Alergia Astma
Immunologia,
2005, 10(2),
Charubczyk
A., Zieliñska
E., 83-89
Kuna P. Porównanie stê¿eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci

83

Porównanie stê¿eñ wybranych cytokin w surowicy krwi
u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej
Comparison of serum levels of certain cytokins in children with brain
tumors and extracerebral neoplasms
ANNA CHARUBCZYK /1, EL¯BIETA ZIELIÑSKA /1, PIOTR KUNA /2
/1
/2

Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w £odzi, ul. Sporna 36/50, £ód
Klinika Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w £odzi

Wprowadzenie. Guzy mózgu stanowi¹ drug¹ co do czêstoci grupê
chorób nowotworowych u dzieci. Miejscowo w pierwotnych guzach
mózgu oraz innych guzach usytuowanych pozamózgowo produkowane
s¹ cytokiny hamuj¹ce rozwój komórek. Ich wydzielanie do p³ynu
mózgowo-rdzeniowego, jamy op³ucnej i otrzewnej oraz surowicy krwi
jest efektem martwicy i hipoksji zwi¹zanej z mechanicznym
uszkodzeniem okolicy guza. U dzieci z guzami litymi, a zw³aszcza
guzami mózgu, do chwili obecnej nie badano stê¿enia cytokin
w surowicy krwi.
Cel pracy. Porównanie stê¿eñ IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-12, RANTES,
GM-CSF, MCP-1, IFNγ w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu
i nowotworami o lokalizacji pozamózgowej i okrelenie znaczenia tych
cytokin dla przebiegu klinicznego choroby.
Materia³ i metody. Badania wykonano w Katedrze Pediatrii UM
w £odzi w latach 2002-2004. Grupê badan¹ stanowi³o 100 dzieci
z chorob¹ nowotworow¹ (29 z guzami mózgu i 71 z nowotworami
o lokalizacji pozamózgowej) oraz 49 dzieci zdrowych (mediana wieku
8,5±4,5 vs 8,3±4,4). Badania stê¿eñ IL-4, IL-5, IL-8, IL-12, IFNγ
i MCP-1 wykonano metod¹ ELISA przy u¿yciu przeciwcia³
monoklonalnych.
Wyniki. Przeprowadzona analiza wykaza³a statystycznie istotnie
ni¿sze stê¿enie IL-8 (p<0,001) i IL-12 (p=0,047) w grupie dzieci
z guzami mózgu w stosunku do dzieci z nowotworami o lokalizacji
pozamózgowej. Obserwowano d³u¿sze okresy prze¿ycia bez
niekorzystnych zdarzeñ u dzieci z nowotworami o lokalizacji
pozamózgowej i niskim stê¿eniem IL-8 w surowicy krwi w stosunku
do ogó³u badanych dzieci i wysokim poziomem IL-8 (p<0,004). Dzieci
z lokalizacj¹ pozamózgow¹ nowotworu prze¿ywa³y d³u¿ej od dzieci
z guzami mózgu (p<0,005).
Wnioski. Podwy¿szone stê¿enie IL-8 w surowicy krwi u dzieci
z chorob¹ nowotworow¹ jest z³ym czynnikiem prognostycznym
przebiegu choroby. Prze¿ywalnoæ dzieci z nowotworami oun i niskim
stê¿eniem IL-8 jest gorsze, co wskazuje na wiêksze znaczenie oznaczeñ
jej stê¿enia w p³ynie mózgowo-rdzeniowym.
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Introduction. Brain tumors are the second group of neoplasmatic
diseases in children. Cytokines produced locally in primary brain
tumors and other solid tumors can inhibit cells development. The
secretion of cytokines into cerebrospinal fluid, pleural and peritoneal
cavity and blood serum is the effect of necrosis and hypoxia related to
mechanical tissue lesion in the region of tumor. Studies on cytokines
concentration in blood serum of patients with solid tumors, especially
brain tumors were not performed until now.
Aim of the study. The aim of the study was to evaluate the concentration
of some cytokines: IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-12, RANTES, GM-CSF,
MCP-1, IFNγ in blood serum of children with brain tumors in
comparison to children with extracerebral neoplasms and to qualify
the significance of these cytokines for the clinical course of a disease.
Material and methods. 100 children were included into the study
(29 children with brain tumors and 71 children with extracerebral
neoplasms), mean age 8,5±4,5. The control group consisted of 49
healthy children, mean age 8,3±4,4. Serum levels of cytokines were
