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Artykuł przeglądowy

Cytokiny są liczną heterogenną grupą niskocząs-
teczkowych, rozpuszc zalny ch białek, ktore działaj ąc
w,nano- i pikomolowych stężeniach w organizmie re-
gulująwszystkie procesy zyciowe na poziomie komó-
rek. Białka te są wytwaTzane i uwalniane m.in. przez
leukocyty, makrofagi, fibroblasty, komórki środbłon-
ka oraz keratynocyty i wpływająna ich wzrost, różni-
cowanie, atakżę na wzajemne oddziaŁ}rvania, między
innymi, drogą: aktywacji, inhibicji i regulacji apopto-
zy (7). Taki właśnie mechanizm dztaŁania o charakte-
rze avto-,para- i endokrynnym upodabnia cytokiny do
hormonów. W odróżnieniu od hormonów cytokiny są
wytwarzanę przęz komórki, a nlę pIzęz wyspecj alizo-
wane gnrczoły dokrewne. Nathan i Sporn za|iczyli
cytokiny, obok hormonoq autokoidów i neuroprze-
kaźnikóq do głównych cząsteczek sygnałowych or-
ganizmu zw i er zęc e go ( 1 7 ), Cyt o kiny char aktery zuj e
częściowa zastępowalność funkcj i, nazywana także
nadmiarowością lub redundancj ą) co oznacza, że roż-
ne cytokiny dająpodobne efekty biologiczne .Przykła-
dem moze być interleukina 6 (IL-6), która indukuje
syntezę białek ostrej fazy w hepatocytach i IL-1l, on-
kostatyna-M (OSM) oraz czynnik hamujący wzrost
btałaczki (LIF), chockażda z wymienionych cytokin
powoduje tworzenie produktu o nieco innym profilu
białkowym.

Biochemiczna klasyfikacja cytokin opiera się na
strukturze cząstek cytokin or az |iczbie i r ozmteszcze -
niu receptorow. Funkcjonalna klasyfikacja natomiast
uwzględnia ich rolę biologiczną oraz znaczenie dla
patologii i medycyny. Biorąc pod uwagę wpĘw cyto-
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kin na procesy zapalne orazprzebieg reakcji ostrej fazy
dzielone sąone na: 1) cytokiny prozapalne lub wczes-
ne: IL-1, czynnik martwicy nowotworu-a (TNF-a),
interferon-7 QFN-7), IL-S, IL-15; 2) cytokiny zrodzi-
ny interleukiny-6: IL-6, IL-11, OSM, LIF, rzęskowy
czynnlk neurotroficzny (CNTF), kardiotropina (CT- 1 )
oraz 3) cytokiny przeciwzapalne lub pożne: IL-4,
IL-10, IL-13, IFN-7 i czynnik martwicy nowotworuB
(TGF-o (I2,13,ż2).

Pierwsze prace dotyczące cytokin pochodzą z lat
pięcdziesiątych XX wieku. Opisano wówczas czyn-
nik zahamowania migracji makrofagów (MIF), o któ-
rym aktualnie wiadomo, ze stymuluje wytwarzanle
przez makr ofagi nadtl enku wo doru, tlenku azottJ, IL - 1 B,
IL- 6, TNF - a or az w zmaga ekspre sj ę cząsteczek głow -
nego układu zgodności tkankowej klasy II (MHC II)
na makrofagach, ale takze pobudza proliferację komo-
rek nowotworowych ibierze udziaŁ w rozwoju nad-
wrazliwości typu późnego (7). W tym też czasie
został odkryty interferon, choć dopiero w latach sie-
demdziesiątych poznano jego budowę i opisano pro-
ces oczyszc zania. Współczesn a wtędzao interferonach
rozszerzyłapojęcie tej cytokiny na całą grupę cytokin,
na którą składa się u ludzi pięc podstawowych rodza-
jów interferonów: a (20 podtypow), B, K, a iy.Inter-
ferony G, §, K, a wytwarzane sąpod wpĘwęm zaka-
zeń wirusowych: IFN-a - przęz leukocyty, IFN-B -
fibroblasty, IFN-rc - przez keratynocyty, IFN-7 nato-
miast, w@arzany jestprzezlimiocyĘ l komorki NK,
komorki NKT oraz makrofagi. Zkolei u zwierząt wy-
rożnia się interferony a, §, a i r QĄ.IFN-a i -a pro-
dukowane sąprzez limfocyty, monocyty i makrofagi
a IFN-o wytwarzany jest ponadto przez komórki tro-
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fob 1 a stu, J e dyni e u zw ter ząt pr zeżuw aj ących komórki
trofoblastu produkuj ą dodatkowo IFN-r. Interferony
wW arzanę przezkomorki trofoblasfu biorą udział w re-
gulacji odpowiedzi immunologtcznej łożyska i płodu,

