Postepy Hig Med Dosw. (online), 2009; 63: 389-394
e-ISSN 1732-2693

Received: 2009.03.24
Accepted: 2009.07.09
Published: 2009.08.18

www.phmd.pl
Review

Cytokiny w nieswoistych zapalnych chorobach jelit
The cytokines in inﬂammatory bowel disease
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Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Do nieswoistych zapalnych chorób jelit należą wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba
Leśniowskiego-Crohna. Stanowią one grupę przewlekłych chorób przewodu pokarmowego o niewyjaśnionej etiologii. Etiopatogeneza tych chorób jest wieloczynnikowa.
Uważa się, że na rozwój nieswoistych zapalnych chorób jelit mają wpływ złożone interakcje
między czynnikami genetycznymi, bakteryjnymi, środowiskowymi oraz zaburzenia jelitowych
mechanizmów odpornościowych. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się roli układu odpornościowego w rozwoju nieswoistych zapalnych chorób jelit, a główną rolę przypisuje się cytokinom. U pacjentów w zmienionej zapalnie śluzówce przewodu pokarmowego zwiększa się
liczba rekrutowanych z krwi monocytów i aktywowanych makrofagów, które są źródłem cytokin. Cytokiny o działaniu prozapalnym (IL-1a, IL-1b, IL-2, -6, -8, -12, -17, -23, TNF, IFN) inicjują i podtrzymują miejscowy stan zapalny. W patogenezie nieswoistych zapalnych chorób jelit
dużą rolę odgrywają też cytokiny przeciwzapalne (IL-4, -10, -13), które zmniejszają odpowiedź
zapalną przez obniżenie wytwarzania cytokin prozapalnych.
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Summary
Inﬂammatory bowel disease includes ulcerative colitis and Crohn’s disease. It is a group of chronic disorders of unknown etiology characterized by inﬂammation of the gastrointestinal tract. The
etiopathogenesis of inﬂammatory bowel disease is multifactorial. Recent data show that the development of inﬂammatory bowel disease is associated with the interplay of genetic, bacterial, and
environmental factors and dysregulation of the intestinal immune system. The latest research is
focused on the key role of cytokines in inﬂammatory bowel disease. In patients with inﬂammatory bowel disease, a number of recruited monocytes and activated macrophages are the source
of cytokines in the inﬂamed alimentary tract mucosa. The role of pro-inﬂammatory cytokines
(IL-1a, IL-1b, IL-2, -6, -8, -12, -17, -23, TNF, IFN) in inﬂammatory bowel disease is associated
with the initiation and progression of ulcerative colitis and Crohn’s disease. Anti-inﬂammatory
cytokines (IL-4, -10, -13) also contribute to the pathogenesis of inﬂammatory bowel disease, decreasing the inﬂammatory response by down-regulating proinﬂammatory cytokine production.
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WPROWADZENIE
Do nieswoistych zapalnych chorób jelit o niewyjaśnionej etiologii należą wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa) i choroba Leśniowskiego-Crohna
(choroba Crohna). Stanowią one grupę chorób przewodu pokarmowego o przebiegu przewlekłym z okresami
zaostrzeń i remisji. Częstość występowania i zapadalność na nieswoiste zapalne choroby jelit jest różna w zależności od strefy geograﬁcznej, rasy i stylu życia danej
populacji [2]. Szczyt zachorowalności przypada na wiek
15–25 lat oraz po 50–60 roku życia. Choroby te z jednakową częstością występują u obu płci. Jednak niektóre badania wskazują na częstsze występowanie colitis ulcerosa
u mężczyzn, a choroby Crohna u kobiet [39]. W przebiegu colitis ulcerosa typowe jest występowanie procesu zapalnego ograniczonego do błony śluzowej jelita grubego.
Zmiany rozpoczynają się w odbytnicy i zazwyczaj szerzą
się proksymalnie w sposób ciągły nawet do dolnego odcinka jelita krętego. Choroba Crohna, w Polsce nazywana chorobą Leśniowskiego-Crohna głównie w odniesieniu
do jelita cienkiego, może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego (od jamy ustnej do odbytu). W 80%
przypadków miejscem rozwoju zmian zapalnych i bliznowacenia jest jelito cienkie, a u 50% chorych zmiany umiejscowiają się w jelicie grubym.

