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Sttmnraty

Cel|s of the immune system produce and secrete cytokines that regulate the immune responses in both the
normal and patho|ogical status of an organism. Cytokines act on a variety of cellular targets and they play the
role of the main synthesis inductor of acute phase proteins (APC). Cytokine receptors are integral membrane
proteins with both extracellular and intracellular domains. Liver cells increase synthesis and secretion of APC
under the influence of three major cytokines, namely IL-l, IL-6 and TNFa. APC synthesis is regulated in
many different ways by the synergistic action of pro-inflammatory cytokines,
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Artykuł przeglądowy

Reakcją organizmu na zakażenie lub uszkodzenie
ciągłości tkanek powstałe w wyniku zadziałaniaboilźca
szkodliwego jest odpowiedź ostrej fazy (OOF). Ce-
lem OOF jest ograniczenie zapalenia, eliminacj a czyn-
nika uszkadzającego oraz oCnowa uszkodzonych tka-
nek i narządow. Jednym z wykładnikow OOF sązmia-
ny w synteziebiałek surowicy, określanych jako biał-
ka ostrej fazy (bof).

Cytokiny jako mediatory syntezy bof

Pierwsą,łn i najwazniej szym sygnałem indukującym
czynniki transkrypcyjne genów bof są cytokiny peł-
qiące rolę pozytywnych lub negatywnych czynników
wzrostu komórek ([L-2,IL-3,IL-4,n -7,IL-|l, GM-CSF)
oraz cytokiny o dziaŁaniu prozapalnym (IL-IalB,
TNFa/B, IL-6, IL-8, IL-lz,IFNa/7) i przeciwzapal-
nym (IL-4, IL-10, IL-13, TGF6 transforming growth
factor). Są one syntetyzowaie przez rożnę typy ko-
mórek układu immunologicznego,komorki nabłonko-
we i fibroblasty aktyrvowane przez wirusy, bakterie,
grzyby, pasozyty, czynniki zapalne i traumatyzujące
oraz substancje uwalniane z martwych tkanek lub
w przebiegu odczynów immunolo g iczny ch. P rzez r e-
gulację wzrosfu i dojrzewania komórek, a także ich
aktywację, proliferację i róznicowanie, cytokiny wy-
wierajązasadniczy \Ąpływ na wielkość, charakter i czas
trwani a o dp owiedzi immuno lo gicznej . D ziałanie cy -
tokin ma charakter addytywny, synergistyczny lub an-
tagonistyczny (20). O ile zapoczątkowanie produkcji
białek odblłva się głownie pod wpŁywem cytokin, to
na wi elko ś ć i czas trw ania syntezy wpĘw a szer e g czyn-
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ników, zarówno dztałających w tym samym czasie, jak
i obecnych jlżprzed zaistnieniem reakcji zapalnej.

Uruchomienie syntezy bof następuje głównie pod
wpĘwem IL-1, TNFa ilL-6,choć cytokiny, takie jak:
TGF,,. IFN7 i HGF (Hepatocyte Growth Factor), mogą
wlłvierać potem wpływ wzmagający produkcję lub
moduluj ący proporcje syntetyzowanych białek. Ęlko
nieliczne białka sąprodukowane pod wpĘwem samej
IL-1, dotyczy to nawet białka CRP. Maksymalna eks-
presja genu dla tego białka zachodzi dopiero pod wpĘ-
wem jednoczesnego dziaŁaniall--l i IL-6. Pewnąkon-
kurencj ę między tymi dwiema clokinami opisano tak-
że w przypadku wpływu na syntezę fibrynogenu
u szczuta,.IL-1 blokowała indukcję syntezy fibryno-
genu zachodzącąpodwpĘwem IL-6na drodze pobu-
dzanta NF-kappaB i blokady wiązania białka STAI3
(Signal Transducer and Activator of Transcription Fac-
tor 3) z jego miejscem na promotoTzę gęnu dla fibry-
nogenu (35).Zkolei u myszy IL-I działapobudzająco
na ekspresję genu dla SAA (Serum Amyloid A).
WpVw ten mo zna zahamow ac iń ib itorem kinazy biał-
kowej C. IL-6 w połączeniu z inhibitorem kinazy biał-
kowej działająsilnie synergistycznie (15). Podobnie
TNFa wywiera wpływ poprzęzIL-6, anie działabęz-
pośrednio na geny dla bof. U myszy pozbawionych
IL-1 i IL-6 produkcja dwóch podstawowych białek
ostrej fazy SAP (Serum Amyloid P) i SAA pozostaje
niezmieniona. Podobnie u myszy pozbawionych TNFa
i IL-6 nie wzrasta stęzenie bof po zadziaŁantubodżca.
Wydaje się więc, ze te cytokiny działąąsynergistycz-
nię. Zmiana syntezy szeregu białek osoczowych zale-
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ży głównie od IL-6 i innych cytokin z tej gnryy, jak:
onkostatynaM,czynnikhamującybiałaczkęLlF(Leu-
kemia Inhib iting F actor), rzęskowy czynnlk neurotro -
ftczny CNTF (Ciliary Neurothrophic Factor) i IL-11,
działaj ący ch pr zez rodzinę receptorów zaw ier aj ącą
podjednostkę gp130.