. 
Interferony odgrywajązasadnicząrolę w odpomoś-

ci przeciwwirusowej poprzęzrłpływ na inne komorki
i indukowanie w nich powstania czynników przeciw-
wirusowych. Interferony wykazują także rozlegŁy
wpływ na układ odpornościowy oraz charakteryzlje
je działanie antyproliferacyjne i równocześnie stymu-
lujące róznicowanie komórek. Interferony, a zwłasz-
cza IFN-a, znalazĘ zastosowanie w leczeniu chorób
wirusowych i nowotworowych. Interferony a i B pow -
stają jednak nie tylko w wyniku zakażenia komórki
przez wirusy, ale także pod wpływem niektorych in-
fekcji bakteryjnych i pasożytniczych, hamując np.
wewnątrzkomórkowe namnażanie s i ę tachyz o itów
Neospora caninum w f,rbroblastach i komorkachmoz-
gu owiec oraz krów (18). U myszy natomiast IFN-7
wstrzymywał wzrost tego pierwotniaka w makrofa-
gach, uruchamiając mechanizm zabijanta tlenkiem
azot:.lt. My s zy p otraktow ane prz e c iw c iałamt pr ze ciw
IFN-y wykazywały wysoką wrazliwość na infek-
cję Neospora caninum. Porownuj ąc działante IFN-7
z IFN-a i -B Nishikawa i wsp. (18) stwierdzili,żenaj-
bardziej skuteczny w dziaŁantuprzeciw Neospora cani-
numbyŁIFN-7.

Większo ś ć cytokin char aktery ntje p lej otropi a, c4lli
zdolno ś ó o ddziaŁyw anta na r o żne komórki doc elowe.
Przyl<łademjest TNF, na ktory składają się: TNF-a, lim-
fotoksyna a (W -a) i Ir - B, a ktory j est cytokiną proza-
palną vłytwarzaną głównie przez aktywowane makro-
fagi i monocyty (7). Oprócz dztaŁania immunomodu-
lującego TNF wywiera również dziaŁanię przeciw-
nowotworowe, hamując wzrost niektorych guzów no-
wotworowych, a nawet powodując ich regresję. Dla-
tego, pomimo swojej toksyczności, TNF znajduje za-
stosowanie w terapii nowotworów, głównie nieopera-
cyjnych czerniaków oraz mięsaków kończyn. Przeciw-
nowotworowę działanie TNF polega w pierwszej ko-
lejności na bezpośrednim wpĘwie toksycznym na ko-
mórki nowotworowe oraz pośrednim wpływie na układ
odpornościowy, a także na łozysko naczyniowę ggza
(14). TNF wykazuje działanie cytostatycznie lub cy-
totoksycznie na komórki śródbłonka naczyn oraz po-
budza aktywność neutrofilów. TNF wywiera równiez
wpł}.w stymulujący na proces angiogenezy prowadzą-
cy do rozwoju unaczynienla guza nowotworowego.
TNF wpływatakże na procesy krzepnięcia krwi oraz
ftbrynoltzy, modulując dopływ krwi do tkanek nowo-
tw o ru. Zw tększa infi ltracj ę tkanek guza pr zez ko mór-
ki układu immunologicznego, j ednocześnie zwiększa-
jąc aktywnośó tych komórek. WpĘwając na ekspresję
cząsteczekadhezy jnychnapowierzchnikomórekśród-
błonka i komórek nowotworowych, TNF przyspiesza
proces tworzenia przerzutow (I4),

