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β , interleukin-6 and interleukin-8
The comparison of interleukin-1β
concentrations in patients with atopic and non-atopic bronchial
asthma during exacerbation
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Wprowadzenie. Cytokiny IL-6, IL-1β i IL-8 uczestnicz¹ w zapaleniu
oskrzeli, ale zale¿noæ ich stê¿eñ w surowicy od ciê¿koci astmy
w okresie zaostrzenia nie zosta³a zadowalaj¹co poznana.
Cel pracy. Porównanie stê¿eñ IL-1β, IL-6, IL-8 w surowicy chorych
na astmê atopow¹ (AA) i nieatopow¹ (AN) w okresie zaostrzenia,
zale¿nie od stopnia ciê¿koci choroby.
Materia³ i metody. U 36 chorych z AA: cIgE>100kU/l; (+) t. Phadiatop,
r. 41,3 lat, oraz 57 chorych z AN: cIgE≤100kU/l, (-) t. Phadiatop, r.
49,3 lat, oznaczono stê¿enia: IL-6, IL-8, IL-1β [pg/ml].
Wyniki. Stê¿enie IL-6 by³o istotnie wy¿sze w AA lekkiej (56,5±55)
ni¿ umiarkowanej (10,3±8,7, p=0,0143) i ciê¿kiej (12,4±11,2,
p=0,0076), istotnie ni¿sze w AN lekkiej (11,1±11,1) ni¿ ciê¿kiej
(21,0±23,1, p=0,0201) oraz istotnie wy¿sze w lekkiej AA ni¿ lekkiej
AN (p=0,015). Stê¿enie IL-8 by³o istotnie ni¿sze w AN umiarkowanej
(144,4±179,8) ni¿ lekkiej (365±345,5; p=0,0203) i ciê¿kiej
(238,6±174,2, p=0,0302). Stê¿enia IL-1β w AA i AN ró¿ni³y siê
nieznamiennie. W AA wykazano (+) korelacje miêdzy stê¿eniami IL-6
a IL-8 (p=0,014; r=0,41) i miêdzy IL-1β a IL-8 (p=0,041; r=0,34),
a w grupie z AN miêdzy IL-1β a IL-8 (p=0,011; r=0,33).
Wnioski. Wyniki sugeruj¹, ¿e stê¿enia badanych interleukin wykazuj¹
tendencjê wzrostow¹ w AA i AN ciê¿kiej wobec AA i AN
umiarkowanej.
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Introduction. Proinflammatory IL-6 and IL-1β and chemokin IL-8
take part in the bronchial inflammation, but the relationship between
their serum concentrations and the severity of asthma in the
exacerbation period is not sufficiently clear.
Aim of the study. Estimate IL-1β, IL-6, IL-8 concentrations [pg/ml]
in the serum of patients with atopic (AA) and non-atopic (NA) asthma
in the period of exacerbation, depending on severity of the disease.
Material and methods. Serum concentrations of IL-6 IL-8, IL-1β
[pg/ml] were determined in 36 patients with AA: cIgE>100kU/l, (+)
Phadiatop, mean age 41.3, and 57 patients with NA: cIgE≤100 kU/l,
(-) Phadiatop test, mean age 49.3.
Results. The concentration of IL-6 was significantly higher in mild
(56.5±55) than in moderate (10.3±8.7, p=0.0143) and heavy AA
(12.4±11.2, p=0.0076); it was significantly lower in mild (11.1±11.1)
than in heavy NA (21.0±23.1, p=0.0201), and significantly higher in
mild AA than in mild NA (p=0.015). The mean concentrations of IL-8
were significantly lower in moderate NA (144.4±179.8) than in mild
(365±345.5; p=0.0203) and heavy NA (238.6±174.2, p=0.0302). The
differences in IL-1β concentrations between AA and AN were
insignificant. A positive (+) correlation was detected between the
concentrations of IL-6 and IL-8 (p=0.014; r=0.41), between IL-1β
and IL-8 (p=0.041; r=0.34) in AA, and of IL-1β and IL-8 (p=0.011;
r=0.33) in NA.
Conclusions. Our findings suggest that the concentrations of the
interleukins tend to be higher in heavy than in moderate AA and NA.
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Astma oskrzelowa jest z³o¿onym przewlek³ym procesem zapalnym dróg oddechowych. W procesie tym
uczestnicz¹ liczne komórki naciekaj¹ce struktury p³uc
i wydzielaj¹ce ró¿norodne substancje zewn¹trzkomórkowe nazywane cytokinami, do których nale¿¹ interleukiny,
odgrywaj¹ce znacz¹c¹ rolê w patogenezie astmy.
Cytokiny bior¹ udzia³ w aktywacji, proliferacji, chemo-

