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1. Streszczenie 

 

Nowotwór jelita grubego należy do najczęściej występujących nowotworów w Stanach 

Zjednoczonych i Europie zachodniej. Postulowane jest, że występowanie nowotworu jelita 

grubego jest związane ze stanem zapalnym, jednakże molekularny mechanizm powstawania 

tego nowotworu nie jest w pełni wyjaśniony. Celem przeprowadzonych badań było 

porównanie ekspresji IL-8, IL-6 i MnSOD in vivo w tkankach guza oraz stężenia cytokin w 

surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego in vitro w komórkach wyprowadzonych z 

nowotworu jelita grubego, HT-29 i Caco-2. Określono wpływ wycięcia guza oraz 

podawania simwastatyny na poziom IL-8 i IL-6 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita 

grubego. Analizowano również wpływ simwastatyny w badaniach in vitro na ekspresję IL-6, 

IL-8 i MnSOD. 

Przeprowadzone badania wykazały, że zdrowa śluzówka zawiera tylko niewielkie ilości 

transkryptu mRNA IL-8, zawartość mRNA w guzie jest znacznie wyższa, a różnica jest 

istotna statystycznie. Podobnie jak w przypadku mRNA, zaobserwowano trzykrotny wzrost 

poziomu białka IL-8 w guzie w odniesieniu do tkanki zdrowej (P<0,05). Stężenie IL-8 w 

surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego najczęściej wielokrotnie przekraczało 

wartości obserwowane u osób zdrowych. Operacyjne usunięcie guza powodowało natomiast 

wyraźne obniżenie stężenia IL-8 w surowicy pacjentów w pierwszym tygodniu po operacji 

(P<0,05). W warunkach in vitro w liniach komórkowych wyprowadzonych z nowotworu 

jelita grubego zawartość mRNA IL-8 była wyższa niż w komórkach nowotworu piersi 

MCF-7. 

Przy użyciu techniki RT-PCR nie wykazano statystycznie istotnej różnicy w ekspresji 

genu IL-6 w guzie w odniesieniu do zdrowej śluzówki. W przeciwieństwie do IL-8 

transkrypty IL-6 stwierdzono zarówno w guzie, jak i zdrowej śluzówce, natomiast 

zaobserwowano istotny statystycznie wzrost poziomu białka IL-6 w guzie w porównaniu z 

tkanką zdrową. Stężenie IL-6 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego było 

najczęściej wyższe niż u osób zdrowych, nie wykazano jednak korelacji pomiędzy stopniem 

zaawansowania nowotworu a stężeniem cytokiny w surowicy. Usunięcie guza nie 

powodowało wyraźnego obniżenia stężenia tej cytokiny w surowicy, u niektórych pacjentów 

zaobserwowano wyraźny wzrost stężenia IL-6 w 3-5 dobie po operacji. 

Ekspresja mRNA MnSOD była zbliżona w guzie i tkance zdrowej, zaobserwowano 

jednak wyraźnie podniesiony poziom białka w guzie. Zawartość mRNA MnSOD w 

komórkach linii HT-29 i Caco 2 i w komórkach linii MCF-7 była zbliżona.  
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U pacjentów z nowotworem jelita grubego zaobserwowano korelację pomiędzy 

stężeniem IL-8 w surowicy a poziomem białka MnSOD w guzie. Wykazano również 

korelację pomiędzy poziomem białka MnSOD a stopniem fosforylacji kinazy p38 w guzach. 

W warunkach in vitro zahamowanie aktywacji kinazy p38 prowadziło do silnego obniżenia 

ekspresji mRNA IL-8, natomiast podstawowy poziom mRNA MnSOD nie był zmieniony. 

Specyficzne wyciszenie ekspresji MnSOD prowadziło do obniżenia poziomu mRNA IL-8 w 

komórkach HT-29. 

Szereg badań klinicznych wskazuje, że przyjmowanie statyn, czyli inhibitorów 

reduktazy HMG-CoA, może obniżać ryzyko występowania nowotworu jelita grubego. 

Kolejnym etapem pracy było określenie efektu działania simwastatyny in vitro oraz in vivo u 

pacjentów z nowotworem jelita grubego. Zastosowanie simwastatyny powodowało 

obniżenie produkcji IL-6 w komórkach Caco-2 stymulowanych TNFα. W komórkach HT-29 

simwastatyna w stężeniu większym niż 5µM powodowała zahamowanie ekspresji IL-8 i 

MnSOD. W pilotażowym doświadczeniu, u pacjentów z nowotworem jelita grubego 

podawanie simwastatyny przez 14 dni prowadziło głównie do silnego obniżenia poziomu 

IL-6, a w mniejszym stopniu IL-8. Poziom białka MnSOD po podaniu simwastatyny był 

obniżony, jednak nie u wszystkich pacjentów. 
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2. Summary 

 

Colorectal cancer (CRC) is one of the most common fatal malignancies in the United 

States, and Western Europe. It has been postulated that pro-inflammatory cytokines strongly 

influence the immunological status of CRC. However, the molecular pathogenesis of 

colorectal cancer is still poorly understood. The aim of the study was: to compare the 

expression of IL-6, IL-8 and MnSOD in vivo in tumor tissues; the content of cytokines in 

serum of colorectal patients, and in vitro in colorectal cancer derived cells, HT-29 and Caco-

2; to determine the in vivo effects of simvastatin treatment and surgical tumor removal on 

serum levels of IL-8 and IL-6 in patients with CRC, and to investigate the in vitro effect of 

simvastatin on IL-6, IL-8 and MnSOD expression in CRC cell lines. 

In case of IL-8, normal mucosa contains only traces of corresponding mRNA and, 

therefore, an increase observed in tumor tissue is statistically significant. These findings 

were in line with the results obtained on the protein level, which showed a 3- fold increase in 

IL-8 expression in tumor (P < 0.05). IL-8 levels in CRC patients, determined by ELISA, 

were significantly higher than those observed in healthy people. Surgical tumor resection 

resulted in a strong reduction in serum IL-8 concentration during first week after operation. 

The in vitro analysis showed that IL-8 is constitutively generated by colorectal cancer 

derived cell lines HT-29 and Caco-2. The expression of IL-8 in CRC cells was significantly 

higher in comparison to the brest cancer derived cells (MCF-7). 

In case of IL-6, mRNA was commonly expressed in both tumor and normal colonic 

mucosa of CRC patients, and only slight, non-significant tendency to upregulation of IL-6 

gene expression in the tumor tissue was observed. On the other hand, the colorectal 

carcinoma tissues showed significantly higher protein IL-6 level then adjacent mucosa. The 

levels of serum IL-6 were significantly higher than those observed in healthy people, 

however, no correlation was found between IL-6 level and the stage of colorectal cancer. No 

clear tendency to decline in serum level of IL-6 was observed after surgical removal of the 

tumor, IL-6 was transiently increased in some patients during first 3-5 days after surgery.  

MnSOD mRNA expression was similar in normal and colorectal cancer mucosa, 

however protein level of MnSOD was significantly higher in tumor tissues (P<0,05). The 

expression of mRNA MnSOD in colorectal cancer (Caco-2 and HT-29) and breast cancer 

(MCF-7) cells was similar.  

In colorectal cancer patients correlation was found between IL-8 serum level and 

MnSOD protein level in tumor, and between p38 phosorylation and MnSOD protein 
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expression in tumor tissue. The in vitro experiments with colorectal cancer derived cell line 

HT-29 demonstrated, that inhibition of p38 phosforylation down-regulates only mRNA IL-8 

expression, but not mRNA MnSOD expression. As a result of transfection of an exogenous 

siRNA MnSOD significant decrease in IL-8 mRNA content in HT-29 cells was observed. 

Clinical evidence suggest that statins, inhibitors of HMG-CoA reductase, independent 

of their effects on serum cholesterol level, may also play a potential role in prevention and 

treatment of cancer. The aim of the next experiment was to determinate the effect of 

simvastatin treatment in vitro and in vivo. Treatment of Caco-2 cell line with simvastatin 

resulted in a significant down-regulation of TNFα induced IL-6 expression. Higher 

concentrations of simvastatin (5µM) caused a decrease in basic expression of IL-8 and 

MnSOD in HT-29 cells line. In patients treated for 14 days with simvastatin (80 mg/day) 

prior to surgery a significant decrease in IL-6 serum concentration was noted, while the 

decrease in the serum IL-8 levels were less pronounced. The tumor MnSOD expression was 

down-regulated after simvastatin treatment, however only in some cases.
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3. Wykaz użytych skrótów 

 
α32P - dCTP – deoksycytydynotrifosforan znakowany izotopem fosfor 32P w pozycji α 

AOM – azoksymeta (ang. Azoxymethane) 

AP-1 – czynnik transkrypcyjny, białko aktywatorowe 1 (ang. Activator Protein-1) 

APC (ang. adenomatous polyposis coli) 

APR – reakcja ostrej fazy (ang. Acute Phase Response) 

APS – nadsiarczan amonu (ang. ammonium persulphate) 

BLAST – program służący do analizy stopnia identyczności porównywanych sekwencji 

 (ang. Basic Local Alignment Search Tool) 

BSA – albumina surowicy wołowej (ang. Bovine Serum Albumin) 

C/EBP – czynnik transkrypcyjny, białko wiążące sekwencje CCAAT (ang. CCAAT 

enhancer binding protein) 

CD - choroba Leśniowskiego-Crohna (ang. Crohn’s disease)  

CNF - rzęskowy czynnik neutrofilowy (ang. ciliary neurotrophic factor) 

cDNA – komplementarny DNA 

CRP – białko C-reaktywne (ang. C-Reactive Protein) 

DMEM – pożywka hodowlana DMEM (ang. Dulbecco's Modified Eagle's Medium) 

DSS - dekstran siarczanu sodu (ang. DSS dextran sodium sulphate) 

dNTP - trifosforan deoksyrybonukleozydu 

EIF-4E - eukariotyczny czynnik inicjujący translację 4E (ang. Eukaryotic translation 

initiation factor 4E) 

EDTA – kwas etylenodiaminotetraoctowy 

FBS – płodowa surowica wołowa (ang. Fetal Bovine Serum) 

FAP - rodzinna polipowatość jelita grubego (ang. familial adenomatous polyposis FAP). 

FAK- ang. Focal adhesion kinase  

gp130 - Glycoprotein 130 

GTC – izotiocyjanian guanidyny 

HMG-CoA reduktaza 3 - hydroksy - 3-metylo - glutarylokoenzymu A (ang. 3-hydroxy-3-

methyl-glutaryl-CoA reductase) 

HNPCC - dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (ang. hereditary 

non-polyposis colorectal cancer) 

HNF-1 - czynnik indukowany hipoksją (hepatocyte nuclear factor-1)  

IFNγ– interferon gamma 
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IBD - nieswoiste zapalenie jelit (ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD) 

IL-1β−interleukina 1β 

IL-6 – interleukina 6 

IL-8 – Interleukina 8 

IL-6R – receptor interleukiny 6 (ang. IL-6 Receptor) 

IRF-1 - interferon regulatory factor-1 

IκB – inhibitor czynnika jądrowego κB 

LDL – lipoproteiny o małej gęstości (ang. Low Density Lipoproteins) 

LIF –czynnik hamujacy białaczkę (ang. leukemia inhibitory factor) 

LPS – lipopolisacharyd (ang. lipopolisaccharide) 

MAPK – kinazy białkowe aktywowane mitogenem (ang. Mitogen-Activated Protein 

Kinase) 

MLH1– ludzki gen kodujący białko MLH1 (ang. MutL homolog 1) 

MEM - pożywka hodowlana MEM - (ang. Minimum Essential Eagle Medium) 

Kinaza mTOR - ssaczy cel rapamycyny (ang. mammalian target of rapamycin kinase) 

NF-κB – czynnik jądrowy κB (ang. nuclear factor κB) 

NIK  – kinaza indukująca czynnik NF-kB (NF-kB-inducing kinase) 

OSM - ang. oncostatin M 

NRF – ang. NF-κB-repressing factor  

PBS –sól fizjologiczna buforowana fosforanami (ang. Phosphate Buffered Saline) 

PBMC - ang. peripheral blood mononuclear cell  

PCR – reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. Polymerase Chain Reaction) 

pz – par zasad 

RT-PCR – reakcja PCR na matrycy cDNA 

ROCK - ang. Rho-associated kinase ROCK  

SDS – siarczan dodecylu sodu 

SOCS – supresor szlaku przekazu sygnału od cytokin (ang. - Suppressor of Cytokine 

Signaling) 

STAT – rodzina czynników transkrypcyjnych, przekaźników sygnału i aktywatorów 

transkrypcji (ang. Signal Transducers and Activators of Transcription) 

PI3K, kinaza fosfatydyloinozytolu (ang.- Phosphoinositide 3-Kinase), 

TEMED – N,N,N’,N’ tetrametyloetylenodiamina 

TGFβ – transformujący czynnik wzrostu beta (ang. Transforming Growth Factor β) 

TNFα − czynnik martwicy nowotworu alfa (ang. Tumor Necrosis Factor α ) 



 12

Tris – Tris-(hydroksymetylo)-aminometan 

UC - wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. ulcerative colitis) 

VLDL - lipoproteiny bardzo małej gęstości (ang. very low density lipoproteins) 
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4. Wstęp 
 

Nowotwór jelita grubego należy do najczęściej występujących nowotworów w Stanach 

Zjednoczonych i Europie zachodniej [1]. Badania prowadzone w USA wskazują, iż dotyka 

około 5% populacji tego kraju [2]. W Polsce notuje się około 13000 zachorowań na 

nowotwór jelita grubego w ciągu roku, z czego około 9000 przypadków kończy się śmiercią 

pacjenta. U osób, u których nowotwór został wykryty we wczesnym etapie rozwoju 

choroby, przeżywalność 5 letnia wynosi około 100%, natomiast drastycznie spada wraz z 

postępem choroby (u osób z przerzutami odległymi do około 5 -12%). 