Beutler i wsp. (2) badali cytotoksyczność TNF-a
pro dukowa nę go pt zez makro fagi p ęcherzykow płuc-

nych u żrebiąti stwierdzili,że zarówno makrofagi, jak
i monocyty potraktowane LPS produkowały TNF-a
o większej aktywności cytotoksycznej w porównaniu
z komórkami przebywającymi w środowisku pozba-
wionym lipopolisacharydu. Aliorzy ci stwierdzili tak-
że, że TNF -a produkowany pr zez makro fagi wykazy -

wał większą cytotoksycznośc niż produkowany przęz
monocyty, mimo ilościowej przew agi tego ostatniego
(3). Wydzielanie TNF-a przez mahofagi sĘmulowane
moze byótakżeprzez wirusy t Candida albicans (4).

Franchini i wsp. (6) orazMacKay i wsp. (16) suge-
rowali, ze TNF-a wytworzony przez makrofagi jest
w ażny m c zynniki em o gr antc zaj ącym następ stwa cho -
robotwórcze wynikające z powtómejbądż ciągłej sty-
mulacji przez endotoksyny, Chorobąkoni o znacznej
częstotliwości występowania jest przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc (COPD). Charakterystyczne obja-
wy kliniczne tej choroby to: chronicznykaszel, nadre-
akĘwność oskrzeli, gromadzenie sięw nich dużej iloś-
ci wydzieliny i duszność wydechowa. Pobudzone ma-
krofagi pęcherzykowe gromad zą sięw miej scu dzia-
Łania aler gefiL ot az p obudzaj ą do gromadzeni a s ię n eu-
trofilów drogą uwalniania czynników chemotaktycz-
nych dla neutrofilóq tj. IL-8 i białka zapalnego ma-
krofagow -2 (MIP-2). Równocześnie obserwowany był
wzrost aktywności chemotakĘ cznej w otoczeniu ma-
kro fa g o w i zmniej szeni e i ch aktywno ś c i fa g o cytarnej,
co sugeruje, że dŁugotrwała obecnośó czynnika wy-
wołuj ącego pobudzenie makrofagow pęcherzykowych
w środowisku przebyłv ania zwterząt prowadzi do prze-
wlekłego zapaleniai stałej neutrofilii (6). Eksperymen-
ty przeprowadzonę na szczulrach i psach wskazują na
silniejszą aktywność IL-8 i MIP-2 od innych substan-
cji o właściwościach chemotaktycznych, takich jak:
czynnik aktywujący płytki czy leukotrieny B4 (6).

Hisaeda i wsp. (7I) oznaczali stężenie IFN-7 oraz
TNF-a (ELISA) w surowicy i mleku od krow zzapa-
leniem gnlczoŁu mlekowego (mastitis) wywołanym
przęz E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp. i od
krow zdrowych klinicznie. Autorzy ci stwierdzili, żę
u krów zdrowych IFN-7 był niemal niewykrywalny
w obu wymienionych matęriałach biologicznych, a stę-
żenie TNF-abyło niskie. Natomiast u krów zmastitis
stężenia IFN-7 w surowicy i mleku, jak i TNF-a w mle-
ku byĘ bardzo wysokie, podczas gdy stęzenie TNF-a
w s urowicy znaj dow ało s ię na takim s amym poziomie
jak u zwierząt zdrowych. Obserwacje te zostały po-
twierdzone przez Taylora i wsp. (23),którzy wykazali
wzmożonąekspresję mRNA IFN-7 w komórkach mle-
ka u chorych zwierząt Hisaeda i wsp. (II), a także
Sordillo i wsp. (20) stwierdzili ponadto wysokie stę-
zenie IFN-7 w surowicy i mleku krów zdrowych, któ-
r e pr zebyĘ zap alenie wymi enia, z cze go wnio skowa-
li, ze IFN-7 lczestniczy w p ato gene zie m a s ti ti s u krów.
Wymienieni autorzy stwierdzili natomiast niskie stę-
zenie TNF-a w surowi cy oraz obnizone w mleku w po-
równaniu zbydłemzmastitis (21). Brakróżnic w kon-
centracji TNF-a w surowicy krów: zdrowych, z mas"