ETIOPATOGENEZA
Etiopatogeneza nieswoistych zapaleń jelit jest wieloczynnikowa. Istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić ich etiologię. Uważa się, że na rozwój nieswoistych zapaleń jelit
wpływają złożone interakcje między czynnikami środowiskowymi, bakteryjnymi, predyspozycje genetyczne i zaburzenia jelitowych mechanizmów odpornościowych [6,42].

PREDYSPOZYCJE GENETYCZNE I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
W prawie 10% przypadków stwierdza się rodzinne występowanie choroby, co przemawia za jej genetycznym tłem.
U większości chorych z nieswoistym zapaleniem jelit obecny jest antygen zgodności tkankowej HLA-B27. Ponadto
u pacjentów z colitis ulcerosa wykryto mutację IBD2
umiejscowioną na chromosomie 12, a u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna mutację genu białka NOD2
(nucleotide oligomerization domain), zlokalizowanego
na chromosomie 16 [13]. Pod wpływem niektórych czynników środowiskowych predyspozycje genetyczne zwiększają ryzyko rozwoju choroby. Dieta bogata w żywność
przetworzoną z małą podażą błonnika oraz ograniczenie
aktywności ﬁzycznej może sprzyjać rozwojowi zmian zapalnych w jelitach. Do innych czynników przyczynowych
należą zakażenia wirusowe (np.: wirus odry) czy bakteryjne (np.: Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis),
ale wymaga to dalszych badań [23].

Z ABURZENIA IMMUNOLOGICZNE
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się zaburzeniom immunologicznym w nieswoistych zapalnych chorobach jelit [22], a główną rolę przypisuje się cytokinom.
Prawidłowa ﬂora bakteryjna jest źródłem wielu czynników patogennych (np.: bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, pokarmowych). Kontaktowe oddziaływanie tych
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antygenów ze ścianą jelita może doprowadzić do uszkodzenia jego bariery śluzówkowej, co ułatwia wnikanie antygenów bakteryjnych i/lub pokarmowych do głębszych
warstw jelita. Rozwija się miejscowa reakcja zapalna z nieswoistym uszkodzeniem tkanki jelitowej. Dochodzi do uruchomienia kaskady kwasu arachidonowego z uwalnianiem
mediatorów procesu zapalnego: prostaglandyn, leukotrienów, tromboksanu, wolnych rodników. Aktywowane komórki linii B syntetyzują immunoglobuliny, a pobudzone
limfocyty T pomocnicze (Th) zwiększają wytwarzanie cytokin, które regulują odpowiedź immunologiczną [6,12,22].
Sugeruje się, że wynikiem braku równowagi między cytokinami prozapalnymi (IL-1a, IL-1b, -2, -6, -8, -12, -17,
-23, TNF, IFN), a cytokinami przeciwzapalnymi (IL-4,
-10, -11, -13) są zaburzenia jelitowych mechanizmów immunologicznych [18]. W badaniach na modelach mysich
z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych wykazano,
że istotną rolę w patogenezie nieswoistych zapalnych chorób jelit odgrywają IL-17 i IL-23 [54].
Przewlekły proces zapalny charakteryzuje się występowaniem w ścianie jelita obﬁtego nacieku zapalnego, który składa się głównie z makrofagów, neutroﬁlów i komórek plazmatycznych. Zaobserwowano, że w chorobie
Leśniowskiego-Crohna dominuje aktywacja subpopulacji komórek Th1 [33], które uwalniają duże ilości TNF,
IFN, IL-2, -6, -8. Komórki Th1 wspomagają odpowiedź
komórkową, w której uczestniczą limfocyty T cytotoksyczne, makrofagi i komórki NK. We wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego wykazano aktywację zarówno komórek
Th1 jak i Th2 [35], co jest związane ze wzmożonym wytwarzaniem cytokin immunomodulujących: IL-4, -5 i -10,
TNF, które wspomagają m.in. odpowiedź humoralną przez
indukowanie syntezy immunoglobulin (IgG1, IgA, IgE).
W colitis ulcerosa dominuje humoralny typ odpowiedzi
z aktywacją limfocytów Th1 i Th2, a w chorobie Crohna
dominuje odpowiedź typu komórkowego [30,35]. W aktywnej fazie nieswoistych chorób zapalnych jelit zwiększa
się śluzówkowa populacja limfocytów T i B oraz makrofagów, dochodzi do aktywacji granulocytów i miejscowego
wydzielania cytokin (np.: IL-1 i IL-8) i wytwarzania IgG.
Wiele badań naukowych oraz klinicznych ma na celu znalezienie nowych, skutecznych metod leczenia ukierunkowanych na różne etapy przebiegu procesu zapalnego [26,43].
W terapii biologicznej wykorzystuje się przeciwciała przeciwko interleukinom prozapalnym [44], np.: daklizumab,
basiliksymab (przeciwko receptorom IL-2), atlizumab, tokilizumab (przeciwko receptorom IL-6) czy przeciwciała
przeciwko IL-12, -17, -23. Podejmuje się także próby podawania interleukin przeciwzapalnych, tj.: rekombinowana IL-10 (rIL-10) i rIL-11. W terapii nieswoistych zapalnych chorób jelit stosowane są: inﬂiksimab i adalimumab.