taksji, immunoregulacji, degranulacji, wzrocie, ró¿nicowaniu i apoptozie komórek. Odgrywaj¹ równie¿ kluczow¹ rolê w zapocz¹tkowaniu i koordynowaniu przebiegu
procesu zapalnego w astmie oskrzelowej. Do najwa¿niejszych cytokin nale¿¹ interleukiny (IL) takie jak: IL-1β,
IL-8 i IL-6.
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Cytokina IL-1 jest wa¿nym aktywatorem limfocyta T
i ko-stymulatorem ekspansji komórek Th2 po prezentacji
antygenu. Makrofagi dróg oddechowych s¹ wa¿nym ród³em cytokin pierwszej fali, do których nale¿¹ IL-1, TNFα i IL-6. S¹ one uwalniane pod wp³ywem ekspozycji na
wziewane alergeny za porednictwem receptorów Fcε−
RII wykazuj¹cych powinowactwo do IgE. Wymienione
cytokiny dzia³aj¹c na komórki nab³onkowe powoduj¹ uwolnienie drugiej fali cytokin, obejmuj¹cych GM-CSF, IL-8 i
RANTES, które wzmacniaj¹ reakcjê zapaln¹ i nap³yw
eozynofilów, zdolnych do uwalniania ró¿nych mediatorów
[1].
Interleukina-1 wystêpuje w formach α i β, pochodz¹cych z 2 ró¿nych genów. Obie formy ³¹cz¹ siê z tym
samym receptorem. IL-1β (17,5 kDa), syntetyzowana jako
wiêksza cz¹steczka prekursorowa (31 kDa), jest uwalniana do przestrzeni pozakomórkowej i kr¹¿enia. Najbardziej aktywn¹ form¹ IL-1β jest jej rozszczepiona dojrza³a forma powstaj¹ca pod wp³ywem dzia³ania swoistej
proteazy cysteinowej (enzym konwertuj¹cy IL-1) [2].
G³ównym ród³em IL-1β jest stymulowany monocyt/
makrofag. Eozynofile mog¹ produkowaæ IL-1β, a ludzkie komórki nab³onkowe mog¹ zwiêkszaæ jej ekspresjê
po ekspozycji, m. in. na zanieczyszczenia ditlenkiem azotu, sam¹ IL-1, TNF-α, GM-CSF, endotoksynê i fagocytozê. PGE2 i glikokortykosteroidy mog¹ zmniejszaæ zdolnoæ tych bodców do uwalniania IL-1 przez hamowanie
traskrypcji i zmniejszanie stabilnoci mRNA w IL-1 [1].
Interleukina-6 jest cytokin¹ plejotropow¹ uwalnian¹
g³ównie przez monocyty i makrofagi oraz komórki T i B.
Reguluje wzrost wielu komórek i tkanek, uczestniczy
w aktywacji, wzrastaniu i ró¿nicowaniu limfocytów B, indukuje sekrecjê immunoglobulin (IgG, IgM, IgA) i jest wa¿nym kofaktorem w zale¿nej od IL-4 syntezie IgE. IL-6
mo¿e równie¿ hamowaæ ekspresjê i uwalnianie IL-1 i TNF
z makrofagów in vitro, a tak¿e wywieraæ wp³yw przeciwzapalny [1]. U pacjentów astmatycznych po prowokacji alergenem stwierdzono zwiêkszone uwalnianie IL-6
w porównaniu z osobami nieastmatycznymi [3]. Panuje
przekonanie, ¿e rola interleukiny-6 w patomechanizmie
astmy jest nadal niejasna i kontrowersyjna.
Interleukina-8 nale¿y do chemokin CXC. Jest g³ównym chemoatraktantem i aktywatorem neutrofila. Monocyty i makrofagi tkankowe s¹ bogatym ród³em chemokin CXC, w tym tak¿e IL-8, uwalnianych w odpowiedzi
na stymulacjê przez IL-1β, TNF, GM-CSF, IL-3, lipopolisacharydy i kompleksy immunologiczne. Komórki nab³onkowe i komórki miêni g³adkich dróg oddechowych
stymulowane przez IL-1β lub TNF-α produkuj¹ IL-8 [4].
Ekspresja IL-8 w komórkach nab³onkowych zwiêksza siê w obecnoci zaka¿enia RSV (Respiratory Syncytial Virus) [5] i nara¿enia na elastazê neutrofilow¹ [6].
IL-8 wywo³uje uwalnianie histaminy i leukotrienów (LT)
cysteinylowych [7].
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Wykazano zwiêkszone uwalnianie IL-8 z makrofagów
pêcherzykowych uzyskanych od pacjentów z ³agodn¹
astm¹, w porównaniu z osobami zdrowymi. Natomiast nie
stwierdzono zwiêkszonych poziomów IL-8 w indukowanej plwocinie u pacjentów z ³agodn¹ astm¹ w porównaniu
do znacznie zwiêkszonych jej poziomów u pacjentów z
POChP [8]. U pacjentów z zaostrzeniem astmy wykryto
w surowicy i plwocinie wy¿sze stê¿enia IL-8 ni¿ u osób
zdrowych [9].
Prowadzone w ostatnich latach badania skupiaj¹ siê
na poszukiwaniu i wskazaniu prawdziwych markerów zapalenia w astmie atopowej (AA) i nieatopowej (AN).
Celem pracy by³o zatem porównanie stê¿eñ cytokin prozapalnych IL-1β i IL-6 oraz chemokiny IL-8 w surowicy
krwi chorych na AA i AN, a tak¿e sprawdzenie czy stê¿enia tych cytokin zale¿¹ od stopnia zaawansowania obu
postaci tej choroby.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Badania przeprowadzono u 93 chorych na astmê
oskrzelow¹, hospitalizowanych w Klinice Alergologii
i Chorób Wewnêtrznych Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Chorzy byli kierowani do Kliniki w okresie zaostrzenia choroby przez lekarzy alergologów z przyklinicznej Przychodni Alergologicznej lub przez lekarzy
POZ. Chorzy znajduj¹cy siê pod opiek¹ przyklinicznej
Przychodni Alergologicznej trafiali do Kliniki z rozpoznaniem astmy ustalanym ju¿ wczeniej.
Metody
Po przyjêciu do Kliniki wykonywano: 1) badanie
podmiotowe i przedmiotowe, 2) badanie spirometryczne,
3) badanie reaktywnoci oskrzeli i/lub próbê rozkurczu
(fenoterol 2 wziewy po 100 µg, 3) oznaczenie stê¿enia
ca³kowitego (c) IgE, oraz 4) test Phadiatop, obejmuj¹cy
panel alergenów wziewnych, metod¹ EIA przy u¿yciu
zestawów firmy Hycor BIOMEDICAL (tab. I).
Astmê atopow¹ rozpoznano u 36 chorych w wieku
od 18 do 67 lat (rednio 41,3 ± 13,8 lat) na podstawie
objawów klinicznych, stê¿enia cIgE >100 kU/l oraz dodatniego testu Phadiatop. Astmê nieatopow¹ rozpoznano
u 57 chorych w wieku od 21 do 78 lat (rednio 49,3 ±
12,1 lat) w oparciu o objawy kliniczne, stê¿enie cIgE ≤
100 kU/l oraz ujemny test Phadiatop.
Ciê¿koæ zaawansowania astmy ustalano po przyjêciu do Kliniki na podstawie aktualnych wyników badañ
i w oparciu o kryteria GINA. W ocenie ciê¿koæ choroby, poza obrazem klinicznym, brano pod uwagê aktualny
stopieñ intensywnoci leczenia.
Przed przyjêciem do Kliniki pacjenci przyjmowali standardowe wziewne leki rozkurczaj¹ce oskrzela (β2 -mimetyki wziewne i/lub metyloksantyny p. os.) oraz wziewne
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Tabela I. Wartoci rednie cech charakteryzuj¹cych pacjentów z astm¹ atopow¹ i astm¹ nieatopow¹ (wiek, ca³kowite stê¿enia
IgE (cIgE), FEV1 liczba pal¹cych i liczba papierosów/d) z uwzglêdnieniem stopnia ciê¿koci choroby
Cechy

