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Bole ot pto-inflammatory] cytokihes lińlthe 9tiology, of

]Osteoarthritis (OA) is a form of arthritis characterized by the destruction 1sofieńing, |lation, n
and degradation) ofarticular cartilage, sclerosis ofsubchondral bone, osteophytes, and hondra d
joint inflammation. The disintegration of articular cartilage indu
(interleukin la -IL-Ia, interleukin 1B -IL-IP, tumor necrosis fa
inhibitor factor - LIĘ interleukin 8 - IT,-8, interleukin l7 - IL-l7 ,
synovial,membrane. Cytokines diffuse into the articular cartilage which produces matrix rn_etalloproteinases
(MMPs). MMPs play an important role in the destruction of proteoglycans, collagen and cartilage rnatrix. The
abot,e mentioned cytokines take part in the inflammatory and catabolic process of oA,becauselthey inhibit
cartilage collagen and aggrecan production, stimulate chondrocytes to produce MMPs and inducible NO-syn-
thase (iNO), induce nitric oxide (NO) production, increase the amount of inflammatory cells in the joint, induce
and decrease a proliferation of chondrocytes, inhibit proteoglycan synthesis and stimulate their disintegration,
induce apoptosis of chondrocytes and decrease their viability. Pro-inflammatory cytokines are vefy important
and promising as objects of future studies for enabling effective therapy of OA patients: l,, ,, l,l ,], ::,,

, ].,.Kd ord1,,osteoa.rth,ritis,,,II,:lr,lIL.6; TNF-a

Zapalenie kości i stawów (osteoarthrills; OA) doty-
czy zarówno zwierza!, jak i ludzi. Jest to postępujapa
choroba zwyrodnieniowa stawów (8), której towarzy-
szy degradacja chrząstki stawowej, a w następstwie
zmlany w kości podchrzęstnej. OA przysparza chorym
wielu dolegliwości, uniemozliwiajap ich prawidłowe
funkcjonowanie. Ogromneznaczenie w terapii OA mia-
łoby odkrycie lekow blokujących powstawanie i działa-
nie prozapalnych cytokin (8), dlatego konieczne jest
zapoznanie się z właściwościami i wpływem cytokin
prozapalnych na funkcjonowanie stawu i kości.

OA j est naj bardziej p o spolitą fo rmązap a7enia stawow
(arthritis). Według definicjizaproponowanej w 1995 r.,
zapalenie kości i stawów polega na zaburzeniu powią-
zania między degradacją a syntezą chondrocytów
chrząstki stawowej, pozakomórkowej macierzy oraz
kości podchrzęstnej, będapym skutkiem wielorakich
czynników. W rezultacie dochodzi do zmiękczenia,
zwłokn i en i a, ow r zo dzenia or az ubytku chrząstki stawo -
wej, a takze stwardnienia kości podchrzęstnej, osteofi-
tów oraz podchrzęstnych torbieli, co ostatecznie pro-
wadzi do ujawnienia się procesu chorobowego w po-
staci bólu stawu, tkliwości uciskowej, ograniczenia rtr-
chl, trzeszczenta oraz sporadycznego wysięku ( 1).

Wskutek uszkodzenia chrząstki stawowej dochodzi
do wyzwolenia produktow jej rozpadu, które inicjują
proces zapalny błony maziowej. Zmieniona zapalnle
błona maziowawytwarza cytokiny prozapalne, którę za
pośrednictwem mazi stawowej przenoszone są do
chrząstki stawowej. Natomiast chrząstka stawowaw od-
powiedzi na mediatory zapalenia, których funkcję speł-