C YTOKINY
Obecnie uważa się, że to cytokiny odgrywają główną rolę
w nieswoistych zapalnych chorobach jelit [14,37,52,54].
Cytokiny są glikoproteinami o masie cząsteczkowej od
kilku do kilkunastu kDa, uwalnianymi przez aktywowane
komórki różnych tkanek, np. komórki nabłonka przewodu
pokarmowego [48,50]. Stanowią one sieć rozbudowanego
systemu regulacji wielu układów, wpływają na funkcjono-
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wanie układu nerwowego i tkanki łącznej, regulują różnorodne procesy: proliferację, różnicowanie, ruchliwość komórek, sekrecję ważnych biologicznie substancji. Ponadto
mają właściwości hormonopodobne, biorą udział w procesach krwiotworzenia, wpływają na funkcje innych komórek i warunkują ich wzajemne oddziaływanie, są mediatorami procesów zapalnych i odpowiedzi immunologicznej
oraz procesów naprawy i gojenia się tkanek. Ze względu na ich właściwości dzieli się je na cytokiny prozapalne i przeciwzapalne.

C YTOKINY PROZAPALNE
Rola cytokin prozapalnych w nieswoistych zapalnych chorobach jelit polega na inicjowaniu, nasilaniu i podtrzymywaniu procesu zapalnego. Należą do nich: IL-1, -6, -17,
-18, -23. Badano m.in. ekspresję mRNA IL-1b, -2, -4, -6,
-10, IFN i TNF w bioptatach śluzówki jelita i w wyizolowanych mononuklearach krwi obwodowej pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit [41]. Stwierdzono, że nadmierna ekspresja IL-1b, TNF i IL-6 była ograniczona do
zapalnie zmienionej błony śluzowej i korelowała z aktywnością choroby oraz stężeniem CRP u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
Interleukina 1 (IL-1) obejmuje rodzinę cytokin, do której
należy ponad 10 cząsteczek, m.in. IL-1a, IL-1b, IL-1g
(IL-18), IL-1e, IL-1d, IL-1Ra, IL-1H. IL-1 jest jednym
z głównych regulatorów reakcji zapalnej/immunologicznej, wydzielanym głównie przez monocyty i makrofagi
różnych tkanek w odpowiedzi na lipopolisacharyd ściany bakteryjnej [8]. IL-1a i IL-1b, kodowane przez 2 oddzielne geny, są homologiczne w 25%, powstają w komórce z prekursorów w wyniku działania odpowiednich
enzymów proteolitycznych. IL-1a jest aktywna już jako
prekursor i występuje wewnątrz oraz na powierzchni komórek ją wytwarzających. IL-1a może działać jako cząsteczka błonowa na sąsiednie komórki. IL-1b to postać
głównie sekrecyjna, prawie zawsze uwalniana przez monocyty krwi obwodowej i komórki izolowane z zapalnie
zmienionej śluzówki przewodu pokarmowego pacjentów
z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą
Leśniowskiego-Crohna. IL-1b inicjuje i nasila proces zapalny w jelicie grubym [27,48,50]. IL-1 stymuluje limfocyty T do syntezy innych cytokin prozapalnych, wpływa
na proliferację i różnicowanie limfocytów B. Ponadto pobudza uwalnianie czynników wzrostu i czynników chemotaktycznych, tym samym indukuje migrację komórek żernych do śluzówki jelita i podtrzymuje miejscowy proces
zapalny. Jednocześnie działa ogólnoustrojowo powodując
podwyższenie temperatury ciała czy zwiększając wytwarzanie białek ostrej fazy.
IL-1Ra jest antagonistą receptora IL-1 [5] i bierze udział
w regulacji zwrotnej. Podwyższone stężenia IL-1b i IL-1Ra
stwierdzono w stolcu i w surowicy pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, zwłaszcza w aktywnej
fazie choroby [48,50]. Stężenia te były wyższe w stolcu niż
w surowicy i korelowały z przyspieszeniem OB. Stężenia
IL-1b i IL-1Ra, wydzielanych do światła jelita, nie korelują z ogólnoustrojowymi wykładnikami stanu zapalnego
(leukocytozą i zwiększoną liczbą płytek krwi) ze względu
na krótki okres ich półtrwania i przyspieszoną degradację
przez enzymy proteolityczne [48]. Istnieją próby hamowa-

