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Srrmmary

Experimental data suggests that pro-inflammatory cytokines such as interleukin 6 (IL-6) are important in
the pathogenesis of vira| infections and neoplasma deve|opment. The study compared the production of this
cytokine in l0 sheep experimenta|ly infected with leukemia cow |ymphocytes and in a healthy control group.
Interleukin 6 was determined by the serological ELISA test. The commercial diagnostic ELISA test was used.
There was a tendency for higher IL-6 levels in the experimental animals compared with the control group.
A negative correlation between the production of IL-6 and tumor development was found. In animals with
high lymphocytosis , IL-6 levels in the sera were much lower and rapidly decreased in the terminal stage of
the disease. Tumors deve|oped much earlier in these animals than in those with high concentrations of IL-6
in their sera. In conc|usion, the correlation of the leve|s of the above cytokine having parameters of tumor
development suggest that interleukin IL-6 is associated with neoplastic changes in BlV-infected animals.
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Enzo oĘ czna b iałac zka bydł a j e s t ch orob ą wywoĘ-
waną przez należący do onkogennych retrowirusów
wirus btałaczki (Bovine Leukemia Virus) - BLV.
U zakażonychzwierząt wirus BLV wnika do genomu
komórki, powoduj ąc transformacj ę nowotworową lim-
focytów t zmiany proliferacyjne w tkance limfatycz-
nej (9-11, 13). LimfocyĘ łpu B są głównie komór-
kami docelowymi dla wirusa i tu ma miejsce replika-
cja wirusa, ale prowirusowy DNA stwierdzano takżę
w innych komórkach: monocytach, makrofagach,
granulocytach i limfocytach T (], I0, I4). Zakażenie
wirusem powoduje zmiany w populacji komórek leu-
kocytów, co można wykazac, analtzljąc antygeny
powierzchniowe komórek metodą cytometrii przepĘ -
wowej (1, 13, 17), Wirus BLV posiada immunomodu-
lujący wpływ na produkcję i ekspresję roznych cyto-
kin, które maj ą wpływ na funkcj ę komórek układu im-
munologicznego (2, 4, 6, I 5).

Cytokiny podzielono umownie na kilka kategorii.
Nalezą tu interferony, interleukiny, czynniki marlwicy
nowotworów, czynniki wzrostu oraz czynniki chemo-
takĘ czne. Dzięki postępom biologii molekularnej,
zwłaszcza sklonowania genów i uzyskaniu rekom-
binowanych preparatów poznano bliżej biologiczne
właściwości większości cytokin, Niektóre cytokiny sto-
sowane są w medycynie ludzkiej w terapii czemtaka
i chorób nowotworo!\ych. DoĘchczas naj lepiej pozna-
ną grupą cytokin są interleukiny, interferony oraz czyn-
niki wzrostu.

Wiele cytokin posiada właściwości s|muĘące pro-
liferację limfoclów B. Do tej grupy należy takżę tn-
terleukina 6 (IL-6). Jest ona homodimerem o masie
cząsteczkowej 26 kD, Receptor dla IL-6 jest zbudo-
wany zbiaŁka o masie cząsteczkt 60 kd oraz podjed-
nostki o cząsteczce 130 kD przenoszącej sygnŃ.In-
terleukina 6 produkowana jest ptzęz makrofagi, ko-
morki śródbłonka naczyn,limfocyty T i wiele innych
typów komórek. Komórkami docelowymi dla IL-6 są
tymocyĘ, dojrzałe limfocyty B, hepatocfy, które są
stymul ow ane do syntezy ni ektórych biaŁek plazmy, ta-
kich jak np. fibrynogen biorący udział w odpowiedzi
ostrej fazy. Jest ona czynnikiem wzrostu dla komórek
jlż zrożnicowanych, w których następuje sekrecja
przeciwciał. Interleukina 6 działa jako aktyr;vator wzTo-
stu dla akĘwowanych komórek B w później szym okre-
sie ich różnicowania. Jest onatakżę czynnikiem wzro-
stu dla wielu nowotworolvych komórek plazmatycz-
nych (plazmacytoma lub myeloma). Jest wydzielana
przęz wiele komórek plazmocytoma jako autokryno-
wy czynnik wzrostu. Co więcej, IL-6 możębyć także
promotorem wzrostu dla hybrydom (powstĄch w wy-
niku fuzji normalnych komórek B z komórkami pla-
zmacytomy) produkuj ących przeciwciała. Stwier-
dzono silną proliferację komórek plazmatycznych
u myszy transgenicznych z nadekspresjągenu IL-6. In-
terleukina 6 współdziaŁa z innymi cytokinami jako
kofaktor wzrostu macierzystych komórek krwiotwór-
czych szpiku kostnego (3, 5, 8).