titis i wyleczonych sugeruje, że stężente TNF-a nie
ma bezpośredniego wpĘwu na rokowaniew mastitis,
mimo że lokalna produkcja TNF-a może prowadzić
do uszkodzenia tkanek i występowania objawów kli-
ntcznych. Jednak wielu autorów lważa, ze określenie
poziomu cytokin może byc pomocne w leczeniumas-
titis (I0,26).

Grone i wsp, (8) w badaniach psów zakażonych
wirusęm nosówki stwierdzili obecność we krwi IFN-7,
TNF-a or az IL- I B, IL-6, IL- 8, IL - 12, a także TGF-B 

I

W postaci nerwowej nosówki, w ktorej dochodziło do
gromadzenia nukleoprotein w mózgu u wszystkich
badanych psow, wymienieni autorzy nie stwierdzili
obecności IFN-7 a jedynie IL-8. W przebtegunosów-
ki, gdy nastąpiło uszkodzenie cęntralnego układu ner-
wowego, zaobserwowali pojawianie się IL-I, IL-IZ,
TNF-a i TGF-BI. O ile wymienieni autorzy stwierdzi-
li obecność IL-6 tylko lzwterząt we wczesnym sta-
dium zapalenia centralnego układu nerwowego, to
TGF-BI był obecny u psów zprzewlekłąpostacią cho-
roby. Analiza ekspresji cytokin w mózgu wykazała
obecność IL-l i IL-6 na wszystkich etapach choroby.
IL-IZ była obecna jedynie w pojedynczych komórkach
okołonaczyniowych. Zkolei TNF-a przeważał w astro-
cytach i jego poziom wzrastałw stanach ostrych, a ob-
nizał się-wprzewleĘch, Wg Grone i wsp. (9) TNF-a
jest obecny równiez w obszarach sąsiadujących z og-
ni ski em zakażenia. Brak pozo s tĘ ch cytokin w bada-
nych próbkach krwi wynikał, wg wymienionych auto-
rów, z wysokiego indeksu antygenowego i wiremii.
Duze stężenie wirusa moze bowiem hamować produk-
cję cytokin, w ten sposób paraliżując układ immuno-
logiczny. W omawianych pracach ich autorzy nie
stwierdzili też żadnych korelacji między obecnością
cytokin a oddechową i zołądkowo-jelitową postacią
choroby.

Równie częstą jak nosówka chorobą występującą
u psow, jest atopowe zapalenie skóry. U ludzi,w pato-
genezie atopowego zapalenia skóry wiodącąrolę od-
grywają limfocyty Th-2. Nuttall i wsp. (19), badając
(RT-PCR) we krwi psów ekspresję transkrypcyjnego
genu dla immunosupresyjnych cytokin: TGF-B, IL-10
oraz limfocytow Th-2 (IL-4,IL-6) i Th-l (IFN-7, TNF{,
IL-z), stwierdzili podwyzszenie ekspresji mRNA IL-4
i TGF-B, a ponadto wysoką ekspresję mRNA IFN-y,
TNF-a iIL-z.Nie obserwowalinatomiast różnic w po-
ziomach cytokin: IL-10, IL-6,IL-IZ. Wg wymienio-
nych autorów, w atopowym zapalenil skóry u psa
występuj e nadprodukcj a IL-4, przy obniżonej ekspresj i
TGF-B.

