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Eozynofile, podobnie jak neutrofile i bazofile, są
komórkami wywodzącymi się ze szpiku kostnego.
Różniąsię one od innych granulocytów cechami mor-
fo l o gi c zny mi, zaw arto ś ctą ziarni s to ś c i, wytw arz any -

mi produktami i udziałem w określonych procesach.
Ichnazwawynika z obecności w cytoplazmie kwaso-
chłonnych ziamistości wykazuj ących powinowactwo
do kwaśnychbarwników anilinowych, w tym do ęo7ry-

ny. Eozynofi lia, charaktery rująca się zwięks zonym
wytwarzaniem tych komórek, zwiększeniem ich licz-
by we krwi i nagromadzeniem w tkankach, charakte-

rystycznajest dla tnwazjt robaczych, alergii, niektó-
rych chorób nowotworowych i innych, często o bliżej
nieokreślonej etiologii (53,42), Coraz więcej danych
wskazuje Ra to, tż eozynoftle ogrywająrolę nie tylko
w stanach patologicznych,Iecz równiez w odpowie-
dzi immunologicznej u ludzi t zwierząt (53).

Fizjologtcznie we krwi krążącej występuje niewiel-
kaliczbatych komórek gdyż stanowią one 1-3% leu-
kocytów. Znacznie, bo nawet kilkusetkrotnie więcej
niżwę krwi, jest ich w tkankach, zwłaszczaw blaszce
właściwej błon śluzowych przewodu pokarmowego,
dróg oddechowych i dolnych odcinków układu mo-
czowo-płciowego (53, 42). Eozynof,rle rożntą się od
innych granulocytów długościążycia i w przeciwień-
stwie do neutrofilów, przeżywających kilka godzin, w
tkankach, przy odpowiedniej zawartości cytokin w
lokalnym mikrośrodowisku, mogą przeżyw ac nawet
kilka tygodni.

*) Referat wygłoszony 1 grudnia 1999 r w Warszawie na konferencji nauko-

wej nt. Granulocyty i mastocyty w reakcjach obronnych ssaków na inwazje pa-

sożylntcze, zorganizowanej przez Sekcję Parazytologii PTNĘ Instyfut Parazy-

tologii im W Stefańskiego PAN i Katedrę Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
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Gechy mo]fo!ogiDzne i plodukty eozynofilów

Ch arakterystyc znymi c echami morfolo gic znymi
eozynofilów są dwupłatowe jądro i wspomniane wcze-
śniej charakterystycznie barwiące się ziarna w cyto-
plazmte. Ziama te złvykło s ię dzielić na pierwotn ę or az,

znacznie liczniejsze, wtórne, zwane również swoisty-
mi (13). Poza tym w cytoplazmie znajdują się drobne
ziamistości zawterające arylosulfatazę i inne enzymy
otaz ctałka lipidowe, które prawdopodobnie są miej-
scem gdzie jest gromadzony i podlega przemianom
kwas arachidonowy (5 4) . Liczb a ziar en zależy o d sta-

nu czynnościowego komórek. W pobudzonych eozy-
nofilach ilośc ziaren ulega zmniej szeniu, a w ich miej-
sce pojawiają się odpowiadające im kształtem i wiel-
kościąwakuole, przez co komórki stają się lżejsze i
zmntejsza się ich gęstość (12). W przebiegu tnwazjt
robakow lub podczas ataków astmy lekkie eozynofile
mo gąznacznie przewa żać nad typ owymi ( 1 8 ). L ekki e

eozynofile wykazują cechy świadczące o ich aktyłva-
cji - zwiększonajest ekspresja receptorów powierzch-
niowych, ma miejsce pobudzenie metabolizmu tleno-
wego (40), zwiększone jest wytwarzanię mediatorów
i wzrasta aktywność cytotoksyczna (6). Charaktery-
styczne oechy budowy eozynofilów przedstawiono na

ryc. 1.

Ziarnistości swoiste zawierająlizosomalne hydro-
Iazy or az charakterys Ę czne dla e o zyno fil ów, b i ałka ka-
tionowe ( 1 2 ). Kryst aliczna częśó r dzenna ziarni sto ści
zawlęra głównie białko zasadowe (MPB - major ba-
sic protein) o masie cząsteczkowej 14 000 daltonów, a