ni aj ą cytoki ny pr ozap aln e, wytw arz a c zynniki lszkadza-
jące ją samą. Do czynników uszkadzających chrząstkę
stawową należą przede wszystkim metaloproteinazy
(matrix metalloproteinases, MMPs) (2, 8). Do MMPs
chrząstki stawow ej nal eżą pr zede wszy stkim ko lagena-
zy, z który ch MMP- 1 i MMP- 8 odpowiadaj ą za procesy
kataboliczne chrząstki stawowej, stromelizyny, z kto-
rych stromelizyna 1 (MMP-3) rozkłada cząsteczki ko-
lagenu, aktyłv.uje prokolagenazy i bierze udział w de-
gradacj i sub stancj i p odstawowej chrza.stki stawowej oraz
żelatynazy, występujące w ludzkich stawach, a szcze-
go lni e żelaĘ naza-A (MMP -2 ) or az żelaĘ naza-B (MMP -
-9), które przypuszczalnie są odpowiedzialnę za degra-
dację substancji podstawowej chrząstki stawowej.
MMPs typu błonowego (MMP-16, MMP-17 i MMP-
-24) są odpowiedzialne za rozMad kolagenu chrząstki
stawowej, natomiast agr ekanazy lcze stniczą w tra wi e-
niu białek rdzeniowych wielocza5teczkowych komplek-
sów proteoglikanow. Ponadto matrylizyna (MMP-7),
stromel izyna-3 (MMP- I I) or az metaloelastaza (MMP-
- 12) prawdopodobnie biorąudział w degradacji substan-
cji podstawowej chrząstki stawowęj (2). Kolagenaza,
żelaĘ naza i stromelizyn a wy stępuj ą w zwi ększonej ilo ś -
ci w chrza5tce stawowej objętej OA. Na modelu zwie-
rzęcym udowodniono, że blokowanie powyzszych en-
zymów możę znacznie redukowac OA (1),

Cytokiny są to niskocząsteczkowe białka modulują-
ce funkcje otaz wzajemne oddziaĘwanie różnych ko-
mórek, ktorym przekazują sygnał popTzez związante
z odpowiednim receptorem. Kontrolują wszystkie trzy
fazy o dp owiedzi im munol o gicznej : indukcyj na, efekto -



rowąi Wgaszającą. Cytokiny biorąudział w procesach
zapalnych organizmu, poprzęz wpływ na syntezę pro-
stagl andyn, indukowani e komórek ucze stn iczący ch
w zapaleniu: makrofagóq neutrofili i komórek ilcz-
nych, aktywacjębiałek ostrej fazy oraz regulowanie eks-
presji cząstek adhezyjnych na powierzchni komórek
środbłonka (7).

D o naj wazniej szych cytokin pr ozapa|nych, ucze stni -
czącychw procesie zapaleniakości i stawów zaliczamy
interleukinę-l (IL-1), która występuje w dwóch posta-
ciach: jako interleukina-la (IL-la) i interleukina-IB
(IL-I|3), czynnik martwicy nowotworu-a (TNF-a), in-
terleukinę- 6 (IL- 6), czynnik hamuj ący białaczkę (LIF ),
interleukinę-8 (IL-8), interleukinę-I7 aL-l7) oraz in-
terleukinę-l 8 (IL-1 8) (8).

IL-l pobudza chondrocyty do syntezy MMPs macie-
rzy chrząstki stawowej. IL-l obok innych pozapalnych
cytokin, bierze udział w uwalnianiu pro staglandyn oraz
aktywatorów plazminogenu, które prowadzą do utraty
chrząstki wskutek zapalenta. Na psim modelu OA udo-
wodniono, iz dostawowa iniekcja antagonisty recepto-
ra dla IL-1 prowadzi do redukcji ekspresji kolagenazy
i w następstwie rozwoju OA. Podczas badań na zwie-
rzętachwykazano, iż zapalenie w OA koreluje z ilością
utraconej chrząstki stawowej. IL-I działa stymulująco
nasyntazętlenku azotu (sNO), którawystępuje w chon-
drocytach objętych OA oraz w ludzkich chondrocytach
stawowych i prowadzi do uwolnienia mediatorów za-
palnych m.in, NO. NO jest toksyczny dla chrząstki sta-
wowej (l). Badania z lżyciem inhibitorów NO wyka-
zały, że NO odgrywaważnąrolę w działanil IL-l i w
patologii stawu (l0), Ponadto NO zwiększa aktyłvność
MMPs or az hamuje syntezę makrocząst eczek sub stan-
cji podstawowej (8). NO stymuluje wytwarzanie pro-
staglandyny E, (PGE,), która wpĘwa na metabolizm
chrząstki stawówej or-az odpowiada za niektóre efekty
tkankowe IL- 1. Ponadto indukuje apoptozę chondrocy-
tów (2), Dodatnia korelacja między produkcją NO i za-
wartością procentową chondrocytow, które ule gĘ apop-
tozie, wskazuje na udział NO w tym procesie induko-
wanym przez cytokiny. NO indukuje apoptozę różnych
typów komórek poprzęz obnizanie mitochondrialnego
potencjału błonowego , przez co dochodzi do uwolnie-
nia cytochromu c. Ponadto NO prawdopodobnie indu-
kuje supresję syntezy kolagenu i proteoglikan:u oraz
wpływa na wzrost ich podatności na uszkadzalący
wpływ oksydantów np. H,O, (9).