Głownym żrodłęm IL-6, dostarczającym sygnału
hepatocytom, są komorki Kupffera. Konsekwencją
braku IL-6 opisaną w pracy Xing i wsp. (31) są wyż-
sze stęzenia TNFa, MIP-2 (Macrophage Inflammatory
Protein), GM-CSF (Granulocyte-Macrophage Colony
Stimulating Factor), IFN7 i ltczby neutrofilów, pod
wpĘrvem endotoksyny LPS. U myszy pozbawionych
IL-6 i zakażonych Streptococcus pneumoniae stwier-
dzono wyższe stęzenie IL-IP, TNFa, IFN7 i IL-10
w tkance płucnej, vłyższe surowicze stęzenie rozpusz-
czalnego receptora dla TNFa oraz zmniejszoną pro-
dukcję bof (28). Interleukina- 1 wywiera wpływ hamu-
j ący na syntezę niektórych białek, np, fibryno genu p od
wpływem działania IL-6. Hepatocyty stymulowane
IL-IB lub kombinacjaIL-IB i IL-6 produkują formę
t o zplszczalną antagoni sty re c ep tora dl a IL - I, lznaw a-
ną za białko ostrej fazy, ponieważ jej podwyzszone
stężenie notowano w surowicy chorych z różnego ro-
dzaju stanami zapalnymi. W ekspresji genu dla tego
białkauczestrricząNF-kappaB i C/EBP (Enhancer-Bin-
ding Protein) (9).

Podobnie jak IL-6 działającytokiny z tmv. grupylL-f,
do której należą LIF (Leukemia Inhibiting Factor),
OSM (Oncostatin M), CNTF, IL-11. Interleukina-6
przekan4e sygnał prowadzący do syntezy tych cyto-
kin i produkcji białek, które chronią własne narządy
i tkanki. Natomiast działanię TNFa może ptowadzić
do nasilonej apoptozy komórek wątroby i zwiększać
aktywność clotoksyczną lińfocytow, także w stosun-
ku do własnych tkanek organizmu. Szlakiem przemian
prowadzącym do apoptozy, a uruchamianym przęz
TNFa, jest pobudzenie receptora Fas, nalezącego do
rodziny receptorów TNFA{erve growth factor (NGF).
Podanie TNFa do OIJN powoduj e pobudzenie osi pod-
w zgór ze-przy s adka-n adner c za, obwo dową pro dukcj ę
cytokin i odpowiedź ostrej fazy. Podobny wpływ na
odpowiedź ostrej fazy wywierało bezpośrednie poda-
nie do OUN myszy przeciw ciŃa monoklonalnego prze-
ciwko Fas, będącego agonistą tego receptora. Nato-
miast podanie NGF inicjowało tylko produkcję SAA,
bez wzrostu stęzeń kortykosterydów lub IL-6. Mimo
podobnych receptorów efekt biologiczny Ęch substan-
cji jest zatem różny. TNFa po podaniu miejscowym
wywołuje nasiloną odpowiedź zapalną z następową
produkcjąinnych cytokin, zwłaszczall-6 i IL-8, a tak-
żębof. U krów w okresie laktacji dowymieniowa apli-
kacj a rekombinowanej formy TNFa obniżałaproduk-
cj ę mleka, natomiast zwiększała przepuszczalnośó
bariery krew-mleko i wzrost stęzenia wydzielanej IgG,
przy braku ogólnoustrojowej odpowiedzi ostrej fazy
(29).