ich macierz btaŁko kationowe eozynofilów (ECP -
eosinophil cationic protein) o masie 18 000-21 000
daltonów, neurotoksynę eozynofilową (EDN - eosi-
nophil-derived neurotoxin) o masie 18 600 daltonów i
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Ryc, 1. Budowa eozynofila
Objaśnienia skr-ótów: MBP - główne białko zasadowe, ECP
białko kationowe eozynofilów, EDN - neurotoksyna eozynofilo-
rva, EPO - peroksydaza eozynofilów, PAF - czynnik aktywujący
płytki krwi, LT - leukotrien, GM-CSF - czynrrik stymulujący
tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, VLA-4 antygen

bardzo póżny 4

peroksydazę eozynofilową (EPO - eosinophil peroxi-
dase), zŁożonąz dwóch polipeptydowych podj edno-
stek o masach cząsteczkowych 15 000 i 55 000 dalto-
nów (53), Bogate w argininę białko zasadowe nie ma
akłwno ś ci ęnzymaqr cznej, j est toksyczne nie §lko dl a

pasożytniczych robaków i komórek nowotworowych
(4), ale również dla komórek prawidłowych (17). Biał-
ko kationow ę pozawłaściwościami helmintotoksycz-
nymi działa bakteriobojczo tjest w stanie uszkadzać
komórki gospodarza (30). Zarówno białko kationowe
j ak, wykazuj ąca p ewnąz nim homo 1o gi ę, neurotoksy-
na eo zyno filowa, maj ą akĘwno ŚĆ ryb onuklea z, ta dru-
gaznacznlę. bo nawet 50-100 razy, większą(17). Neu-
iotoksyna jest toksyczlla w stosunku do niektórych
p as ożytów. P eroksyda za eozynoftlów ma inne właś ci-
wości od mieloperoksydazy neutrofilóu, i monocytów
(38). W obecności nadtienku wodoru i jonów halid-
ków, przede wszystkim jonów bromu trzadztej chloru
(52), katalizuje powstanie kwasu podbromawego lub
p o dchlorawe go, us zkad zaj ący ch rob aki i pierwotni a-
ki p as o żytn icze, b akterie, komórki nowotworo\^/e, ale
też prawtdłowe komórki gospodarz a (2Ą.

Białkiem o nie poznanych jeszcze funkcjach, jest
białko o aktywności lizofosfolipazy, o m.cz. 17 000
daltonów (5 4), odnaj dylvane w ziamach p ierwotnych
( 1 3) lub związane z bŁonąkomórkową eozynofilów.
Po uwolnieniu z obumierających komórek tworzy ono
Wyształy Charcot-Leydena, obecne w, tkankach oraz
plwocinie i w kale osobników z zapaleniami o podło-
żl alergicznym (53). Aktywowane eozynoltle ponad-
to syntetyzuj ą i uwalniaj ą aktywne mediatory powsta-
jące w wyniku pobudzenia ptzemtan lipidów. Jest to
przede wszystkim czynnik aktywujący płytki krwi
(PAF - platelet activating factor) (29) oraz eikozano-

idy, wśród których najwięcej jest leukotrienu C., wy-
tw arzanę w pro c e si e lip o oksy genacj i kwasu arachido -

nowego (53). Czynnik aktywujący płytki krwi oraz
l eukotrien C, p ow o duj ą zwi ęks zenie przepus zczalno -

ś c i ś c i a n nacŻy ń krwi o no ś ny ch i działaj ąkur cząc o na

dyny hamują uwalnianie histaminy z komórek tucz-
nych (57).

W ostatnim czasie vliędza odnośnie do wytwarza-
nych i gromadzonych
substancji, zmieniła s
że komórki te zdolne

PozaĘmw eozynofilach moze zachodzić synteza in-
terleukin 6, 8, 10, 12, 16 oraz TGF B (transforming
growth factorO (15)

Oznacza to nowe spojrzenie na rolę tych komórek

komórki kwasochłonne mogą stanowić łatwy do mo-
bil mediatorów zapal
on nlazycwprocesac
nych wynika ponadto zfaktu, iż w pewnych okolicz-
no ści ach wytw ar za1 ąIL - 4 i eksp onuj ą na p owierzchni
antygeny zgodności tkankowej klasy II (MHC II -
major histocompatibility complex II). dzięki czemv
mo gą prezentować antygeny limfocytom T (27 ). Z dru-

scowe wzmaganle procesrr zapalnego, co moze pro-
wadztć do skuteczniejszej eliminacji robaków paso-
ży tniczy ch lub p o gł ęb i eni a re akcj i aler gic znej o skrz e -

li w przebiegu astmy. Jest także prawdopodobne, iz
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e o zyno fll ow a IL - 4, p oprzez p obudzę -
nie limfocytów Th2, bierzeudziałw
ukierunkowaniu humoralnej odpo-
wiedzi immunologtcznej (43), aIL-
10 i L-12 mogą uczestniczyć w su-
presji i aktywacji komórek T (32).
WpĘrv pochodzącego z eozynofi lów
TGF-B na fibroblasty może mieć
istotne znaczenle w procesie gojenia
się ran lub chorobach tkanki łącznej
np. w twardzinie (scleroderma) @9).