Wiek [lat]
cIgE [kU/l]
FEV1 [%n]
Pal¹cy
Iloæ papierosów/dzieñ

Lekka
n=9

AA
Umiarkowana
n=10

Ciê¿ka
n=17

40,1±19,2
591±585
101,0±16,6
6/9
8,8

41,7±10,2
459±625
70,3±4,5
0/10
0

41,6±13,2
657±715
45,3±8,7
5/17
4,3

Lekka
n=22

AN
Umiarkowana
n=13

Ciê¿ka
n=22

48,1±12,1
36±24
100,0±11,9
4/22
2,7

48,5±11,6
33±25
71,6±3,9
1/13
1,5

51,0±12,7
44±27
47,6±7,1
2/22
1,6

AA  astma atopowa
AN  astma nieatopowa

glikokortykosteroidy (stosownie do stopnia ciê¿koci choroby). Pacjentów kierowano do Kliniki z powodu zaostrzenia choroby.

U wszystkich chorych oznaczano stê¿enia IL-8, IL-1β
oraz IL-6 w surowicy krwi metod¹ immunoenzymatyczn¹, przy u¿yciu testu diagnostycznego firmy Bender Med-

Tabela II. Porównanie wartoci oznaczanych interleukin u chorych na astmê atopow¹ i nieatopow¹ z uwzglêdnieniem stopnia
ciê¿koci choroby

Interleukina
Grupa

Ogó³em: AA (n=36) i AN (n=57)
IL-1β [pg/ml]
IL-6 [pg/ml]
AA
AN
AA
AN

rednia
SD
Mediana
Min
Max
p

1,89
2,56
0,79
0,29
10,6

rednia
SD
Mediana
Min
Max
p

2,53
3,34
0,87
0,29
10,60

rednia
SD
Mediana
Min
Max
p

0,9
0,55
0,84
0,51
2,4

rednia
SD
Mediana
Min
Max
p

2,13
2,78
0,75
0,29
8,99

NS - nieistotne statystycznie

=0,0447

2,86
3,1
1,41
0,29
13,6

22,86
34,0
10.1
1,39
152,32

15,63
17,58
10,9
1,39
98,59

NS
Astma lekka: AA (n=9); AN (n=22)
3,8
56,5
11,06
3,77
54,99
11,06
2,5
40,06
7,82
0,3
5,77
1,8
13,6
152,32
53,80
NS
=0,015
Astma umiarkowana: AA (n=10); AN (n=13)
1,27
10,33
14,24
1,15
8,69
14,23
0,9
8,0
7,38
0,29
2,42
1,39
4,5
30,68
43,2
NS
NS
Astma ciê¿ka: AA (n=17); AN (n=22)
2,87
12,42
21,03
2,87
11,15
23,07
1,51
9,2
14,1
0,29
1,39
1,39
9,2
35,8
98,59
NS
NS

IL-8 [pg/ml]
AA

AN

235,23
236,56
173,05
11,0
1048,91

265,9
265,81
189,35
11,4
1476,33

393,82
354,05
232,94
25,62
1048,91

155,39
138,08
121,46
14,65
403,42

198,23
171,55
119,37
11,0
582,57

NS

NS

NS

NS

364,99
345,5
329,94
14,9
1476,33

144,39
179,78
88,02
11,4
603,05

238,63
174,24
192,58
12,66
649,37
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Tabela III. Wartoci rednie stê¿eñ interleukin w astmie atopowej i astmie nieatopowej w zale¿noci od ciê¿koci choroby
IL [pg/ml]
IL-1b
IL-6
IL-8