Głównym źródłem produkcj i O SM są aktywowane
limfocyty T i monocyty, a wyłvierany przęz nią efekt
jest podobny do działania LIF. OSM jest też produko-
wana przęz granulocyty i gromadzona w ziamistoś-
ciach tych komórek. Dlatego tez w miejsc;'lzapalenia
cytokina ta jest uwalniana niemal natychmiastpo za-
działaniubodźca i produkowana w trakcie przebiegu
ostrej fazy (11).

Udział IL-11 i LIF w slmtezie bof jest niewielki,
prawdopodobnie tylko modulują one dziaŁantę głów-
nych induktorow. IL-l1 stymuluje głownie hematopo-
ezę, działając na komórki wykazujące ekspresję recep-
tora, złożonego ze swoistego dla niej łańcucha a i ze
wspólne go elementu gp 1 3 0. Natomiast z lży ciem syn-
teĘ cznej cząsteczki, złożonej z p ołączonych IL- 1 1 Ra
i IL- 1 1, cytokina tamoże działaó na inne komórki, nie-
wykazujące ekspresji swoistego dla niej Łancucha a,
ale mające gp130, Ponadto IL-l1 możę pośrednio
wpływać na odpowiedź ostrej fazy,poniewaz hamuje
ona zarówno uwalnianie z makrofagów cytokin pro-
zapalnych (TNFa, IL-IB,IL-6 i IL-I2),jak i funkcje
limfocytow CD4*. Dzięki tym właściwościom ta cy-
tokina może miec udział w limitowaniu reakcj i zapal-
nej, niezależnie od jej pochodzenia,

U myszy udowodniono, że CNTF, który na produk-
cję bof wpływa podobnie do IL-6, dodatkowo wywo-
fuje wstręt do jedzenia i działa wyniszczająco przęz
nasilenie katabolizmu. Badania nad wpĘwem mysiej
onkostatyny M na hepatocyty i fibroblasty vłykazaĘ,
ze cytokina ta indukowała produkcję tkankowego in-
hibitora metaloproteazy w fibroblastach i syntezę bof
w natywny ch szczurzych hepatocytach (26).

Do grupy clokin o podobnyrrr działaniujak IL-6
zaliczana j e st IL -23, ktorej p o dj edno s tką j e st c ząste c z -
ka p19. Cząsteczka ta l myszy transgenicznych po-
wodowała burzliwe zmiany narządowe, prowadząc do
szybkiego wyniszczenia i śmierci w wieku ok. 3 mie-
sięcy. P odobne obj awy uzyskano l zw ier ząt, u ktorych
zwiększona ekspresja tej cząsteczki ograniczała się do
komórek szpiku kostnego. Moze to wskazywaó, że
właśnie te komórki sąjej pierwotnym źródłem w of-
ganizmie i prawdopodobnie tkaŃowo swoista ekspre-
sja warunkuje pełną akĘwność G-CSF (Granulocyte
Colony-stimulating Factor) (3 0),

Cytokiną mogącą wpĘwac na odpowiedź ostrej fazy
i pro dukcj ę b o f j e st także IL -2 I y\W ar zana pr zez lim-
focyty T pod wpływem IL-1O-TIF (IL-1O-related
T-cells derived inducible factor). Cytokina ta aktywu-
je białka STAI1 oraz STAT3 i w komórkach wątro-
biaka HepG2 prowadzi do syntezy bof. Jej stęzenie
in vivo u myszy rośnie szybko po zadziałaniu LPS.
IL-2I działa na receptor, którego łahcuchB jest wspólny
z receptorem dla IL- 10, chociaż efekty biologiczne obu
tych cytokin są zupełnie rózne (8).