IL-1 odgrywa równiez'wbżnąrolę w chronicznym
zapaleniu stawow, poniewaz hamuje syntezę proteogli-
kanów. Cho ciaż z ah amowan ie dziŃanla I L - 1 n i e zaw sze
zapobiega wczesnej utracie proteoglikanów, to jednak
przyczynia się do redukcji póżnych, erozyjnych zmian
(10). L-lB jest syntetyzowanajako prekursor (pro-Il-
-1B) i musi być proteolitycznie przetwotzona do posta-
ci aktywnej. U ssakow występuje tylko jedna proteaza,
która posiada zdolność wytwarzania dojrzałej postaci
cytokiny. Należy ona do rodziny ptoteaz za|eżnych od
cysteiny i występuje pod nazwą enzymu konwertujące-
go IL-IB [CE; Caspase-l), TNF-a, podobnie jak IL-
-1B, występuje jako prekursor i jest uwalniany z komó-

rekprzez ich proteoliĘczny rozkład, w aktywnej i roz-
puszczalnej postaci, dzięki obecności enzymu konwer-
tującego TNF-a (TACE) i należącego do podrodziny
adama|izyn (ADAM) (5).

L-lB i TNF-a działają na swoiste receptory po-
wierzchniowe komórki, które w przypadku IL-lB z|o-
kalizowane są na chondrocytach i fibroblastach błony
maziowej, natomiast receptory dla TNF-a występują
w błonach większości komórek, oprocz erytrocytów. IL-
-lB i TNF-a stymulują degradację macierzy, poniewaz
hamują produkcję specyficznych kolagenow chrząstki
oraz agrekanów, a także pobudzają chondrocyty do pro-
dukcji i wydzielania enzymów proteolitycznych odpo-
wiedzialnych za degradację chrząstki stawowej oraz
wpływaj ą stymuluj ąco na wytw arzanie innych cytokin
prozapalnych przez komórki chrząstki stawowej i bło-
ny maziowej (8). Ponadto pobudzająwytwarzanie PGE,
oraz należądo głównych czynników odpowiedzialnycli
za stymulację aktywności MMPs (2, 8). Pod wpływem
IJ'-IP i TNF-a chondrocyty wytwarzajączynniki odpo-
wiedzialne za procesy zapalne w organizmie: induko-
waną syntazę tlenku azotu (iNOS), cyklooksygenazę-2
(COX-2) oraz fosfolipazę A, (8). Na zwierzęcych mo-
delach udowodniono, iż L:lB spełnia kluczową rolę
w destrukcji chrząstki stawowej, natomiast TNF-a kie-
ruje procesem zapalnym, ponieważ jego zahamowanie
doprowadza do redukcji stanu zapalnego (5, 6,8). Za-
równo IL-IB, jak i TNF-a występująw zwiększonej iloś-
ci w błonie i płynie maziowym orazw chrząstce stawo-
wej w OA (6).