Tab. 1. Poziom IL-6 w surowicy owiec zakażonych wirusem BLV (pg/ml)
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Celem badań było określenie ekspresji interleuki-
ny 6 w surowicy krwi zwierząt zakażonych wirusem
BLYorazrwiązkulL-1zfuvorzęniemiprogresjązmian
nowotworo}vych w zakażonym organizmie.

Materiał imetody
B adania pt zeprowadz ono na grup i e j agniąt do świ adczal -

nie zakażonych leukocytami krowy białaczkowej, u której
badaniem serologicznym stwierdzono obecność przeciw-
ciał anty-BLV, a testem PCR wykazano obecność prowi-
rusowego DNA. Każde zwierzę otrzymało domięśniowo
1 x 106 leukocytów. Krew do badań hematologicznych,
cytometrycznych i molekularnych pobierano do probówek
zawierajag,ych napylony EDTA-K, jako antykoagulant.
W początkowym okresie eksperymentu krew do badań po-
bierano co l4 dni, a następnie w odstępach miesięcznych.
W badaniach hematologicznych określano liczbę leuko-
cytów, liczbę limfocytów bezwzględnych oraz skład od-
setkowy kr-winek białych według Schillinga.

Obecność prowirusowego DNA w próbkach kr.wi bada-
no testem PCR i nested-PCR. Badania immunofenotypu
leukocytów oraz ekspresji glikoproteiny gp51 wirusa BLV
lvykonano metodą cytornetrii przepływowej z zastosowa-
niem przeciwciał monoklonalnych VMRD Inc. Pullmann,
USA dla poszczególnych deterrninant antygenowych CD
limfocytów: CDż, CD4, CDS, CDI4, CD19, pIg45A2,
WC!-N2, CD45, anty gp51. Koniugaty znakowane FITC
i PE pochodziły z finly Medac. Analizę cytometryczną
wykonano w cytometrze przepływowym FACS Calibur
z algonowym laserem wzbudzenia. PrzeciwciŃa anty-Bl\z
wykrywano w surowicy przy użycttttestu immunodyfuzji
w zelu agarozowym oraz testu ELISA.

Poziom interleukiny IL-6 w surowicy badano testen
ELISA, wykorzystujap w tym celu zestaw Becton Dickin-
son. Wynik reakcji odczytywano w czytniku ELISA przy
długości fali 450 nm w ciągu 30 nrin. po zakończeniu re-
al<cji.

Wyniki i omówienie

W probkach krwi pobranych po upĘwie 14 dni po
zakażęnilw reakcji PCR wykazano obecnośc prowi-
nrsowego DNA. W łm samym czasie stwierdzono
obecność glikoproteiny gp51 wirusa BLV na po-
wierzchni limfocytów analizow anych metodą cytome-
trii przepĘwowej. W 3 tygodnie po eksperymental-
nym zakażeniu wykazano w badaniu testem ELISA
obecność swoistych przeciwciał anty-BLV w surowi-
cy. Badaniem hematologicznym stwierdzono wzrost
Iiczby leukocytów i limfocytow. U niektorych mvię,
rząt obserwowano bardzo wysoką limfocytozę, która
wywodziła się z limfocytów B. W poźniejszym okre-
s ie ob s erwowano u niektórych zw ierząt poj awienie si ę
postaci nowotworowych chłoniaków w obrębie węz-
łow chłonnych i tkanki Itmfatycznej orazw narządach
wewnętrznych. Analizowane w cytometrze przepływo-
wym komórki izolowane z guzów nowotworowych
wywodziły się głownie z limfocytów B. Na ich po-
wi erzchni wykazano r ów nież ob e cno ś ć glikoproteiny
gp51 wirus abtałaczki.

Koncentrację interleukiny IL-6 w surowicy określo-
ną testem ELISA oceniano w pikogramach na ml
(p gńnl), W grup i e zw ier ząt kontro lnych wykazano, ż e

średnia wartośc tego parametru wynoslła 12,6 pglml.
Na podobnym poziomie kształtowała się koncentra-
cj a IL - 6 l zw ter ząt grup y do św i adc z alnej b adana tuż
przedzakażenl,ęt^tl, i wynosiła onaI2,2 pglrnl. Bezpo-
średnio po zakażeniu obserwowano w tej grupie jag-
niąt stopniowy spadek średnich warlości koncentracji
IL-6 w surowicy (tab. 1). Najniższy poziom stwier-
dzono w 2 miesiąc e po zakażeniu i wartość ta wynosi-
ła tylko 4,2 pglml Od tego momentu obserwowano
stopniowy niewielki wzrost stężenia IL-6 oraz obe-
sowe spadki tej wielkości. Po upływ,ie 36 miesięcy po
zakażęnitl poziom IL-6 wynosił średnio 17,0 pglml.