Czynnik wzrostu hepatocytów (HGF) wpĘwa na
produkcję bof zarówno poprzęz stymulację prolifera-
cji hepatocytóq jak i bezpośrednio reguluje ich syn-
tezę. Między innymi, c zynnlk H GF zwi ęks z a pro duk-



cję albuminy, transferyny i fibronektyny oraz zmntej-
sza syntezę ACl Hp t a2MG. Ponadto wykazano, że
HGF działa silnie mitogennie na hepatocyty, zwięk-
szając masę wątroby. Podawanie tego czynnlka opa-
rzonym szczurom powodowało w porówn aniu ze zvvie-
rzętami kontrolnym i wy ższe stężenia albuminy, trans-
feryny, IL-6 i TNFa, a także obnizenie surowiczego
i wzrost tkankowego stęzenia insulinopodobnego cąm-
nika wzrostu (IGF-1) w wątrobie (17).

Mechanizmy pzekazywania sygnału
plowadzącego d0 plodukcji bof

W przekazywaniu sygnału od receptorów dla cyto-
kin biorąudzińbiałka STAI i kinazy janusowe (JAK
family kinases). Interleukina- 1 wywiera wpĘw na geny
dlabof za pośrednictwem NF-kappaB, natomiast IL-6
głównie za pośrednictwem APRF/STAI3 (acute pha-
se response factor/STAT3), W promotorach genów
wielu bof miejsca reagujące z oboma tymi czynnika-
mi nakładają się na siebie. Współzawodnictwo o miej-
sce wiązące na promotorzęmoże wyjaśniać, dlaczego
r óżnę prop orcj e tych s amych cytokin wywieraj ą różne
e fekty b io 1o giczne ( 3 5 ) . M o ż e to takżę tŁamaczy c, dla-
czego produkcja IL-l powoduje wzrost syntezy bof
z tzw. pierwszej grupy, a dołączenie się IL-6 hamuje
syntezę tych bof i uruchamia produkcję bof z drugiej
grupy.

Przekazywanie sygnału od receptora dla IL-l od-
bywa się z udziałem samego receptora łpu I (IL-lR
type I) izwiązanego znimbiałka (IL-1RAcP: IL-IR
accessory protein), następnie dwoch ktnazIRAK: 1 i 2
(IL-lR associated kinases I and2) i białka adaptoro-
wego MyD88. Białko IL-1RAoP występuje także
w formie rozpuszczalnej i moze działać jako inhibitor
IL-1, blokując jej wiązanie z receptorem (16). Zuży-
cięm komórek wątrobiaka HepG2 udowodniono, ze
IL-IB hamuje zachodzące pod wpływem IL-6 wiąza-
nie STAT1 (ale nie STAI3) do odpowiednich fragmen-
tów genow docelowych, atakżę zależnąod IL-6 fos-
forylację STAI1 (ale nie STAT3), choć nie obniżajego
poziomu. Dane te potwierdzaj ą żeIL-I pobudza fos-
forylacj ę NFkappaB i hamuj e pobudzenie STAI 1 przez
IL-6, ktory to mechanizm jest prawdopodobnie odpo-
wiedzialny zahamowanie przezlL-W syntezy bof dru-
giej grupy pod wpływemlL-1 (27).

Przekazywanie sygnału od receptora dla TNFa
odbywa sięprzezjeden z dwóch receptorów, TNFRI
: p55 lub TNFRII : p75. Przekazanie sygnału przez
p55 jest u myszy kluczowe dla odporności przeciwko
Strepto co ccus pneumoniae. Myszy pozbawione p5 5
ginęły szybko po zakażeniu, choó nie wykazywaĘ żad-
nych innych nieprawidłowości w odpowiedzi ostrej
fazy,łącznte z produkcjąbiałek i naciekaniem granu-
locytów w miejscu zakażenia (24).

Sygnał prowadzący do syntezy bof mogąhamować
czynniki transkrypcyjne z grupy receptorów peroksy-
somalnych, akfiowanych czynnikami proliferacyj-
nymi (peroxisome proliferator-activated receptors,