Receptoty powielzohniowe

Eozynofile wykazuj ą obecność re-
ceptorów błonowych dla fragmentu
Fc immunoglobulin: IgG głównie
receptor Fc7RII (CD32) o niskim po-
winowactwie (22),IgE receptor o
niskim powinowactwie, którego bu-
dowa nie została jeszcze dokładnie
poznana(20) i IgA, wiązący się głów-
nie z IgA sekrecyjnymi (1); oraz d|a
niektórych składników dopełniacza -
Clq (21), C3blc4b (7) i C5a, dzięki
czemu mogą uczestntczyć w reak-
cj ach cytotoksyczności komórkowej
za\eżnej o d prze c iw ciał, pr zyle gając
do pasożytów opłaszczonych prze-
ciwciałami zwłaszczaklasy IgE (5 3).
Na powierzchni eozynofilów myszy
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brak jest receptorów wiążących IgE (8), komórki te
ule gaj ą aktyw acji poprzez receptory dla I gG-F ryRIIB 2
i Fc7RIII.

Ponadto w błonie cytoplazmaĘcznej eozynofilów
znaj duj ąs ię rec eptory dla tr zęch cytokin kluczowych
dlaproliferacji i aktywacji tych komórek: dla interleu-
kiny 3, interleukiny 5 i dla czynnIka stymulującego
tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (I5,42,
53) oraz dla czynników chemotaktycznych: czynnlka
aktywującego płytki krwi i leukotrienu BlĄz).Czyn-
niki te, wiąząc się z komórkami prowadzą do ich de-
granulacj i i aktyrłuj ą p owstawani e ani onoro dnik a p o -
nadtlenkowęgo oraz innych wolnych rodników tleno-
!\rych.

Miglacja
Wyłvędrowywani e eo zyno filów z naczyń do tkanek

odbyr,va się nieco tnaczej niż w przypadku pozosta-
Ęch leukocytów. Proces ten przedstawiono na ryc.2.
Etap przylegania granulocytów do śródbłonk a naczy -

nia włosowatego wynika ze związania ligandów ko-
mórki z tr zema s e l e ktyn ami b ł ony cy toplazmaty czne j
komórki śródbłonka. Toczenie się eozynofilów po
śródbłonku zależy przede wszystkim od selektyny Ę
p o dczas gdy w pr zyp adku neutro fi lów najw ażniejsza
jest selektyna E (5 1).

P o zadztałaniu czynników chemo takty czny ch do-
chodzi do trwałego przylegania eozynofilów do śród-
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Ryc. 2. Wyrvędrorvylvania eozynofilórł,z naczyń krwionośnl,ch i ich akt_,vwacja

Objaśnienia skrótów: VLA-.I antygen bardzo późny 4, ]CAM-1 cząsteczka adhezji
międzykomórkowej 1, VCAM-1 cząsteczka adhezji komórkowej naczyń l, GM-CSF

cz;rnnik s§rnulujapy tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, MBP - główne biał-
ko zasadowe, ECP białko kationowe eozynofilów. EDN neurotoksyna eozynofilowa

błonka naczyniowego poprze z cząstkt adhezyjne z ro-
dziny inte gryn. Obej muj ą one inte gryn ę B -2 z ro dziny
CD 1 8 oraz tnterynę B- 1 , czy|t antygen bardzo poź-
ny-4 (VLA -4 - very late antigen 4). Integryn a B-ż re-
aguje z cząsteczką adhezji międzykomórkowej- 1

(ICAM-1 - intercellular adhesion molecule-1) na ko-
mórkach środbłonka, podczas gdy integryna B-1, re-
aguje z cząsteczką adhezji komórkowej naczyń-I
(VCAM-1 - vascular adhesion molecule-1) (42).

P r zyle ganie z a p o śre dn i c tw em adhezy ny VLA - 4 do
VCAM-I śródbłonka naczyniowego występuje jedy-
nie podczas adhezji eozynofilów i komórek jednoją-
drzastych, a nie ma miejsca w przypadku neutrofilów.
Pojawienie się ICAM-1 zależy odzadziałania media-
torów takich jak interleukina 1 i czynnlk martwicy
nowotworu alfa (TNFa - tumor necrosis factor cl), a
ekspresja VCAM-1 jest skutkiem obecności interleu-
kiny 4, Ekspresja integryn BI i B2 na eozynofilach i
ich powinowactwo do receptorów śródbłonka naczy-
niowego ujawnia się pod wpĘwem czynników che-
motaktyczny ch (42, 5 0).