Lekka

AA
Umiarkowana

Ciê¿ka

2,5±3,3
56,5±55*
394±354

0,9±0,6
10,3±8,7*
155±138

2,13±2,8
12,4±11,2*
198,2±171

Lekka

AN
Umiarkowana

Ciê¿ka

3,8±3,8
11,1±11,11*
365±346 2*

1,3±1,2
14,2±14,2
144±1802*

2,9±2,9
21±23,11*
239±1742*

*IL-6 Lekka>ciê¿ka AA, p=0,0076; *IL-6 Lekka>umiarkowana AA, p=0,0143;
1
*IL-6 Ciê¿ka>lekka AN, p=0,0201; 2*IL-8 Lekka>umiarkowana AN, p=0,0203
2
*IL-8 Ciê¿ka>umiarkowana AN, p=0,0302

Systems. Badania te wykonywano w Pracowni Immunologicznej Kliniki. Krew do badañ pobierano bezporednio po przyjêciu do Kliniki lub nastêpnego dnia, przed podaniem leków. Do badañ pobierano 8 ml krwi z nak³ucia
¿y³y ³okciowej do probówek separacyjnych nie zawieraj¹cych antykoagulanta. Krew odwirowywano, a surowicê przechowywano w temperaturze -20° C do czasu zgromadzenia odpowiedniej liczby próbek poddanych póniejszej ocenie.
W opracowaniu wyników badañ wykorzystano nastêpuj¹ce metody statystyczne: estymacjê redniej arytmetycznej i odchylenia standardowego dla redniej, analizê korelacji Spearmana, test U Manna-Whitneya.
WYNIKI
W ca³ej grupie chorych na AN IL-1β w surowicy by³o
istotnie statystycznie wy¿sze ni¿ u chorych z AA, podczas gdy stê¿enie IL-6 i IL-8 w obu grupach nie ró¿ni³o
siê statystycznie znamiennie. Wykazano istotn¹ statystycznie ró¿nicê miêdzy stê¿eniami IL-6 w surowicy chorych z
postaciami lekkimi AA i AN (p=0,015). Nie wykazano
istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy rednimi stê¿eniami tej interleukiny w grupach chorych z postaciami
umiarkowan¹ i ciê¿k¹ AA i AN. Stê¿enia IL-1β i IL-8
w surowicy chorych z postaciami lekkimi, umiarkowanymi i ciê¿kimi AA i AN nie ró¿ni³y siê statystycznie istotnie
(tab. II).
Wród chorych z AA rednie stê¿enie IL-6 by³o istotnie
statystycznie wy¿sze w grupie chorych z postaci¹ lekk¹ ni¿
u chorych z postaci¹ umiarkowan¹ (p=0,0143) i ciê¿k¹ choroby (p=0,0076), ale nie ró¿ni³o siê istotnie statystycznie
w grupie chorych z AA umiarkowan¹ i ciê¿k¹ (tab. III).
U chorych na AN rednie stê¿enie IL-6 w surowicy
by³o istotnie statystycznie ni¿sze w grupie chorych z postaci¹ lekk¹ ni¿ w grupie chorych z postaci¹ ciê¿k¹
(p=0,0201), ale nie ró¿ni³o siê istotnie statystycznie w grupie chorych z AN umiarkowan¹ i ciê¿k¹ oraz umiarkowan¹ i lekk¹. rednie stê¿enie IL-8 w surowicy by³o istotnie statystycznie ni¿sze w grupie chorych z AN umiarkowan¹ ni¿ w grupie chorych z AN lekk¹ (p=0,0203) i ciê¿k¹
(p=0,0302), ale ró¿ni³o siê statystycznie nieznamiennie
w grupie chorych z AN lekk¹ i ciê¿k¹ (tab. III).

W grupie w pacjentów z AA wykazano istotne statystycznie dodatnie korelacje miêdzy stê¿eniami IL-6 i IL-8
(r=0,41; p=0,014), miêdzy stê¿eniami IL-1β a IL-8 (r=0,34;
p=0,041) oraz miêdzy stê¿eniami IL-1β a IL-8 w grupie
pacjentów z AN (r=0,33; p=0,011). Nie by³o korelacji miêdzy IL-8 a IL-6 u chorych na AN i miêdzy IL-6 a IL-1β u
chorych na AA i AN (tab. IV).
Tabela IV. Korelacje miêdzy badanymi interleukinami w astmie
atopowej i astmie nieatopowej
Korelacja