nia reakcji zapalnych, m. in. w reumatoidalnym zapaleniu
stawów i wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego przez
podawanie pacjentom rozpuszczalnego receptora IL-1b
i IL-1Ra. Przypuszcza się, że IL-1Ra hamując IL-1b stanowi jeden z czynników ograniczających proces zapalny
w jelicie [5]. Zaburzenie równowagi stężeń IL-1/IL-1Ra
może doprowadzić do przewlekłego stanu choroby.
Do rodziny IL-1 należy IL-18, która także pełni ważną rolę
w nieswoistych zapalnych chorobach jelit. Podwyższone
stężenia IL-18 i IL-18BP stwierdzono w chorobie
Leśniowskiego-Crohna i były one znacznie wyższe w aktywnym zapaleniu niż w okresie remisji, co sugeruje, że
IL-18 może być markerem procesu zapalnego [28,36].
Myszy pozbawione IL-18 były oporne na rozwój colitis
ulcerosa, natomiast transgeniczne myszy z nadekspresją
IL-18 były bardziej podatne na rozwój tej choroby [17].
IL-18 wpływa na limfocyty T i komórki NK: indukuje wytwarzanie IFN i IL-2, nasila cytotoksyczność limfocytów T
CD8+, komórek NK i limfocytów CD4+ [46]. IL-18 może
stymulować limfocyty T CD4+, komórki NK, bazoﬁle i komórki tuczne do wydzielania IL-4 i IL-13, co wskazuje
na jej udział w odpowiedzi typu Th1 i Th2. Wykryto także rozpuszczalne białko wiążące IL-18 – IL-18BP (IL-18
binding protein) [38]. Zwiększone stężenie krążącego
IL-18BP wykryto również w innych autoimmunologicznych i zapalnych chorobach, np.: w reumatoidalnym zapaleniu stawów, stwardnieniu rozsianym, czy w przewlekłym
zapaleniu wątroby [7,29,31].
IL-6 jest cytokiną prozapalną o działaniu plejotropowym.
Stężenie IL-6 zwiększa się w surowicy pacjentów z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, a obniża się w okresie remisji. Ponadto, stężenie IL-6 koreluje z ciężkością i rozległością zmian zapalnych w jelitach.
Wykazano, że IL-6 jest także obecna w stolcu zarówno
w aktywnej, jak i nieaktywnej fazie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci [49]. Stwierdzono także
zwiększoną ekspresję mRNA IL-6 u pacjentów z aktywną i nieaktywną chorobą Leśniowskiego-Crohna. Inni autorzy wykazali zmniejszone stężenia IL-6 i sIL-6R oraz
zwiększone stężenie rozpuszczalnej gp130 w surowicy pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego [33]. Wykazali oni także, że rekombinowana rozpuszczalna gp130 hamuje aktywność IL-6, co sugeruje, że
rozpuszczalna gp130 może pełnić funkcję inhibitora IL-6
w nieswoistych zapaleniach jelit. IL-6 łącząc się z receptorem aktywuje czynnik transkrypcyjny STAT3, pobudza
rekrutację granulocytów i limfocytów T do nabłonka jelit, tym samym inicjuje i podtrzymuje proces zapalny, hamuje apoptozę uszkodzonych komórek i naprawę tkanki
jelitowej. IL-6 jest wytwarzana przez monocyty, makrofagi, komórki śródbłonka, limfocyty T i B. Receptor IL-6
składa się z 2 podjednostek: glikoproteiny o masie 80
kDa (IL-6R, CD126, gp80) oraz glikoproteiny o masie
130 kDa (gp130). IL-6 po połączeniu się ze swoistym receptorem błonowym na powierzchni komórki docelowej
wykazuje aktywność biologiczną: jest silnym stymulatorem procesów zapalnych, a zwrotnie hamuje wytwarzanie TNF. W płynach ustrojowych IL-6R i gp130 występują w postaci rozpuszczalnej: sIL-6R i sgp130. sIL-6R
w połączeniu z IL-6 działa agonistycznie i nie traci zdolności do łączenia się z receptorami na komórkach docelowych, a także wzmaga działanie IL-6 przez wydłużenie