Jednąz wcześniej opisanych w piśmiennictwie cy-
tokin była IL- 1 , produkowana w odpowie dzi na infek-
cje bakteryjne, będąca także kostymulatorem prolife-
racji §mocytow.Aktualnie pod pojęciem IL-1 rozu-
iniemy całąrcdzinę cytokin, do której należy ponad
|0 cząsteczek, a które są wydzielane głównie przęz
monocyĘ i makrofagi róznych tkanek pod wpĘwem
lipopolisacharydów (LPS) będących głównym skład-

nikiem ściany bakterii Gram-ujemnych, a także pod
wpĘwem wirusów, drożdĘ ipeptydoglikanow (7). IL- 1

pobudza limfocfi T, a także indukuje ekspresję na
Ęch komórkach receptora dla IL-Z oraz pobudza wy-
twarzanię IFN-7 przez limfocyty T i IL-6 przez ma-
krofagi, komórki śródbłonka oraz fibroblasty. WpĘwa
też naproliferację i róznicowanie limfocytow B i gro-
madzenie neutrofilów, atakże monocytów. Jest to jed-
na z głów nych cyto kin pr o zap a|nych, o dp owi e dzialna
za r e gulację o dp owi e dzi immun o lo gicznej i zap alnej
(25), IL-l działana komórki docelowe za pośrednic-
twem receptorów błonowych, zktórych jeden (typu I)
odpowiada za j ej sygn alizację wewnątrzkomórkową
drugi natomiast (typu II) stanowi naturalny regulator
aktywności cytokiny (5). Interakcja IL-1 z receptorem
Ępu I. prowa dzi do utworzenia. kompleksu receptoro -

we go inicjuj ąc e go szlaki sygnalizacj i wewnątrzkomór-
kowej, Jednym z w ażniejszych szlakow wewnątrzko-
mórkowej transdukcji sygnału IL-1 jest szlak prowa-
dzący do mobilizacji cąmnika translcrypcyjnego NF-rcB.
Czynnik ten jest niezbędny do inicjacji transkrypcji
większości genów, których produkty uczestniczą w re-
akcjizapalnej (5).

Charakterystyczne jest podobieństwo strukturalne
IL-l i TNF-a. Obie cytokiny sĘmulują odpowiedz
immunolog icznąpoprzez pobudzenie aktywności lim-
focytów Th-2. Po prezentacji antygenów tym limfo-
cytom przez komórki prezentujące antygen (APCs)
w kontekście MHC-II następuje wydzielanie IL-1
i TNF-a (7).W tvrrrprzypadku mozna mowić o dzia-
łaniu autokrynnym cfokin. Ponadto IL-l i TNF-a wy-
kazujądziałanie parakrynne w stosunku do limfocy-
tów Th-1, które zwiększają sekrecjęIL-2, co prowa-
dzi do wzrostu ekspresji receptora dla IL-2 i IFN-7.
Dzięki ich zdolności pobudzającego oddziŃyw ania na
komorki pomocnicze, IL- 1 i TNF-a wzmagajązarów-
no odpowiedź humoralną jak i komórkową. W tym
zakresie wymienione cytokiny często wspołdziałają
zIL-6,IL-1 i TNF-a zawsze wpływająw sposób bez-
pośredni na r óżnę typy komorek biorących udział w od-
powiedzi immunolog icznej, np. mogą w zmagać wzfost
i roznicowanie limfocytów B, szczególnie podczas
przejścia komórki macierzystej w komórki pre-B.
Mo gą akĘwować neutrofi le i makrofagi, stymulowaó
hematopoezę i indukować ekspresję innych cytokin
i mediatorów zapalenia (5). Wobec podobnego efektu
działaniall--l i TNF-a w odpowiedzi immunologicz-
nej zwykle dochodzi do interakcji pomiędzy nimi, co
moze prowadzić do znacznego wzrosfu ich aktywności.

