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Wprowadzenie. Interleukiny zaliczamy do rodziny cytokin. Nazwa ta okreœla peptydy hormonopodobne, niskocz¹steczkowe bia³ka lub glikoproteiny
o dzia³aniu miejscowym i ogólnoustrojowym, wp³ywaj¹ce na funkcje komórek i warunkuj¹ce wzajemne ich oddzia³ywanie.
Cel. Ocena zmian stê¿enia IL-2 w surowicy krwi chorych na raka krtani przed
leczeniem i po radioterapii.
Materia³ i metody
metody.. Badaniami objêto grupê 21 chorych mê¿czyzn z rakiem
krtani zakwalifikowanych do radioterapii. U wszystkich chorych okreœlono
stê¿enie IL-2 w surowicy krwi przed leczeniem oraz 1 i 30 dni po radioterapii.
Wyniki porównano z grup¹ 20 zdrowych ochotników.
Wyniki. Stê¿enie IL-2 by³o istotnie ni¿sze u chorych z rakiem w porównaniu
z grup¹ kontroln¹. Œrednie stê¿enie IL-2 u chorych na raka krtani przed leczeniem wynosi³o 26,5 pg/ml, 1 dzieñ po radioterapii spad³o do 23,5 pg/ml
i wzros³o do 29,3 pg/ml 30 dni po zakoñczeniu leczenia. Zmiany te nie by³y
istotne statystycznie. Badanie wykonane u chorych na raka 30 dni po
leczeniu wykaza³o ni¿sze stê¿enie. IL-2 u chorych wraz ze wzrostem stopnia
zaawansowania choroby (p<0,05).
Wnioski. U chorych z rakiem krtani wystêpuj¹ istotnie ni¿sze wartoœci stê¿eñ
IL-2 w porównaniu z grup¹ zdrowych ochotników. Zmiany stê¿enia IL-2
zwi¹zane z radioterapi¹ nie s¹ charakterystyczne ani znacz¹ce.
S³owa kluczowe: interleukina-2, rak krtani, radioterapia