Interleukina-6 (IL-6) wspołdziała z innymi cytokina-
mi prozapalnymi w patologicznym procesie towarzy-
szącym OA i jest syntetyzowana przez monocyty, ko-
mórki śródbłonka, fibroblasty oraz komórki T. Synteza
IL-6 jest pobudzana przezIL-IB oraz TNF-a (3, 6). IL-6
zwiększa liczbę komórek zapalnych w tkance mazio-
wej, stymuluj e proliferacj ę chondrocytów oraz w zmac -
nia działanie IL- 1 (wzrost syntezy MMP oraz hatnowa-
nie produkcji proteoglikanow) (5, 6, 8). lL-6 w więk-
szym stopnilniżIL-lB sĘmuluje produkcję białek ostrej
fazy. Ponadto pośrednio uczestniczy w degradacji
chrząstki stawowej, poniewaz hamuje proliferację chon-
drocytów oraz fryorzenie proteoglikanow, a takżę pobu-
dza r o zp ad pro t e o gl ikan ów aktywow any pr zez IL - l |3 (3) .

Na szczególną uwagę zasługuje udział IL-6 w etiolo-
gii ludzkiego reumatoidalnego zapalenta stawów (rheu-
matoid cłrthritis, RA, r.z.s.), które nalezy do przewlek-
łych, autoimmunologicznych chorób, charakte ry rują-
cych się nagromadzeniem komórek zapalnych w ma-
ziówce oraz erozją chrząstki stawowej i kości pod-
chrzęstnej, prowadzących do silnej destrukcji stawu.
Cytokiny produkowane przez komórki zapalne odgry-
wająszczególnie wazną rolę w zapaleniu błony mazio-
wej i destrukcji stawu (3, 9). IL-6 występuje w błonie
maziowej, płynie stawowym orazwe krwi w RA i za-
początkowuje jego rozwój ptzez wzTost przepuszczal-
ności śródbłonka dla limfocytów, co umożliwia ich mi-
grację do błony maziowej stawu. Podczas badań nad
analizą korelacji między stęzeniem IL-6 a stęzeniem
MMPs w surowicy chorych na r,z.s. stwierdzono do-
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Tab, 1. Wp}yw cytokin prozapalnych na chondrocyty bydlę-
ce oraz produkcję NO (9)

datnią korelację między stęzeniem IL-6 i MMP-1,
MMP-3 oraz MMP-9. Ponadto zaobserwowano równiez
dodatniąkorelację między stęzeniem IL-6 iłącznym stę-
zeniem MMPs (MMP-I, MMP-3 i MMP-6). Na szcze-
gólną uwagę zasługuje fakt, iż w surowicy chorych na
r.z.s. stężenie IL-6 korelowało ze wskażnlkami aktyw-
ności choroby: szybkością opadania krwinek czerwo-
nych (OB), stęzeniembiałka C-ręaktywnego (CRP) oraz
liczbą obrzękniętych stawów. Ponadto stęzenie IL-6
korelowało ze stęzeniem IL-lB oraz TNF-a (3).

W etiologii r.z.s. u zwierzątwazną rolę odgrywają IL-
-Ia oraz TNF-a. Badania nad reumatoidalnym zapale-
niem stawów z wykorzystanienr chondrocytow bydlę-
cych wykazały destrukcyjny wpĘw powyzszych cyto-
kin na chondrocyty. Zmiany w proliferacji i apoptozie
chondrocytów powodo w anę pTzez prozapalne cytokiny
mogą mięc bardzo istotne znaczęnlę w rozwoju degra-
dacji chrząstki stawowej w r.z.s. Zaobserwowano, że
IL-la oraz TNF-a po inkubacji w wysokich dawkach
z chondrocytami bydlęcymi prowadzlły do obniżenia ży-
wotności i proliferacji chondrocytów w porównaniu
z kontrolą. Ponadto w najwyższej ze stosowanych da-
wek indukowały produkcję NO przez chondrocyty
bydlęce, w odróznieniu od IL-6. Badania nad wpływem
IL-lc1,IL-6 oraz TNF-a na apoptozę chondrocytow
bydlęcych wykazaĘ, że IL-lcl oraz TNF-a w najwyz-
szej ze stosowanych dawek indukowały apoptozę chon-
drocytóq czego nie stwierdzono w przypadku IL-6
(tab. 1) (9).