studied by ELISA method (R and D Systems, Minneapolis, USA).
Results. Mean serum IL-8 and IL-12 concentration (pg/ml) were
significantly lower in children with brain tumors compared to children
with extracerebral neoplasms (p<0,001, p=0,047). We observed the
longer period of survival time of children with extracerebral neoplasms
and low blood serum IL-8 concentration was longer than the survival
time of children with neoplasms and high concentration IL-8 (p<0,004).
Children with extracerebral neoplasms survived longer than children
with brain tumors (p<0,005).
Conclusions. Increase blood serum concentration of IL-8 in children
with neoplasms is a poor prognostic factor of the course of a disease.
The survival of children with brain tumors who have low concentration
of IL-8 is worse, what indicates, that estimation of the concentration
of IL-8 in cerebrospinal fluid has greater diagnostic significance.
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Guzy mózgu, po bia³aczkach i ch³oniakach, stanowi¹
drug¹ co do czêstoci grupê chorób nowotworowych wieku dzieciêcego [1]. W odró¿nieniu od osób doros³ych, gdzie
czêciej wystêpuj¹ przerzutowe guzy do orodkowego
uk³adu nerwowego (oun) z innych narz¹dów, u dzieci najczêciej wystêpuj¹ pierwotne guzy wywodz¹ce siê z ró¿nych struktur wewn¹trzczaszkowych lub wewn¹trz rdzenia krêgowego. Nowotwory oun s¹ niejednorodn¹ pod
wzglêdem utkania histopatologicznego grup¹ rozrostów
nowotworowych. Niezale¿nie od obrazu histologicznego
i stopnia z³oliwoci, nowotwory oun wyj¹tkowo rzadko
daj¹ przerzuty do narz¹dów obwodowych [2]. Z drugiej
strony du¿a dynamika podzia³ów komórek nowotworowych powoduje, ¿e w niektórych typach guzów nastêpuje bardzo du¿y rozsiew w obrêbie struktur mózgowych.
W przypadkach guzów o niskim stopniu z³oliwoci histologicznej lokalizacja guza w s¹siedztwie wa¿nych dla ¿ycia
orodków mózgowych mo¿e warunkowaæ brak dostêpnoci operacyjnej. Nowe zasady chemioterapii neoadjuwantowej i radioterapii poprawi³y znacznie rokowanie
w guzach mózgu, lecz nadal statystyka d³ugoletnich prze¿yæ jest niezadowalaj¹ca [3]. W ostatnich latach zwraca
siê tak¿e uwagê na inny aspekt warunkuj¹cy destrukcjê
tkanki mózgowej w chorobach nowotworowych oun. Wykazano bowiem, ¿e w surowicy pacjentów z guzami mózgu wystêpuj¹ przeciwcia³a, które reaguj¹ z powierzchniowymi antygenami kwasu glikolipidowego mieliny. Te
reakcje immunologiczne mog¹ byæ odpowiedzialne za demielinizacjê i procesy rozrostu guzów [4]. Miejscowo
w pierwotnych guzach mózgu produkowane s¹ ró¿ne cytokiny hamuj¹ce rozwój komórek [5]. Wydzielanie cytokin do p³ynu mózgowo-rdzeniowego po zabiegu usuniêcia
guza nie jest jednak zwi¹zane z reakcj¹ immunologiczn¹,
a raczej jest to efekt martwicy i hipoksji zwi¹zanej z mechanicznym uszkodzeniem okolicy guza [6]. Jak do tej
pory nie badano stê¿eñ cytokin w surowicy krwi u pacjentów z guzami mózgu. Sporód ró¿nych cytokin, interleukina-8 (IL-8) bierze udzia³ w procesach wzrostu, angiogenezy oraz tworzenia przerzutów w ró¿nych nowotworach [7,8]. W reakcjach immunologicznych i nieimmunologicznych uczestniczy wiele cytokin nale¿¹cych do
glikoprotein, które reguluj¹ procesy ró¿nicowania limfocytów, aktywuj¹ komórki uk³adu immunologicznego (IL-2,
IL-12), wp³ywaj¹ na angiogenezê (IL-8, IL-12), wywo³uj¹ bezporedni efekt cytotoksyczny na komórki nowotworowe (IFNγ) [9,10,11,12,13]. Poniewa¿ wiêkszoæ
komórek eukariotycznych organizmu ludzkiego, a tak¿e
komórki nowotworowe, wytwarza liczne cytokiny, celem
pracy jest porównanie profilu stê¿eñ wybranych cytokin
(IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-12, RANTES, GM-CSF, MCP-1,
IFNγ) w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i nowotworami o lokalizacji pozamózgowej oraz okrelenie znaczenia tych cytokin dla przebiegu klinicznego choroby.

PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badania przeprowadzono w Katedrze Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w £odzi w latach 2002-2004.
Grupê badan¹ stanowi³o 100 dzieci z chorob¹ nowotworow¹ (39 dziewczynek i 61 ch³opców) w wieku od 3,4
m-ca do 17,7 lat (mediana 8,5±4,5) w chwili rozpoznania
nowotworu, przed zastosowaniem chemioterapii i/lub radioterapii. Grupê odniesienia dla badanych stê¿eñ cytokin
stanowi³o 49 dzieci zdrowych (13 dziewczynek i 36 ch³opców) w porównywalnym wieku (mediana 8,3±4,4). Wiêkszoæ badanych dzieci pochodzi³a z miasta (59% dzieci
z chorob¹ nowotworow¹ i 69,3% dzieci z grupy kontrolnej). Charakterystykê dzieci z grup badanych przedstawiono w tabeli I. U wszystkich dzieci przeprowadzono
badanie podmiotowe przy u¿yciu indywidualnie zaprogramowanej ankiety, badanie przedmiotowe oraz badania diagnostyczne. Chorobê nowotworow¹ rozpoznano w oparciu o ogólnie przyjête standardy (badania cytologiczne,
histopatologiczne, immunologiczne i cytogenetyczne oraz
diagnostykê obrazow¹ i badanie markerów nowotworowych). W tabeli II wyszczególniono liczbê dzieci z poszczególnymi typami nowotworów oun i nowotworów
o lokalizacji pozamózgowej. Aby oceniæ znaczenie cytokin dla przebiegu choroby, dzieci z chorob¹ nowotworow¹ podzielono na 2 podgrupy:
I. 29 dzieci z guzami mózgu (12 dziewczynek i 17 ch³opców), mediana wieku 9,37 lat
II. 71 dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej
(27 dziewczynek i 44 ch³opców), mediana wieku
10,98.
Tabela I. Charakterystyka dzieci z grup badanych
Dzieci
Dzieci
Dzieci
Grupa
z chorob¹
z guzami z nowotworami kontrolna
nowotworow¹ mózgu
o lokalizacji
pozamózgowej

Liczba dzieci 100
P³eæ:
- ¿eñska
39
- mêska
61
Wiek (lata) 8,5±4,5
Wie/miasto 41/59
Zgony
23 (23%)

29

71

49

12
17
9,37
(4,5-13,5)
17/12
12 (41,3%)

31
46
10,98
(3,4-15,1)
24/47
11 (15,5%)

13
36
8,3±4,4
15/34
0

Badania laboratoryjne
Przed wprowadzeniem leczenia pobierano od dzieci
krew w celu oznaczenia cytokin, nastêpnie odwirowywano i przechowywano surowicê do oznaczeñ w temperaturze -70oC.
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Tabela II. Charakterystyka dzieci z chorob¹ nowotworow¹
Dzieci z chorob¹ Liczba Rozpoznanie
nowotworow¹
dzieci histopatologiczne
n=100

Guzy mózgu

Bia³aczki

Ch³oniaki
nieziarnicze
Ziarnica
z³oliwa
Nerczak
p³odowy
Zwojak
zarodkowy
wspó³czulny
Guz jajnika

Inne

Liczba
dzieci

Zgony
(liczba
dzieci)

27,6
17,2
10,3
3,4
6,9
6,9
3,4
6,9
17,2

1
0
1
1
2
2
1
2
2

68
20
12
55,6
44,4
-

2
2
2
1
0
0

5

-

0

5
2

71,4
28,6

0
0

1
1

50
50

0
0

1
1
1

6,25
6,25
6,25

29 Medulloblastoma
8
Astrocytoma
5
Ependymoma
3
PNET
1
Glioblastoma
2
Ganglioglioma
2
Glioma
1
Germinoma
2
Brak weryfikacji
5
histopatologicznej
25 ALL
17
AML
5
CML
3
9 B-NHL
5
T-NHL
4
7 7
5