Rozwój nowotworu jelita grubego warunkowany jest zarówno przyczynami 

genetycznymi, jak i środowiskowymi. Dziedziczne i rodzinne uwarunkowania stanowią do 

30% procent spośród wszystkich zachorowań, przy czym jedynie u około 3% chorych znane 

są mutacje silnych genów predyspozycji, w takich jednostkach chorobowych jak 

dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości (ang. hereditary non-polyposis colorectal 

cancer, HNPCC), czy zespół gruczolakowatej polipowatości rodzinnej (ang. familial 

adenomatous polyposis FAP). Rzadziej występuje zespół Peutza, Jughersa i zespół 

polipowatości młodzieńczej – te są przyczyną nie więcej niż 0,5% zachorowań. HNPCC 

(Zespół Lyncha) dziedziczony w sposób autosomalny dominujący jest związany z 

mutacjami w obrębie genów naprawy MLH1, MSH2, MSH6 oraz PMS2. Obok wysokiego 

ryzyka zachorowania na nowotwór jelita grubego, zespół Lyncha wiąże się ze szczególnie 

wysokim ryzykiem zachorowania na raka błony śluzowej trzonu macicy, raka żołądka, jelita 

cienkiego, nerki, górnych dróg moczowych i jajnika [1, 3]. FAP jest również zespołem 

dziedziczonym autosomalnie w sposób dominujący [4]. Przyczyną zachorowań są mutacje 

w genie APC (ang. adenomatous polyposis coli). Częstość zachorowań na nowotwór jelita 

grubego u osób z zespołem gruczolakowatej polipowatości rodzinnej sięga 100%. U tych 

osób stwierdza się ponadto wysokie ryzyko zachorowania na nowotwory żołądka i jelita 

cienkiego [1, 4, 5].  

Zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu jelita grubego obserwuje się u osób 

cierpiących na przewlekłe zapalenie przewodu pokarmowego (nieswoiste zapalenie jelit, 

ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD). Najczęstszymi jednostkami z tej grupy są choroba 

Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. Crohn’s disease (CD) 

and ulcerative colitis (UC)) [6, 7].  
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Obecnie przyjmuje się, że około 70 - 90% przypadków to nowotwory jelita grubego 

występujące sporadycznie. Przyjmuje się, że ten rodzaj nowotworu jest wywołany przez 

czynniki zewnętrzne (środowiskowe), a najwyższą zachorowalność notuje się w krajach 

Europy zachodniej i USA, natomiast najniższą w Indiach i Tajlandii. Szereg badań 

etiologicznych wskazuje, że zwiększona zachorowalność na ten rodzaj nowotworu jest 

związana z niewłaściwą dietą i trybem życia. Wśród przyczyn częstego występowania 

nowotworu jelita grubego wymienia się m.in. brak aktywności fizycznej [8], spożywanie 

tłuszczów zwierzęcych [9] i alkoholu [1]. Przypuszczalnie u osób, u których nowotwór 

występuje rodzinnie, a nie są stwierdzone mutacje genów predyspozycji, pojawienie się 

nowotworu jelita grubego może wynikać z przekazywania podobnego stylu życia.  

 

Molekularne podłoże rozwoju nowotworu jelita grubego nie jest w pełni wyjaśnione, 

przyjmuje się, że istotne znaczenie może mieć długotrwały stan zapalny. Tę hipotezę 

potwierdza wysoki stopień zachorowalności na tę chorobę u osób z nieswoistym zapaleniem 

jelita. Równocześnie w wielu badaniach nad nowotworem jelita grubego wykazano 

zwielokrotnione stężenie markerów stanu zapalnego w surowicy [10-16] oraz wzmożoną 

ekspresję białek związanych z odczynem zapalnym w tkance guza [12, 17, 18]. Udział stanu 

zapalnego w rozwoju nowotworu jelita grubego wymaga dalszej analizy, pozostaje również 

pytanie o potencjalną rolę białek odczynu zapalnego w tworzeniu przerzutów. 

 

4.1 Rola IL-8 w patogenezie nowotworu jelita grubego 

 

Interleukina 8 (IL-8 lub CXCL8) jest chemokiną, która odgrywa zasadniczą rolę w 

regulacji odpowiedzi immunologicznej i stanu zapalnego. Ekspresja IL-8 jest indukowana 

wieloma czynnikami takimi jak cytokiny np. IL-1, TNFα, czynniki wywołujące stres w 

komórce (np. hypoksja, zmiany pH, wolne rodniki) czy hormony steroidowe (np. 

androgeny, estrogeny) [19, 20]. Silnymi inhibitorami syntezy IL-8 są natomiast cytokiny IL-

4 oraz IL-10 [21].  

 

Promotor IL-8 zawiera miejsca wiązania czynników transkrypcyjnych związanych ze 

stanem zapalnym: AP-1, NF-IL-6 (nazywany również C/EBP), oraz NF-κB [19, 22, 23]. 

Przypuszczalnie posiada również miejsca wiązania receptorów dla glukokortykoidów, a 

także HNF-1 i IRF-1 [19]. Indukcja transkrypcji IL-8 w wyniku działania IL-1 lub TNFα 

wymaga zaangażowania krótkiego fragmentu promotora zawierającego miejsca wiązania 
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czynników NF-κB i NF-IL-6. Wzmożona ekspresja IL-8 w wyniku stresu komórkowego 

indukowanego nadtlenkiem wodoru wymaga dłuższego fragmentu promotora zawierającego 

miejsce wiązania czynnika transkrypcyjnego AP-1 [24]. Aktywacja czynnika 

transkrypcyjnego NF-κB jest niezbędna do indukcji transkrypcji IL-8 we wszystkich typach 

komórek [19]. Najsilniejszą odpowiedź uzyskuje się w wyniku równoczesnej indukcji 

szlaków sygnału prowadzących do aktywacji NF-κB, NF-IL-6 oraz AP-1 [25]. W ten proces 

w istotny sposób zaangażowane są kinaza NIK oraz kinazy białkowe aktywowane 

miogenem (MAPK) [19, 23, 25] 

Dodatkowo szlak kinaz MKK6 - p38, związany jest również ze specyficzną 

potranskrypcyjną regulacją mRNA IL-8 (Schemat 1). Aktywacja kinazy MKK6, a w 

konsekwencji p38/MK2 prowadzi do zwiększenia czasu półtrwania mRNA IL-8 [23, 26, 

27], w odróżnieniu od kinaz NIK lub MKK7, które nie wpływają na zwiększenie czasu 

półtrwania mRNA tej cytokiny [25]. Stabilność mRNA jest zależna od niekodującej 

sekwencji ARE końca 3’UTR mRNA IL-8 [23, 25, 26, 28]. Wykazano, że obserwowana w 

komórkach linii HT-29 wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego wysoka spontaniczna 

ekspresja mRNA IL-8 jest również zależna od sekwencji ARE mRNA tej cytokiny. Do tej 

sekwencji wiąże się m.in. czynnik stabilizujący HuR. W linii HT-29 wyprowadzonej z 

nowotworu jelita grubego zawartość czynnika HuR jest bardzo wysoka. W innej linii 

komórkowej LoVo, o niskiej podstawowej ekspresji mRNA IL-8, nadekspresja czynnika 

HuR powodowała zwiększenie ilości transkryptu dla IL-8 [29].  
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Schemat 1. Szlaki prowadzące do aktywacji ekspresji IL-8 (wg. Hoffmann i wsp. [23]) 

 

Badania dotyczące IL-8 u pacjentów z nowotworem jelita grubego wskazują na 

podwyższoną zawartość tej cytokiny w surowicy w porównaniu do osób zdrowych [11, 15, 

30, 31], zwiększoną ekspresję IL-8 w guzie w odniesieniu do zdrowej śluzówki [12, 32-34], 

a także wzrost zawartości tej cytokiny w miarę postępu choroby [32, 33]. Ponadto 

zaobserwowano dodatnią zależność pomiędzy zawartością mRNA IL-8 a wielkością guza 

[33]. Rubie i wsp. [12] wykazali również, że ekspresja IL-8 w guzach przerzutowych do 

wątroby jest wyższa niż w otaczającej tkance zdrowej oraz w guzach pierwotnych. 

Stwierdzono też, że zawartość mRNA IL-8 w guzach przerzutowych koreluje dodatnio z 

zawartością mRNA tej cytokiny w guzach pierwotnych [35]. Ponadto zaobserwowano, że 

poziom ekspresji mRNA IL-8 w guzie jest negatywnie skorelowany z przeżywalnością 

pacjentów po wycięciu guza [36]. Należy dodać, że wzrost ekspresji IL-8 zaobserwowano 
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również w gruczolaku jelita grubego oraz u chorych cierpiących na chorobę Leśniowskiego-

Crohna, która zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu jelita grubego [12]. 

IL-8 wpływa na metabolizm komórki po związaniu do dwóch receptorów CXCR1 i CXCR2 

zasocjowanych z białkami G [37, 38]. W guzach pacjentów z nowotworem jelita grubego 

wykazano podwyższoną ekspresję obydwu receptorów względem tkanki zdrowej we 

wszystkich stadiach rozwoju nowotworu [18]. Niektórzy badacze wskazują na spontaniczną 

ekspresję tych receptorów w komórkach wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego oraz 

wyższy poziom ekspresji w komórkach o wyższym potencjale przerzutowym [39]. 

Zaobserwowano jednak spadek nadekspresji receptorów dla IL-8 w guzie w miarę postępu 

choroby [18]. 

 

Efektem wiązania IL-8 do receptorów jest aktywacja małych białek G (Schemat 2), co 

prowadzi do aktywacji enzymu fosfolipazy C (PLC). Enzym ten powoduje hydrolizę 

difosforanu fosfatydyloinozytolu PIP2 do diacyloglicerolu (DAG) i trifosforanu inozytolu 

(IP3). W czego wyniku dochodzi do aktywacji kinazy białkowej C (PKC) i kinazy Akt 

fosforylujących wiele innych białek w komórce [20]. Włączenie tej ścieżki sygnału 

prowadzi do aktywacji m.in. kinazy mTOR, która fosforyluje czynnik 4E-BP1, a ten 

uwalnia czynnik eIF4E związany z mRNA, co w konsekwencji prowadzi do nasilenia 

procesu translacji [20, 40]. Związanie IL-8 do receptorów uruchamia również inne szlaki 

przekazu sygnału, w tym prowadzące do aktywacji kinaz MAP. Wykazano, że aktywacja 

kaskady MAP w wyniku związania IL-8 przez jej receptory w neutrofilach i różnych 

nowotworach wymaga aktywności kinazy fosfatydyloinozytolu. W niektórych nowotworach 

obserwuje się aktywację przy udziale białek Ras [20].  

Aktywacja kinaz MAPK wywołana IL-8 prowadzi do proliferacji wielu typów komórek 

[20]. Niektórzy autorzy wskazują, że IL-8 pełni rolę czynnika wzrostu również w 

komórkach wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego [41], inni jednak nie potwierdzają 

tych doniesień [42]. Dodatkowo w wyniku indukcji IL-8 dochodzi do aktywacji czynnika 

transkrypcyjnych STAT3, β – kateniny oraz HIF-1. IL-8 aktywuje białka należące do 

rodziny RhoGTPaz oraz kinazy tyrozynowe (Src, FAK), które indukują zmiany w 

cytoszkielecie komórki oraz jej interakcję z otoczeniem [20]. Wykazano zaś, że w 

warunkach in vitro IL-8 nasila migrację komórek wyprowadzonych z nowotworu jelita 

grubego [42, 43].  
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Wiadomo, że tworzenie nowych naczyń jest niezwykle istotne w procesie 

nowotworzenia, a guzy wielkości 2-3mm3 są zależne od tego procesu [44]. Udział IL-8 w 

procesie angiogenezy wykazano już w 1992 roku [45]. Badania dotyczące tworzenia naczyń 

krwionośnych w nowotworze jelita grubego wskazują, że IL-8 nasila procesy migracji i 

proliferacji komórk HIMEC (human intestinal microvascular endothelial cells) [46]. W 

guzach obserwuje się zwiększone usieciowanie naczyń krwionośnych, a gęstość tego 

usieciowania jest negatywnie skorelowana z przeżywalnością pacjentów z nowotworem 

jelita grubego [47]. Niektórzy autorzy wskazują na zależność pomiędzy poziomem IL-8 w 

tkance guza oraz stężeniem tej cytokiny w surowicy a gęstością usieciowania naczyń 

krwionośnych [30]. 