PPARs). Należą one do grupy receptorów jądrowych,
biorąudział w kontroli metabolizmu lipidów, lipopro-
tein i glukozy, aprzez to uczestnicząw procesach pro-
liferacji komórek, róznicowania i apoptozy. PPARa
występuje w mięśniach, nerkach, wątrobie i sercu,
g dz i e po śre dnicry w utleni aniu kwas ów tŁuszczowy ch,
natomiast PPAR/ - w jelitach i tkance tłuszczowej,
gdzie promuje magazynowanie lipidów. Dla PPARa
ligandem jest takze leukotrien B4, a dla PPAĘ pro-
staglandyna J2, stąd ichldział w regulacji procesów
zapalnych. Wiadomo między innymi, że przez inter-
ferencję z czynnikami takimi, jak: NFkappaB, STAT
i AP-l receptory PPAR mogąhamować ekspresję ge-
nów dla IL-1, IL-6, IL-8, TNFa i metaloproteaz (7).
U myszy pozbawionych PPARa nie zachodziło hamo-
wanie ekspresji genów dla AGP i fibrynogenu pod
wpĘwem środkow chemicznych, których mechanizm
działania u zdrowych myszy polegał na wpĘrvie na
produkcję białek poprzez akĘwow anie przemian w pe-
roksysomach (6).

Receptory dla poszczególnych cytokin z grupy
IL-6 są heterodimerami, składającymi się ze wspol-
nego elementu, glikoproteiny gp130 i łańcucha swo-
istego dla danej cytokiny. Dla OSM opisano dwa ro-
dzaje receptorów: jeden z nichjest identyczny z Te-
ceptorem dla LIF i składa się z gp 130 i LIFR, drugi to
receptor złożony z kompleksu gp130 i OSMR (23).
Transdukcj a sygnafu do j ądra komórkowego od gp l 3 0
odblłva się w komórkach hematopoeĘcznych zapo-
średnictwem kaskady JAK, białek STA| 1 i STAT3,
oraz fosfata zy tyr ozynowej SHP-2 . Ktnazy tyr ozyno -
we z rodziny JAK są związane z podjednostką gp130
receptora. Po zadziałaniu ligandu na receptor cząstecz-
ki białka STAI3 skupiają się w poblizu podjednostki
gp130 i ulegająfosforylacji pod wpływem kinaz JAK.
Funkcją SHP-2 jest zmniej szanie pobudzenia toru
JAIłSTA| po połączeniu ligandu z gpl30. Wydaje się,
że tęn szlak aktywacjtróżnt się w komorkach hemato-
poetycznych i wątrobowych Ęm,że kontrola ekspre-
sji genow pod wpĘwem IL-6 nie jest tak absolutnie
zależna od S HP-2 w wątrobie, j ak w komorkach krwio -
twórczych (19). SHP-2wpĘwana produkcję bof pod
wpĘwem IL-6 dwojako: na szlaku od gp130 poprzez
JAK/STA| działa j ako fo sfat aza lub j est łącznikiem
ze szlakięm sygnału poprzezkinazy MAP (17). Udo-
wodniono m.in. udział STAI3 w przekazywaniu syg-
nału od IL-6 do produkcji ludzkiego CRP (35), a tak-
że szcnrzej haptoglobiny (I2). W aktywacji STAT3
pod wpĘwem IL-6 może też uczestnicry c kjnaza z W-
py MAP: p38. U myszy stwierdzono,żęIL-6 pobudza
syntezę SAĘ głównego bof u tego gatunku, zapośred-
nictwem STAI3 iC1EBP l3,podczas gdy syntezę CRP
- tylko przy ldziale STAT3 (25). Pobudzające dzjała-
nie IL-6 na aktywację STA|3 może być nasilane przez
TGry (32). Są także doniesienia, że gpl30 zawięra
szereg miejsc mogących wiązać białka STAT, które
konkurują o wiązanie ) przęz co moze dochodzic do
pobudzenia sygnału albo przez STA| 1, albo przez
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APRF/STA|3 (10). Wydaje się, ze o ostatecznej dro-
dze przekazania sygnałll, jaka zostanie uruchomiona,
decyduje ilość ligandu działającana receptor i stopień
fosforylacji reszt tyrozynowych w domęnie SH2 re-
ceptora (10).

Uruchomienie fosforylacj i STA| 3 pod wpływem IL-6
opisano tęż we wstrząsie pokrwotocznym u szczvya,
Do pełnej aktywacji konieczny był zarowno etap nie-
dokrwienia, jak i reperfuzji tkanek, a kinetyka zmian
obu badanych parametrów była tdentyczna. co moze
świadczyć o tym, ze to wątroba jest żródłęmll-6, któ-
ra z kolei prowadzi do aktywacji STliI3 (14).