AA

AN

IL-8/ IL-1b

r=0,341982
p=0,041202

r=0,334527
p=0,010978

IL-8/ IL-6

r=0,405663
p=0,014102

r=0,056166
NS

IL-6 I/L-1b

r=0,214382
NS

r=0,012545
NS

DYSKUSJA
Interleukiny, których stê¿enia oznaczano w surowicy
krwi chorych z zaostrzeniem astmy, nale¿¹ do grupy cytokin prozapalnych (IL-1, IL-6) i chemotaktycznych
(IL-8). Z wczeniejszych badañ wynika, ¿e w okresie zaostrzenia astmy oskrzelowej spostrzegano podwy¿szone
stê¿enia IL-8. Zhang i wsp. obserwowali istotny statystycznie wzrost stê¿enia IL-8 w surowicy krwi i w indukowanej plwocinie u pacjentów z zaostrzeniem astmy
oskrzelowej w porównaniu z grup¹ pacjentów ze stabiln¹ astm¹ i grup¹ kontroln¹ osób zdrowych [9]. Podobne
wyniki uzyskali w surowicy krwi Tang i wsp. [10].
Jednak¿e, w prowadzonych przez nich badaniach, stê¿enia IL-8 u chorych w okresie zaostrzenia astmy, nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie od stê¿eñ stwierdzonych
w grupie pacjentów w okresie remisji choroby.
W badaniach w³asnych wród chorych na AA rednie stê¿enia IL-8 by³y statystycznie znamiennie wy¿sze
w grupie chorych z postaci¹ ³agodn¹ i ciê¿k¹ ni¿ u chorych z postaci¹ umiarkowan¹ choroby, a spostrzegane
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wy¿sze stê¿enia IL-8 w AA ³agodnej ni¿ ciê¿kiej okaza³y
siê statystycznie nieznamienne. Podobne ró¿nice w zachowaniu siê stê¿eñ IL-8 w surowicy krwi uzyskane
u chorych z ³agodn¹, umiarkowan¹ i ciê¿k¹ AN, by³y równie¿ nieistotne statystycznie.
Jahnz-Ró¿yk i wsp. obserwowali u chorych z AA
wzrost stê¿enia IL-8 w materiale z p³ukania oskrzelowopêcherzykowego pod wp³ywem prowokacji oskrzeli swoistej (py³ki traw) i nieswoistej (histamina) [11], a Nocker
i wsp. obserwowali zale¿ny od dawki alergenu wzrost
stê¿enia IL-8 i nap³yw neutrofilów do wiat³a dróg oddechowych w grupie chorych na astmê ³agodn¹ i umiarkowan¹ oraz u nieastmatycznych alergików 4 godziny po
prowokacji alergenem. Wzrost stê¿enia IL-8 i nap³yw neutrofilów by³y wielokrotnie wiêksze u chorych na astmê ni¿
u nieastmatycznych alergików. Autorzy ci sugerowali, ¿e
poza reakcj¹ IgE-zale¿n¹ stopieñ wzrostu IL-8 i influks
neutrofilów determinuj¹ jeszcze czynniki lokalne [12].
Boznañski i Rudzka wykazali wzrost stê¿enia IL-8
w surowicy krwi u dzieci chorych na astmê oskrzelow¹
poddanych próbie wysi³kowej [13]. Z przedstawionych
wy¿ej badañ wynika, ¿e do wzrostu stê¿enia IL-8 w materiale z dróg oddechowych lub krwi, dochodzi prawdopodobnie pod wp³ywem ró¿nych czynników, w tym czynników swoistych  takich jak alergeny i nieswoistych 
takich jak wysi³ek i histamina.
Nie mo¿na wiêc wykluczyæ, ¿e w naszych badaniach
w grupie chorych na AA i AN, na stê¿enia IL-8 w surowicy krwi mog³y wywieraæ wp³yw czynniki lokalne [12],
swoiste [11,12] i nieswoiste [13]. To jednak nie wydaje siê
zadowalaj¹co t³umaczyæ, dlaczego najwy¿sze stê¿enia IL-8
spostrzegano w lekkiej postaci AA i AN, choæ w tej drugiej nieistotne statystycznie, jak wynika z naszych badañ.
Z badañ wykonanych przez Shute i wsp. [14] wynika, ¿e w surowicy krwi i tkance p³ucnej stê¿enia IL-8
w postaci wolnej wykryto tylko u pacjentów z ciê¿k¹ AA,
a jednoczenie okaza³y siê one prawie niewykrywalne
u chorych z postaci¹ ³agodn¹ choroby i u osób zdrowych,
sugeruj¹c, ¿e IL-8 jest markerem ciê¿koci astmy. Z ciê¿koci¹ astmy kojarzy³y siê równie¿ zwiêkszone poziomy
kompleksów IL-8 z IgA i IgG wykrywane we wszystkich
próbkach krwi i tkanek oskrzeli. Wyniki tych badañ mog³yby wskazywaæ, jak s¹dz¹ autorzy, na nadmiern¹ regulacjê produkcji IL-8 i indukcjê wi¹zania IL-8 z IgA w zapalnej luzówce, podkrelaj¹c prozapalny charakter tych
kompleksów w tkance p³ucnej [14].
W przeciwieñstwie do wy¿ej cytowanych autorów,
wyniki naszych badañ wykaza³y, ¿e IL-8 by³a wykrywalna zarówno w AA, jak i AN, i to niezale¿nie od stadium
zaawansowania choroby. Jak siê zatem wydaje, przydatnoæ IL-8 jako markera ciê¿koci astmy staje siê raczej
w¹tpliwa, zw³aszcza w sytuacji, kiedy producent testu
diagnostycznego do oznaczania stê¿enia IL-8 ustali³ (firma Bender MedSystems), ¿e poziomy IL-8 w 190 ludz-