 

 
 
Schemat 2. Charakterystyka szlaków przekazu sygnału uruchamianych po związaniu IL-8 z 

receptorem (zgodnie z Waugh i Wilson [20]) 
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4.2 Rola IL-6 w patogenezie nowotworu jelita grubego 

 

Interleukina 6 (IL-6) jest cytokiną o działaniu plejotropowym. Odgrywa kluczową rolę 

w procesach odpowiedzi immunologicznej, reakcji ostrej fazy i hematopoezy. Cytokina ta 

jest prototypowym białkiem rodziny IL-6, w skład której wchodzą ponadto IL-11, LIF, 

OSM, CNF, kardiotrofina oraz IL-27 i IL-31. Wymienione cytokiny wiążą się do receptora 

złożonego z podjednostki α (która nie bierze udziału w przekazie sygnału i jest 

charakterystyczna dla danej cytokiny) oraz podjednostki sygnałowej wspólnej dla 

wszystkich przedstawicieli tej grupy [48-53]. 

 

Podstawową rolę w aktywacji ekspresji IL-6 pełnią czynniki AP-1, NF-IL6 (ang. 

nuclear factor IL-6), który został odkryty jako czynnik regulujący IL-6 oraz NF-κB [54, 55]. 

Fragment promotora określony jako MRE (ang. multiple response element) oraz element 

odpowiedzi na NF-IL6 są częścią sekwencji SRE (ang. serum response element) promotora 

IL-6. Fragment SRE znajduje się pomiędzy miejscami wiązania AP-1 (zlokalizowany w 

dalszej odległości od sekwencji TATA) i miejscem wiązania czynnika NF-κB, które jest 

zlokalizowane w bliższej odległości od sekwencji TATA box. W hamowaniu ekspresji IL-6 

uczestniczy wiele czynników takich jak: Fos wiążący się do SRE, białka retinoblastomy 

wiążące się do RCE (ang. Retinoblastoma control element) oraz steroidy [54]. Badania nad 

regulacją potranskrypcyjną mRNA IL-6 wykazały, że zablokowanie aktywności kinazy p38 

może powodować nasilenie procesu degradacji mRNA IL-6, podobnie jak w przypadku IL-8 

[56, 57]. 

 

Jak wspomniano wyżej, receptor IL-6 jest złożony z dwóch podjednostek α i β. 

Podjednostka α o masie 80 kDa (gp80) nie zawiera domeny wewnątrzkomórkowej, wiąże 

cytokinę. W przekaz sygnału jest zaangażowana podjednostka β (gp130) o masie 130 kDa 

W wyniku związania IL-6 do podjednostki α, dochodzi do interakcji z gp130 oraz jej 

dimeryzacji z drugą podjednostką gp130 [49-51]. Ścieżka sygnału, która zostaje 

zainicjowana w wyniku interakcji błonowej formy receptora α z podjednostką gp130 

nazywana jest klasyczną, jej aktywacja jest związana z wczesnymi fazami zapalenia i 

prowadzi do ekspresji białek ostrej fazy. Podjednostka gp130 występuje powszechnie, 

tymczasem ekspresja IL-6Rα ograniczona jest do hepatocytów, neutrofili, 

monocytów/makrofagów oraz niektórych limfocytów (w tym limfocytów T) [49]. IL-6 może 

wiązać się również z rozpuszczalną formą receptora α i po związaniu z podjednostką gp130 
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uruchamia szlak przekazu sygnału. Rozpuszczalna forma receptora może powstawać na 

dwóch drogach, na drodze translacji alternatywnie złożonego mRNA lub w wyniku 

protolizy błonowej formy receptora α (z udziałem metaloproteinaz ADAM10 i ADAM 17). 

W przeciwieństwie do klasycznej ścieżki przekazu sygnału, wiązanie IL-6 do rozpuszczalnej 

formy receptora α może aktywować sygnał w komórkach, w których zachodzi tylko 

ekspresja podjednostki gp130 [49, 53]. Wykazano, że wiele rodzajów komórek w tym: 

nerwowych, mięśni gładkich, mezotelialnych, endotelialnych i innych jest zdolnych do 

odpowiedzi na IL-6 tylko poprzez związanie formy rozpuszczalnej receptora [49]. 

Podjednostka gp130 może również występować w formie rozpuszczalnej, ale pełni wówczas 

rolę antagonisty rozpuszczalnej formy receptora α [53].  

 

Związanie IL-6 do receptorów prowadzi do aktywacji szlaku JAK- STAT (Schemat 3). 

Ponadto IL-6 aktywuje szlak SHP-2-Ras oraz szlak (PI3K)-Akt [52, 53, 58]. Utworzenie 

kompleksu IL-6/IL-6Rα/gp130 powoduje zmiany w wewnątrzkomórkowej domenie 

podjednostki gp130, co umożliwia fosforylację zlokalizowanych tam reszt tyrozynowych 

(Tyr814 i Tyr905). W fosforylacji uczestniczą kinazy JAK zasocjowane z receptorem gp130 

(JAK1, JAK2, TYK), które wiążą się do regionu gp130 w pobliżu błony komórkowej, 

zawierającego konserwatywne motywy box1 i box 2 [53]. Następnie do fosfotyrozyn wiążą 

się czynniki STAT. Za oddziaływanie STAT-gp130 jest odpowiedzialna domena SH2 białek 

STAT. W wyniku asocjacji czynników STAT dochodzi do fosforylacji ich reszt tyrozyny, w 

której uczestniczą kinazy JAK. Fosforylacja prowadzi do odłączenia monomerów STAT i 

utworzenia dimeru. W każdym monomerze domena SH2 wiąże się do ufosforylowanej 

tyrozyny drugiego monomeru. IL-6 aktywuje czynniki transkrypcyjne STAT3 i STAT1, 

przy czym mogą one tworzyć homodimery STAT3/STAT3 bądź heterodimery 

STAT1/STAT3. Powstałe dimery ulegają translokacji do jądra komórkowego. 

Związanie IL-6 do receptora prowadzi również do aktywacji kaskady kinaz MAP 

(Schemat 3). Proces tej aktywacji jest zależny od białka SHP2 (ang. Tyrosine phosphatase 

SHP2). Białko to wiąże się do ufosforylowanej tyrozyny (Tyr759) w cytoplazmatycznej 

części receptora gp130. Związane białko ulega fosforylacji przez kinazę JAK 1. Poprzez 

ufosforylowane białko SPH2 do receptora może wiązać się kompleks białek Grb2-SOS 

(Grb2, ang. Growth-Factor-Receptor Bound Protein; SOS, ang. Son of Sevenless). To w 

efekcie prowadzi do aktywacji kaskady Ras-Raf-MAPK [53]. 

Trzecią ścieżką przekazu sygnału aktywowanego w wyniku związania IL-6 do jej 

receptora jest aktywacja kinazy trifosfatydyloinozytolu, jednakże wykazano, że aktywacja 
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tego szlaku jest komórkowo specyficzna. W wyniku aktywacji PI3K w błonie komórkowej 

powstają ufosforylowane lipidy. To prowadzi do fosforylacji kinazy Akt poprzez enzym 

PDK1 (ang. – Phosphatidylinositol Dependent Kinase 1). Zaktywowana kinaza Akt ulega 

translokacji do jądra, gdzie fosforyzuje czynniki transkrypcyjne z grupy FKHR (ang. 

Forkhead Family of Transcription Factors) [53]. 

 

 
Schemat 3. Charakterystyka szlaków przekazu sygnału IL-6 prowadzących do aktywacji 

czynników STAT i kinaz MAP (zgodnie z Heinrich i wsp.[53]) 
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[63]. Przeprowadzono również szereg doświadczeń na zwierzęcych modelach nowotworu 

jelita grubego, związanego ze stanem zapalnym (ang. colitis-associated premalignant 

cancer (CApC), colitis-associated cancer (CAC) model). Wykazano, że w komórkach 

epitelialnych w trakcie indukcji chronicznego zapalenia i nowotworu, dochodzi do obniżenia 

poziomu IL-6Rα i wzrostu ekspresji gp130 oraz nasilenia fosforylacji czynnika 

transkrypcyjnego STAT3 [64]. Becker i wsp. [63, 65] zaobserwowali, że w trakcie rozwoju 

nowotworu u myszy indukowanego podawaniem azoksymetanu (AOM) i siarczanu 

dekstranu sodu (DSS), dochodzi do obniżenia zawartości błonowej formy receptora IL-6 i 

wzrostu poziomu rozpuszczalnej formy tego receptora. Równocześnie zaobserwowano 

wzrost ekspresji metaloproteinazy ADAM 17, odpowiedzialnej za uwalnianie 

rozpuszczalnej formy receptora IL-6. Zanik membranowej formy jest charakterystyczny 

również dla nieswoistych zapaleń jelit, które drastycznie zwiększają ryzyko wystąpienia 

nowotworu jelita grubego [66]. 

 

Analiza materiału pochodzącego od pacjentów z nowotworem jelita grubego wskazuje 

również na zwiększoną zawartość IL-6 oraz ufosforylowanego czynnika STAT3 w guzie w 

stosunku do tkanki zdrowej [67]. W nowotworze jelita grubego dochodzi do wzrostu 

zawartości czynnika Forkhead box Q1 (FOXQ1) należącego do rodziny FKHR (ang. 

Forkhead Family of Transcription Factors) [68].  

Badania in vitro dowiodły, że IL-6 stymuluje wzrost komórek wyprowadzonych z 

nowotworu jelita grubego [69, 70]. 

 

Opisano kilka mechanizmów hamowania szlaku sygnału indukowanego przez IL-6 

(Schemat 4). Jednym z najlepiej poznanych sposobów wyciszenia tego sygnału jest działanie 

białek SOCS (ang. - Suppressor of Cytokine Signaling). W hamowaniu szlaku 

indukowanego przez IL-6 uczestniczą białka SOCS1 i SOCS3 [71, 72]. Białka te należą do 

grupy SOCS (SOCS1 - SOCS7) oraz CIS (ang. Cytokine-Inducible SH2 Protein). Ekspresja 

białek SOCS regulowana jest z udziałem szlaku JAK/STAT [71]. Białka SOCS mogą 

wiązać się (poprzez domenę SH2) do fosfotyrozyn receptora gp130, uniemożliwiając tym 

samym przyłączenie innych białek uczestniczących w przekazie sygnału, względnie 

oddziałują z kinazami JAK, blokując ich domenę katalityczną. W hamowaniu sygnału IL-6 

uczestniczą różnego rodzaju fosfatazy. Przykładem takiego hamowania jest defosforylacja z 

udziałem białka SHP2, które posiada aktywność fosfatazy tyrozynowej, aktywowanej w 

określonych warunkach. Wykazano zdolność do interakcji tego białka m.in. z czynnikami 
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STAT, ale również z kinazami JAK czy podjednostką gp130 poprzez Tyr759 [53, 71]. 

Hamowanie sygnału indukowanego przez IL-6 może odbywać się na etapie wiązania dimeru 

STAT do DNA. W procesie tym uczestniczą białka z rodziny PIAS (ang. Protein Inhibitor 

of Activated STAT). Do rodziny tej należy 5 białek PIAS1, PIAS3, PIASXα, PIAST i 

PIASY. Czynnik STAT1 hamuje białko PIAS1, natomiast PIAS 3 wiąże się do czynnika 

STAT3 [71]. 

 
 
  

 
 
Schemat 4. Hamowanie szlaku JAK – STAT (zgodnie z Wormald i Hilton [71]). 

 

Rigby i wsp. [73] stwierdzili w modelu mysim, że specyficzne wyciszenie ekspresji 

SOCS3 w komórkach epitelialnych jelita zwiększa progresję nowotworu indukowanego 

AOM/DSS. Hamilton i wsp. [74] wykazali jednak brak zależności pomiędzy poziomem 

mRNA SOCS3 a gruczolakiem jelita grubego oraz brak różnic w ekspresji SOCS3 w 

gruczolaku w porównaniu do ekspresji w śluzówce osób zdrowych. Natomiast Li i wsp. [67] 

zaobserwowali zwiększoną zawartość SOCS u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita 

grubego, natomiast obniżoną zawartość tego białka w nowotworze jelita grubego 

związanego z chronicznym stanem zapalnym. Dodatkowo stwierdzili, iż w tkance guza 

dochodzi do metylacji genu SOCS3. Badania prowadzone przez Copolla i wsp. [75] 

wskazują natomiast na obniżenie w tkance guza ekspresji czynnika PIAS1, uczestniczącego 

w negatywnej regulacji czynnika STAT1.  
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4.3 Rola MnSOD w patogenezie nowotworu jelita grubego 
 

Manganozależna dyzmutaza ponadtlenkowa (MnSOD, SOD2) jest mitochondrialną 

metaloproteiną kodowaną przez jądrowe DNA. Białko zlokalizowane w matrix 

mitochondrialnym posiada masę 88,6 kDa i jest tetrametrem zawierającym w centrum 

aktywnym jony Mn2+. Oprócz MnSOD u ssaków występują dwie inne dysmutazy: 

cytoplazmatyczna cynkowo-miedziowa dyzmutaza ponadtlenkowa (CuZnSOD) oraz 

zawierająca żelazo, zewnątrzkomórkowa dyzmutaza ponadtlenkowa (ECSOD) [76]. 