Introduction. Interleukins belong to the family of cytokines. Cytokines are
low-molecular proteins or glycoproteins characterised by local and systemic
activity influencing cell functions and interactions.
Aim. Evaluate variations in serum level of IL-2 in the laryngeal cancer patients before treatment and after radiotherapy.
Material and methods. A group of 21 male patients with laryngeal cancer
was considered for the purpose of this study. All of them were treated by
radiotherapy. In all cases, serum concentration of IL-2 was evaluated before
the treatment, on the first and 30th day after the therapy. The results were
compared with the group of 20 healthy volunteers.
Results
Results. IL-2 concentration was significantly lower in cancer patients than in
the controls. The mean value of IL-2 concentration in laryngeal cancer
patients treated by radiotherapy was 26.5 pg/ml before treatment, 23.5 pg/
ml in the 1 day and 29.3 pg/ml 30 days after the therapy. The differences
were not statistically significant. Determinations made in the laryngeal cancer
patients 30 days after the radiotherapy showed that IL-2 decreased with the
progress of the disease (p<0.05).
Conclusions
Conclusions. Serum concentration of IL-2 in the laryngeal cancer patients is
significantly lower than in the healthy control group. The changes of IL-2
serum concentration in the course of radiotherapy are not significant or
characteristic.
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Wstêp
Komórki nowotworowe mog¹ wytwarzaæ i wydzielaæ do krwiobiegu substancje okreœlane jako znaczniki
nowotworowe lub markery. Znacznik nowotworowy jest
definiowany jako biochemiczny wskaŸnik obecnoœci nowotworu i mo¿e byæ wykryty w surowicy krwi lub w innych p³ynach i tkankach ustrojowych dziêki zastosowaniu metod o du¿ej czu³oœci (w tym przeciwcia³ monoklonalnych) [1, 2]. Marker mo¿e byæ równie¿ syntetyzowany przez komórki prawid³owe w odpowiedzi na
inwazjê komórek nowotworowych. Dynamiczny rozwój
immunologii, opracowanie techniki otrzymywania przeciwcia³ monoklonalnych oraz czu³ych testów immunoenzymatycznych i radioimmunologicznych, umo¿liwi³y wykrywanie markerów nowotworowych w p³ynach
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biologicznych [3, 4]. Dziêki okreœlaniu stê¿enia markerów sta³o siê mo¿liwe rozpoznawanie i monitorowanie
procesu leczenia wielu nowotworów.
W odniesieniu do ró¿nych nowotworów, w tym raka
krtani, ustalono wiele czynników prognostycznych.
Dostarczy³y one wa¿nych informacji o biologii i przebiegu raka krtani. Nale¿¹ do nich: stopieñ proliferacji
i zawartoœæ DNA w komórkach raka, ekspresja genów
reguluj¹cych cykl komórkowy, angiogeneza i apoptoza
komórki [5-7]. Wzrost nowotworu jest wypadkow¹ wielu czynników takich jak: wzrost populacji komórek guza,
d³ugoœæ cyklu komórkowego, unaczynienie guza – angiogenezy oraz obumierania komórek nowotworu na
drodze apoptozy [8]. Od wielu lat przedmiotem badañ
jest ocena aktywnoœci proliferacyjnej komórek raka, ze
wzglêdu na jej zwi¹zek z tempem wzrostu guza, a okreœlenie wielkoœci frakcji wzrostowej guza jest obecnie uznanym wskaŸnikiem w prognozowaniu czasu prze¿ycia
w wielu nowotworach (ch³oniaki, rak sutka, czerniak) [9,
10]. W przebiegu wielu procesów nowotworowych czêsto dochodzi do niezale¿nej od fizjologicznych mechanizmów regulacyjnych ekspresji genów, których produkty w komórkach normalnych pojawiaj¹ siê przejœciowo
w okresie ich proliferacji i ró¿nicowania. Je¿eli produkty takich genów pochodz¹ce z komórek nowotworowych
s¹ uwalniane do p³ynów ustrojowych, to mog¹ byæ markerami u¿ytecznymi w rozpoznawaniu, prognozowaniu
i leczeniu chorób nowotworowych [11]. W ci¹gu ostatnich kilkunastu lat poznano produkty wielu genów, które
s¹ w warunkach fizjologicznych czynnikami wzrostu,
regulacji dzia³ania i/lub ró¿nicowania siê komórek. Do
takich czynników nale¿¹ cytokiny, które s¹ rozpuszczalnymi mediatorami w uk³adzie odpornoœciowym. Wiêkszoœæ cytokin, wykryto podczas badañ nad mechanizmami odpowiedzi komórek uk³adu odpornoœciowego na
antygeny. W kolejnych badaniach wykazano, ¿e w przebiegu wielu nowotworów dochodzi do zmiany ekspresji
genów kontroluj¹cych zarówno syntezê cytokin jak i ich
receptorów wystêpuj¹cych na powierzchni komórek [4,
12]. Wykazano, ¿e niektóre cytokiny mog¹ stymulowaæ
lub hamowaæ wzrost nowotworów. Uwalnianie cytokin,
a tak¿e ich rozpuszczalnych receptorów przez rosn¹ce
nowotwory z³oœliwe do krwi i p³ynów ustrojowych stworzy³o interesuj¹ce perspektywy wykorzystania ich jako
markerów procesu neoplazmatycznego [11, 13]. W dostêpnej literaturze istniej¹ doniesienia na temat wartoœci
prognostycznych wybranych interleukin w surowicy krwi
w niektórych nowotworach regionu g³owy i szyi [14-16].
Interleukiny zaliczamy do rodziny cytokin. Nazwa
ta okreœla peptydy hormonopodobne, niskocz¹steczkowe bia³ka lub glikoproteiny o dzia³aniu miejscowym
i ogólnoustrojowym, wp³ywaj¹ce na funkcje komórek
i warunkuj¹ce wzajemne ich oddzia³ywanie. Zidentyfikowano ponad sto kilkadziesi¹t cytokin, a liczba ich stale powiêksza siê [15, 17, 18]. Dziel¹ siê one na kilka