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jej okresu półtrwania w krążeniu [20]. IL-6 jest jednym
z głównych czynników regulujących mechanizmy obronne organizmu. Razem z IL-1b, dzięki właściwościom pobudzającym wydzielanie innych mediatorów zapalnych
(np.: IL-8 i eikozanoidów), inicjuje oraz nasila proces zapalny w jelicie grubym [27,37]. Ciągła stymulacja i podtrzymywanie tego procesu prowadzi do uszkodzenia tkanek
w wyniku działania uwalnianych enzymów proteolitycznych i wolnych rodników tlenowych [27].
IL-17 również jest plejotropową cytokiną wytwarzaną przez
pobudzone limfocyty T, głównie CD4+ [1, 45]. IL-17 hamuje powstawanie limfocytów Th2, a jej zwiększone stężenia stwierdzono w surowicy i błonie śluzowej jelita u osób
z rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wzrost lokalnego wytwarzania IL-17 w jelicie powoduje zwiększenie jej stężenia w kale. Wyższe stężenia IL-17 w kale stwierdzono
w aktywnej fazie choroby, co może wskazywać, że uszkodzenia śluzówki w chorobie Leśniowskiego-Crohna są odzwierciedleniem zwiększonego wytwarzania IL-17 w jelitach [14]. Inni autorzy wykazali ekspresję mRNA IL-17
w śluzówce pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, czego nie wykryto w zdrowej błonie śluzowej
jelita [9]. Ekspresja IL-17 w jelicie grubym była wyższa
w chorobie Leśniowskiego-Crohna niż w colitis ulcerosa,
a liczba komórek typu Th17 (wytwarzających IL-17 i IFN),
wzrastała w aktywnej fazie choroby i obniżała się w okresie
remisji [3,9]. Prawdopodobnie zwiększona ekspresja IL-17
w surowicy i w śluzówce w nieswoistych zapaleniach jelit
jest związana z odpowiedzią na miejscowy proces zapalny.
Ponadto IL-17 nasila proces zapalny poprzez indukowanie
wytwarzania prozapalnych cytokin, tj.: IL-1b i TNF [21].
Do cytokin prozapalnych należy również IL-23. Hölttä
i wsp. [14] oceniali stężenia IL-23 w nieswoistych zapalnych chorobach jelit. Zwiększoną transkrypcję IL-23 wykazano w aktywnej chorobie Leśniowskiego-Crohna, czego
nie obserwowano w okresie remisji [14]. Aktywacja transkrypcji IL-23 może być jednym z czynników podtrzymujących uszkadzanie tkanki, a jej wpływ na rozwój procesu
zapalnego w jelitach może się odbywać bez udziału komórek typu Th17 [15,47]. Prawdopodobnie IL-23 jest istotnym czynnikiem stymulującym i podtrzymującym wytwarzanie IL-17 i IL-6 [3,54].
Czynnik martwicy nowotworów TNF (tumor necrosis
factor) jako prozapalny mediator pełni ważną rolę w nieswoistych zapalnych chorobach jelit. TNF bierze udział
zarówno w powstawaniu, jak i podtrzymywaniu stanu zapalnego w błonie śluzowej jelit. U pacjentów z chorobą
Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w śluzówce jelita stwierdzono dużą liczbę komórek układu odpornościowego, wykazujących ekspresję
mRNA TNF-a [35]. Zwiększone wytwarzanie TNF-a wiąże się ze wzrostem jego stężenia głównie w śluzówce i świetle jelita oraz koreluje z klinicznymi i laboratoryjnymi
wskaźnikami stanu zapalnego [41,53]. Wykazano, że stężenia TNF-a były znacząco wyższe w surowicy pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego niż w surowicy osób zdrowych
[24]. Nadmierna ekspresja TNF-a, IL-1b i IL-6 u pacjentów chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego była ograniczona do zapalnie zmienionej błony śluzo-