MnSOD katalizuje reakcję dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego do tlenu i nadtlenku 

wodoru [77] (Schemat 5). Białko to jest enzymem antyoksydacyjnym chroniącym 

mitochondria przed zniszczeniami oksydacyjnymi. Ekspresja MnSOD jest silnie 

indukowana w wyniku działania wielu czynników cytotoksycznych i proapoptotycznych, 

takich jak: cytokiny prozapalne, UV, promieniowanie jonizujące, leki przeciwnowotworowe 

i pestycydy [76]. 
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Schemat 5. System enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy (SOD) konwertują rodnik 

ponadtlenkowy do nadtlenku wodoru; katalaza (CAT) oraz peroksydaza glutationu (GPX) 

rozkładają H2O2 do wody i tlenu. GPX wymaga kilku dodatkowych enzymów, reduktazy 

glutationowej (GR) i dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PDH) oraz kofaktorów 

GSH, NADPH i glukozo-6-fosforanu [78]. 

 

Ludzki gen SOD2 charakteryzuje brak sekwencji TATA lub CAAT w sekwencji 

promotorowej i szereg powtórzeń wysepek CpG. Główną rolę w regulacji konstytutywnej 

ekspresji MnSOD odgrywa czynnik transkrypcyjny SP1, natomiast za hamowanie ekspresji 

odpowiedzialny jest czynnik AP-2. Sekwencja promotorowa zawiera siedem miejsc 

wiązania dla SP1 i trzy dla AP2. W regulacji transkrypcji indukowanej przez cytokiny, 

czynnik SP1 kooperuje z kompleksem transkrypcyjnym, w skład którego wchodzą czynniki 

NF-κB oraz nukleofosminy [79, 80].  

 

Przyjmuje się, że stres oksydacyjny jest jednym z najistotniejszych czynników 

patologicznych związanych z powstawaniem nowotworów, a zaburzenia ekspresji MnSOD 

mogą odgrywać istotną rolę w tym procesie. Ekspresja enzymu MnSOD ulega wielu 

zmianom w procesie nowotworzenia. Wyniki dotychczasowych badań nie są jednoznaczne i 

nie dają pełnej informacji o roli MnSOD w tym procesie. Zaobserwowano bowiem 

obniżenie ekspresji MnSOD w wielu rodzajach nowotworów łagodnych [76]. Równocześnie 

szereg badań modelowych wskazuje, że MnSOD może hamować procesy nowotworzenia. 
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Zwiększenie ekspresji MnSOD w warunkach in vitro powoduje hamowanie proliferacji 

różnych typów komórek nowotworowych, w tym komórek nowotworu piersi (MCF-7) [81], 

czerniaka (ang. UACC-903 melanoma) [82], glejaka (ang. human glioma U118) [83], 

nowotworu prostaty (ang. DU145 human prostate carcinoma) [84], a także nowotworu jelita 

grubego (HCT116) [85]. Ponadto badania na modelach zwierzęcych wskazują, że 

nadekspresja MnSOD może obniżać wzrost nowotworu wyprowadzonego inokulowanego u 

zwierząt [83, 84, 86], jak również hamować przerzuty w modelu mysim [87]. W 

przeciwieństwie jednak do wyżej wymienionych badań, w wielu typach nowotworów 

złośliwych obserwuje się silny wzrost ekspresji MnSOD. Dotyczy to nowotworu szyjki 

macicy [88], guzów mózgu jak i guzów przerzutowych do mózgu [89], nowotworu płuc 

[90], a także nowotworu żołądka i jelita [91, 92]. Ponadto w niektórych nowotworach 

(szyjki macicy czy mózgu) poziom ekspresji MnSOD koreluje ze stopniem zezłośliwienia 

nowotworu [76]. 

 

Wyniki dotyczące badań ekspresji MnSOD w rozwoju nowotworu jelita grubego 

również nie są jednoznaczne. Istnieją doniesienia wskazujące, że nadekspresja MnSOD 

może hamować wzrost komórek nowotworowych (komórki linii HCT 116) [85], inna praca 

dowodzi, że ekspresja MnSOD związana jest z rozwojem przerzutów [92]. Noze i wsp. [93] 

stosując techniki immunohistochemiczne wykazali, że odsetek chorych z  podwyższoną 

zawartością MnSOD w guzie, zwiększa się wraz ze wzrostem zaawansowania choroby, ale 

tylko do III stopnia zaawansowania. U chorych zaliczonych do IV grupy średni poziom 

MnSOD nie był już tak wysoki, jak u pacjentów z III stopniem zaawansowania choroby, 

chociaż zdecydowanie wyższy niż u pacjentów o najniższym stopniu rozwoju nowotworu. 

Podwyższony poziom białka MnSOD w guzie, w porównaniu z tkanką zdrową, potwierdzili 

też Skrzycki i wsp. [94]. Wykazano również znaczną zawartość białka MnSOD w guzach 

przerzutowych do wątroby [95], a z badań Janssena i wsp. [96] wynika, że wysoka 

zawartość MnSOD w guzach jest negatywnym prognostykiem dla pacjentów z nowotworem 

jelita grubego. 

 

Mechanizm który prowadzi do hamowania proliferacji niektórych komórek 

nowotworowych w wyniku nadekspresji MnSOD, jak i potencjalny pro-nowotworowy 

wpływ MnSOD, jest wiązany z generowanym przez ten enzym nadtlenkiem wodoru. W 

badaniach poświęconych antynowotworowemu działaniu MnSOD Li i wsp. [78] wykazali, 
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że nadekspresja MnSOD hamuje wzrost ludzkich komórek glejaka, a nadekspresja 

peroksydazy glutationu (GPX) odwraca ten efekt, powodując równocześnie hamowanie 

degradacji inhibitora Iκα . 

Wolne rodniki mogą indukować lub wzmacniać procesy programowanej śmierci 

komórki. Uwolniony do cytoplazmy cytochrom C prowadzi do aktywacji kaspazy 3, ale 

również powoduje przełączenie 4 - elektronowej redukcji tlenu do 1 - elektronowej. W 

efekcie powstaje anion ponadtlenkowy, który może nasilać proces apoptozy, indukując 

powstawanie perforacji mitochondrium i przyspieszenie uwalniania cytochromu C oraz AIF 

(ang. Apoptosis Inducing Factor). Ten model sugeruje, że MnSOD może hamować lub 

opóźniać proces apoptozy poprzez przeciwdziałanie oksydacyjnym uszkodzeniom [76, 97]. 

Wykazano zaś, że MnSOD jako antagonista białka p53 jest negatywnie regulowany przez to 

białko. Transfekcja komórek Hela prawidłowym p53 prowadzi do obniżenia zawartości 

mRNA MnSOD [98]. Wong i wsp. [99] wykazali natomiast, że chroni komórki przed 

apoptozą indukowaną TNFα zależna jest od ekspresji MnSOD. W badaniach nad 

nowotworem jelita grubego stwierdzono, że nadekspresja MnSOD w komórkach DLD-1 

hamuje apoptozę indukowaną przez oksydazę proliny, która jest odpowiedzialna za 

generowanie wolnych rodników [100]. Mohr i wsp. [101] wykazali zaś, że nadekspresja 

MnSOD hamuje apoptozę indukowaną ligandem TRIAL. 

 

 

Schemat 6. Współudział białka p53 i MnSOD w procesie hamowania apoptozy wg. Pani i 

wsp. [98] 
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Istnieją również dane sugerujące rolę MnSOD w procesie migracji komórek 

nowotworowych. Connor i wsp. [102] wykazali bowiem, że nadekspresja MnSOD 

powoduje nasilenie migracji komórek nowotworu włókniakomięsaka (HT-1080) i komórek 

raka pęcherza moczowego (253J). Podobnie Nelson i wsp. [103] stwierdzili, że nadekspresja 

MnSOD w komórkach włókniakomięsaka (HT-1080) nasila migrację tych komórek, a 

proces ten jest zależny od kaskady Ras – MAP. Równocześnie nadekspresja MnSOD w tych 

komórkach nasilała ekspresję metaloproteinaz (MMPs -2, -3, -7, -10, -9, -11) oraz aktywację 

czynników transkrypcyjnych AP-1 i SP-1. Zarówno Connor i wsp. [102], jak i Nelson i 

wsp.[103] wykazali, że katalaza hamuje migrację komórek wywołaną nadekspresją MnSOD, 

co może sugerować, iż za ten proces jest odpowiedzialny nadtlenek wodoru generowany 

przez dysmutazę. Przytoczone wyżej wyniki eksperymentów mogą wskazywać na udział 

MnSOD w regulacji wzrostu komórek nowotworowych oraz w regulacji apoptozy i 

migracji. Wyjaśnienie mechanizmu tego działania wymaga jednak dalszych studiów. 
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4.4 Statyny – potencjalne działanie antynowotworowe 

 

Statyny stanowią grupę leków, których działanie opiera się na hamowaniu enzymu 

reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Leki te są 

kompetycyjnymi inhibitorami HMG-CoA. Zahamowanie enzymu prowadzi do zmniejszenia 

syntezy cholesterolu, zwiększenia ekspresji receptorów dla LDL, co prowadzi do 

zwiększenia wychwytu LDL, a w konsekwencji do obniżenia stężenia cholesterolu 

całkowitego, LDL, VLDL, apolipoproteiny B i triglicerydów [104]. 

Statyny wywierają działanie wielokierunkowe, które jest efektem hamowania przez te 

leki syntezy pochodnych mewalonianu. Zahamowanie syntezy mewalonianiu prowadzi do 

obniżenia syntezy zarówno cholesterolu jak i izoprenoidowych pochodnych pirofosforanu 

farnezylu i geranylu, uczestniczących w potranslacyjnej modyfikacji białek takich jak 

laminy jądrowe, białka Ras, Rho, Rac czy Rap [104, 105]. 

Mewastatyna i lowastatyna to leki naturalne. Mewastatyna została wyizolowana z 

Penicillium citrinum, lowastatyna jest produkowana przez Aspergillus terreus. 

Simwastatyna i prawastatyna to chemicznie modyfikowane pochodne lowastatyny, 

natomiast atorwastyna, fluwastatyna, rosuwastatyna, pitawastatyna i cerwistatyna są 

związkami syntetycznymi. Cerwistatyna początkowo wprowadzona na rynek 

farmaceutyczny, później została wycofana ze względu na niepożądane efekty [105]. 

Niektóre statyny wykazuje właściwości hydrofilne (prawastatyna i fluwastatyna), 

statyny te są bardziej selektywne w stosunku do wątroby, natomist charakteryzują się 

mniejszą penetracją leku do innych tkanek. Statyny lipofilne (simwastatyna, lowastatyna i 

atorwastatyna) w większym stopniu przenikają przez błonę komórek wątrobowych, 

śródbłonka i przez barierę krew – mózg, co może sprzyjać ich silniejszemu działaniu 

wielokierunkowemu [104-106]. 

 

4.4.1 Chemoprewencyjne działanie statyn  

 

W ciągu ostatniej dekady pojawiło się wiele prac poświęconych prewencyjnemu 

działaniu statyn w powstawaniu różnych nowotworów. Badania nad chemoprewencją, 

opierające się na analizie porównawczej częstości występowania nowotworów u osób 

przyjmujących przez długi okres statyny nie są jednoznaczne, natomiast szereg prac 

określających wpływ statyn na komórki nowotworowe in vitro oraz badania in vivo na 

modelach zwierzęcych, wskazują na antynowotworowe działanie tej grupy leków. Wyniki 
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tych badań zostały przedstawione w wielu publikacjach, w tym dwóch ciekawych pracach 

przeglądowych [105, 107]. Wydaje się, że efekty działania statyn zależą od wielu 

czynników m.in. użytej dawki, rodzaju nowotworu czy współdziałania z innymi lekami.  

Badacze różnią się również oceną przeciwnowotworowego działania statyn w przypadku 

nowotworu jelita grubego. Siddiqui i wsp. [108] wykazali, że długotrwałe systematyczne 

przyjmowanie statyn prowadzi do obniżenia częstości pojawiania się i wielkości polipów 

gruczolakowatych. Wykazano również zwiększoną przeżywalność 5 letnią u osób 

przyjmujących regularnie statyny [109]. Część autorów dowodzi jednak braku związku 

pomiędzy przyjmowaniem statyn a występowaniem nowotworu jelita grubego [110]. Jednak 

Coogan i wsp. [111] zaobserwowali, że przyjmowanie statyn redukuje liczbę chorych z IV 

stopniem zaawansowania nowotworu.  

  

4.4.2 Antynowotworowe działanie simwastatyny w nowotworze jelita grubego 

 

W badaniach in vitro wykazano, że simwastatyna (w stężeniu 10-50 µM), powoduje 

zależną od czasu i dawki apoptozę komórek wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego 

(Colo 205 i HCT 116) [112]. Gauthaman i wsp. [113] wykazali, że simwastatyna obniża 

proliferację komórek HT-29, a nie wywołuje podobnego efektu w komórkach HES3 (ang. 

normal human embryonic stem cells).  

Przeprowadzono również szereg badań na modelach zwierzęcych. Narisawa i wsp. 

[114] wykazali, że podawanie simwastatyny zmniejsza ilość guzów w jelicie, w modelu 

nowotworu indukowanym podawaniem dimetylohydrazyny. Cho i wsp. [112] również na 

modelu mysim wykazali, że (nowotwór indukowany OAM i DSS) karmienie zwierząt 

simwastatyną prowadzi do zahamowania rozwoju nowotworu. Natomiast w przypadku 

inokulacji nowotworu jelita grubego powstające u zwierząt guzy miały większą 

powierzchnię nekrotyczną i mniejszą ekspresję VEGF w porównaniu do zwierząt, którym 

nie podawano simwastatyny. 