kich surowicach pochodz¹cych od kobiet i mê¿czyzn mieci³y siê w granicach od 0 do 30 100 pg/ml, przy redniej
859 pg/ml i odchyleniu standardowym 3 236 pg/ml. U
wszystkich badanych chorych na astmê, niezale¿nie od
postaci i ciê¿koci choroby, poziomy IL-8 mieci³y wyranie poni¿ej wartoci redniej, podanej przez producenta. Na tej podstawie trudno jest przypisywaæ IL-8 rolê
markera ciê¿koci astmy i aktywnoci choroby przynajmniej, jeli chodzi o oznaczanie jej stê¿enia w surowicy
krwi.
Inoue i wsp. [15] wykazali, ¿e przewlek³e wziewanie
glikokortykosteroidów wp³ywa na profil komórkowy i poziom cytokin w indukowanej plwocinie pochodz¹cej od
pacjentów astmatycznych. Wp³yw propionianu flutikazonu na produkcjê IL-8 przez monocyty pochodz¹ce od
pacjentów z umiarkowan¹ i ciê¿k¹ astm¹ badali in vitro
Gangemi i wsp. [16]. Autorzy ci wykazali czêciowe hamowanie IL-8 uznaj¹c, ¿e kliniczna poprawa astmy
mo¿e zale¿eæ, przynajmniej czêciowo, od zdolnoci flutikazonu do modulowania produkcji cytokin przez monocyty. Kim i Lee wykazali, ¿e deksametazon te¿ mo¿e
hamowaæ produkcjê IL-8 i w ten sposób mo¿e modulowaæ reakcjê zapaln¹ oskrzelików, indukowan¹ przez RSV
i zaostrzenie astmy [17].
John i wsp. wykazali, ¿e komórki miêni g³adkich
dróg oddechowych dysponuj¹ potencja³em syntetycznym
i sekrecyjnym, który wyra¿a siê najpierw uwalnianiem IL-8,
a potem rekrutacj¹ i aktywacj¹ neutrofilów w drogach oddechowych. Uwalnianie IL-8 mo¿e byæ hamowane przez
cytokiny wywodz¹ce siê z Th-2 i glikokortykosteroidy [4].
Pacjenci uczestnicz¹cy w naszych badaniach byli
poddawani terapii przed przyjêciem do szpitala stosownie do stopnia ciê¿koci i zaostrzenia choroby i prawdopodobnie w wiêkszoci, mo¿e z wyj¹tkiem postaci ³agodnej choroby, korzystali równie¿ z wziewnych glikokortykosteroidów. Stê¿enia IL-8 uzyskane u pacjentów z umiarkowan¹ i ciê¿k¹ AA ró¿ni³y siê istotnie statystycznie i by³y znamiennie wy¿sze w AA ciê¿kiej ni¿ umiarkowanej.
Podobne wyniki uzyskano w AN, chocia¿ ró¿nice by³y
tu nieistotne statystycznie. Wy¿sze stê¿enia IL-8 w obu
postaciach astmy ³agodnej, w porównaniu z umiarkowan¹ i ciê¿k¹, mog³y byæ konsekwencj¹ zbyt ostro¿nej kwalifikacji tych chorych do grupy ³agodnej astmy z powodu
wzglêdnie dobrej sprawnoci wentylacyjnej p³uc w chwili
badania. Jednak nie mo¿na wykluczyæ, ¿e przyczyn¹
mniejszego stê¿enia IL-8 u pacjentów z astm¹ umiarkowan¹ i ciê¿k¹ ni¿ u pacjentów z astm¹ ³agodn¹ by³o
zmniejszone uwalnianie IL-8, hamowane ju¿ przez leczenie kortykosteroidami, które u pacjentów z astm¹ lekk¹
jeszcze nie by³o wdra¿ane. W tym kontekcie wyniki naszych badañ, ani nie potwierdzaj¹, ani nie wykluczaj¹
mo¿liwej roli IL-8 jako markera ciê¿koci astmy.
Warto tu wspomnieæ, ¿e Mazarella i wsp. [18] wykazali siln¹ prozapaln¹ aktywnoæ makrofagów pêcherzy-
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kowych równie¿ u pacjentów z astm¹ ³agodn¹ i pokazali
zasadnicze sk³adowe produkcji IL-8 przez te komórki.
Ponadto stwierdzili, ¿e IL-1 i TNF-α mog¹ regulowaæ
zdolnoæ aktywowanych ludzkich makrofagów pêcherzykowych do produkcji IL-8 wed³ug poziomów tego bia³ka
i mRNA (informacyjny kwas rybonukleinowy). Ich badania pokaza³y, ¿e podczas pierwszych 12 h stymulacji
przez LPS (lipopolisacharyd) makrofagi uwalnia³y pewne
iloci IL-8 razem z IL-1 i TNF-α. Okaza³o siê jednoczenie, ¿e te dwie ostatnie cytokiny wykazuj¹ potencjaln¹
zdolnoæ wp³ywania na modulacjê sprzê¿enia zwrotnego
w s¹siednich lub tych samych makrofagach, kiedy wi¹¿¹
siê z odpowiednimi receptorami na tych komórkach (IL-1R
i TNF-αR), prowadz¹c do zwiêkszenia sekrecji IL-8 a¿
do 20 h inkubacji [18].
John i wsp. wykazali, ¿e IL-1β silnie indukowa³a
uwalnianie IL-8, a ³¹cznie z TNF-α powodowa³a synergistyczny wzrost uwalniania IL-8 [4]. Wzrost uwalniania IL-8 przez monocyty/makrofagi tkankowe [18], komórki nab³onka i miêni g³adkich oskrzeli w g³ównej
mierze zale¿y od aktywacji tych komórek przez IL-1β
i TNF-α [4]. Wyniki badañ w³asnych potwierdza³yby to
spostrze¿enie, poniewa¿ rzeczywicie wykazano istotn¹
statystycznie dodatni¹ korelacjê pomiêdzy IL-8 i IL-1β,
zarówno u chorych z AA, jak i u chorych z AN. Uzyskane wyniki mog¹ zatem wiadczyæ o wzajemnym oddzia³ywaniu tych cytokin na patomechanizm AA i AN, ale
tylko u chorych na AA w drodze aktywacji i gromadzenia siê eozynofilów w uk³adzie oddechowym. By³oby to
zgodne z wynikami badañ Shute i wsp. [14], którzy wykazali dodatni¹ korelacjê miêdzy poziomami IL-8 i eozynofilowego bia³ka kationowego (ECP) i sugerowali, ¿e
IL-8 kojarzy siê z aktywacj¹ eozynofila. Z badañ Konno
i wsp. wynika, ¿e w plwocinie chorych na astmê objawow¹
obserwowano znamiennie wy¿sze stê¿enia ró¿nych cytokin zapalnych, w tym równie¿ IL-1β, IL-6, IL-8 i ECP, ni¿
u bezobjawowych chorych na astmê [19].
Zwiêkszone stê¿enie IL-1β spostrzegane w naszych
badaniach w grupie chorych z astm¹ ³agodn¹ mo¿e byæ
okolicznoci¹ t³umacz¹c¹ wysokie stê¿enie IL-8 w tej
samej grupie, skoro warunkiem uwalniania IL-8 jest aktywacja monocytów/makrofagów tkankowych, komórek
nab³onka i miêni g³adkich oskrzeli w³anie przez IL-1β.
Natomiast niskie stê¿enie IL-1β w surowicy mo¿e zale¿eæ od jej uwalniania z makrofagów nie do krwi, ale do
tkanki p³ucnej, a tak¿e od przewlek³ego stosowania glikokortykosteroidów. Za tak¹ mo¿liwoci¹ przemawia spostrzegana w naszych badaniach pewna regularnoæ uzyskanych wyników, która wyra¿a siê tymi samymi