Znanę sątakże białka, które, nie będąc cytokinami,
mająz nimi wiele wspolnych cech. Przykładem jest
leptyna, produkowana głównie przeztkankę tłlszczo -
w % z receptorami na\eżącymi do receptorów rodziny
cytokin klasy I (1, l5). Największe podobieństwo
w szlaku przekazu sygnału stwierdzono między lep-
tynąa cytokinamizgrupy IL-6. Leptyna indukuje proli-
ferację, róznicowanie i aktywację komórek hemato-
poetycznych, a także stymuluje proliferację komórek



C D 4* or az w zmaga pro dukcj ę cytokin, takich j ak IL -2
i IFN-7 przez limfocyty Th-l (1). Leptyna poprzez
wpĘw na uwalnianie IL-l i prostaglandyn może po-
nadto regulować odpowiedź immunologlaznąmozgul.
P o danie leptyny szczuT om wywołuj e wzro st temp era-
t,,lry ctała or az zahamowani e ap etyfu , 

j ak równi e ż pro -
wadzi do wzrosfu stęzenia IL-IB w podwzgórzu (1).
Efekty te są hamowanę ptzęz antagonistę receptora
IL-1, którym jest inhibitor cyklooksygęnazy (1, 15).
Prozapalne działanię leptyny możę wskazywać na
udziaŁ tego białka w patogenezie chorób o podłożu za-
palnym. W przypadku chorób wątroby stwierdzono po-
dobieństwo szlaku przekazu sygnah,r od receptora lep-
Ęnydo szlakubiegnącego odcytokin zwpy IL-6 (1).
W odpowie dzi na leptynę zaob serwowano zarówno ak-
Ęwacjębiałek STAT, indukcję genów białek ostrej fazy
- hemopeksyny i tiostatyny, jak i synergizm leptyny
i IL-l lub TNF-a we wpĘwie na ekspresję genów bia-
łek ostrej fazy Ępu I. Stwierdzono, że choó leptyna,
podobnie do IL-6, nie jest zdolna do indukcji ekspre-
sji genu dla IL-1, wzmaga ona stymulowanąprzezlL-I
lub TNF-a ekspresjętego genu (I),Działanie leptyny,
zaangażowanej zarówno w regulację równowagi ener-
geĘcznej, procesy rozrodu, jaki działanie układu od-
porno ści owe go, j e st dobrym pr zykładem funkcj onal-
nej plejotropii.
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nej immunizacji dzików przeciwko klasycznemu
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Po 20 ]atach pojawił się ponownie we wrześniu l998 r klasyczny pomór
świń u dzików na terenie Badenji-Wińembergii. W latach 1992-1998 zbadano
4000 dzików na obecnośó przeciwciał dla wirusa klasycznego pomoru świń
Reakcje pozytywne wystąpiĘ u 0,5% sztuk. Szczepionkę opańą o szczep C po-
dano per os dwukrotnie w odstępie 14 dni, po 28 dniach i po 3-4 miesiącach
Potrójne szczepienie było bardzo skuteczne. Po przeprowadzeniu całego progra-
muszczepieiprzeciwciała wystąlowĄ w surowicy 49,2% dzlków. Odsetek zwie-
rząt seropozyty.,vnych istotnie wzrastał po pierwszym roku szczepień i osiągnął
maks;łnalną wańosć 72oń po 3 okesie szczepień Po 4 roku przeprowadzoncj
kampanii szczepień doustnych odsetek selopoz5,ty.r,vnych dzików uległ obniżeniu

G.

SCHWEIZER G., HILBE M., BRAUN V.: Wyniki
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Badania kliniczne, hematologiczne, imunohistochemiczne i anatomopatolo-
giczne przeprowadzono na l 0 krowach w wieku od 1 0 miesięcy do 5 lat. U 9 zwie-
rząt objawy kliniczne choroby pojawiły się w okresie od 1 tyg. do 4 miesięcy Na
czoło objawów wysuwała się obecność licznych rozsianych śródskórnych guz-
ków o twardej konsystencji, Skóra nad guzkami była pozbawiona okrylvy wło-
sowej, niekiedy pokrywał ją krwawy strup WęzĘ chłonne były powiększone
U 8 szfuk występowała leukocytoza, u 2 ponadto limfocytoza W oparciu o ba-
danie histopatologiczne bioptatów guzków u 7 zwierząt zdiagnozowano raka
układu 1imfatycznego, U części zwierząt zmiany nowotworowe występowały też
w nerkach, sercu, śledzionie i w płucach 
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