-

7

Neuroblastoma
Ganglioneuroblastoma
2 Dysgerminoma
Juvenile granulosa
cell tumor
16 Chondrosarcoma
Sarcoma
Adrenal cortical
carcinoma
Carcinoma
embryonale
Pheochromocytoma
Hepatoblastoma
Teratoma immaturum
PNET
Osteosarcoma
Rhabdomyosarcoma
Brak weryfikacji
histopatologicznej

Razem

%

100

1

0
1
brak
danych
6,25
1

1

6,25

1
1
1
2
5
1
100

brak
danych
6,25
0
6,25
0
6,25
0
12,5
0
31,25 2
6,25
0
100

23
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czynnika bia³kowego (MCP-1), w surowicy krwi wykonano metod¹ enzymatyczn¹ ELISA. Dla interleukin: IL-4,
IL-5, IL-8, IL-12, MCP-1, IFNγ przy u¿yciu przeciwcia³
monoklonalnych firmy Bender MedSystems GmbH,
Austria z czu³oci¹ metody odpowiednio: 2 pg/ml, 2,2 pg/ml,
11 pg/ml, 110,9 pg/ml, 3,5 pg/ml, 1,5 pg/ml. Dla GM-CSF
przy u¿yciu przeciwcia³ monoklonalnych firmy PromoKine EIA z czu³oci¹ metody 0,195 ng/ml i dla interleukin: IL-3 i RANTES przy u¿yciu przeciwcia³
monoklonalnych firmy R&D Systems, Minneapolis USA
z czu³oci¹ metody odpowiednio: 7,4 pg/ml, 2 pg/ml. Intensywnoæ barwy, czyli absorbancjê, mierzono przy u¿yciu czytnika ELISA typ ELx808 IU firmy Bio-Tek Inst.,
przy d³ugoci fali 450 nm. Stê¿enie badanych cytokin w surowicy krwi odczytywano ze sporz¹dzonych krzywych
standardowych dla ka¿dej cytokiny.
Analiza statystyczna
Analizê statystyczn¹ przeprowadzono przy u¿yciu programu STATISTICA (StatSoftluc.USA).Weryfikacjê normalnoci rozk³adu dokonano za pomoc¹ testu Kolmogorov-Smirnova. Porównania wartoci badanych parametrów przeprowadzono z zastosowaniem testu t-studenta
lub Mann-Whitneya w zale¿noci od normalnoci rozk³adu. Prze¿ywalnoæ dzieci z chorob¹ nowotworow¹
w zale¿noci od poziomu cytokiny w surowicy krwi przeprowadzono za pomoc¹ testu Kaplana-Meiera. Dla
wszystkich testów statystycznych za próg istotnoci statystycznej przyjêto wartoæ p<0,05.
WYNIKI
Stê¿enie cytokin u dzieci z chorob¹ nowotworow¹
w porównaniu do dzieci z grupy kontrolnej
W porównaniu do grupy kontrolnej, u dzieci z chorob¹
nowotworow¹ stwierdzono statystycznie znamiennie ni¿sze rednie stê¿enie IL-4 (p<0,001), GM-CSF (p=0,007)
i IFNγ (p=0,006) oraz statystycznie znamiennie wy¿sze
rednie stê¿enie IL-3 (p<0,001) (tab. III).
Nie stwierdzono statystycznie istotnej ró¿nicy stê¿eñ
dla IL-5, IL-12, RANTES i MCP-1 miêdzy badanymi grupami.
Stê¿enie cytokin u dzieci z guzami mózgu w porównaniu do dzieci z grupy kontrolnej

Stwierdzono statystycznie znamiennie ni¿sze stê¿enia
GM-CSF (p=0,01) i MCP-1 (p=0,01) u dzieci z guzami
Badania ilociowe surowiczych stê¿eñ wybranych mózgu w stosunku do grupy kontrolnej oraz statystycznie
cytokin: IL-3, IL-4, IL-5, IL-12, interferonu gamma (IFNγ), znamiennie wy¿sze stê¿enie IL-3 (p<0,001) i IFNγ
czynnika pobudzaj¹cego tworzenie kolonii granulocytów (p=0,006) (tab. III).
i makrofagów (GM-CSF), w tym chemokin IL-8, RANNie stwierdzono statystycznie istotnej ró¿nicy stê¿eñ
TES (Regulated on activation, normal T-cell expres- IL-4, IL-5, IL-8, IL-12 i RANTES miêdzy badanymi grused and secreted), monocytarnego chemotaktycznego pami.
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Tabela III. Porównanie stê¿eñ cytokin w surowicy krwi dzieci z chorob¹ nowotworow¹ i w grupie kontrolnej
Cytokina

