni, ze żywotnośc ciałka żołtego ulegała
przedłuzeniu średnio do 3 1 ,7 + 7,8 dnia po aplikacji biał-
ka p3, ż5,5 + 4,ż dnia białka p6 oraz 19,ż + ż,9 dnia
białl<a s4 w porównaniu z grupąkontrolną (l5,8 + 0,6),
Podobne wyniki uzyskali Tekin i wsp. (30) badając wła-
ściwości białek kodowanychprzez trzy inne geny oIFN-
z (IFN-z 4, IFN-r 6d, IFN-z 11). Białka te różniły się
zarówno właśc iwo ściami ochronnym i c iałka żołte go, jak
i działaniem antyproliferacyjnym i przeciwwirusowym.

Mechanizm działania !FN,z

Oddziaływanie IFN-r następuje po uprzednim jego
zwtązarńll się ze swoistym białkowym receptorem ko-
mórkowym o masie 130 kDa w błonie komórek endo-
metrium wspolnym dla interferonów typu I (16), Efek-
tem tego zwiaąaniajest aktywacja Jatentnych kinaz ty-
rozynowych JAK1 (Janus kinase) i Tyk2 (Tyrosine ki-
nase), które uczestncząw procesie fosforylacji reszt ty-
rozynowych tzechróznych białek (STAI1 -p84, STAT 1 a-
p91, STAT2-p 1 13). Pełnią one rolę transduktorów sygna-
łu i aktywatorów transkrypcji STAT (signal transducers
and activators of transcription). Białka te po fosforylacji
łączą się ze sobą a następnie z białkiem p48 wiążącym
DNA (DNA binding protein, p48) tworząc Tazem multi-
meryczny kompleks ISGF-3, zwany czynnikiem 3 ge-
nów stymulowanych przez interferon (interferon stimu-
lated gene factor-3). Kompleks ISGF-3 jest transporto-
wany do jądra, gdzie wiąze się z regionem odpowiedzi
stymulowan ej pr zez interferon (I SRE-interferon - stimu-
lated response element) obecny w regionie protnotoro-
wo-wzmacnia;ącym genów odpowiedzi interferonowej.
Efektem.jest wzrost transkrypcji genu czynnika regula-
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wem działania IFN-z dochodzi równiez do zmiany me-

,'#'"rT#:'Ji-
omiędzy 16 a3I

dniem ciĘy (I7 ,3I).

Udział lFil,z w indukciisyntezy białek

ciężarnych (3). Johnson i wsp. (l4) wykaza7| ze sekwen-

cja aminokwasowa C-końcowego łańcucha bydlęcego
UCRP (Leu-Arg-Gly-Gly) wiąząc się bezpośrednio z
białkami błonowymi powoduje ich degradację. Białko
to kodowan e jest przez interferonowo stymulowany g9n

ISG17 (interferon-stimulated gene-17). Transkrypcja
genu ISĆ17 jest przejściowa, ponieważ z,achodzi ona

ledynie w oliresió wczesn Ekspresja
biaikaucRP regulowana j bIFN-a i o
IFN-z. U krów swoiste mRN dnia, osią-
gając najwyższy poziomw 17 dniu ciąży. Po tym czasie

Śwolste mńNA.rtr"ymuje się na stałym poziomie do 21

dnia, a następnie ulega stopniowemu spadkowi do po-

ziomu niewykrywalnego w 26 dniu clĘy (Iż). Z kolei w
macicy ciężarnych owiec swoiste mRNA pojawia się w
13 dniu ciĘy w nabłonku powierzchownym (luminal epi-

thelium), kómórkach zrębu (stromal cells) i powierz-
chown}m nabłonku gruczołowym błony śluzowej ma-

cicy. Ńajwyższy jego,poziom stwierdza się w 15 dniu

ciĘy iiazbliżonym poziomie utrzymuje się do 19 dnia
* głĘUot i.; warstwie nabłonka gruczołowego, głębokim
,rÓ)i" oraŻ warstwie mięśniowej (miometrium) (13), W
hodowli komórek nabłonkowych endometrium owiec
(ovine immortalized luminal epithelium cells) IFN-z in-

dukuje błonową ekspresję białka UCRŁ natomiast po

infuzji domacicznej induĘe on wewnątrzkomorkową
ekspiesję swoistego mRNA. Przypuszcza się, ze ekspre-
sjaiego białka w macicy moze regulować białka endo-
metriilne zwlązane z ustaleniem i utrzymaniem wcze-
snej ciąży l przeżuw aczy.