tendencjami zachowania siê stê¿eñ IL-1β, IL-6 i IL-8
wród chorych na AA i AN.
Po ekspozycji na alergen eozynofile uwalniaj¹ g³ówne bia³ko zasadowe (MBP) odpowiedzialne za niszczenie nab³onka dróg oddechowych i uwalnianie produktów
degradacji kolagenu, aktywuj¹cych makrofagi produkuj¹-
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ce IL-1β [20]. Z badañ wynika, ¿e IL-1β zmniejsza reaktywnoæ ludzkich komórek miêni g³adkich dróg oddechowych na β-agonistów in vivo i in vitro [21], a ten wp³yw
obserwowano jeszcze szereg godzin po ekspozycji.
Gomes i wsp. wykazali, ¿e w astmie aktywacja fibroblasta i reakcja w³óknienia podnab³onkowego (remodeling) zale¿¹ g³ównie od IL-1β, TGF-β i bFGF, wywodz¹cych siê z eozynofila. Dochodzi tu do interakcji eozynofil-fibroblast, poniewa¿ wykazano, ¿e wspólna hodowla
eozynofilów i fibroblastów indukowa³a ponad 60-krotny
wzrost sekrecji IL-6 z fibroblasta. Natomiast neutralizacja IL-1β hamowa³a reakcje, w których uwalnia³a siê IL-6
o 60% [22].
Rola IL-6 w patomechanizmie astmy oskrzelowej jest
doæ niejasna. Janz-Ró¿yk i wsp. wykazali wy¿sze stê¿enie IL-6 w surowicy i materiale z p³ukania oskrzelowopêcherzykowego (BAL) u pacjentów z AA i AN, w porównaniu z osobami zdrowymi [23]. Nie wykazano natomiast wp³ywu prowokacji wziewnej oskrzeli histamin¹
i alergenami traw na stê¿enie IL-6 w BAL u pacjentów
z AA [24]. Wong i wsp. zaobserwowali wyranie wy¿sze
stê¿enie IL-6 u pacjentów z AA (11,86 pg/ml) ni¿ u osób
zdrowych (0,61 pg/ml), a ró¿nice miêdzy tymi wartociami pozostawa³y na granicy istotnoci statystycznej
(p=0,053) [25]. Wyniki naszych badañ wykaza³y wy¿sze,
ale równie¿ nieistotne statystycznie, stê¿enie IL-6 w grupie pacjentów z AA ni¿ w grupie pacjentów z AN. Natomiast u pacjentów z lekk¹ postaci¹ AA stê¿enie IL-6 w surowicy by³o statystycznie znamiennie wy¿sze ni¿ u pacjentów z lekk¹ postaci¹ AN. Statystycznie istotne ró¿nice stê¿eñ IL-6 wystêpowa³y równie¿ w grupie AA miêdzy postaci¹ lekk¹ a umiarkowan¹ i ciê¿k¹, ale nie miêdzy postaci¹ umiarkowan¹ i ciê¿k¹ tej choroby. W przeciwieñstwie do AA, w AN stê¿enie IL-6 w surowicy by³o
statystycznie istotnie wy¿sze w postaci ciê¿kiej ni¿ w postaci lekkiej choroby. Uzyskane wyniki mog¹ sugerowaæ,
¿e w postaci lekkiej AA pacjenci jeszcze nie przyjmowali glikokortykosteroidów, t³umi¹cych stê¿enia IL-6, podczas gdy pacjenci pozosta³ych grup AA i AN prawdopodobnie pozostawali ju¿ pod ich wp³ywem. Wy¿sze stê¿enie IL-6 w surowicy krwi chorych z AA lekk¹ mo¿e równie¿ wiadczyæ o udziale IL-6 we wczesnym okresie rozwoju choroby.
Zdolnoæ IL-6 do stymulacji komórek T i B oraz
udzia³ komórki pomocniczej Th2 w rozwoju zapalenia sugerowa³yby, ¿e IL-6 gra rolê w powstawaniu i/lub utrwalaniu zapalenia astmatycznego. IL-6 jest silnym mitogenem miêni g³adkich dróg oddechowych, st¹d mo¿liwy jest
jej udzia³ w remodelingu. Okaza³o siê jednak, ¿e IL-6 wykazuje równie¿ dzia³anie przeciwzapalne i cytoprotekcyjne. To rodzi przypuszczenie, ¿e IL-6 mo¿e byæ uznawana
za g³ówny sygna³ alarmowy, porz¹dkuj¹cy reakcje ochronne, s³u¿¹ce zmniejszeniu zapalenia i uszkodzenia tkanki
[26]. Dlatego byæ mo¿e, wród naszych pacjentów z ³agodn¹ postaci¹ choroby wystêpowa³y zwiêkszone stê¿e-
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nia IL-6, jako wyraz dzia³añ przeciwzapalnych i cytoprotekcyjnych tej cytokiny.
Ammit i wsp. wykazali, ¿e sekrecjê IL-6 i RANTES
(regulated on activation, normal T cells expressed and
secreted) z komórek miêni g³adkich dróg oddechowych
stymuluje TNF-α. TNF-α zwiêksza³ indukcjê sekrecji IL-6
z miêni g³adkich dróg oddechowych wystêpuj¹c¹ pod
wp³ywem β-agonistów. Te dane wyjaniaj¹ transkrypcyjny mechanizm sekrecji IL-6 z komórek miêni g³adkich
dróg oddechowych. [27]. Wspomniani wy¿ej autorzy
stwierdzili, ¿e sekrecja IL-6 by³a tylko czêciowo hamowana przez deksametazon [27], natomiast McKay i wsp.
ustalili, ¿euwalnianie IL-6 ujawnione przez TNF-α by³o
znamiennie hamowane przez deksametazon [28].
Kuschner i wsp. demonstrowali statystycznie znamiennie wiêksze stê¿enia neutrofilów, makrofagów,
IL-1β, IL-6, IL-8 w BAL u palaczy w porównaniu z niepalaczami [29]. Rusznak i wsp. wykazali, ¿e inkubacja
hodowli ludzkich komórek nab³onka oskrzelowego z alergenem roztoczy kurzu domowego Der p znamiennie
zwiêksza³a uwalnianie IL-8, IL-1β i sICAM. Ponadto
okaza³o siê, ¿e krótkotrwa³a ekspozycja na dym papierosowy zwiêksza uwalnianie mediatorów zapalenia indukowanych przez alergeny roztoczy kurzu domowego z hodowli ludzkich komórek nab³onka oskrzelowego. Zmniejszenie iloci mediatorów zapalenia obserwowane przy
d³u¿szej ekspozycji wi¹zano z oksydacyjnym wp³ywem
dymu papierosowego na zmiany struktur cz¹stek cytokin. W roztworach eksponowanych na dym papierosowy
autorzy obserwowali dramatyczne zmniejszenie wykrywalnych iloci IL-8, IL-1β i sICAM zale¿ne od czasu ekspozycji. Obserwacje te sugeruj¹, ¿e pierwotny wp³yw d³ugoterminowej ekspozycji na dym papierosowy polega na
uszkodzeniu komórki, a nie na apoptozie. To uszkodzenie
komórki mo¿e byæ czêciowo odpowiedzialne za zmniejszone uwalnianie IL-8, IL-1β i sICAM-1 [30].
Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e wy¿sze ni¿ w innych grupach stê¿enia IL-8, IL-1β i IL-6 w grupie AA ³agodnej