Dzieci
Grupa
z chorob¹
kontrolna
nowotworow¹
n=100
Mediana

IL-3
IL-4

p

n=49
Mediana

0,44

0,04

(0,08-2,1)

(0-0,11)

0 (0-0)

0,11

<0,001
<0,001

Dzieci
z guzami
mózgu

Grupa
kontrolna

n=29
Mediana

n=49a
Median

1,25

0,04

(0,12-2,16)

(0-0,11)

0 (0-0)

0,11

(0-1)

IL-5

0 (0-0)

0,00

p

Dzieci
Grupa
z nowotworami kontrolna
o lokalizacji
pozamózgowej
n=71
n=49
Mediana
Mediana

<0,001
0,17

(0-1)

0,06

0 (0-0)

0 (0-0)

0,13

(0-0)

Il-12
RANTES

7,86

6,20

(2,7-24,7)

(0-21,3)

156,60

154,20

(95,1-232,8)

(100,1-205,6)

793,40

652,10

0,05
0,64

3,20

6,20

(1,25-7)

(0-21,3)

129,10

154,20

(84-172,7)

(100,1-205,6)

0,35 888,5±361,3

(492,6-1110,3) (533-1017,8)

GM-SCF
MCP-1
IFNγγ

0,04

0,15

(0-0,16)

(0,12-0,17)

39,50

48,80

(21,3-67,8)

(39,2-57)

0,00

(0-0,9)

0,55

(0,2-1,1)

0,04
(0-0,11)

0,00

0,11

(0-0)

(0-1)

0,00

0 (0-0)

Dzieci
z guzami
mózgu

Dzieci
z nowotworami
o lokalizacji
pozamózgowej
n=29
n=71
Mediana
Mediana

0,04
0,83

1,25

0,16

(0,12-2,16)

(0,09-2)

0 (0-0)

0,00

652,10

0,59
0,27

0,14
0,006

0,00

0,15

(0-1,15)

(0,12-0,17)

37,40

48,80

(17,7-52,1)

(39,2-57)

0,00

(0-0,91)

0,55

(0,2-1,1)

0,19
0,59

0,09

0 (0-0)

0,00

0,83

(0-0)

12,60

6,20

(5,5-36,6)

(0-21,3)

0,00

181,70

154,20

(99,9-254,4)

(100,1-205,6)

0,10 805±517,5

652,10

(533-1017,8)

0,01

p

(0-0)

(0-0)

0,23
0,74

3,20

12,60

(1,25-7)

(5,5-36,6)

129,10

181,70

(84-172,7)

(99,9-254,4)

888,5±361,3 805±517,5

<0,001
0,05
0,43

(533-1017,8)

0,01
0,01
0,006

Stê¿enie cytokin u dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej w porównaniu do dzieci z grupy
kontrolnej
U dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej
stwierdzono statystycznie znamiennie ni¿sze rednie stê¿enie GM-CSF (p=0,01) i IFNγ (p=0,025) oraz statystycznie
znamiennie wy¿sze rednie stê¿enie IL-3 (p=0,036) i IL-8
(p=0,004) w porównaniu do grupy kontrolnej (tab. III).
Nie stwierdzono statystycznie istotnej ró¿nicy stê¿eñ
IL-4, IL-5, IL-12, RANTES i MCP-1 miêdzy badanymi
grupami.
Stê¿enie cytokin u dzieci z guzami mózgu i chorob¹
nowotworow¹ o lokalizacji pozamózgowej
Wykazano statystycznie istotnie ni¿sze rednie stê¿enie IL-8 (p<0,001) i IL-12 (p=0,047) w grupie dzieci z guzami mózgu w stosunku do nowotworów o lokalizacji pozamózgowej (tab. III).
Nie stwierdzono statystycznie istotnej ró¿nicy stê¿eñ
IL-3, IL-4, IL-5, RANTES, GM-CSF, MCP-1 i IFNγ miêdzy badanymi grupami.
W zwi¹zku z obserwowanym wysoce statystycznie
znamiennie ni¿szym stê¿eniem IL-8 (p<0,001) i statystycznie znamiennie ni¿szym stê¿eniem IL-12 (p=0,047) u dzieci
z guzami mózgu w stosunku do dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej, przeprowadzono analizê statystyczn¹ prze¿ycia badanych dzieci. Jak wykazano w ta-