Białko GCP-2 o masie 8 kDa jest wydzielane przez

komórki endometriumkrów pod wpĘwem działania IFN-
t (29).Bydlęce GCP-2
cji aminokwasów z an
lezy ono do rodzinya chem
moiaktycznego dla granulocytów. W wyniku aktyłvacji
granulÓcyty uwalniają żelaĘnazęB, kt9r,a uczestniczy w

Ódpowiedzi zapalnej orazw przerzliań komórek nowo-
tw-orowych (23). W hodowlach in vitro wykazano,.że
uwalnianie b iałka GCP -2 przezkomórki endometriumlest
indukowane przez sp ęcy ftczne białko ciążowe B (PS PB
pregnancy sp-ecific protein B) wydzielane przez trofoblast
płoÓ" Uyótęiego od 15 dnia ciąży. Stąd teżl,waża się, że
'CCP-Z 

moŹe pełnić integralną rolę w okresie wczesnej
ciĘy oraz za§aleniu i angiogenezte związanej z implan-
tailązarodka (2). Sugeruje się również, że GCP-2 wy-
dzielana do światła macicy oddziaĘwuje na wzrost i or-

ganogenezę embrionu.
lującą lokalną odpowie
zaflą z wczesną komunikacj
cjązarodka (29).- 

iPN-z indukuje ekspresję swoistego mRNA dla GM-
CSF w komórkach zrębu macicy oraz leukocytach (8),

Ekspresję swoistego mRNA wykazano u krów pomię.
dzy 14 i-t7 drri.- ctĘy w komórkach endometriumi
jajowodów, z tym, że najwyższy jego poziom odnoto-
*"uro * nabłonku powierzchownym macicy (luminal
epithelium) orazbańki i cieśni jajowodu. Istnieją suge-

,tie, ż. GM-CSF pełni rolę wewnątrzkomórkowego re-

gulatora komórek endometrium i jajowodu w okresie
wczesnej ctĘy llkrów (8).



IFN-z, podobnie jak pozostałe interferony typu I, ak-
tywuje gen Mx, który jest obecny w komórkach wszyst-
kich ssaków. Białka Mx (monomeTyczne GTP-azy) bę-
dące produktem tego genu posiadają właściwości prze-
ciwwirusowe, szczegóInie w odniesieniu do wirusa in-
fluenzy (4). Otwarta ramka odczytu cDNA Mx zawiera-
jąca 196ż nukleotydy koduje białko Mx o sekwencji 653
aminokwasów. Owcze białko Mx posiada 80% homolo-
gię sekwencji aminokwasów z ludzkim MxA i '/3oń z
mysim białkiem Mx1. U owiec domaciczna infuzja IFN-
a lub IFN-r powoduje wzrost stęzenia endometrialnego
Mx mRNA (4,5), W cyklu rujowym u owiec najwyższa
ekspresj a Mx mRNA skorelowan a jest z maksymalnym
stężeniem progesteronu we krwi i liczbąreceptorów pro-
gesteronowych. Istotny wzrost ekspresji Mx mRNA ma
miejsce u samic ciężarnych i dotyczy głównie nabłonka
powierzchownego endometriuln Najwyższy jego po-
ziom notowany jest w okresie maksymalnej produkcji
IFN-z, tj.Iż-n dnsńciĘy uowiec ir5-żl dzieńukrów.
Warto podkreślić, iż ekspresja białka Mx utrzymuje się
do 25 dnia ciązy, czy|i dłużej niż okres produkcji IFN-z.
Jest to związaneprawdopodobnie z długim okresem pół-
trwania tego białka (5).