Wpływ zakażęnia owiec wirusem BLV na stężenie
IL-6 w surowicy (wartości średnie) przedstawiono na
ryc, 1.

Wykazano, żę u zwięrząt obardzo niskim poziomie
IL-6 znacznie wcześniej pojawiĄ sięwe krwi wyso-
kie limfocytozy o charakterzę B-komórkorym oraz
zmiany nowotworowe w węłach chłonnych inaruą-
dach wewnętrznych. Guzy znacznychrozmiarów wy-
wodziły się głównie z limfocytów B. U owiec rt 2,4,
6 oraz 9 widoczny był znaczny spadek koncentracji
IL-6 przy równoczesnym pojawieniu się równoczes-
nych wysokich limfocytoz we krwi. W terminalnym
stadium choroby wartości dla IL-6 byĘbardzo niskie
i bliskie lub równe wartości zero. Zwięrzętate cecho-
waŁ znacznie krótszy okres przeżycia w porównaniu
z osobnikami o wysokiej ekspresji tej cytokiny.
U owiec, u których poziom lL-ibyŁnajwyższy przez
cały okres doświadczenia(zwierzęta nr 1, 7 i 10) i po
upĘwie 34 miesięcy po zaka-
żentl wartości te kształtowĄ
się na poziomi e 2I,3 -48,4 pglfin
stwierdzon o zflaczfllę wolniej -
szą progresję procesu nowo-
tworowego, słabiej nasilone ob-
jawy kliniczne t zmiany anato-
mopatolog icznę oraz dŁuższy
okres przeżycia. Dane te są
z go dne z wynikam i b adah pr ze -
prowadzonych u ludzi z chło-
niakiem mnogim (18). W prze-
biegu zakażęnia wirusem BLV
na powier zchnt zakażony ch
komórek występuje ekspresja
białek wirusowych. Limfocyty
B, w ktorychzachodzi ekspre-
sja białek wirusa znajdują się
w fazię G"/Gl cyklu komórko-

wego i to zabezpiecza je przed apoptozą. Produkują
one białka wirusowe i stanowiąrezerwuaf wirusa w or-
ganizmie. Zwiększona ekspresj a białek wirusowych
stymuluje limfocyty T CD4+. Stwierdzono, że w lim-
focytach krwi obwodowej krów białaczkowych z prze-
wlekłą limfocytozą ekspresja mRNA kodującego in-
terferon gamma, IL-2 iIL-4 jest niższaw porownaniu
z limfocytami krów BLV (10). Swiadczy to o mviązlu
progresji infekcji BLV w kierunku przewlekłej limfo-
cytozy z redllkcjącytokin, które wydzielane sąprzez
limfocyty T helper Thl i Th2 (13).

Wpływ interleukiny 6 na komórki nowotworowe
wywodzące się z układu krwiotwórczego lchłonnego
jest zrożnicowany. Moze ona pobudzać wzrost chło-
niaków B- i T-komorkowych i hamować proliferację
komórek nowotworowych w osĘchbińaczkach szpi-
kowych (12). Indukuje ona różnicowanie komórek
mielomonocytarnych linii białaczkowych. Doświad-
czalnię wykazano, że l my szy z pr zęszczępialną i in-
dukowaną promieniami j onizuj ącymi btałaczką szpi-
kową podawanie IL-6 może hamowaó ronvój biała-
czek. Podobne jej działantę obserwowano u myszy
szczepll- SJL-J, którym wszczepiono białaczkę szpi-
kowąmAML-I (I2). Podawanie IL-6przez 1-3 tygo-
dni zmni ej s z ało o ds ete k zw ier ząt, u których rczw ij ała
się białaczk a or az wy dŁużało czas ich pr zeży cia.

IL-6 odgryw a w ażnąroLę w patogenezie nowotwo-
rów, pochodzących od komórek układu chłonnego,
szcze gólnie bińaczek IimfaĘ czny ch or az chłoniaków.
Stęzenie jej w surowicy osób chorych narożne chło-
niaki nieziarnicze jest znacznie wyższę niż losób zdro-
!\ych. Przyczynątego moze byó sekrecja tej cytokiny
przezkomórki chłoniakowe, j ak również sĘmuluj ący
wpŁyw tych komórek na monocyĘ i fibroblasĘ (18).
IL-6 stymull$e in vitro proliferację niektórych linii
chłoniakowych. Moze onatakże wpĘwać ha ekspan-
sję klonu chłoniakowego także in vivo. Stwierdzono,
żeuzyskanie remisji choroby po cyklu chemioterapii
wiĘe się ze zmniejszeniem stężenialL-1 w surowicy

_12
€
810
}^
6ój
-6

4

0 0,5 1 ,1 ,5 2 2,53,54,5 6 8 9 ,l0 12 14 16 18 21 22 24 26 34

Gzas po zakażeniu (miesiape)
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(18). W raku nerki i macicy obserwowano wysokie
stężenia IL-6 w surowicy (16, 18), ale jej poziom nie
korelował z masą glza i stopniem zr óżnicow ania ko-
mórek nowotworolvych. W ziarnicy złośliwej, atakże
w szpiczaku mnogim i raku nerki ocena stęzenia tej
cl.tokiny w surowicy może miec znaczenie progno-
styczne.