Hachem i wsp. [115] analizowali chemoprewencyjne działanie statyn u osób z 

cukrzycą, w badaniach tych najczęściej podawano simwastatynę (87%). Autorzy ci 

stwierdzili, że przyjmowanie statyn powoduje niewielką redukcję ryzyka nowotworu jelita, a 

działanie simwastatyny było bardzo podobne do efektu przyjmowania innych statyn. 

Ostatnio przeprowadzono również próbę zastosowania simwastatyny jako adiutanta w 

chemioterapii FOLFIR u pacjentów z nowotworem jelita grubego [116], a w tych badaniach 
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podawano simwastatynę w dawce 40 mg/dobę i stwierdzono brak toksycznych efektów 

ubocznych. 

 

4.4.3 Antynowotworowe działanie simwastatyny w kooperacji z innymi lekami 

 

Przeprowadzono również szereg badań poświęconych efektowi współdziałania statyn z 

innymi lekami, w tym ze stosowanymi obecnie w różnego rodzaju terapiach nowotworów 

jelita grubego. W badaniach in vitro simwastatyna (w stężeniu 50 µM) nasilała apoptozę 

wywołaną doksorubicyną, paklitakselem i fluorouracylem w komórkach KBM-5 (ang. 

human myeloid leukemia cells) [117]. W komórkach rabdomyosarkomy 

(rhabdomyosarcoma RD cells) simwastatyna (w stężeniu 1-100 µM) indukowała apoptozę, 

także nasilała apoptotyczny efekt doksorubicyny (simwastatyna 1-100 µM, deksorubicyna 

0,1-1µM) [118]. Wykazano również, że simwastatyna hamowała proliferację komórek guza 

mózgu (C6 astrocytoma) (w stężeniu 1-10µM), oraz (w dawce 0,1µM) nasilała hamowanie 

proliferacji tych komórek wywołane karmustyną (1-10µM) [119]. W modelach zwierzęcych 

wykazano, że podawanie tego leku nasila antynowotworowe działanie karmustyny w 

przypadku inokulacji szczurom komórek guza mózgu (C6 glioma cells) (dawki: 

simwastatyna 25 mg/kg/dzień i karmustyna 0,3 mg/kg) [119].  
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5. Cele pracy 

 

Głównym celem badań była analiza ekspresji wybranych białek odczynu zapalnego w 

surowicy i guzach pacjentów z nowotworem jelita grubego i określenie wpływu podawania 

simwastatyny na poziom cytokin IL-8 i IL-6 w surowicy chorych.  

• Zawartość IL-6 i IL-8 analizowano w surowicy pacjentów przed operacją wycięcia 

guza i w pierwszym tygodniu po zabiegu oraz po dwóch tygodniach podawania 

simwastatyny pacjentom wyznaczonym do zabiegu usunięcia guza.  

• Zawartość mRNA/białka IL-8, IL-6 MnSOD oznaczano w guzach pozyskanych w 

trakcie kolonoskopii lub operacji wycięcia guza. 

• Równolegle przeprowadzono badania in vitro w komórkach wyprowadzonych z 

nowotworu jelita grubego HT-29 i Caco-2.  

• W komórkach tych linii oznaczano ekspresję IL-8, IL-6 i MnSOD na poziomie 

mRNA i białka.  

• Celem badań było również określenie wpływu hamownia kinaz p38, NIK i ROCK 

na ekspresję analizowanych genów w linii HT-29,  

• Oznaczenie wpływu wyciszenia genu MnSOD na zawartość mRNA IL-8 w tej linii 

komórkowej. 

• Ocena wpływu simwastatyny na ekspresję badanych białek.  
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6. Materiały i odczynniki 

 

Próbki pobrane od pacjentów – surowica, wycinki guza, wycinki tkanki zdrowej pobrane w 

odległości co najmniej 10 cm od guza (II Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ). 

 

Linie komórkowe wyprowadzone z nowotworu jelita grubego - Caco-2, dar dr Piotra 

Pierzchalskiego, CMUJ; HT-29 MCF-7 (linia wyprowadzona z nowotworu piersi) dar dr 

Krystyny Stalińskiej WBBiB. 

 

Odczynniki użyte do hodowli komórek: pożywki - MEM, DMEM (4,5 g glukozy/l) – Sigma 

Aldrich; aminokwasy endogenne (non-essential amino acids), glutamina, pirogronian sodu - 

firmy Sigma Aldrich; inaktywowana surowica bydlęca firmy PAA, trypsyna – firmy Sigma 

Aldrich; inhibitory aktywacji kinaz: inhibitor aktywacji kinazy NIK (NF-κB inducing 

kinase) - Bay 11, inhibitor kinaz zasocjowanych z białkami Rho (Rho-associated coiled coil 

forming protein serine/threonine kinase) Y-27632  

 

Odczynniki użyte do izolacji, rozdziału i analizy RNA: GTC (izotiocyjanian guanidyny), 

Trizol, sarkozyl, formamid, bromek etydyny - firmy SigmaAldrich; octan sodu, chloroform, 

alkohol izoamylowy, cytrynian sodu, β-merkaptoetanol, formaldehyd, błękit 

bromofenolowy, izopropanol, alkohol etylowy, hydrochlorek guanidyny, glicyna, NaCl, 

cytrynian sodu, metanol – firmy POCH; MOPS, EDTA, agaroza, fenol, SDS - firmy 

Amresco; koktajl inhibitorów proteinaz - firmy Thermo-Scientific; marker DNA 100-1000 

bp firmy ROTH; membrany Hybond – NX - firmy Amersham Pharmacia Biotech.; (α 32P) - 

dCTP - firmy Hartmann, polimeraza Klenowa – firmy Fermentas, kolumny typu NICKT–  

firmy Amersham Pharmacia Biotech. 

 

Odczynniki użyte do analizy Western blot: mieszanina akrylamid/bisakrylamid 29:1 w H2O, 

standard białek (Precision Plus Protein Dual Color Standards) – firmy Biorad ; Tris, AMPS, 

TMED - firmy Fluka; albumina wołowa - firmy Sigma Aldrich, Nonidet - firmy Amresco; 

HCL – firmy POCH; błony PVDF, błony nitrocelulozowe - firmy Sigma Aldrich; 

przeciwciała: anty MnSOD, anty fosfo-p38, anty p38 – firmy ABCAM; anty tubulina – 

firmy Santa Cruz Biotech; anty β-aktyna - firmy Sigma Aldrich; przeciwciała drugorzędowe 
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anty-mysie, anty-królicze sprzężone z HRP, substrat dla HRP – firmy Promega; błona 

fotograficzna i odczynniki do wywoływania – firmy Kodak.  

Odczynniki użyte do pomiaru stężenia białka: zestaw kwas bicinchoninowy/CuSO4 - firmy 

Sigma Aldrich. 

 

Odczynniki użyte w reakcjach RT-PCR: MMLV odwrotna transkryptaza 200 U – firmy 

Promega; mieszanina dNTP - firmy Fermentas; zestawy do odwrotnej transkrypcji – firmy 

Stratagene; polimeraza Taq i bufor do polimerazy – firmy Finzymme. 

 

Odczynniki użyte do wyciszenia ekspresji MnSOD: specyficzne siRNA dla MnSOD 

zaprojektowane przez firmę Ambion, niespecyficzne siRNA - firmy Ambion; odczynniki do 

transfekcji: siPORTTM, NeoFXTM - firmy Ambion; pożywka hodowlana Opti MEM-I - firmy 

Sigma-Aldrich. 

  

Odczynniki użyte do analizy ELISA: zestaw DuoSet - firmy R&D systems; płytki - firmy 

Nunc. 

 

6.1 Materiał biologiczny wykorzystany w badaniach 

 

W badaniach wykorzystano surowice i fragmenty tkanek pochodzących od pacjentów z 

nowotworem jelita grubego, leczonych w II Klinice Chirurgii Colegium Medicum UJ, 

którzy wyrazili zgodę na udział w badaniach. Stopień zaawansowania nowotworu - B1 – D, 

zgodnie z klasyfikacją Astlera-Collera:  

B1- rak nie przekracza błony mięśniowej właściwej ściany jelita grubego, brak przerzutów 

w okolicznych węzłach chłonnych 

B2 - rak nacieka błonę mięśniową właściwą i przekracza ścianę jelita, brak przerzutów w 

węzłach chłonnych. 

C1 - rak nie przekracza błony mięśniowej właściwej ściany jelita grubego, obecne przerzuty 

w węzłach chłonnych 

C2 - rak nacieka błonę mięśniową właściwą i przekracza ścianę jelita, obecne przerzuty w 

węzłach chłonnych 

D - obecność przerzutów odległych  

Badania zostały zaakceptowane przez Komitet Etyczny Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
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Analizowano również surowicę pobraną od grupy pacjentów z nowotworem jelita grubego 

(stopień zaawansowania D wg. Astlera-Collera) w Medizinische Klinik 3 - Rheumatologie, 

Immunologie und Onkologie, Erlangen.  

 

Materiał do analizy pochodził łącznie od 68 osób. Badani zostali przyporządkowani do 4 

grup: 

• grupa kontrolna - 25 osób, do badań pobierano surowicę 

• druga grupa obejmowała pacjentów: a/ którym w trakcie operacji wycięcia guza 

pobierano fragment guza i tkanki przyległej do guza – 40 osób; b/ którym pobierano 

surowicę przed operacją oraz dwukrotnie w pierwszym tygodniu po zabiegu – 15 osób  

• trzecią grupę stanowili pacjenci, którym podawano simwastatynę w dawce 80 mg/dzień 

przez okres dwóch tygodni poprzedzających zabieg, pobierano surowicę przed terapią oraz 

po 14 dniach podawania simwastatyny, a przed operacją wycięcia guza (9 osób). 

• czwartą grupę stanowili pacjenci tylko ze stopniem rozwoju nowotworu D (wg. 

klasyfikacji wg. Astlera-Collera) poddanych chemioterapii (wzbogaconej inhibitorami 

waskulogenezy): avastin bevacizumab, 5-fluorouracyl, irinotekan, FS - informacja ustna od 

pracowników Medizinische Klinik 3 - Rheumatologie, Immunologie und Onkologie, 

Erlangen. Czternastu pacjentom pobierano surowicę przed terapią oraz po zakończeniu 

pierwszego cyklu leczenia. Stopień rozwoju guzów oceniano za pomocą tomografii 

komputerowej. Materiał do badań został pozyskany dzięki uprzejmości pracowników 

Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg, gdzie również została wykonana 

tomografia komputerowa. 

 

6.1.1 Tkanki 

 

Do badań wykorzystano fragmenty guza jelita grubego oraz zdrowej śluzówki pobranej 

w odległości około 10 cm od guza. Materiał pobrany od pacjentów z zaawansowanym 

nowotworem jelita grubego w trakcie operacji wycięcia guza (stopień zaawansowania 

nowotworu B1-D wg. Astlera-Collera) przeznaczono do określenia różnic w poziomie 

ekspresji genów odczynu zapalnego w zdrowej śluzówce i guzie. 

Efekt działania simwastatyny na poziom białek odczynu zapalnego u pacjentów z 

nowotworem jelita grubego analizowano we fragmentach tkanek pobranych podczas 
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kolonoskopii przed terapią simwastatyną oraz powtórnie po dwóch tygodniach w trakcie 

operacji wycięcia guza. 

Tkanki bezpośrednio po pobraniu zostały zamrożone w ciekłym azocie i do momentu 

dalszej analizy były przechowywane w temperaturze -80°C.  

 

6.1.2 Surowica  

 

Pobraną krew żylną wirowano (15 min, 1000 obr./min), a zebraną surowicę 

przechowywano w temperaturze - 80°C do momentu analizy. W grupie pacjentów, którym 

nie podawano simwastatyny, surowica została pobrana przed operacją wycięcia guza oraz 

dwukrotnie w pierwszym tygodniu po operacji. W przypadku pacjentów, którym podawano 

simwastatynę, surowica została pobrana przed rozpoczęciem terapii oraz po zakończeniu 

podawania simwastatyny, tuż przed operacją wycięcia guza. W przypadku pacjentów 

poddanych chemioterapii surowica została pobrana przed rozpoczęciem chemioterapii oraz 

po zakończeniu pierwszego cyklu leczenia. 

 

6.1.3 Hodowle komórkowe 

 

W doświadczeniach użyto dwóch linii komórkowych wyprowadzonych z nowotworu 

jelita grubego (wg. American Type Culture Collection): Caco-2 oraz HT-29.  

Komórki Caco-2 hodowano w pożywce MEM z dodatkiem endogennych aminokwasów 

(NEAA), 2 mM glutaminy, 1 mM pirogronianu sodu oraz 10% surowicy bydlęcej, w temp. 

37oC, w atmosferze 95% powietrza i 5% CO2. 