Pobudzenie białek STA| i kinaz janusowych po za-
dziaŁaniu IL-6 może być hamowane przez LPS.
U szczurów, ktorym podawano dozylnie LPS w po-
wolnym wlewie, odnotowano spadek aktywacj i S TA f 1

i STA| 3 oraz JAK- 1, natomiast bęz zmian zachodztŁa
akty,,vacj a kinaz ERK (extrac e llular s i gnal-re gulated
kinase) -1, ERK-2 i p38. Działante LPS moze zatęm
upośledzać, a w kazdym razie modulować odpowiedź
ostrej fazy (22).

Antagonistycznę w stosunku do IL-6 dztałantewy-
kazlj e też czy nnlk wzro stu ko morek nab łonka (E GF ) .

W pierwotnych mysich hepatocytach czynnik ten
zmnlejsza wywołaną przęz IL-6 indukcję genow dla
bof, mimo że aktywuje białka STAf. W komorkach
wątrobiaka HepG2 EGF zmniejszał syntezę fibryno-
genu i Hp, a stymulował syntezęACT.Przekazywanie
sygnału zreceptora dla EGF następowało przezktna-
zy Src-podobne, natomiast hamujący wpływ na pro-
dukcję bof zachodził prawdopodobnie przęz aktywa-
cję kinaz ERK-1/2; wydaje się zatem, że ostateczny
efekt dotyczący konkretnych białek jest wypadkową
pobudzenia tych dwóch torów (35). Co ciekawe, re-
ceptor dla IL-10 także przekazuje sygnał z użyciem
białek STAf 1 i STAT3, podobnie jak receptory dla
cytokinz rodziny IL-6, mające wspolny element gpl30
(21). Sygnał pochodzący od IL-6 można było całko-
wic ie zahamow ać, p o daj ąc prze ciwc iała monoklonal-
ne przeciwko zewnątrzbłonowej części gp130. Dzia-
łanie tych przeciwciał udowodniono zarówno hamu-
jąc produkcję bof w komórkach wątrobiaka, jak t in
vivo u psów, u których zanotowano zniesienie wzros-
tu stęzenia fibrynogenu, CRP iltczby pbńek po poda-
niu IL-6.

O ile ogólnoustrojowa odpowiedź na podany dożyl-
nie LP S j e st niemal niezmienio na u zw ięrząt z deftcy -
tem IL-6, o tyle miejscowa odpowiedżzapalnajest nie-
mal całkowicie zniesiona. Ponadto przy odpowiedzi
systemowej przekazywanie sygnału odbyr,va sięw ko-
mórkach. wątroby poprzez.białka S_TĄT1 i STAT3,
aprzy miejscowej wyŁącznieprzęz STA|3 i ta sty-
mulacja nie zachodzi u zwterząt pozbawtonych IL-6
( 1 ). Prawdopo dobnie za tęr óżnicę odpowiada w pierw-
szym prTpadku równocze sne działante IL- 1 i IL - 6 (4).

U szczura wywołanie posocznicy prowadzi do
wzrostu stężenia IL-6, aktywacji STA|3 i ekspresji
a2-maktoglobuliny, jednak ani surowicze, ani wew-

nątrzwątrobowe stęzenie IL-6 nie koreluje zpozosta-
Ęmi wykładnikami ; S TA f 3 i a2 -M koreluj ą natomi a st
z w ew nątr zw ątrob ową akty,,vno ś c i ą IL - 6, dop ó ki p o -
socznica nie jest śmiertelna. Wskazuje to na pewną
dysregulację, polegającą na spadku wrażliwości he-
patocytów na IL-6 w przypadku zagrażającej Ę ciu po-
socznicy (2); podobne zjawisko opisano też u pacjen-
tów z lr azami wielonarządowymi.