0,05

0,15

(0-0,16)

(0,12-0,17)

0,01

44,50

48,80

(25-91,4)

(39,2-57)

0,00

0,49

0,55

(0-0,94)

(0,2-1,1)

0,025

0,00

0,05

(0-1,15)

(0-0,16)

37,40

44,50

(17,7-52,1)

(25-91,4)

0,00

0,00

(0-0,91)

(0-0,94)

0,42
0,17
0,57

beli I, sporód badanych dzieci zmar³o 23, w tym 12 dzieci
z guzami mózgu i 11 dzieci z nowotworami o lokalizacji
pozamózgowej. Dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej prze¿ywa³y statystycznie znamiennie d³u¿ej od
dzieci z guzami mózgu (p<0,005) (ryc.1). Dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej i niskim stê¿eniem
IL-8 w surowicy prze¿ywa³y statystycznie znamiennie
d³u¿ej w stosunku do dzieci z chorob¹ nowotworow¹
i z wysokim poziomem IL-8 (p<0,004) (ryc.2). Podobne
wyniki d³u¿szej prze¿ywalnoci uzyskano u dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej i niskim stê¿eniem
IL-8 (p<0,006) (ryc.3). Takiej zale¿noci nie wykazano
u dzieci z nowotworami o lokalizacji pozamózgowej i stê¿eniem IL-12. Czas prze¿ycia dzieci z guzami mózgu nie
ró¿ni³ siê istotnie statystycznie w zale¿noci od poziomu
IL-12.
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rowicy krwi, a nie w p³ynie mózgowo-rdzeniowym. Za³o¿ylimy bowiem, ¿e podwy¿szone stê¿enia IL-8 w p³ynie
p < 0,004
mózgowo-rdzeniowym mog¹ siê przek³adaæ na ogóln¹
reakcjê immunologiczn¹ przeciwko chorobie. To za³o¿enie wydaje siê tym bardziej zasadne, ¿e u dzieci z guzami
o lokalizacji pozamózgowej wykrywalimy podwy¿szone
stê¿enia IL-8. Podobnie jak u naszych dzieci z guzami
o lokalizacji pozamózgowej, Streier i wsp. wykazali, ¿e
w niektórych nowotworach, szczególnie nowotworach
p³uc, dochodzi do samoistnego wytwarzania wysokich stê¿eñ IL-8. [17]. Zwiêkszon¹ ekspresjê IL-8 wykrywano
Ryc. 2. Poziom IL-8 a prze¿ywalnoæ dzieci z chorob¹ nowotwotak¿e w komórkach nowotworowych i podcielisku gurow¹ ogó³em
zów trzustki [23] oraz szyjki macicy i endometrium w okresie ich progresji [7,9], a tak¿e w przerzutach nowotworowych do innych narz¹dów [19]. Jednak¿e ¿aden z cytop < 0,006
wanych autorów nie opisywa³ stê¿eñ cytokin w surowicy
krwi. Pomimo ró¿norodnych biologicznych funkcji IL-8,
wzrost jej produkcji przez komórki nowotworowe i przerzutowe guza s¹ nadal niejasne. W zwi¹zku z opisywanym z³ym rokowaniem chorych z ró¿nymi nowotworami
a stê¿eniem IL-8, przeprowadzilimy analizê prze¿ywalnoci u naszych dzieci z chorob¹ nowotworow¹. Nasze
badania, podobnie jak innych badaczy, potwierdzaj¹ krótsze prze¿ycie dzieci z wysokimi poziomami IL-8 a choRyc. 3. Poziom IL-8 a prze¿ywalnoæ dzieci z nowotworami o lorob¹ nowotworow¹ (p<0,004) (ryc.2) i nowotworami o lokalizacji pozamózgowej
kalizacji pozamózgowej (p<0,006). Smith [24], Desbaillets [22], Yoneda i Xu ze wsp. [25,26] wykazali znacz¹cy
wp³yw IL-8 na angiogenezê, tworzenie przerzutów i z³e
DYSKUSJA
rokowania w raku oskrzeli, glioblastoma i raku jajnika.
W ostatnich latach pojawi³y siê prace wskazuj¹ce na Podobnie badacze japoñscy, po przebadaniu dwudziestu
rolê IL-8, IL-12 i chemokiny RANTES w procesach wzro- kobiet z rakiem szyjki macicy, wskazali na krótsze ich przestu, progresji, a tak¿e hamowaniu wzrostu guzów nowo- ¿ycie z wysokimi poziomami IL-8 (>1000 pg/mg bia³ka).
tworowych [14,15,16,17,18,19,20]. Dotychczasowe bada- Natomiast przy ni¿szych poziomach IL-8 (<1000 pg/mg
nia nad cytokinami prowadzone by³y wy³¹cznie na mode- bia³ka) prze¿ycie dwuletnie siêga³o 67% [9]. Takiej zale¿lach zwierzêcych i ludziach doros³ych. Stê¿enia wybra- noci nie wykazalimy wród dzieci z guzami mózgu. Wynych cytokin lub ich receptorów oznaczano wy³¹cznie niki przeprowadzonych dotychczas badañ wskazuj¹ na
w masie guzów nowotworowych [21]. W zwi¹zku z bra- istotn¹ rolê IL-8 na czas prze¿ycia chorych w niektórych