Poza wymienionymi chemoatraktantami, oddziału-
jącymi również na inne leukocyty, jak leukotrien B.,
czynnik aktyłujący płytki krwi oraz interleukina 16,

ostatnio wykryto czynniki działające wybiórczo jedy-
nie na eozynofile - eotaksynę 1 i eotaksynę 2 (16).
Obecność tych białek warunkuje również fizjologtcz-
ne osiedlanie się eozynofilów w śluzówkach (42).



Mechanizmy efektotowe
i ich tegulaciaplzez cytokiny

Podczas gdy neutrofiIe przeżywają w tkankach za-
ledwie kilka godzin, eozynofile zdolne sążyć tam kil-
ka tygodni. Długość ich życia zależy od obecności
odpowiednich cytokin w lokalnym mikrośrodowisku.
Interleukina 3, GM-CSF, a zwłaszczaIL-5, zapobte-
gają bowiem apoptozie tych komórek. W badaniach
i n vi tro wykazano, że do danie wsp omnianych cytokin
do hodowli eozynofilów sprawiało, żeprzeżywĄ one
I2-I4 dni, natomiast hodowanę bęz cytokin ulegaĘ
apoptozie po 48 godzinach (45). W zwtązkuzĘm, co
już wiadomo na temat wytwarzania cytokin przezko-
mórki kwasochłonne wydaje się, że eozynofile mogą
autokrynowo re gulowa c czas swoj e go pr zeżyw anta w
tkankach.

JężeIi eozynofile docierające do ogniska zapalenta
ni e znaj dą wsp arcia prz ez p obudzając e j e interleukiny
3 t 5 oraz czynnlk stymulujący tworzenie kolonii gra-
nulocytów i makrofagów, wówczas ulegają szybko
apoptozie, natomiast gdy są aktywowane pojawia się
na nich wiele nowych receptorów dla cytokin, immu-
noglobulin i dopełniacza(I5,42).Możę dojśc do uwol-
ni eni a z ich ziamisto ś c i b iał ek kati onowych (I 7 ), zdol-
nych uszka dzać ntę tylko pasozyta, Iecz również ko-
mórki gospodarza , nvłaszczagdy jest to nabłonek dróg
oddechowych, a napĘłv eozynofilów był następstwem
choroby atopowej. Kationowe białko eozynofilów po-
woduje powstanie w błonach komórek docelowych po-
rów, przez które do ich wnętrza mogą dostawać się
inne cząstki działające toksycznie (56). Główne biaŁ
ko zasadowe wpŁywa na funkcje receptorów muskary-
nowych M2 i w ten sposób zvviększakurczliwość mię-
śni gładkich ,nasllateż degranulację komórek tucznych
i bazo fi lów (42). P obudzone j edno cze śnie komórki kwa-
sochłonne vłytwarzają czynniki, takie jak RANTES,
PAF i eotaksyny, dzińające autokrynowo i nasilające
napĘw tych komórek do ogniskazapalnego @2).

Dalsze uszkodzenia, zarówno pasożyta jak i komó-
rek gospodarza, mogąbyć skutkiem eksplozji odde-
chowej pobudzonych eozynofilów, w następstwie któ-
rej przy udzia\ę oksydazy NADPH powstają wolne
rodniki tlenowe, głównie anionponadtlenkowy (O, ) i
nadtlenek wodoru (I5) oraz kwasy halidków, tę re-ak-
cj ę katalizuj e peroksyd aza eozynofi lów. Konsekwen-
cje powstawania leukotrienów, które jako wolno re-
agĄąca substancja anafilaksji (SRSA - slow reacting
sub stance of anaphylaxi s) (3 1 ), zwiększ ająprzepusz-
czalność naczyń krwionośnych, nasilaj ą wytwarzanie
śluzu i pobudzają kurczliwość mięśniówki gładkiej
(42) mogąbyć zarówno korzystne dla organizmu jak i
niepożądane.