Podsumowując, mozna dojść do wniosku, że wystę-
puje duza różnica w oddziaĘwaniu IL-6 na chrząstkę
stawowąw przypadku ludzkiego i bydlęcego r.z.s. Udo-
wodniono ponadto, żew r.z.s- występuje przewaga pro-
dukcji cytokin prozapalnych (m.in. IL-IB, TNF-a,
IL-8, IL-17) nad wytwarzaniem cytokin o właściwoś-
ciach przeciwzapalnych (np. IL-4, IL-10, IL-l3,
TGF-P). W r.z.s. dochodzi do wzajemnej indukcji
IL-lB i TNF-a, które mogą uczestniczyć w styrnulacji
produkcji innych cytokin. Na mysim modelu r.z.s., in-
dukowanego iniekcją kolagenu, dzięki zastosowaniu
ne utral izacj i udowodn i o no, że IL- 1 P oraz TNF-a uczest-
niczą w r.z.s. W przypadku neltralizacji TNF-a doszło
do ograniczenia zachorowalności i cięzkiego przebiegu
r.z.s., natomiast neutralizacja IL-lB doprowadziła do

o gr aniczeni a proc e su zap alnego or az zahamowani a
degradacji chrząstki stawowej. Ponadto neutra|tzacja
ILĄl3 oraz TNF-a zredukowała produkcję cytokin pro-
zapalnych (1).

C zynn ik h amuj ący b iałaczkę ( L IF ) nalezy do ro dzi ny
IL-6 i jest produkowany przęz chondrocyty w odpowie-
dzina prozapalne cytokiny, IL-IB i TNF-a. W OA wy-
stępuje w błonie i pĘnie maziowym, stymulując resorp-
cję proteoglikanów chrząstki stawowej, syntezę MMP
oraz komórkową produkcję NO (6).

IL-8 jest syntetyzowana i wydzielana głównie przez
neutrofile, posiada silne właściwości chemotaktyczne
oraz charakterynlje się katabolicznym wpływem na
chrząstkę stawową(2, 5, 8). IL-8 występuje w makrofa-
gach błony nraziowej z OA oraz w chondrocytach.
Wzmaga produkcję utleniających i 5-lipoksygęLazy pro-
duktów oraz synergistycznie z TNF-a znacznle wzma-
ga produkcję PGE, (5). Synteza IL-6 oraz IL-S w syno-
wiocytach błony maziowej stymulowana jestprzez sub-
stancję Ł która bierze ldział w aktywowaniu komórek
zapalnych i synowiocytow (2).

IL- 1 7 jest nowo odkrytą cytokiną występującą w po-
staci homodimeru zę zmlennymi glikozylowanymi po-
lipepĘdami, a dystrybucja tkankowa receptora IL- 1 7 (R)
jest obecna wszędzie. IL-l7 zwiększa produkcję NO
w chondrocytach i prawdopodobnie indukuje apoptozę
chondrocytow (2, 6, 8).

IL-I7 oraz IL-18 pobudzająchondrocyĘ do produk-
cji stromelizyny, iNO, COX-ż,I'L-IB orazlL-6, atakże
wpływają silnie katabolicznie na chrząstkę stawową
w odroznieniu od IL-S, której wpływ niszczący jest
niewielki. Ponadto IL-I7 i IL-18 wpłyłvają stymulująco
naIL-IB, TNF-a, NO oraz MMPs chrząstki stawowej
(2, 8)

Cytoki ny prozapalne odpowiedzi alnę za patogen ezę
OA stanowiąważny i interesujący obiekt przyszłych
badań, zmierzających do zastosowania metod ograni-
czalących wpływy niszczące ze strony cytokin na
chrząstkę stawową i kość oraz pozwolą na skuteczną
terapię chorych cierpiących na to schorzenie.
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