Badania ostatnich Iat wykazały, że IFN-z pełni rolę
regulatora ekspresji białka chemotaktycznego dla mo-
nocytów MCP-I. Poziom swoistego mRNA u owiec
utrzymuje się na stałym poziomie w cyklu rujowym, na-
tomiast wzrasta pomiędzy 13 a 19 dniem ciąży, Wyka-
zano, że czynnikiem indukującym ekspresję mRNA dla
MCP-1 jest progesteron (1). Jednakże bardziej wzmo-
zoną ekspresję mRNA obserwowano po równoczesnym
podaniu progesteronu i IFN-z. Wyniki dotychczasowych
badań wskazują na istotną rolę chemokiny MCP-1 w
utrzymaniu ciąży (1).

IFN-z stymuluje wzrost aktywności 2', 5' syntetazy
o li go adenyl owej w komorkach en d oln e tri u m ciężamy ch
samic, Enzymten katalizuje produkcję oligomerów ade-
niny, które aktywują latentne endorybonuk|eazy degra-
dujące zarówno wirusowy jak i komórkowy RNA (4,I1).

Właściwości cytotoksyczne
i antyprol ifelacyine !Fil,r

Stosując hodowlę komórek MDBK (Madin Darby
bovine kidney cells) wykazano, że IFN-r jest 3O-krotnie
mniej toksyczny w porównaniu do IFN-a, natomiast
posiada on podobną aktywność przeciwwirusową.
Stwierdzono równiez, żę nadmiar IFN-z w hodowli nie
neutralizuje cytotoksycznego efektu IFN-a. Jest to wy-
nikiem różnicy w interakcji N-końcowego łańcucha IFN-
z i IFN-a z receptorem komórkowym. Różny stopień
powinowactwa oraz selektywny sposób wiązanl,a z re,
ceptorem komórkowym warunkują im podobną aktyw-
ność przeciwwirusową natomiast rożny efekt cytotok-
syczny. Aktywno ś c przeciwwirusowa inteferonu wyma-
ga jedynie częściowego związania się z receptorem, pod-
czas gdy cytotoksycznośc związana jest z całkowitym
zajęciem receptora (I1, 27).

IFN -r posiada równiez właściwości antyprolife r acy j -
ne, które warunkuje obecność peptydu o sekwencji l 19-
150 reszt aminokwasowych zlokalizowanych przy gra-

nicy C - końcowego odcinka łańcucha białkowego (21).
W hodowli komórek human Daudi cells wykazano, że

zomery IFN-z rożnią
ą.Z danychuzyskany
że stopień hamowani

rek nabłonkai zręblbłony śluzowej macicy bydłaprzez
IFN-z za\eży równiez od jego stęzenia w hodowli ko-
mórkowej (10). Pontzer i wsp. (19) oraz Subramaniam i
Johnson (28) w hodowlach komorek Daudi, human Bur-
kit lymphoma cell ltne oraz MDBK i WISH (Human
amnion cells) wykazali, że antyproliferacyjne dziaŁanie
IFN-r polega na hamowaniu aktywności cyklino-zależ-
nejkinazy 2 (cdk})poprzez wzrost ekspresji btałkapżl
(inhibitor cdk2). Efektem jest zahamowanie wzrostu
komórek w fazię Gl cyklu komórkowego. Dane uzy-
skane przez autorów są zgodne z wynikami badań wła-
snych, w ktorych potwierdzono, że IFN-z hamuje proli-
ferację komórek zrębu błony śluzowej macicy bydła w
fazie Go-G, cyklu komórkowego (10).

Właściwości przeciwwirusowe lFN,r

Owczy rony typu
I cechuje W bada-
niach por komórek
MDBK wykazano, żeposzczególne izomery oIFN-r po-
siadajązr óżnicowaną aktywność antywirusową. Aktyw-
ność ta dla białka rekombinowanego p3 wynosiła34,2,
natomiast dla białka s4 i p6 odpowiednio 11,9 i 8,4 jed-
nostki aktywnośc stopień ak-
tywności przeciw korelował z
ich zdolnościami ten wskazu-
je na istnienie odmiennyc wych me-
ihanizmów regulujących Pontzer i

ffir"lJ,HT,TŃi;
oIFN-z, rbIFN-a i

rhuIFN-a, natomiast nie hamujątej aktywności rbIFN-7
i IFN-a. Wyniki te sugerują że C - końcowy odcinek
łańcucha może zawterać receptor wlązący epitop wspó1-
ny dla typu I interferonów, podczas gdy N - końcowy
odcinek łańcucha posiada unikalne i charakterystyczne
właściwości dla IFN-z (20,żI).