Wpływ eozynofi!ów na plzebieg inwazji robaków

Z faktu, że inwazjom pasożytniczych robaków to-
warzyszy zwykle eozynofilia, a komórki te zdolne są
do zabljania, wprowadzono pewnik, iz sensem istnie-
nia komórek kwasochłonnych jest ntszczęnie pasoży-

tów. W następstwie zarażetia ssaki uruchamiają bo-
wiem, kierowaną przez limfocyty Th2, od1lowiedź
immunologiczną w przebiegu której pod rvpływem
interleukiny 4 dochodzi do pobudzenia rł r lwarzania
immunoglobulin klasy E i do mastocytozy iv jelitach
oraz do proliferacji i akfiacji eozynofilow, zacho-
dzącej pod wpŁywem interleukiny 5 (14),

Obecnie stało się oczywiste, że sprawaudziŃueozy-
nofilów w zwalczaniu inwazji robaków jest kontro-
wersyjna; wprawdzie mogąone brać ldziałw tchza-
bijaniu lecz mogą byó też odpowiedzialne za uszka-
dzanie gospodarza. Wiadomo , że eozynof,rle migrują
do tkanek, w których znajdąsię pasożyĘ (39). In vitro
eozynofi le przylegają do opłaszczonych immunoglo-
bulinami larw wielu rodzajow robaków i uwalniając
zawartość swoich ziarnistości mogą je zabić (6). Nie
wiadomo jednak czy zjawisko to występuje in vivo.
Wiadomo natomiast, że eozynoftle gromadząsię i ule-
gajądegranulacji wokół larw przebywających w tkan-
kach i wiele ich jest w ogniskach ziarniniakowych
wokół obumar§ch larw (35). Na powierzchni larw
zarówno żywych jak i obumarĘch można wykazac
btałka eozynofilowe (Z),lecz nie ma pewności czy to
właśnie one spo\ń/odowały obumarcie pasożyta. Bez-
pośredni ldział eozynofilów w zabijaniu pasożytów
wykazano in vivo jedynie w przypadku nicienta On-
chocerca ]iena]is. Pośrednio związektaki ustalono na
p o dstawi e b adań ep idemiolo gtczny ch, doty czący ch
zalężności między przebiegiem inwazji a nasileniem
eozynofilii w przebiegu schistosomozy uludzi (47).

Rola interleukiny 5. Nowe możliwości wyjaśnie-
nia tego zagadnienia pojawiły się po udowodnieniu,
tż zarówno proliferacja jak i utrzymywanie się eozy-
nofilii we krwi i tkankach zależy od interleukiny 5.
Interleukin a ta char aktery nĄe się bardzo wąskim za-
kresem funkcji ipoza wpĘwem na eozynofile u my-
szy, działa na akĘwowane antygenem limfocyty B,
pobudzając je do przekształcania się w komórki wy-
twarzające IgM i IgA. Okazało się, żelmyszy potrak-
towanych przeciw ciałami monoklonalnymi przeciw-
ko interleukinie 5, po zarażeniu larwami robaków nie
tylko nie dochodziło do eozynofilii ale nie miało to
również wpŁywu na przebieg inwazjt. Jedynie podczas
p ierwotne g o zar ażenta An gi o s trongyl u s c an ton en s i s i
S trongyl oides venezue] ensi swyeliminowanie eozyno-
filów zwiększyło przeżywalność pasożytów i odbiło
się na ich rozmieszczęnlu w tkankach (26,44). Poda-
nie przeciwciał monoklonalnych przeciwko IL-5 przed
zar ażeniem l arwami zmniej szyło równi eż op orno ś ó na
powtórne zarażenie myszy pasożytem lldzi- Oncho-
cerca vo]vu]us i nicieniem pasożytującym u bydła
Onchocerca lienalis (28). Stosowany w tych badaniach
sposób wyłączaniaz odpowiedzi eozynoftlów nie był
jednak wolny odzastrzeżeń, gdyż u myszy, otrzymu-
jących obce gafunkowo przeciwciała dochodziło jed-
nocze śnie do zap o czątkowania odp owiedzi immuno -
Iogicznej i pobudzenia komórek immunologtcznie
kompetentnych,