grup. S¹ wœród nich: interleukiny (IL), interferony
(IFN), czynniki stymuluj¹ce kolonie (CSF), czynniki
martwicy nowotworu (TNF), czynniki wzrostowe i chemokiny (cytokiny o dzia³aniu chemotaktycznym) [17].
Cytokiny wytwarzane s¹ przez limfocyty T i B, monocyty, makrofagi, fibroblasty, komórki œródb³onka, mastocyty i p³ytki krwi w odpowiedzi na stymulacjê przez
specyficzne lub niespecyficzne czynniki aktywuj¹ce.
Odgrywaj¹ one znacz¹c¹ rolê w modulowaniu procesów
odpornoœci komórkowej i humoralnej. Szczególne miejsce w produkcji cytokin zajmuj¹ limfocyty T o funkcji
pomocniczej, które stanowi¹ 60% ca³ej populacji limfocytów. Istniej¹ dwie ró¿ni¹ce siê pod wzglêdem czynnoœciowym subpopulacje: limfocyty Th1 i limfocyty
Th2. Obie te populacje komórek maj¹ zdolnoœæ wytwarzania ró¿nych cytokin. Limfocyty Th1 syntetyzuj¹
i wydzielaj¹ IL-2 oraz IFN-γ, i w ten sposób wspomagaj¹ odpowiedŸ typu komórkowego. Natomiast limfocyty Th2 wytwarzaj¹ interleukiny IL-4, IL-5, IL-6,
IL-9, IL-10 i reguluj¹ g³ównie odpowiedŸ typu humoralnego, wp³ywaj¹c na wzrost i ró¿nicowanie limfocytów B [11].
W ostatnich latach wzros³o zainteresowanie parametrami, które uzupe³niaj¹c obecnie stosowane kryteria kliniczne i histopatologiczne, pozwalaj¹, na dok³adniejsz¹
ocenê biologii guza, umo¿liwiaj¹c jednoczesne podjêcie
optymalnego leczenia, z równoczesnym szczegó³owym
monitorowaniem przebiegu choroby na poziomie komórkowym [19].
Poszukuj¹c markerów u chorych na raka krtani leczonych ró¿nymi metodami zaprogramowano cykl badañ maj¹cych na celu seryjne oznaczanie stê¿enia interleukiny-2 w surowicy krwi u chorych poddanych radioterapii. W dostêpnej literaturze brak jest jednoznacznych i wyczerpuj¹cych danych na temat zachowania siê
stê¿enia tej cytokiny w surowicy krwi u chorych na raka
krtani w ró¿nych fazach choroby i przy zastosowaniu
ró¿nych metod leczenia.
Celem pracy by³o zbadanie stê¿enia IL-2 w surowicy krwi chorych na raka krtani i jego zmiany w przebiegu leczenia napromienianiem. Oceniono równie¿ zwi¹zek IL-2 ze stopniem zaawansowania choroby nowotworowej krtani.

MATERIA£ I METODY
Badani
Badan¹ grupê stanowi³o 21 mê¿czyzn w wieku od
42 do 73 lat (œrednia 54,0 lat, SD=5,6) leczonych napromienianiem w Instytucie Onkologii w Gliwicach
w latach 2001–2002. Wszyscy chorzy byli palaczami
tytoniu (œrednio 20 papierosów dziennie) przez oko³o
20 lat i pili wysokoprocentowy alkohol. Stopieñ zaawansowania klinicznego chorych wed³ug klasyfikacji TNM
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by³ nastêpuj¹cy: stopieñ II – 8 chorych (38,1%), III –
5 chorych (23,8%) i stopieñ IV – 8 chorych (38,1%).
Wszyscy chorzy w tej grupie byli napromieniani
wed³ug ustalonych schematów i dawek, które zale¿ne
by³y od stopnia zaawansowania klinicznego choroby.
Dziewiêciu chorych napromieniano w schemacie CAIR
(7 dni w tygodniu 1,8Gy/fx) w dawce ca³kowitej do 72
Gy na guz w ci¹gu 40 dni. Stopieñ zaawansowania klinicznego w tej grupie by³ nastêpuj¹cy: II – 5 chorych
(55,6%), III – 2 chorych (22,2%) i IV 2 chorych
(22,2%). Siedmiu chorych napromieniano w schemacie
konwencjonalnym (5 dni w tygodniu 1,8 Gy/fx) w dawce
ca³kowitej do 70 Gy na guz w ci¹gu 49 dni. Zaawansowanie kliniczne w tej grupie przedstawia³o siê nastêpuj¹co: stopieñ II – 2 chorych (28,6%), III – 1 chory
(14,3%) i IV – 4 chorych (57,1%). Piêciu chorych napromieniano w schemacie Concomitant boost (5 dni w
tygodniu 1,8 Gy/fx, przez 2 dni podaj¹c 2 frakcje dziennie) w dawce ca³kowitej do 72 Gy na guz w ci¹gu 40
dni. Chorzy w tej grupie byli w nastêpuj¹cych stadiach
zaawansowania: stopieñ II – 1 chory (20%), stopieñ III
– 2 chorych (40%) i IV – 2 chorych (40%).
Grupê kontroln¹ stanowi³o 20 zdrowych mê¿czyzn
(ochotników) w przedziale wiekowym od 41 do 60 lat
(œrednia 51,2 lat, SD=4,5), którzy zg³osili siê do badania profilaktycznego w Przychodni Akademickiej w
Gliwicach.
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WYNIKI
W tabeli I i II przedstawiono wyniki œrednich stê¿eñ IL-2 w grupie badanej i kontrolnej przed leczeniem (pomiar 1), bezpoœrednio po leczeniu (pomiar 2)
i w 30 dni po radioterapii (pomiar 3).
Tabela I. Stê¿enie IL-2 w grupie badanej (N) i kontrolnej (K) przed leczeniem
(pomiar 1)
Grupa N Œrednia -95% CI +95% CI Min
K
N