nale¿y wi¹zaæ, podobnie jak w badaniach Kuschner i wsp.
[29] z paleniem tytoniu, poniewa¿ 6/9 pacjentów tej grupy, a wiec najwiêcej sporód wszystkich badanych, by³o
palaczami tytoniu (tab. I). Na wartoci IL-8, IL-1β w grupach umiarkowanej i ciê¿kiej AA i AN mog³o wp³ywaæ
uszkodzenie komórek, pod wp³ywem ró¿nych czynników
oksydacyjnych odpowiedzialnych za zmniejszone uwalnianie badanych interleukin, podobnie jak to spostrzegali Rusznak i wsp. [30].
Wyniki naszych badañ sugeruj¹, ¿e stê¿enia badanych
interleukin wykazuj¹ tendencjê wzrostow¹ w obu postaciach astmy ciê¿kiej w stosunku do astmy umiarkowanej. Stê¿enia IL-1β w poszczególnych grupach AA i AN
ró¿ni³y siê nieznamiennie statystycznie, co mo¿e sugerowaæ, ¿e nie zale¿¹ one od ciê¿koci choroby. Stê¿enie
IL-6 w AN wykazywa³o wyran¹ tendencjê wzrostow¹
zale¿n¹ od ciê¿koci choroby, choæ ta zale¿noæ by³a istotna statystycznie tylko miêdzy AN lekk¹ i ciê¿k¹. Nie jest
do koñca jasne, dlaczego stê¿enie IL-6 okaza³o siê znamiennie statystycznie wy¿sze w AA lekkiej ni¿ w umiarkowanej i ciê¿kiej, jakkolwiek nie wyklucza siê, ¿e na te
ró¿nice mog³y mieæ wp³yw takie czynniki jak: palenie papierosów, niestosowanie dotychczas glikokortykosteroidów, mechanizm przeciwzapalny przypisywany IL-6 i jeszcze nieuszkodzone komórki produkuj¹ce tê interleukinê.
Zwiêkszone stê¿enie IL-8 w AA lekkiej, choæ ró¿ni³o siê
statystycznie nieznamiennie w porównaniu do umiarkowanej i ciê¿kiej postaci AA, wydaje siê pozostawaæ
w zwi¹zku z IL-6, poniewa¿ wykazano istotn¹ statystycznie dodatni¹ korelacjê miêdzy tymi interleukinami, podobnie jak miêdzy IL-1β, cytokin¹ prozapaln¹ pierwszej fali
a IL-8, cytokin¹ chemotaktyczn¹ drugiej fali w procesie
zapalenia [1].
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