Przebieg inwazji u myszy nie wytwarzających
IL - 5. Zup ełni e nowe możliwo ś c i b adaw czę p oj awiły
się z chwilą uzyskania szczępu myszy, uktórych za-
blokowano (znokautowano) gen, odpowiedzialny za
wytwarzanie interleukiny 5. Jak się można było spo-
dziewac, u myszy tych (IL-5- l-) przedzarażęntemro-
bakami stwierdzano nieliczne eozynofile (25), a tn-
wazjom nie towarzyszyŁa eozynofilia. Myszy te jed-
nak wykazują pewne nieprawidłowości, doty czące
komórekB-1 (CD5+) i zdolności do wytwaruantanię-
których przeciwciał (3 9). Wszechstronnie zaplanow ane
doświadcze nta z uĘ ciem różnych gatuŃów głównych
grup p a s o ż y tntczy ch rob akó w w ykazaĘ, że e ozy noft -
lia występująca w przebiegu zatażęntamożebyć za-
lezna lub niezależnaod interleukiny 5 orazto,że eozy-
nofilia zależna od interleukiny 5 ma wpływ naprze-
bieg niektórych inwazji. Komórki macierzyste szpiku
myszy z brakiem interleukiny 5 poddane działaniutej
interleukiny i interleukiny 3 oraz czynntka stymulują-
cego wzrost kolonii makrofagów i granulocytów, ule-
gają przekształcęnill do eozynofilów. Należy zazna-
czyć, że u myszy z defektem, pozbawtającym je
zdolności wytwarzania interleukiny 5 eozynof,rle są
obecne, lecz w znacznlę mniejszej ilości. W szpiku i
w błonie śluzowej jelit jest ich o 30 do 50% mniej.
Eo zyno fi le te nazyw ane s ą niezal e żnymi o d interl eu-
kiny 5. W przyjętym modelu doświadczalnym brak
interleukiny 5 nie miał wpłyvru naprzebtegzarażenia
Fascio]a hepatica, Hymenolepis diminuta i Mesoce-
stoides cońi (39'). Zarażenie metacerkarlamt Fascio]a
hepaticawywołuj e u myszy konwencj onalnych zflacz-
nąeozynofilię w jamie otrzewnej, wątrobie i we krwi
obwodowej (33). SugeĄe się, ze pasozyt sam indu-
kuje taki stanprzezwytwatzanie czynnika o działaniu
podobnym do interleukiny 5 (33) oraz, że eozynofile
wytwarzając wolne rodniki tlenowe, sąw stanie zabi-
jać młodociane postactpasożytai nasilac albo ograni-
czać uszkodzęntawywołane w wątrobie przęz migru-
j ące larwy. Wiele z ty ch przypuszczeń r ozstrzygnęły
dośił,iadcze nia z uĘctem myszy IL-5 - l -. Przebieg pier-
wotnego zarażęnta był tu taki sam jak u myszy kon-
wencjonalnych i podobnie nasilone byĘ teżuszkodze-
nia wątroby. Istotne jest,żęniewykazano,by u myszy
z defektem doszło do eozynofilii mogącej wskazywać
na to, że pasożytwytwarza czynnik o działantu inter-
leukiny 5. Z kolei zarażęnlę cysticerkoidami Hyme-
nolepis diminuta, tasiemca, dla którego żyłvicielem
ostatecznym jest szczur i człowiek, u myszy pozba-
wionych interleukiny 5 miało podobny przebieg jak u
zwterząt konwencjonalnych. Doszło do rozwoju ma-
łych, nie osiągających dojrzałości tasiemców, które
ulegĘ szybkiej eliminacji z jelit (39). Brak interleuki-
ny 5 nie miaŁ tęż wpływu na przebieg dootrzewnowe-
go zar ażenia 1 arw ami (tetratĘri d iam1) M e s o c e s t o i d e s
corti,pasożytem często uzylvanym do badania wpły-
wu eozynoftltttznaczenia interleukiny 5 w przebiegu
tnw azji p as o żytnic zy ch (I 1 ). U myszy konwencj onal-
nych zarażenie to wywofuje silną eozynof,rlię, której

przypisuje się działanielszkadzające na komórki im-
munologicznie czynne, co z kolei ma byó przyczyną
immunosupresj i. Czteromiesięczna obserwacj a zara-
żonych myszy nie wykazała jakichkolwiek zmian w
bezpłciowym rozmnażaniu się pasożyta w jamie
otrzewne1 myszy.

Brak interleukiny 5 u myszy ma natomiast wpĘłv
na przebieg tnwazjt Toxocara canis, Strongyloides ratti
t Heligmosomoides polygynls (39). Wiadomo, że u
myszy, która może byc żywicielem paratentcznym
Toxocara canisrozwój i wędrówka larw wywołuje sil-
ną eozynofi lię, czasam t tłlmaczoną wytwar zantem
przez pasożyta substancji o aktywności interleukiny
5. Zarużęnte myszy IL-5-1- nie wywołało jednak eozy-
nofilii, a produkty sekrecyjno-ekskrecyjne pasozyta nie
doprowadzały do proliferacji granulocytów kwaso-
chłonnych w hodowli komórek szpiku kostnego. Po-
dobne jak u myszy konwencjonalnych byĘ również
Iiczba i tozmlęszczente Iarw, wykazano natomiast u
nich mniejsze uszkodzęnia w płucach. Wyciągnięto
stąd wniosek, że choć pasożyt ten indukuje silnąeozy-
nofilię, nie ma to wpĘrvu na migrujące larwy leczprzy-
czynia się do nasilenia uszkodzeń tkanek żywiciela.