Interleukina 6 możę mieć hamujący wpĘw na ko-
mórki niektórych nowotworów. Badania in vitro wy-
kazały, że zalężnie od dawki może ona hamowac
wzrost linii komorkowych, wywodzących się z raka
sutka i jajników (18). U myszry z przęszczepialnym
czerniakiem, którym podawano IL-6 dootrzewnowo
w dawce 1-5 pg przęz 3 fygodnie stwierdzano o 70-
-95Yo mntejszę tworzęnte przerzutów i znaczntę dhlż-
szy czasprzeżycia.

Mechanizm przeciwnowotworoweg o działania IL-6
mo że by ć zw tązany z w ewnątr zkomórkową indukcj ą
sygnału dla zahamowania podziału komórki lub in-
dukcjąreceptora dla tej cytokiny i uruchomieniem pro-
cesów autolcrynnych. Wl,niki b adah przeprowadzonych
na komórkach raka jelita grubego człowieka wskazu-
ju żę cytokina ta zwiększa ekspresję antygenu karci-
noembrionalnego i antygenów HLA klasy I na ich po-
wierzchni (16). Ęm samym cytokina ta może więc
r ow nież zvv tększac immuno g enno ś ć komórek nowo -
tworowych, co przynajmniej w pewnym stopniu wy-
jaśnia jej przeciwnowotworowe dziaŁanie in vivo.

Przedstawione wyniki badań nad dynamiką ekspe-
rymentalnego zakażenia owiec wirusem BLY oraz
wpĘwem wirusa na ekspresję interleukiny 6 wskazu-
jąna różnorodność i zmienność układu immrrnologicz-
nego zakażonego organizmu. Ekspresja IL-6 w suro-
wicy jest v,ryższa (wartości średnie) uzwierząt, gdzie
rozw oj białaczki przebiega mniej agresywnie. Obj a-
wy choroby są słabiej wyrażone, co sprawia, że czas
przeżycta jest dłuższy.U zwierząt z wysokimi limfo-
cytozami o charakterze B-komórkowym choroba miała
bardziej gwahowny przebteg. U tych z-łvierzątkoncen-
tracja IL-6 w surowicy była niska, a w terminalnym
stadium choroby wartości te były bliskie zera. U pa-
cjentów chorych na szpiczaka mnogiego, u których
stwierdzano wysokie koncentracje IL-6 w surowicy
ob serwowano mnie j szą frakcj ę pro liferacyj ną komo -
rek szpiczaka, a cias przeZycii był dŁużŚŹy. Dalsze
badania biologii i ekspresji IL-6 oraz innych cytokin
lzakażonych wirusem BLV zwierząt pozwoląbyó
może wyjaśnić mało jeszcze poznane mechanizmy
działania oraz właściwości tej cytokiny w zakażonym
retrowirus am l or ganlzmle.
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PURUSHOTHAMAN V.: Syndrom puchliny osier-
dzia u przepiórek japońskich (Coturnix coturni ja-
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Syndroln puchliny osierdzia (HPS) wyrvołuje adenowitus ptaków, serotyp 4
(FAV-4), Choroba wystqpiła w stadzie przepiórek japońskich liczącyrn 30 Ęs
ptaków. Śniertelność, pomimo stosowania antybiotyków, wynoslła 3-4%.
U wszystkiclr padłych ptaków sekcyjnie stwierdzono HPS. Ponadto w mięśniu
serca występowały obszary przekrwienia bier-rrego i wybroczyny orazwybroczy-
ny w nasierdziu i w nerkach. Powiększona wątroba zawierała biało zabarwione
ogniska, nerki oraz śledziona były powiększone i pokryte wybroczynarni Tkan-
ka limfaĘczna śledziony była w zaniku, pęcherzyki płucne przekrwione, nabło-
nek jeJit ulegal złLtszczeniu, a blaszka właściwa ściany jelita była nacieczona
przez komórki jednojądrzaste. W hepatocytach występowały bazofilne ciałka
wtrętowe W homogenatach wątroby testem AGID wykazano obecnośc antyge-

nu cl]a FAV-4 
(i.