Komórki HT-29 hodowano w pożywce DMEM, zawierającej 4,5 g/l glukozy i 10% 

surowicę bydlęcą, w temp. 37oC, w atmosferze 95% powietrza i 5% CO2. Komórki 

hodowano w butelkach o powierzchni 75 cm2, pożywkę wymieniano co 72 godz. Przed 

doświadczeniem komórki Caco-2 i HT-29 wysiewano na płytki wielodołkowe przy gęstości 

12000/cm2 (analiza ekspresji genów odczynu zapalnego oraz wpływu inhibitorów przekazu 

sygnału), lub przy gęstości 25000/cm2 (doświadczenie ze simwastatyną). Po 48 godz. 

hodowli pożywkę zmieniano na bezsurowiczą, a po kolejnych 24 godz. dodawano pożywkę 

zawierającą badany czynnik: inhibitor aktywacji kinazy p38 (SB 202190) w stężeniu 1-10 

µM, inhibitor aktywacji kinazy NIK (Bay 11) w stężeniu 1-5 µM, inhibitor kinaz 

zasocjowanych z białkami Rho (Y-27632) w stężeniu 1-10 µM, względnie simwastatynę w 

stężeniu 1-10 µM. Komórki zbierano po 14 godz. gdy analizowano wpływ inhibitorów na 
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ekspresję mRNA lub po 24 godz. w przypadku oznaczeń poziomu białka. Wpływ 

simwastatyny analizowano po 24 lub 48 godz. hodowli z czynnikiem. 
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7. Metody 

 

7.1 Izolacja całkowitego RNA zmodyfikowaną metodą Chomczyńskiego (Chomczyński 

i Sacchi 1987) 

 

W celu wyizolowania RNA z tkanek, materiał w stanie zamrożonym rozdrabniano przy 

pomocy moździerza lub metalowej szpatułki. Zwracano szczególną uwagę na to, aby 

materiał nie uległ rozmrożeniu przed rozdrobnieniem. Lizę rozdrobnionej tkanki 

prowadzono z zastosowaniem bądź GTC, względnie Trizolu (w zależności od laboratorium, 

w którym wykonywano analizy). Zwykle lizie poddawano tylko część rozdrobnionej tkanki, 

resztę przechowywano w postaci proszku w temp. -80oC i użyto do innych analiz 

(oznaczenia aktywności enzymu MnSOD, poziomu białka IL-6 i IL-8). 

W celu wyizolowania RNA z hodowli komórkowych, komórki przemywano dwukrotnie 

roztworem PBS, a następnie dodawano bufor lizujący - GTC w objętości 0,5 ml na 

studzienkę 6-dołkowej płytki i intensywnie mieszano.  

Lizaty tkanek lub komórek w buforze GTC o objętości 0,5 ml przenoszono do 

probówek typu Eppendorf i dodawano: 50 µl 2M octanu sodu pH 4,0, 500 µl fenolu 

wysyconego wodą, 100 µl mieszaniny chloroform - alkohol izoamylowy (49:1). Próbki 

intensywnie mieszano na wytrząsarce, a następnie inkubowano 15 min na lodzie. Po tym 

czasie wirowano przez 20 min (10000 obr./min ) w temp 4oC, a fazę wodną (górną) 

przenoszono do nowych probówek. Następnie dodawano po 600 µl izopropanolu i 

pozostawiono do wytrącenia przez 24 godz. w temp. -20oC. Po tym czasie próbki wirowano 

przez 30 min (12000 obr./min) w temp. 4°C. Uzyskany osad RNA przemywano dwukrotnie 

0,5 ml 70% roztworu etanolu. Po usunięciu resztek etanolu osad RNA suszono około 20 min 

w temperaturze pokojowej. Wysuszony osad rozpuszczono w 20 µl sterylnej wody, a  

roztwór przechowywano w temp. -20oC, do dalszej analizy.  

W przypadku zastosowania Trizolu, lizaty o objętości 0,75 ml zbierano do probówek 

typu Eppendorf i dodawano 200 µl chloroformu. Przygotowane w ten sposób lizaty 

intensywnie mieszano na wytrząsarce i inkubowano przez 10 min w temperaturze 

pokojowej. Po tym czasie wirowano przez 15 min (12000 obr./min), w temp. 4oC. Fazę 

wodną (górną) przenoszono do nowych probówek. Następnie dodawano po 600 µl 

schłodzonego izopropanolu i pozostawiano do wytrącenia przez 20 min w temperaturze 

pokojowej. Po tym czasie wirowano przez 15 min (12000 obr./min), w temperaturze 4oC. 

Fazę wodną (górna) przenoszono do kolejnych probówek i postępowano jak w przypadku 
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izolacji buforem lizującym GTC, to jest dodawano po 600 µl izopropanolu i pozostawiono 

do wytrącenia przez 24 godz. w temp. -20oC. Po tym czasie próbki wirowano przez 30 min 

(12000 obr./min) w temp 4°C. Uzyskany osad RNA przemywano dwukrotnie 0,5 ml 70% 

roztworu etanolu. Po usunięciu resztek etanolu osad RNA suszono około 20 min w 

temperaturze pokojowej. Wysuszony osad rozpuszczono w 20 µl wody, a roztwór 

przechowywano w temperaturze -20oC, do dalszej analizy. 

 

Bufor do lizy GTC pH 7,2 (na 100 ml): 

- 47,26 g GTC (tiocyjanian guanidyny)  

- 0,735 g cytrynianu sodu  

- 0,5 g sarkozylu  

- 0,78 ml β-merkaptoetanolu.  

 

Zawartość RNA określano przez pomiar absorbancji przy λ 260 nm, przy użyciu 

spektofotometru NanoDrop.  
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7.2 Oznaczanie zawartości swoistych mRNA metodą RT-PCR (ang. reverse 
transcription – polymerase chain reaction)  
 
7.2.1 Otrzymywanie cDNA 

 

Reakcję prowadzono w termocyklerze firmy Biometra. Do reakcji używano 2 µg RNA, 0,2 

µg przypadkowych sześcionukleotydowych starterów Oligo (dt). Próbki zawierające RNA 

uzupełniono wodą do objętości 17 µl, następnie denaturowano w obecności Oligo (dt) w 

temp. 64°C przez 5 min, po czym chłodzono w temperaturze pokojowej przez 10 min. 

Następnie przygotowywano mieszaninę reakcyjną o następującym składzie (na jedną 

próbkę): 

 

- 0,5 µl MMLV odwrotnej transkryptazy 200 U  

- 2 µl buforu do polimerazy (10 x stężony)  

- 0,5 µl 10 mM dNTP. 

 

 Po dodaniu mieszaniny reakcyjnej próbki inkubowano przez 2 min w temperaturze 

pokojowej, wirowano przez 30 sek (10000 obr./min), w temp. 4oC. Reakcję syntezy cDNA 

prowadzono przez 60 min w temp. 42oC. Dla zatrzymania reakcji próbki utrzymywano w 

temp. 70oC przez 15 min, przenoszono na lód, a następnie wirowano przez 30 sekund w 

temperaturze 4oC (10000 obr./min). W niektórych eksperymentach użyto zestawy do 

odwrotnej transkrypcji firmy Stratagene. Uzyskane cDNA przechowywano w temp. -20°C. 

 

7.2.2 Określenie poziomu ekspresji metodą PCR (polymerase chain reaction)  

 

Do reakcji użyto 1µl cDNA (odpowiadający ilości 0,03 µg RNA przepisanego uprzednio na 

cDNA). Przygotowywano mieszaninę reakcyjną (w proporcji na jedną próbkę): 

 

- bufor do polimerazy (zawierający MgCl2), 0,8 µl 10 x stężonego buforu 

- po 0,5 µl obu starterów (100 ng/µl) 

- 0,5 µl 10 mM mieszaniny dNTP 

- 0,1 µl polimerazy DNA 

- woda do objętości 20 µl.  
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Reakcję prowadzono w termocyklerze firmy Biometra w następujących warunkach: 

 
 Tabela 1 

      Etap PCR                Temp./czas 
 

1.  denaturacja 94°C/4 min 
2.  denaturacja 94°C/45 s 
3.  przyłączenie starterów   odpowiednie dla danych starterów 
4.  synteza DNA 72°C/60 s  
5.  końcowe wydłużanie 72°C/5 min 
6.   stop 4°C   

 
 
Do reakcji PCR użyto następujących starterów: 
 
Tabela 2 
Gen Sekwencja starteru 

sensownego 
Sekwencja starteru 

antysensownego 
Temperatura 
przyłączania 
starterów i 
wielkość 
produktu 

IL-6 5’-CCTTAAAGC 
TGCGCAGAATG-3’ 

5’-ATTCAATGA 
GGAGACTTGCC-3’ 

56 oC 
284 par zasad 

IL-8 5’-CTCTCTCGGC 
AGCCTTCCTGA-3’ 

5’-CCCTCTGCACC 
CAGTTTTCCTT-3’ 

65 oC 
240 par zasad 

MnSOD 5’-TCTTGCTGGG 
ATCATTAGGG-3’ 

5’-GTTGGCCAAGG 
GAGATGTTA-3’ 

50°C 
498 par zasad 

EF-2 5’-GACATCACCA 
AGGGTGTGCAG-3’ 

5’-GCG GTCAGCA 
CAATGGCA TA-3’ 

58 oC 
218 par zasad 

β-aktyna 5’-CACTCTTCCA 
GCCTTCCT TC -3’ 

5’-GGTGTAACGC 
AACTAAGTATAG -3’  

60oC 
378 par zasad 

 
Produkty reakcji PCR były rozdzielane w 1% żelu agarozowym z dodatkiem bromku 

etydyny. W celu określenia wielkości analizowanego produktu używano markera o 

wielkości 100-1000 par zasad. Fotografię otrzymanego produktu wykonywano przy użyciu 

zestawu IMAGER- BIORAD. Próbki zostały poddane analizie densytometrycznej przy 

użyciu programu QuantityOne (BIORAD), a wyniki przedstawione jako względny stosunek 

ekspresji analizowanego cDNA do ekspresji genu konstytutywnego EF-2 lub β-aktyny, 

przyjętych jako geny referencyjne.  
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7.3 Określenie zawartości mRNA MnSOD metodą Northern blotting 

7.3.1 Rozdział elektroforetyczny RNA i transfer na błonę 

 

Rozdział 10 µg RNA przeprowadzono w 1% żelu agarozowym. Do odpowiedniej 

objętości roztworu RNA dodano bufor obciążający. Tak przygotowane próbki denaturowano 

w 65oC przez 10 min i przenoszono na lód. Schłodzone próbki wirowano przez 1 min 

(14000 obr./min) w temperaturze pokojowej i nakładano na żel. Elektroforezę prowadzono 

w buforze 1 x MOPS przy napięciu 120 V, przez około 1 godzinę.  

 

Bufor MOPS (20 x stężony): 

- 0,8 M MOPS  

- 0,2 M octan sodu  

- 0,02 M EDTA  

- pH 8,0. 

 

1% żel agarozowy (na 100 ml): 

- 1 g agarozy 

- 5 ml 20 x MOPS 

- 78 ml H2O. 

 Po rozpuszczeniu agarozy, na gorąco dodawano 16,7 ml 37% formaldehydu. 

 

Bufor do elektroforezy: 

-1 x MOPS 

 

Bufor obciążający: 

- 140 µl formamidu   

- 85 µl 37% formaldehydu  

- 25 µl  20 x MOPS 

- 2 µl bromku etydyny  

- błękit bromofenolowy. 

 

Rozdzielony RNA przenoszono metodą kapilarną na błonę Hybond - NX. W tym celu, po 

rozdziale żel agarozowy płukano wodą, odwracano i na jego górną powierzchnię nakładano 
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kolejno błonę nylonową tak, aby przylegała do powierzchni żelu z rozdzielonym RNA. 

Następnie na błonę ułożono kolejno: bibułę Whatman (zwilżoną uprzednio buforem 2 x 

SSC) i ręczniki papierowe. Całość obciążano odważnikiem 200 g. Transfer prowadzono 

przez 24 godz w roztworze 10 x SSC, w temperaturze pokojowej. 

 

Roztwór SSC, pH 7,0 (10 x stężony) 

- 1,5 M NaCl  

- 150 mM cytrynian sodu  

 

Membranę suszono, a następnie utrwalano przez naświetlanie światłem UV o mocy 70 

mJ/cm2/min (UV- crosslinker, firmy Hoefer). 

 

7.3.2 Znakowanie sondy oligonukleotydowej i hybrydyzacja 
 

Fragmenty DNA MnSOD znakowano przy użyciu [α32P]-dCTP w reakcji z polimerazą 

Klenowa stosując zestaw firmy Fermentas. Do znakowania użyto 25 ng odpowiednich 

fragmentów DNA, 5 µl przypadkowych starterów w końcowej objętości 20 µl. Tak 

przygotowaną mieszaninę dokładnie mieszano i wirowano przez 3-5 sekund w temperaturze 

pokojowej. Następnie denaturowano (5 min, temp. 950C), schładzano na lodzie (5 min), po 

czym ponownie wirowano przez 3-5 sekund. Do tak przygotowanej mieszaniny dodano: 1,5 

µl (dATP, dGTP, dTTP), 3 µl [α 32P]-dCTP (1,25 MBq = 30 µCi), 0,5 µl polimerazy 

Klenowa (5 U/µl). Reakcję prowadzono 10 min w temp. 37oC. Następnie do mieszaniny 

reakcyjnej dodano 2 µl mieszaniny wszystkich nukleotydów (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). 

Reakcję zatrzymano dodając 1 µl 0,5 M EDTA pH 8,0 Wyznakowane sondy oczyszczano na 

kolumnach typu NICKTM. Wolne nukleotydy wymywano buforem 6.6.02. 

 

Bufor 6.6.02 

- 6 mM Tris-HCl pH 8,0 

- 6 mM NaCl,  

- 0,2 mM EDTA. 