20 38,605 37,183
21 26,562 23,887

Max

SD

p

40,027 30,8 44,3 3,039 <0,001
29,237 16,2 36,6 5,877

Tabela II. Stê¿enie IL-2 w grupie badanej (N1) bezpoœrednio po leczeniu
(pomiar 2) oraz w 30 dni po zakoñczeniu radioterapii (N30) – pomiar 3
Grupa N Œrednia -95% CI +95% CI Min
N1 21 23,510
N30 21 29,324

21,737
26,637

Max

SD

25,282 16,4 30,8 3,893
32,010 20,5 42,1 5,902

p
0,117

W badanej grupie chorych leczonych napromienianiem stê¿enie IL-2 przed leczeniem by³o znamiennie
ni¿sze ni¿ w grupie kontrolnej (p<0,000001). Œrednie
stê¿enie IL-2 w grupie kontrolnej wynosi³o 38,6 pg/ml
a w grupie badanej 26,56 pg/ml. W grupie chorych
napromienianych stê¿enie IL-2 bezpoœrednio po leczeniu obni¿y³o siê nieznamiennie statystycznie (p=0,054)
w porównaniu z poziomem stê¿enia przed leczeniem
Metody
Do badania pobierano 3-krotnie krew pe³n¹ w iloœci i jego œrednia wartoœæ wynosi³a 23,5 pg/ml. Trzydzieœci
5 ml z ¿y³y ³okciowej. Po odwirowaniu (szybkoœæ dni po leczeniu stê¿enie IL-2 w surowicy chorych pod1000xg przez 15 minut) uzyskano oko³o 3 ml surowi- danych radioterapii nieznacznie wzros³o w porównaniu
cy, któr¹ rozdzielano po 1,5 ml do probówek Eppen- z wartoœciami przed leczeniem (p=0,117) do wartoœci
dorfa i zamra¿ano w temperaturze minus 70oC do cza- 29,32 pg/ml.
W grupie chorych napromienianych zauwa¿ono ró¿su wykonania badañ. Pierwszy raz krew pobierano przed
rozpoczêciem planowanego leczenia, drugi bezpoœred- ne zachowanie siê stê¿enia IL-2. Bezpoœrednio po lenio po zakoñczeniu napromieniania, a trzeci raz w 30 czeniu u 52,3% chorych wyst¹pi³ pocz¹tkowo spadek,
nastêpnie znacz¹cy wzrost stê¿enia badanej cytokiny.
dniu po radioterapii.
Stê¿enie IL-2 oznaczano w surowicy badanych osób U 23% chorych wzrost, nastêpnie spadek wartoœci, u 9,5%
metod¹ immunoenzymatyczn¹ ELISA (Enzyme–Lin- postêpuj¹cy wzrost, natomiast u 19% chorych spadek,
ked Immunosorbent Assay) za pomoc¹ testu IL-2 ELI- nastêpnie nieznaczny wzrost stê¿enia IL-2, której warSA firmy Bender MedSystems Diagnostics GmbH, toœæ pozosta³a mniejsza w porównaniu z okresem przed
Austria, Wiedeñ. Test przeprowadzano zgodnie z in- leczeniem.
W grupie chorych napromienianych stê¿enia IL-2
strukcj¹ podan¹ przez producenta. Badanie wykonano
w dwóch powtórzeniach na polistyrenowej p³ytce z 96 przed leczeniem i bezpoœrednio po jego zakoñczeniu nie
zbiorniczkami. Wszystkie zbiorniczki p³ytki by³y op³asz- ró¿ni³y siê znamiennie statystycznie w odniesieniu do
czone mysimi monoklonalnymi przeciwcia³ami skiero- poszczególnych stopni zaawansowania klinicznego. 30
wanymi przeciwko ludzkiej IL-2. W³aœciwe badanie dni po zakoñczeniu radioterapii stwierdzono ni¿sze stêzosta³o poprzedzone wykonaniem krzywej wzorcowej. ¿enie IL-2 wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania
Do jej wykonania wykorzystano IL-2 Standard oraz choroby (p<0,05) (ryc. 1).
Sample Diluent. Krzywa obejmowa³a zakres stê¿eñ od
0 do 200 pg/ml. Przed rozpoczêciem badania odczynniki i surowice ludzkie doprowadzano do temperatury
pokojowej.
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pomiar 1