392

wej jelita i korelowała z aktywnością choroby i wzrostem
CRP w surowicy [41]. Stwierdzono również, że stężenia
TNF-a były znacząco wyższe w aktywnej fazie choroby
niż w okresie remisji, co potwierdza jego korelację ze stopniem zaawansowania choroby [24,41]. Aktualne schematy
leczenia nieswoistych zapalnych chorób jelit uwzględniają leki biologiczne, które wpływają na aktywność biologiczną TNF-a [53]. Są to: adalimumab i inﬂiksymab, które
skutecznie indukują i podtrzymują kliniczną remisję oraz
powodują gojenie się śluzówki jelita. Pierwszy z tych leków to rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne, które swoiście łączy się z ludzkim TNF-a i blokuje jego wiązanie się z receptorami TNF-a – p55 i p75 na
powierzchni komórki docelowej. Inﬂiksymab to chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne, wiążące się z rozpuszczalną i transbłonową postacią ludzkiego
TNF-a. Poza blokowaniem aktywności tej cytokiny, inﬂiksymab ogranicza napływ komórek zapalnych do chorobowo zmienionej śluzówki jelit. Przypuszcza się, że w niektórych przypadkach terapia biologiczna może stanowić
alternatywę dla chirurgicznego leczenia nieswoistych zapalnych chorób jelit [5].

C YTOKINY PRZECIWZAPALNE
Kolejną grupę cytokin stanowią cytokiny przeciwzapalne: IL-4, -10, -13, które hamują proces zapalny w śluzówce jelita grubego. Są one wytwarzane głównie przez pobudzone limfocyty Th2 [10].
Przeciwzapalne działanie IL-4 i IL-13 polega na hamowaniu wytwarzania cytokin prozapalnych (TNF, IL-1,
IL-6 i chemokiny) przez monocyty i makrofagi oraz stymulowaniu receptora IL-1. Ekspresję mRNA IL-4 wykrywa się u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, natomiast nie wykryto jej u pacjentów z chorobą
Leśniowskiego-Crohna. IL-4 działa immunosupresyjnie
w tkance jelitowej, w aktywnej chorobie hamuje wytwarzanie VEGF przez mononukleary krwi obwodowej [11].
Razem z IL-10 może hamować niektóre elementy odpowiedzi komórkowej, np.: hamuje wydzielanie IFN przez
limfocyty Th1. W zwierzęcych modelach, pozbawionych
receptora TCR na limfocytach, po leczeniu z zastosowaniem monoklonalnych przeciwciał anty-IL-4, stwierdzono zmniejszoną ekspresję mRNA IL-4 w limfocytach Th2
i zwiększoną ekspresję IFN. Wyniki tego eksperymentu
sugerują, że IL-4 odgrywa główną rolę w indukowaniu komórek Th2 CD4+ w jelicie grubym zmieniając odpowiedź
typu Th2 na odpowiedź typu Th1 [16]. Inni autorzy wykazali, że IL-4 ma większy wpływ na rozwój wrzodziejącego zapalenia jelita grubego niż IFN [34].
IL-10 również hamuje cytokiny prozapalne uwalniane
z limfocytów T i makrofagów w aktywnym nieswoistym
zapaleniu jelit. U myszy z unieczynnionym genem IL-10
stwierdzono rozwój stanów zapalnych w obrębie przewodu pokarmowego [54]. Badania Woźniak-Stolarskiej wykazały podwyższone stężenia IL-10 w surowicy pacjentów
z nieswoistym zapaleniem jelita [51]. Inni autorzy zaobserwowali zwiększone stężenia mRNA IL-10 w błonie śluzowej jelit u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego i poziomy te korelowały z aktywnością choroby
[32]. Podanie IL-10 pacjentom z colitis ulcerosa zmniejsza ich dolegliwości. Przeciwzapalne działanie wykazuje