 

Błony zawierające mRNA poddawano hybrydyzacji ze znakowanymi radioaktywnym 

izotopem fosforu 32P fragmentami DNA dla MnSOD. Hybrydyzację prowadzono w 

szklanych kolbach umieszczonych w piecu hybrydyzacyjnym w temperaturze 65oC. 
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W celu wysycenia wszystkich niespecyficznych miejsc wiązania, błony poddawano 

blokowaniu (prehybrydyzacji) przez 3 godz., w temp. 65oC, w mieszaninie hybrydyzacyjnej. 

Hybrydyzację prowadzono przez 16 - 18 godzin w analogicznych warunkach po dodaniu 

znakowego DNA. Po tym czasie błony płukano w celu usunięcia niespecyficznej 

radioaktywności. Membrany odpłukiwano w temp. 65°C w roztworze 2 x SSC przez 30 

min, a następnie dwukrotnie w roztworze 2 x SSC z 1% SDS przez 20 min. Wysuszone 

membrany poddano autoradiografii stosując ekran wzmacniający [BIORAD]. Sygnały 

odczytano przy użyciu systemu Molecular Imager FX [BIORAD]. 

 

Mieszanina hybrydyzacyjna 

- 1% SDS 

- 1 M NaCl 

- 10% siarczan dekstranu. 

  

 

7.4 Izolacja białka całkowitego  

7.4.1 Izolacja białka z tkanek z użyciem trizolu 

 

Izolację przeprowadzono w celu określenia poziomu wybranych białek oraz oznaczenia 

aktywacji kinazy p38 w lizatach guza i zdrowej śluzówki, pobranych od pacjentów z 

zaawansowanym nowotworem jelita grubego. Białka izolowano z tych samych próbek, z 

których izolowano RNA (jak opisano w rozdziale 7.1). Po oddzieleniu fazy wodnej 

zawierającej RNA do osadu zawierającego białka i DNA dodawano 125 µl 96% etanolu, 

intensywnie mieszano na wytrząsarce, a następnie inkubowano przez 5 min w temperaturze 

pokojowej. Po tym czasie mieszaninę wirowano przez 5 min (5000 obr./min) w temp. 4°C. 

Nadsącz zawierający białka przenoszono do nowych probówek. Do nadsączu dodawano 600 

µl izopropanolu i intensywnie mieszano na mieszadle, następnie inkubowano przez 10 min 

w temperaturze pokojowej, po czym wirowano (12000 obr/min, 10 min, temp. 4°C). 

Otrzymany osad białek rozdrabniano przy użyciu plastikowej szpatułki, a następnie płukano 

20 min 3 M roztworem hydrochlorku guanidyny w 96% etanolu i wirowano przez 5 min 

(9000 obr/min) w temp. 4°C. Ten etap powtarzano trzykrotnie, po czym osad białka 

przemywano 96% etanolem i wirowano 5 min (9000 obr./min, temp. 4°C). Po dokładnym 

odsączeniu etanolu białka suszono około 15 min w temperaturze pokojowej. Po tym czasie 
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białka rozpuszczano w wodnym 1% roztworze SDS przez około 12 godz. przy użyciu 

wytrząsarki, w temp. 4°C. Białka wirowano przy 11000 obr./min przez 10 min w temp. 4°C, 

a zebrany nadsącz zawierający białka, zamrażano w temp. -20°C. Próbki wykorzystano do 

oznaczenia zawartości następujących białek: MnSOD, p38, fosfo-p38, COX, STAT3, 

STAT6 β-aktyny i tubuliny metodą Western blot.  

 

7.4.2 Izolacja białka całkowitego z tkanek i hodowli komórkowych z zachowaniem 

formy natywnej białek 

 

Sproszkowane w ciekłym azocie tkanki zawieszano w buforze zawierającym 

mieszaninę inhibitorów proteinaz (zgodnie z zaleceniem producenta) i intensywnie 

mieszano. Przygotowane w ten sposób próbki trzykrotnie zamrażano (w ciekłym azocie) i 

rozmrażano ( w temp. 37°C w termobloku). Lizaty wirowano przy 14500 obr./min przez 2 

min w temp. 4°C. Nadsącz zbierano i mrożono w temperaturze -20°C. Próbki użyto do 

oznaczenia zawartości białek IL-8 i IL-6 metodą ELISA. 

 

Hodowle komórek Caco-2 i HT-29 przemywano roztworem PBS, następnie zalewano 

0,75 ml PBS, zdrapywano przy pomocy plastikowej głaszczki i przenoszono do probówek 

typu Eppendorf. Komórki wirowano przy 3000 obr./min przez 2 min w temp. 4°C. Nadsącz 

usuwano, a powstały osad zalewano 50 µl PBS, z dodatkiem mieszaniny inhibitorów 

proteinaz. Próbki intensywnie mieszano na wytrząsarce, a następnie postępowano 

analogicznie jak w przypadku tkanek, to jest trzykrotnie zamrażano i rozmrażano. Lizaty 

wirowano przy 14500 obr./min przez 2 min w temp. 4°C. Po denaturacji w 100 °C w 

próbkach oznaczano zawartość białek MnSOD i tubuliny metodą Western blot. 

 



 46

7.5 Rozdział elektroforetyczny białek 

 

Próbki zawierające 10 µg białka rozdzielano w 10% żelu poliakryloamidowym. Do 

odpowiedniej objętości roztworu białka dodawano bufor obciążający. Tak przygotowane 

próbki denaturowano w temp. 100oC przez 10 min, następnie próbki wirowano przez 1 min, 

przy 14000 obr./min, w temperaturze pokojowej i nakładano na żel. Elektroforezę 

przeprowadzano w buforze Tris-glicyna przy napięciu 120 V. W celu identyfikacji wielkości 

analizowanych białek wykorzystano białkowy marker dwubarwny (Precision Plus Protein 

Dual Color Standards).  

 

10 % żel poliakryloamidowy, rozdzielający 

- 4,2 ml H2O 

- 3 ml mieszaniny akrylamid/bisakrylamid 29:1 w H2O  

- 2,6 ml Tris 1,5 M pH 8,8 

- 52,5 µl  20% SDS  

- 77 µl 10% AMPS  

- 10 µl TMED  

        

5% żel poliakryloamidowy, zagęszczający 

- 3 ml H2O 

- 0,8 ml mieszaniny akrylamid/bisakrylamid 29:1 w H2O 

- 1,2 ml Tris 0,5 M. pH 6,8 

- 50 µl 20% SDS  

- 50µl 10% AMPS  

- 5 µl TMED 

 

Bufor do elektroforezy Tris-glicyna pH  8,3 (5 x stężony) 

- 0,1 M Tris 

- 1 M Glicyna 

- 0,5% SDS 

- H2O 
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Bufor obciążający (6 x stężony) 

- 7 ml Tris-HCl pH 6,8 

- 3 ml glicerolu 

- 1 mg SDS 

- 2,5 ml β-merkaptoetanolu 

- 1,2 mg błękitu bromofenolowego 

       

7.6 Transfer białek na błony  

 

Po rozdziale białka przenoszono na membranę PVDF lub nitrocelulozową metodą 

elektrotransferu w buforze Tris-glicyna. Przed nałożeniem na żel, błonę PVDF inkubowano 

w metanolu około 1 min, a następnie w buforze do transferu kolejną 1 min. Błony 

nitrocelulozowe inkubowano 1 min w buforze do transferu. Żele z rozdzielonymi białkami 

układano w aparacie do transferu w następującej kolejności: 

- bibuła Whatmana 

- żel 

- błona PVDF lub nitrocelulozowa 

- bibuła Whatmana 

 

Transfer prowadzono przez 2 godz. w temp. 4°C przy natężeniu 150 mA. Po transferze 

membrany płukano w buforze TBSN pH 7,4 przez około 2 min, a następnie blokowano 

przez 1 godz. w roztworze 2% albuminy wołowej w buforze TBSN. 

 

Bufor Tris-glicyna do transferu pH 8,3 (5 x stężony): 

- 0,1 M Tris  

- 1 M Glicyna  

- woda. 

 

Bufor Tris-glicyna do transferu pH 8,3 (1 x stężony): 

- 200 ml buforu do transferu 5 x stężony 

- 600 ml H2O 

- 200 ml metanol.  
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Bufor TBSN pH 7,4 

- 20 mM Tris, 

- 0,9% NaCl,  

- Nonidet 0,1 ml/l. 

 

7.7 Inkubacja z przeciwciałami i detekcja na membranie 

 

Przeciwciała pierwszorzędowe i drugorzędowe rozpuszczono w buforze TBSN z 2% 

albuminą. Błonę z zablokowanymi niespecyficznymi miejscami inkubowano z 

następującymi przeciwciałami pierwszorzędowymi o stężeniu 0,1-1 µg/ml (zgodnie z 

zaleceniem producenta): anty MnSOD, anty fosfo-p38, anty-p38, anty-tubulina, anty β-

aktyna. Inkubację prowadzono przez 1,5 godz. w temperaturze pokojowej lub przez noc w 

temp. 4°C. Po inkubacji błonę płukano w TBSN, 3 razy po 5 minut i 3 razy po 10 min, po 

czym inkubowano z przeciwciałami drugorzędowymi any-mysimi bądź anty-króliczymi z 

peroksydazą chrzanową HRP (ang. horseradish peroxidase) 1:20000.  

Błonę ponownie płukano w TBSN, 3 razy po 5 min i 3 razy po 10 min, a następnie 

inkubowano z substratem dla HRP, umieszczano w kasecie, przykrywano folią i filmem, po 

czym film wywoływano. 

 

7.8 Określenie poziomu białka metodą ELISA 

 

Metodą ELISA określono poziom cytokin IL-6 i IL-8 w surowicy i tkankach pacjentów 

ze zdiagnozowanym nowotworem jelita grubego oraz w komórkach linii Caco-2 i HT-29. 

Pomiaru dokonywano przy pomocy zestawów DuoSet (R&D systems) zgodnie z zaleceniem 

producenta. W pomiarach wykorzystano płytki firmy Nunc. W przypadku oznaczania 

poziomu białek uwalnianych do pożywek hodowlanych, przed oznaczeniem zebrane znad 

komórek pożywki wirowano przy 3000 obr./min przez 5 min w temp. 4°C, w celu usunięcia 

martwych komórek. 

Płytki opłaszczano przez 2 godz. odpowiednimi przeciwciałami rozpuszczonymi w 

sączonym PBS (filtr o wielkości por 0,2 µm) o pH 7,3. Następnie dołki trzykrotnie płukano 

buforem (PBS z dodatkiem 0,05% Tween 20), po czym płytki blokowano 1% roztworem 

BSA w PBS przez jedną godz. i ponownie trzykrotnie płukano. Następnie dodawano 

surowicę lub media hodowlane i inkubowano przez 2 godz. Płytki trzykrotnie płukano, a 
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następnie inkubowano z biotynylowanymi przeciwciałami drugorzędowymi anty IL-6 

(rozpuszczonymi w 1% roztworze albuminy w PBS) lub anty IL-8 (rozpuszczonymi w 0,1% 

roztworze albuminy w PBS). Następnie powtarzano trzykrotne płukanie i dodawano 

strepawidynę z HRP i inkubowano przez 20 min. Po kolejnym trzykrotnym płukaniu 

prowadzono reakcję HRP z substratem przez 20 min. Reakcję zatrzymywano przy użyciu 

2N H2SO4. Pomiaru absorbancji dokonywano przy długości fali 490 nm w czytniku 

płytkowym.  

 

7.9 Obniżenie poziomu ekspresji MnSOD z użyciem specyficznego siRNA 

 

Komórki trypsynizowano, liczono i zawieszano w pożywce hodowlanej w liczbie 86956 

komórek w 1 ml. Odczynnik siPORTTM NeoFXTM w ilości 3 µl dodawano do pożywki 50 µl 

Opti MEM-I. Następnie mieszaninę inkubowano 10 min w temperaturze pokojowej. 

Specyficzne siRNA MnSOD zawieszano w medium Opti MEM-I uzyskując stężenie 5 mM. 

Odczynniki do transfekcji i siRNA mieszano i inkubowano przez 10 min w celu utworzenia 

kompleksów transfekcyjnych. Mieszaninę w ilości 100 µl nanoszono na dołki płytki 6 - 

dołkowej (o powierzchni 9,4 cm2), po czym dodawano komórki w liczbie 200000 na dołek 

uzyskując końcowe stężenie siRNA 5 µM w 2,5 ml medium hodowlanego. Poziom 

wyciszenia MnSOD oraz jego wpływ na ekspresję IL-8 oznaczono po 48 i 78 godz. od 

transfekcji. Wykorzystano następujące sekwencje siRNA dla MnSOD 1) nić sensowna: 5’ 

CAACAGGCCUUAUUCCAUCtt 3’, 2) nić sensowna: 5’ CGCUUACUACCUUC 

AGUAUtt 3’ Pomiaru wyciszenia dokonano z użyciem metody Western blot, pomiar 

ekspresji mRNA IL-8 wykonano metodą RT-PCR. 
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8. Wyniki 

 

8.1 Analiza ekspresji IL-8, IL-6 i MnSOD w nowotworze jelita grubego 

 

Celem niniejszej pracy była analiza zmian w stężeniach cytokin IL-6 i IL-8 w surowicy 

pacjentów z nowotworem jelita grubego porównanie ekspresji tych cytokin w tkankach guza 

i zdrowej śluzówki, również ekspresji enzymu MnSOD. W pilotażowych doświadczeniu 

analizowano również zawartość COX2, STAT3 i STAT6 jednakże z uwagi na brak silnych 

różnic w zawartości tych białek w guzie i zdrowej śluzówce w dalszych badaniach skupiono 

się na analizie IL-8, IL-6 i MnSOD. 