Inaczej przedstawiał się przebieg inwazji pasoży-
tów, dla których mysz jest naturalnym żywicielem.
Strongyloides ratti jest nicieniem słabo przystosowa-
nym do pasozytnictwa, gdyżzdolny jest do bytowania
irozmnażania się w glebie (a1). W jelitach szczurów
lub myszy pasozytująjedynie samice, dość szybko eli-
minowane przęz gospodarza. Są podstawy do przy-
pllszczei, że pasożyt słabo przystosowany do żywi-
ciela może wy zw alac j ego silniej szą reakcj ę obronną
w którą mo gą byc zaangażow ane zar ówno interleuki-
na 5 jak i eozynofile, Przypuszczenia te znalazły po-
twierdzenie w wynikachzarażenia myszy nie wytwa-
rzających interleukiny 5. Choć inwazjau tych myszy
mtała p o dob ny pr zeb te g j ak u zw ter ząt ko nwencj on al -

nych, czterokrotnie większa była u nich liczba jaj ury-
dalanych zkałęm, W jelitach myszy z defektem znacz-
nie więcej było postaci dojrzałychpasożyta o zwacz-
nie większej płodności. Różnice te występowały jedy-
nie w przypadku inwazjt pierwotnych.

Heligmosomoides polygyrusj est pasożytem myszy
wywołującym przewlekłe inwazje, którym nie towa-
rzyszą większe uszkodzenia ży,,viciela (3 4). Wcze śniej -

sze badania vnrykazały, że interleukina 5 nie ma więk-
szego wpływu naprzebteginwazji, ale w kilka godzin
po pierwotnym zarażeniu dochodzi do wzrostu ilości
mRNA dla tej interleukiny i mRNA interleukiny 9 (48).

U myszy nie wlwarzających interleukiny 5 podczas
pierwotneg o zarażeniawystępowała j ednak zwiększo-
naltczba dojrzŃ,vchpostaci nicienia w jelitach. Stwier-
dzono również ich większą płodność. Różnice te nie
pojawiały się przy powtómym zarażentu (39).

Z przedstawionych badań wynika, że interleukina
5 , a zatemi eozynofile miały znaczenie jedynie w przy-
padku eliminacji pasożytów, dla których myszy sąży-
wicielem ostatecznym. W przebiegu pozostaĘch in-



wazji pasożytami, myszy mogą być albo żywicielem
pośrednim albo paratenicznym (Mesocestoides corti,
Toxocara canis) lub też są gospodarzem, lJ którego
robak nie osiąga dojrzałości (Hymenolepis diminuĄ
bądź jego postacie dorosłe nie bytują w jelitach (Fa-
scio]a hepatica). W tych przypadkach wykazano, że
odpowiedź immunologtczna zależna od IL-5 nie po-
wodowała eliminacji postaci młodocianych. Jest jed-
nak prawdopodobne, że ograniczała ona rozwój form
dojrzałych, co nie mogło być sprawdzone u myszy.

Zdolność wytwarzania interleukiny 5 decydowała o
mozliwości lszkadzania dojrzaĘch robaków w jeli-
tachgdyżw obecności tej cytokiny zmntejszała się ich
płodność i czas przeżycia. Wzrost liczby robaków w
pr zew o dzie p okarmowym u myszy de fektywnych p o d
względem IL-5 mógł nastąpić na skutek niedoboru
odpowiedzi obronnej gospodarza za\eżnej od tej in-
terleukiny, a skutecznej w zwalczaniu postaci dojrza-
Ęch pasożyta i/lub jego form larwalnych. Konieczne
sądalsze badania, w celu dokładnego ustalenia, naktó-
re stadium rozwojowe pasożyta działa, ograniczająca
lnwazję, odpowiedź kierowana przęz IL-5 (39).