kiem prac na temat oznaczania cytokin w surowicy krwi chorobach nowotworowych. Przeciwstawn¹ rolê do IL-8
w przeprowadzonych przez nas badaniach ocenialimy wykazuje IL-12, która poprzez hamowanie procesów anich stê¿enia u dzieci z ró¿nymi chorobami nowotworowy- giogenezy mo¿e mieæ znaczenie ochronne w rozwoju chomi ze szczególnym uwzglêdnieniem le rokuj¹cych i bar- roby nowotworowej [11,13,27,28], jak równie¿ poprzez
dzo czêstych u dzieci guzów mózgu. Zamiennie niskie stê- aktywacjê komórek uk³adu immunologicznego przyczy¿enia IL-8 w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu w sto- niaæ siê do wyd³u¿ania czasu prze¿ycia chorych [29].
sunku do nowotworów o innej lokalizacji (p<0,001) i gru- Znalaz³o to odzwierciedlenie na modelach zwierzêcych,
py kontrolnej (p=0,004) mog¹ prawdopodobnie wynikaæ w których po zastosowaniu IL-12 obserwowano wyd³uze s³abego unaczynienia guzów mózgu, jak równie¿ gor- ¿enie czasu prze¿ycia myszy [14]. W badaniach w³asnych
szej penetracji IL-8 poprzez barierê krew/p³yn mózgowo- nie wykazano jednak statystycznej zale¿noci pomiêdzy
-rdzeniowy [10]. Desbaillets i wsp. zaobserwowali u do- stê¿eniem IL-12 a czasem prze¿ycia dzieci z chorob¹
ros³ych pacjentów z guzami mózgu o charakterze gwia- nowotworow¹. Nie stwierdzono tak¿e istotnej statystycznie
dziaków zwiêkszon¹ ekspresjê IL-8 w oko³onaczyniowej zale¿noci pomiêdzy wartociami IL-12 u ogó³u dzieci
powierzchni masy guza. U ludzi doros³ych niektórzy au- z chorob¹ nowotworow¹ (p=0,64), jak równie¿ z guzami
torzy wskazywali na zwiêkszon¹ syntezê IL-8 in vivo we mózgu (p=0,27) i nowotworami o lokalizacji pozamózgowszystkich stadiach zaawansowania gwiadziaków [22]. wej (p=0,23) a grup¹ kontroln¹. Byæ mo¿e wynika to
W naszych badaniach niski poziom IL-8 u dzieci z guzami z krótkiego okresu pó³trwania IL-12 w surowicy krwi. Jak
mózgu mo¿e wynikaæ z faktu oznaczania jej stê¿enia w su- dot¹d nie oceniano jednak okresu pó³trwania endogennej
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IL-12. Natomiast czas pó³trwania IL-12 badano na modelach zwierzêcych po jej do¿ylnym podaniu. By³ on bardzo zró¿nicowany i wynosi³ od 2 do5 godzin u gryzoni i od
13 do 19 godzin u ma³p [30]. Badania nad rol¹ cytokin
w patogenezie, rokowaniu i leczeniu chorób nowotworowych s¹ bardzo z³o¿one i nie do koñca poznane. Jednym
z mechanizmów immunologicznych, prowadz¹cym do zapobiegania rozwojowi nowotworu, jest wydzielanie przez
limfocyty pomocnicze (Th) cytokin, które bezporednio
lub porednio, poprzez aktywacjê innych komórek uk³adu
immunologicznego, niszcz¹ klony komórek nowotworowych. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi: IL-3, IL-4, IL-5
i MCP1 , IFNγ i GM-CSF [8,11,13]. W naszych badaniach
wykazano wysoce statystycznie istotnie wy¿sze stê¿enie
IL-4 (p<0,001) GM-CSF (p=0,007) i IFNγ (p=0,006)
u dzieci z grupy kontrolnej w porównaniu do dzieci z chorob¹ nowotworow¹ (tab. III). Na znaczenie przeciwnowotworowe IL-4 wskaza³ Akashi i wsp., którzy wykazali,
¿e u chorych z przewlek³¹ bia³aczk¹ mielomonocytow¹
oraz z bia³aczk¹ limfoblastyczn¹ typu B podawanie IL-4
hamowa³o tworzenie kolonii komórek blastycznych [31].
Podobnie Heslop i wsp. stwierdzili zahamowanie wzrostu
komórek nowotworowych po umieszczeniu w nich genów dla IL-4, IFNγ i GM-CSF [32]. Cytokiny te podane
chorym z nowotworem mog¹ bezporednio likwidowaæ
komórki nowotworowe lub poprzez wp³yw na uk³ad odpornociowy organizmu niszczyæ je. Znaczenie przeciwnowotworowe GM-CSF polega miêdzy innymi na aktywacji procesów chemotaksji, fagocytozy lub poprawie
prezentacji antygenu [21]. W literaturze opisuje siê poprawê odpornoci chorych z nowotworami poprzez stymulacjê monocytów krwi obwodowej przez GM-CSF i inkubacjê ich z bia³kami nowotworowymi, które po przeto-