pomiar 2

pomiar 3

stopieñ II

stopieñ III

stopieñ IV

IL-2 (kolejne pomiary)

38

32

26

20

14

Ryc. 1. Stê¿enie IL-2 w poszczególnych etapach leczenia u chorych napromienianych w zale¿noœci od stopnia zaawansowania klinicznego choroby

DYSKUSJA
Pomimo znacz¹cych sukcesów w diagnostyce i terapii nowotworów g³owy i szyi skutecznoœæ wykrywania
i leczenia raka krtani jest wci¹¿ niezadowalaj¹ca i nadal
stanowi istotny problem we wspó³czesnej onkologii laryngologicznej. Od wielu lat prowadzone s¹ prace badawcze w nowotworach g³owy i szyi próbuj¹ce wyjaœniæ
udzia³ IL-2 w etiopatogenezie i leczeniu tych nowotworów.
Tisch i wsp. [20] badali wp³yw miejscowego napromieniania (œrednio 60 Gy) na uk³ad odpornoœciowy chorych leczonych z powodu raka jamy ustnej, gard³a i krtani.
Oceniali oni stan uk³adu odpornoœciowego przed, bezpoœrednio po zakoñczeniu terapii oraz w okresie 4 do 6
tygodni po leczeniu. Liczba limfocytów T (szczególnie
T CD4+ i T CD8+) oraz stê¿enie IL-2 wraz z jej rozpuszczalnym receptorem w surowicy krwi znamiennie
obni¿y³y po leczeniu napromienianiem.
Wustrow i wsp. [21] oceniali stê¿enia IL-2 uwalnianej przez limfocyty u chorych z nowotworami czêœci
ustnej gard³a, krtani i obecnoœci¹ przerzutów do wêz³ów
ch³onnych oraz porównywali uzyskane wyniki ze stê¿eniem IL-2 w surowicy zdrowych osób. Wykazano, ¿e
u chorych z rakiem czêœci ustnej gard³a oraz przerzutami do regionalnych wêz³ów ch³onnych wystêpowa³y znamiennie ni¿sze stê¿enia IL-2 w porównaniu z grup¹
kontroln¹. W grupie chorych z rakiem krtani autorzy
stwierdzili jedynie niewielkie obni¿enie stê¿enia badanej cytokiny w porównaniu do grupy kontrolnej.
Gonzalez i wsp. [22] u chorych na raka krtani oceniali iloœæ obwodowych limfocytów T w surowicy krwi
oraz syntezê IL-2. Praca mia³a na celu okreœlenie korelacji miêdzy stopniem zawansowania klinicznego choroby a liczb¹ limfocytów T oraz uwalnianej przez nie
IL-2. Liczba limfocytów T by³a niska i podobna do
liczby w grupie kontrolnej, a stê¿enie IL-2 nie wykazywa³o zmian w porównaniu z grup¹ kontroln¹.