Przebieg inwazji u myszy wytwarzających zwięk-
szone ilości interleukiny 5. Niemniej interesujące wy-
niki uzyskiwano z obserwacji przebiegu inwazji u
my szy transgeniczny ch ze zwiększoną ekspresj ą genu
IL-5 (9). U myszy tychzależnie od liczby kopii trans-
genu eo4mofile stanowią4O lub 70% leukocytów krwi.
Najbardziej zaskakujące jest to, żę zarówno przy pierw-
szym jak i powtómymzarażęniu Schistosoma manso-
ni stwtęrdzano większąliczbę larw w wątrobie (10).
Większą liczbę larw wykazano również po zarażeniu
Trichine]]a spiralis. Eozynofilia nie miała natomiast
wpĘwu na wyniki zarażęnta myszy Toxocara canis i
Mesocestoides corti (9), Natomiast po podskórnej in-
i ekcj i larw Nipp o s tron gyl u s bra s i ] ] i en s i s stwierdzano
jedynie nieliczne bezpłodne postaci dojrzałe pasoży-
ta, co potwierdziło ogólnie znany udział eozynofilów
w eliminacji tego pasożyta.

Frapujące są sposoby wytłumaczenia nasilenia in-
wazjt u myszy z eozynofiią, Próbuje się to wiązac z
dziŃaniem prze ciw zap alnym mediatorów uwalnianych
ztych komórek. Dzińanię takie mają znajdujące się
w ziamistościach eozynofilóą cytokiny jak transfor-
muj ący czynnik wzro stu B GGF -B) or az, wytw arzal7ę
przez nie prostaglandyny. Nawet główne białko zasa-
dowe eozynofilów, mimo działania toksycznego na
pasożyta i komórki gospodarza , może po związaniu z
innymi białkami działac przeciwzapalnię. Z drugiej
strony nie można wykluczyć, ze obserwowane zjawi-
sko ma związekz jakimś dotychczas nieznanymdzia-
łaniem interleukiny 5 lub jest pośrednim efektem jej
dztałania, w które zaangażowane są eozynofile (9).
Pozostaje do wytłumaczenia dlaczego na jedne paso-
żyty eozynofi,Ie działająuszkadzająco, a na inne nie
wywierają takiego wpływu i dlaczego w przypadku
niektórych inwazji eozynof,rlia pogarsza ich przebieg.
Wydaje się, ze ma na to wpĘw biologia i stopień przy-

sto s owani a p o szcze gólnych p as o żytów do żywic ie la.
Nipp o s trongyl u s bra s i ] ] i en s i s wytw ar za jaj a. i je st eli-
minowany przez gospodarzapo dziesięciu dniach trwa-
niainwazji. Zmtany w liczbie prekursorów eozynofi-
lów w szpiku kostnym gospodarza są widoczne do-
piero po upływie siedmiu dni od zarażęnta (46). Po-
budzone j ego obecnością wytw arzanię eozynofi lów
przypadawięc w czasie gdy dochodzi do zapŁodnienia
i rozpoczęctawytwarzania jaj. Wcześniej pu|a eozy-
nofilow jestzbytmałaiw pewnym sensie komórki te

nie są w stanie zlokalizować go gdyż przemieszcza
się w tkankachtnarządach, Z kolei pasożyt ten nie ma
mozliwości obrony i nie ma szans przeżycia gdy w
jego otoczenilznajdzie się duża Iiczba eozynofilów.
Z tego powodu larwy wstrzyknięte transgenicznym
myszom z konsĘtutywną eozynofilią ulegały likwi-
dacji (9).

Inaczej ma się sprawa w odniesieniu do pasozytów
takich jak Schistosoma mansoni, Trichine]]a spiralisi
Toxocara canis, które żyjąwiele miesięcy w organi-
zmie gospodarza. Tak dfugie przeżycte jest uwarun-
kowane zdolnościami do znoszęnia mechanizmów
obronnych żywtcie|a, w tym eozynofilii, Istnieją do-
wody na to, tż pasożyty są w stanie wykorzystać dla
swoich celów przejawy reakcji organizmu, Wiadomo
na przyĘad, że Schistosoma mansoni jest w stanie
wykorzystywaó czynnik martwicy nowotworu a
(TNFa) j ako czynnik p obudzaj ący pło dno ść pasożyta
(3 ). Prawdopodobne j e st, że pasożryĘ pozo staj ąc e długi
czas w tkankach mogą z korzyścią dla siebie lvyko-
rzysĘwac zarówno interleukinę 5 jak i produkty uwal-
niane z eozynoflów (9).

Do niedawna powszechne było przekonanie, że
eozynofi le zaw szę sprzyjają eliminacj i pasożytów.
Rzeczywistośc okazała się bardziej złożona. Działa-
nie korzystne dla gospodarzadotyczy Ęlko niektórych
tnwazji,w innych zaś komórki te sąprzyczynąuszko-
dzeń organizmu żywiciela. Nie można więc nawet
wykluczyć, że zahamowanie tej reakcji mogłoby w
niektórychprzypadkachzłagodzićskutkiinwazjl,
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