Polińska B. i wsp. – Cytokiny w nieswoistych zapalnych chorobach jelit

przez hamowanie transkrypcji czynnika jądrowego NF-kB,
hamowanie wydzielania: metaloproteinaz tkankowych,
czynnika tkankowego oraz cyklooksygenazy 2, a także
ogranicza apoptozę monocytów i makrofagów podczas infekcji [2]. IL-10 moduluje odpowiedź organizmu poprzez
hamowanie uwalniania cytokin przez limfocyty Th1 (tj.:
IFN, IL-2), monocyty i makrofagi (tj.: IL-1a, IL-6, IL-8,
IL-12, G-CSF, GM-CSF, TNF) oraz uwalniania reaktywnych związków tlenowych i tlenku azotu [12].
IL-13 strukturą i funkcją przypomina IL-4 [19]. W nieswoistych zapaleniach jelit IL-13 obniża wytwarzanie
cytokin prozapalnych i wpływa na białka warunkujące
szczelność bariery jelitowej [19,25,40]. Badania obejmujące grupę dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit wykazały istotną statystycznie różnicę w stężeniu IL-13 między
grupą pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (19,29±15,05 pg/ml), a grupą pacjentów z chorobą
Leśniowskiego-Crohna (57,44±32,17 pg/ml) [55]. W badaniach oceniających stężenie IL-13 w błonie śluzowej jelita stwierdzono znacząco niższe stężenia IL-13 w grupie
pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego niż
w grupie z chorobą Leśniowskiego-Crohna czy w grupie
kontrolnej. Autorzy tych prac wskazują, że ocena śluzówkowego stężenia IL-13 mogłaby różnicować pacjentów
z nieswoistymi zapaleniami jelit. Wykazano, że wspól-

ne podanie IL-4, -10 i -13 lepiej moduluje proces zapalny niż podanie osobne, co może mieć zastosowanie w terapii biologicznej [25].

PODSUMOWANIE
Przedstawione dane literaturowe potwierdzają istotną rolę
układu odpornościowego w nieswoistych zapalnych chorobach jelit. Badania wykazują wzmożoną aktywację limfocytów T, monocytów/makrofagów, które są źródłem cytokin
wpływających na dalszy przebieg reakcji zapalnej/immunologicznej. IL-1 i IL-6 mogą być uważane za markery aktywności choroby, a ich koncentracja w tkance jelitowej może ułatwić rozpoznanie nieswoistych zapalnych
chorób jelit. Obecnie próbuje się stosować terapię biologiczną, która ma na celu hamowanie cytokin prozapalnych, podawanie interleukin przeciwzapalnych lub zapobieganie adhezji neutroﬁlów. Naukowcy poszukują nowych,
skutecznych metod leczenia, które zminimalizują przykre
dolegliwości i niebezpieczne powikłania tych nieuleczalnych chorób. Badania kliniczne leków biologicznych dają
obiecujące wyniki, np. podanie IL-10 pacjentom z colitis
ulcerosa zmniejsza ich dolegliwości. Należy dalej badać
mechanizmy oddziaływania interleukin w nieswoistych
zapalnych chorobach jelit, co pozwoli na znalezienie skuteczniejszej metody leczenia.
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