Heimdal i wsp. [23] w grupie 81 chorych na raka
p³askonab³onkowego g³owy i szyi oceniali reaktywnoœæ
limfocytów T oraz stê¿enie IL-2 w zale¿noœci od stopnia zaawansowania klinicznego choroby, oddzielnie dla
cechy T guza i cechy wêz³owej N. Stwierdzili, ¿e im
wy¿szy stopieñ zaawansowania klinicznego choroby, tym
ni¿sze by³o stê¿enie IL-2 oraz mniejsza proliferacja limfocytów T. Stê¿enie badanej cytokiny i limfocytów korelowa³o z cech¹ T i N guza.
Wanebo i wsp. [24] stwierdzili spadek ekspresji receptora IL-2 na limfocytach oraz upoœledzenie aktywnoœci komórek NK w wysoko zaawansowanych nowotworach g³owy i szyi. Li i wsp. [25] obserwowali spadek
stê¿enia IL-2 w nowotworach g³owy i szyi i znamienny
jej wzrost po zastosowaniu terapii genowej.
Obserwacje w³asne wykaza³y istotnie ni¿sze stê¿enie
IL-2 przed leczeniem w grupie chorych napromienianych w porównaniu do grupy kontrolnej. Podobne wyniki uzyska³ Lai i wsp. [26]. Wustrow i wsp. [21] równie¿ zaobserwowa³ niskie stê¿enie IL-2 u chorych na
raka krtani. By³o ono jednak wy¿sze ni¿ w grupie chorych na nowotwory jamy ustnej i gard³a. Natomiast
Huang i wsp. [14] oraz Reichert i wsp. [16] odnotowali
wysokie stê¿enie IL-2 w surowicy krwi przed leczeniem.
Reichert uwa¿a, ¿e wzrost stê¿enia IL-2 jest wynikiem
uwalniania jej przez same komórki nowotworowe, a wystêpowanie wysokiego stê¿enia szczególnie w trakcie
podzia³ów komórek raka mo¿e byæ markerem wzrostu
nowotworów g³owy i szyi. Obserwacje Huanga [14]
dowodz¹, ¿e wzrost stê¿enia IL-2 jest spowodowany
odpowiedzi¹ uk³adu odpornoœciowego na obecnoœæ antygenów nowotworowych w surowicy krwi.
Bezpoœrednio po przeprowadzonej radioterapii u naszych chorych wyst¹pi³ wyraŸny spadek stê¿enia IL-2
w 15 przypadkach (71,5%) natomiast u 6 (28,5%)
stwierdzono nieznaczny wzrost w porównaniu z wartoœciami otrzymanymi przed leczeniem. W materiale w³asnym stwierdzono, ¿e u chorych napromienianych nast¹pi³ wzrost stê¿enia IL-2 w 30 dniu po zakoñczeniu
leczenia. U 3 chorych (14%) przewy¿szy³ stê¿enie IL-2
w porównaniu z grup¹ zdrowych ochotników.
W badaniach w³asnych analizowano jak kszta³tuje
siê stê¿enie IL-2 w surowicy chorych z II, III, oraz IV
stopniem zaawansowania klinicznego choroby. Niezale¿nie od stopnia zaawansowania choroby stê¿enie badanej cytokiny u wszystkich chorych by³o ni¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹. W grupie chorych napromienianych stê¿enia IL-2 przed leczeniem i bezpoœrednio po jego zakoñczeniu nie ró¿ni³y siê znamiennie statystycznie w odniesieniu do poszczególnych stopni zaawansowania klinicznego. 30 dni po zakoñczeniu radioterapii stwierdzono obni¿anie stê¿eñ wraz ze wzrostem
stopnia zaawansowania choroby (p<0,05) (ryc. 1).

Namys³owski G, Pilch J, Urbaniec P i wsp. Interleukina-2 u chorych na raka krtani leczonych radioterapi¹

WNIOSKI
1. U chorych z rakiem krtani stwierdzono istotnie ni¿sze wartoœci stê¿eñ IL-2 w porównaniu z grup¹
zdrowych ochotników.
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2. Zmiany stê¿enia IL-2 spowodowane radioterapi¹
nie s¹ charakterystyczne i znacz¹ce.
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