czeniu choremu pobudzaj¹ limfocyty T. W wyniku takiej
terapii Plautz ze wsp. u 10 chorych z guzem mózgu o charakterze glejaka uzyska³ zmniejszenie masy guza [33].
W naszych badaniach niskie stê¿enia GM-CSF i IFNγ
u dzieci z chorob¹ nowotworow¹ mog¹ przyczyniaæ siê
do s³abszej eliminacji komórek nowotworowych. Dlatego
te¿ IFNγ znalaz³ obecnie zastosowanie kliniczne w leczeniu bia³aczki w³ochatokomórkowej, przewlek³ej bia³aczki
szpikowej, ch³oniaków z³oliwych i innych nowotworów
u ludzi doros³ych [11,13,21,34,35]. Pomimo podobnego
dzia³ania IL-3 do GM-CSF, w badaniach w³asnych stê¿enie IL-3 kszta³towa³o siê odmiennie. W porównaniu do
grupy kontrolnej, u dzieci z guzami mózgu (p<0,001)
i u dzieci z guzami o lokalizacji pozamózgowej (p=0,036)
stwierdzono statystycznie znamiennie wy¿sze stê¿enia
IL-3, które trudno w chwili obecnej wyt³umaczyæ. Byæ
mo¿e odmienne wyniki naszych badañ wynikaj¹ z niejednorodnej grupy badanych dzieci z chorob¹ nowotworow¹
(tab. II.). Dzia³ania cytokin zale¿¹ nie tylko od ich stê¿enia w surowicy krwi, ale tak¿e od ekspresji b¹d defektu
receptora na komórkach docelowych. St¹d nabyte uszkodzenia receptorów dla cytokin maj¹ znaczenie w patogenezie nowotworów. W naszych za³o¿eniach nie okrelano receptorów dla poszczególnych cytokin.
W podsumowaniu naszej pracy stwierdzilimy, ¿e podwy¿szone stê¿enie IL-8 w surowicy krwi u dzieci z chorob¹ nowotworow¹ jest z³ym czynnikiem prognostycznym
przebiegu choroby. Prze¿ywalnoæ dzieci z nowotworami
orodkowego uk³adu nerwowego i niskim stê¿eniem IL-8
w surowicy krwi jest gorsze, co wskazuje na wiêksze
znaczenie oznaczeñ jej stê¿enia w p³ynie mózgowo-rdzeniowym.
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