Ostateczne przekazanie sygnału do jądra komór-
kowego zachodzi poprzęz rodzinę jun czynników
transkrypcyj nych, zudziałem białka AP- 1. Jednak efekt
wywierany przezróżnę cytokiny może byó odmienny
także na tym etapie. Opisano, że TNFa działając na
komorki wątrobiaka HepG2, powoduje wzrost synte-
zy mRNA dla c-jun i syntezę JunD, podczas gdy IL-6
stymuluje tylko c-jun, a żadna ztych cytokin nie pro-
wadzi do wzrostu syntezy JunB. Końcowym etapem
uruchomienia ekspresji genów dla bof, mających miejs-
ca regulacyjne zależne od odpowiedzi ostrej fazy
(APRE: acute phase response elements) po pobudze-
niuprzezll--6 białka STA|3 i Spl jest aktywacja człn-
nika C/EBPó (CCAAT enhancer binding protein del-
ta).Wykazano także, ze u nowo narodzon;rch myszy
pozbawionych C/EBPa nie dochodzi do pobudzenia
ekspresji genów dla bof po podaniu IL-W czy LPS,
chociaż obserwuje się wzrost poziomu CiEBPB (3).
Pobudzenie pod wpływem LPS, L-W i TNFa genów
clebp B i d notowano takżę w hodowli mysich astro-
cytów, poprzedzało ono ekspresję genów dla składo-
wej C3 dopełniacza i mysiego odpowiednika ludzkiej
antychymotrypsyny, co moze wskazywać na ldział
miejscowej syntezy bof w procesach chorobowych
w obrębie centralnego układu nerwowego, naprzykład
w chorobie Alzheimera (5).

Białko STA|3 może powstawać w dwu formach
w wyniku alternatywnego splicingu mRNA: STAT3a
i B.U myszy pozbawionych STAT3 B zaobserwowano
gorszą rekonwalescencj ę po wstrząsie wywołanym
endotoksyną (LPS) i nadmieme pobudzenie ekspresji
szeregu genów w reakcji na LPS. Wydaje się, zatem,
ze indukcja syntezy bof zapośrednictwem STA|3B ma
na celu ograniczenie zapalenia w celu szybszego
pr zywr ó c enia homeo st azy (3 3) .
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Badania przeprorvadzono na psach gończych w trzech grupach doświadczaL-

nych i grupie kontrolnej Psy szczepiono w wieku 9 i l2 tyg. szczepionkami

handlowymi W grupie A stosowano szczepionkę\hnguard 7, szczepionkalvie-
lorvażna zawierająca żyrvy zmodyfikowany rvirus nosówki (CDV), parwowirus

psów (CPV), adenowirus psów typ 2 (CAV2), wilus parainfluenzy psów 2 (CPiV),
inaktywowaną bakterynę Leptospira canicola l L icterohaemorrhagiae Psom
z gtupy B podano szczepionkę Dohyvac 7L, którajest multiwalentną szczepion-
ką zawierającą żywe zmodyfikowane wirusy CDY CPV CAV2, CPiV i inakty-
wowane Leptospira canicola i L icterohaemorrhagiae W grupie C zastosorva-
no szczepionkę Nobivac DHPPi + Lepto (Tnterłet Int.) zawierającą zmodyfiko-
wane wirlsy CDV CPY CAV2, CPiV i inaktyrvowane leptospiry z grupy serolo-
gicznej L. canicola. t L icterohaenulrrhagiae. W grupie kontlolnej zastoso\\/ano

szczepionki Nobivac, DHPPi Po 34 dniach po podanlu drugiej dawki szcze-
pionki psy zakażono drogą dospojówkową zjadliwym szczepem L inter1.ogans

serovar canicola (0,6x l0Ejtk) do każdego oka i wyższą dawką (4x 108 jtk) do-
otrzewnowo U wszystkich szczepionych psów po podaniu drugiej dawki szcze-
pionki pojawiły się aglutyniny w niskim mianie. Wyraźna odpowiedź serolo-
giczna pojawiła się w grupie kontrolnej U szczepionych psów po zakazeniu nie
wystąpiły większe zaburzenia w stanie zdrowia. Leptospiry izolowano z kr-wi

wszystkich zwierzal z grupy kontrolnej, od 1 z 6 psów z grupy A, 2 z 4 psórv

z grupy B. Leptospiry izolowano z moczLl psów z grupy kontrolnej, od I z 6

psów z grupy A i 2 z 4 z grupy B po 2 tyg po zakażeniu

G.