M e chanizm prz eciwwi rus owe go działanta interfero -

nów typu I po ż',5' o7l-

goadenylowej iężarnych
samic, ktora z dów akty-
wuje komórkowąrybonukleazę L, pod wpływem której
następuje fragmentacja wirusowego mRNA (17). Innym
mechanizm em działania przeciwwirusowe go j est biał-
ko Mx indukowane przez IFN-z (5).

Johnson i wsp. (15) badając wpływ interferonów typu
I na komórkowe białko supresyjne p53 oraz ekspresję
wirusowych onkoprotein (E6 i E7) w transformowanych
komórkach nie guzowatych ludzkich keraĘno cyt ów zaka-

do wirusa brodawczaka.



Określając w hodowlach in vitrowłaściwości antywi-
rusowe IFN-z w stosunku do wirusa niedoboru immu-
nologicznego kotów (FIV - feline immunodeficiency
virus) Pontzer i wsp. (22) stwierdzlli, że cytokina taha-
muje aktywność odwrotnej transkryptazy i syntezę biał-
ka pż5 witusa. IFN-z hamuje także replikację wirusa
HIV- 1 w limfocytach i monocytach pochodzenia makro-
fagowego, przy czym jego aktywność antywirusowa jest
wielokrotnie silniejsza w porównaniu z IFN-a (6).

Właściwości immunomodulacyjne !FN-z

IFN-r posiada takze właściwości immunomodulacyj-
ne. Wzmagając ekspresję cząsteczek MHC klasy I na
komork ac h e n d om e tri u m lczestnlczy on w interakcj ach
komórkowy ch zw iązanych z immuno 1o gi cznym a sp ek-
tem ciĘy (32). IFN-z stymulując wzrost produkcji IFN-
y iIL 4 wzmaga także odpowiedź immunologiczną lim-
focytow pomocniczych Th (T helper) (33). Natomiast
aktywując komórki NK (natural killer) pośredniczy on w
cytotoksyczności naturalnej. Aktywowane komórki NK
są rekrutowane w ciężamej macicy i za pośrednictwem
receptorów stymulują uwalnianie cytokin, które promują
wzrost i róznicowanie płodu (34).

IFN-z zmniejsza ekspresję mRNA białka wiążącego
retinol (RBP retinol binding protein) oraz mRNA trans-
formującego czynnika wzrostu P 1,2,3 (TGFB trans-
forming growth factor - 7,2,3) w macicy (11) Powo-
duje on równiez wzlost produkcji przeciwciał klasy IgG,
i IgA niezależnie od obecności endogennego czynnikń
wzrostu TGFB (9). W badaniach in vitrowykazano, że
IFN-r, podobnie jak IFN-a hamuje proliferację limfo-
cytów stymulowanych róznymi mitogenami. Stopień
hamowania za\eżał zarówno od rnitogenu, jak i rodza-
ju interferonu. Istnieją sugestie, że indukowana przęz
IFN-z supresja limfocytów chroni allogeniczny płód
przed odpowiedzią immunolo glcznąmatki (2 6).

Re asumuj ąc należy stwi erdzi ó, że fiĄ olo glczną funk-
cją IFN-z jest przede wszystkim wczesne utrzymanie
ciĘy .u pr.zeblwaczy, Ponadto jego silne właściwości
przeciwr,vi rusowe przy braku toksyczno ści w wys okich
stężeniach stały się impulsem do podjęcia badań nad
wykorzystaniern tej cytokiny w terapii zespołu niedobo-
ru immunologicznego u ludzi (HIV) i kotow (FIV) oraz
chorób o podłożu autoimmunologicznyrn, w szczegól-
ności stwardnienia rozsianego u ludzi (I1 , żż).
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