 

8.1.1 Określenie poziomu IL-8 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego 

 

Wyniki badań wielu pracowni wskazują na podwyższony poziom IL-8 w surowicy 

pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego [10, 31, 32]. W niniejszej pracy 

stężenie IL-8 w surowicy oznaczano w grupie 37 pacjentów oczekujących na zabieg 

operacyjnego usunięcia nowotworu w II Klinice Chirurgii Collegium Medicum UJ. 

Przyjmując, że poziom IL-8 u osób zdrowych mieści się w zakresie 0,22 –22,1 pg/ml, a 

średni poziom wynosi 9,77 pg/ml [11], stężenie IL-8 u pacjentów z nowotworem jelita 

grubego najczęściej wielokrotnie przekraczało tę wartość i mieściło się w zakresie 1,79 -

1522 pg/ml, średnio 98 pg/ml. Jak przedstawiono na Rysunku 1 w grupie pacjentów z 

przerzutami odległymi (stopień rozwoju D wg. Astlera-Collera), częściej poziom IL-8 

przekraczał 100 pg/ml, co może sugerować, że wzrost stężenia tej cytokiny będzie związany 

z rozwojem guza (Rysunek 1) (podział chorych ze względu na stadium rozwoju nowotworu 

– Dr n. med. M. Winiarski II Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ). W kolejnych 

doświadczeniach określono zawartość mRNA IL-8 w guzach w stosunku do tkanki zdrowej.  
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Rysunek 1. Poziom IL-8 w surowicy pacjentów z różnym stadium rozwoju nowotworu 

jelita grubego wyrażony w pg IL-8/ml surowicy.  

Określenie klasyfikacji patologicznej rozwoju nowotworu wykonano w II Katedrze Chirurgii UJ w ramach 

współpracy z Dr M Winiarskim: B - brak przerzutów w okolicznych węzłach chłonnych, C - obecne przerzuty 

w węzłach chłonnych, D - obecne przerzuty odległe. 

Surowicę pobrano od 37 pacjentów przed operacją wycięcia guza. Stężenie IL-8 w surowicy oznaczono 

metodą ELISA.  

 

8.1.2 Ekspresja IL-8 w guzie i zdrowej śluzówce jelita grubego  

 

Materiał do kolejnych badań zebrano w trakcie operacji wycięcia guza (fragmenty guza 

oraz zdrowej śluzówki, pobranej co najmniej w odległości 10 cm od guza). Problemy 

techniczne związane z pobieraniem materiału w trakcie wykonywania zabiegu prowadziły 

niejednokrotnie do częściowej degradacji RNA, dlatego po analizie RNA w żelu 

agarozowym, wykluczono z dalszych badań materiał, którego jakość budziła jakiekolwiek 

wątpliwości i do kolejnych eksperymentów użyto materiału od siedmiu pacjentów. 

Wykazano silny wzrost ekspresji mRNA IL-8 w guzie w porównaniu z otaczającą tkanką 

zdrową (P<0,019) (Rysunek 2).  
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Rysunek 2. Porównanie zawartości mRNA IL-8 w lizatach zdrowej śluzówki (Z) i w 

lizatach guza (G) pobranych od pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego.  

Fragmenty zdrowej śluzówki i guza pobierano od pacjentów w trakcie operacji wycięcia guza i mrożono w 

ciekłym azocie. Następnie z tkanek izolowano całkowite RNA. Ekspresję mRNA oszacowano metodą RT-PCR 

(EF2 jako gen referencyjny). 

A. Przykładowe porównanie zawartości mRNA IL-8 w próbkach pochodzących od 3 pacjentów.  

B. Względna zawartość mRNA IL-8 w lizatach guza w stosunku do zdrowej śluzówki. Zawartość mRNA IL-8 

w zdrowej śluzówce przyjęto jako 100% (analiza densytometryczna). Analiza przy użyciu testu par wiązanych 

dla 7 analizowanych przypadków wykazała istotną statystycznie różnicę (P < 0,0076).  

 

 

W kolejnej grupie pacjentów oznaczono zawartość białka IL-8 w tkance guza i w zdrowej 

śluzówce. 

 

 
 
 
 
 
 
 

* 

IL-8 

EF2 

Z  G   Z  G    Z  G 

A 

Z - zdrowa śluzówka  

G - guz 
0%

200%

400%

600%

zdrowa śluzówka guz

B 

* 



 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 3. Porównanie poziomu białka IL-8 w lizatach zdrowej śluzówki i w lizatach guza 

pobranych od pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego.  

Fragmenty zdrowej śluzówki i guzów pobrano od 10 pacjentów w trakcie operacji wycięcia guza i mrożono w 

ciekłym azocie. Następnie izolowano białko z tkanek i oznaczano stężenie IL-8 metodą ELISA. Wyniki 

przedstawiono jako liczbę pg IL-8 zawartą w 10 µg całkowitego białka. Analiza statystyczna przy użyciu testu 

par wiązanych dla 10 analizowanych przypadków wykazała istotną statystycznie różnicę (P < 0,012) 

 

Wyniki przedstawione na Rysunku 3 wskazują na istotny wzrost poziomu IL-8 w 

lizatach guza w porównaniu do zdrowej śluzówki pobranej w odległości nie bliżej niż 10 cm 

od guza. W zdrowej śluzówce wykazano średnio 22 pg IL-8/10 µg białka, w lizatach guza 

średnie stężenie IL-8 wynosiło 70 pg IL-8/10 µg białka (zakres 6,2 - 109 pg). Te dane 

sugerują, że podwyższona ekspresja IL-8 w guzie może przyczyniać się do wzrostu stężenia 

IL-8 w surowicy, dlatego efektem wycięcia guza powinien być szybki spadek poziomu IL-8 

w surowicy pacjentów po zabiegu. Aby to potwierdzić w kolejnym etapie badań pobrano od 

pacjentów surowicę przed operacją wycięcia guza oraz dwukrotnie w ciągu pierwszego 

tygodnia po resekcji guza i oznaczono stężenia IL-8. 
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8.1.3 Wpływ resekcji guza na poziom IL-8 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita 

grubego 

 

Analizowano surowicę 16 pacjentów pobraną pomiędzy 3 a 5 dobą od operacji. 

Stwierdzono, że poziom IL-8 był silnie obniżony (średnio do 14,3 pg/ml (w zakresie 1,43 - 

50,4 pg/ml) w stosunku do stężenia cytokiny mierzonej przed operacją, średnio 28,2 pg/ml 

(w zakresie 0,22 – 109). Analiza statystyczna przy użyciu testu par wiązanych wykazała 

istotną różnicę (P< 0,009). Tendencję do obniżenia stężenia IL-8 stwierdzono u 15 na 16 

pacjentów, których surowicę analizowano. W surowicy pobranej ponownie od tych 

pacjentów pomiędzy 7 a 10 dobą po zabiegu, obserwowano dalsze obniżenie stężenia IL-8 w 

surowicy, średnio do poziomu 10,3 pg/ml (w zakresie 0 - 31 pg/ml) (Rysunek 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 4. Wpływ wycięcia guza na zawartość IL-8 w surowicy pacjentów z 

zaawansowanym nowotworem jelita grubego w ciągu pierwszego tygodnia od zabiegu.  

Surowicę pobierano od pacjentów przed operacją wycięcia guza oraz dwukrotnie w ciągu pierwszego tygodnia 

po operacji. Stężenie IL-8 oznaczono metodą ELISA. Analiza statystyczna przy użyciu testu par wiązanych 

wykazała istotną statystycznie różnicę pomiędzy poziomem IL-8 mierzonym przed resekcją guza, a poziomem 

tego białka zmierzonym w pierwszym tygodniu po operacji. 

Przed resekcją versus 3-5 doba: P < 0,009 

Przed resekcją versus 7-10 doba: P < 0,007 

3-5 doba versus 7-10 doba: P < 0,072 

Przed resekcją: średni poziom IL-8 wynosił 28,18 pg IL-8/ml surowicy (w zakresie 0,22-102 pg/ml) 

W surowicy pobranej pomiędzy 3-5 dobą: średni poziom IL-8 wynosił 14,28 pg IL-8/ml (w zakresie 1,43 -

50,47 pg/ml) 

W surowicy pobranej pomiędzy 7-10 dobą: średni poziom IL-8 wynosił 10,28 pg IL-8/ml (w zakresie 0-31,5 

pg/ml) 
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Wyniki badań przedstawione na Rysunkach 2 i 3 dowodzą, że w tkance guza dochodzi 

do wzmożonej ekspresji IL-8. Cui i wsp. [32] wykazali przy użyciu technik 

immunohistochemicznych, że w tkance guza jelita grubego ekspresja IL-8 zachodzi w 

makrofagach, limfocytach i miofibroblastach. Naukowcy ci nie badali innych komórek 

obecnych w guzie. W kolejnym etapie badań przeprowadzono analizę ekspresji IL-8 w 

komórkach epitelialnych wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego Caco-2 i HT-29.  

 
 

8.1.4 Porównanie zawartości mRNA IL-8 w trzech liniach komórek epitelialnych 

 

Spontaniczną ekspresję IL-8 analizowano w komórkach epitelialnych wyprowadzonych 

z nowotworu jelita grubego (Caco-2 i HT-29) i porównano do ekspresji tej cytokiny w 

komórkach epitelialnych wyprowadzonych z nowotworu piersi (MCF-7) (Rysunek 5). 
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Rysunek 5. Ekspresja IL-8 w komórkach nowotworu piersi (MCF-7) i nowotworu jelita 

grubego (Caco-2 oraz HT-29) hodowanych bez lub w obecności TNFα: A - poziom mRNA 

IL-8, B - stężenie uwalnianej do pożywki IL-8.  

Komórki wysiewano w liczbie 100000/ cm2 i hodowano 48 godz. w pożywce z dodatkiem surowicy, następnie 

24 godz. w pożywce bez surowicy. Po tym czasie pożywkę zmieniano ponownie na bezsurowiczą. Kontrolę 

pozytywną stanowiły komórki hodowane w obecności TNFα (10 ng/ml). Lizaty komórek zbierano po 14 

godzinach, izolowano całkowite RNA (metodą Chomczyński – Sachcci) i ekspresję IL-8 badano metodą RT–

PCR. 

IL-8 oznaczano metodą ELISA w pożywkach hodowlanych zbieranych po 24 godzinach. Stężenie uwalnianej 

IL-8 odnoszono do całkowitej ilości białka komórkowego (metoda BCA). Wyniki pochodzą z dwóch 

niezależnych doświadczeń wykonanych w duplikatach. 

 

Wyniki przedstawione na Rysunku 5A wskazują, że w liniach komórkowych 

wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego (Caco-2 i HT-29) zawartość mRNA IL-8 jest 

wyższa niż w komórkach nowotworu piersi MCF-7. W zgodzie z tym wynikiem, poziom 

uwalnianej IL-8 przez komórki Caco-2 i HT-29 był znacznie wyższy niż przez komórki 
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nowotworu piersi (Rysunek 5B). W trzech analizowanych liniach komórkowych TNFα 

indukował ekspresję IL-8. 

 

8.1.5 Określenie stężenia IL-6 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego 

 

Stężenie IL-6 oznaczono w surowicy 37 nieleczonych pacjentów. Przyjmując, że 

stężenie IL-6 w surowicy osób zdrowych jest niewielkie (5,52 pg/ml surowicy (w zakresie 

0,45-9,96) [10]) uzyskane wyniki wskazują na wysoką zawartość IL-6 w surowicy 

pacjentów z nowotworem jelita grubego, podobnie jak w przypadku IL-8. Oznaczony średni 

poziom IL-6 wynosi 41,82 pg/ml (zakres 1,3 - 424,4 pg/ml). Te dane potwierdzają więc 

wcześniejsze doniesienia dotyczące podwyższonego poziomu IL-6 w surowicy pacjentów z 

tym nowotworem [10, 13]. W odróżnieniu od IL-8, nie zaobserwowano tendencji do 

wzrostu stężenia IL-6 wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania guza pomimo tego, iż 

Nikiteas i wsp. [10] wykazali, że IL-6 jest negatywnym prognostykiem u pacjentów z 

nowotworem jelita grubego.  

 

8.1.6 Porównanie zawartości mRNA IL-6 w guzie i w zdrowej śluzówce jelita grubego 

 

W dalszych doświadczeniach oszacowano ekspresję mRNA IL-6 w zdrowej śluzówce 

jelita grubego i w guzie. Przy użyciu techniki RT-PCR nie wykazano istotnej statystycznie 

różnicy w ekspresji tego genu w guzie w odniesieniu do zdrowej śluzówki (Rysunek 6). 

Badanie wykonano w tych samych próbkach, w których uprzednio jedynie w tkance guza 

wykazano silny wzrost ekspresji IL-8 (Rysunek 2). W przeciwieństwie do IL-8 transkrypty 

IL-6 były wyraźnie widoczne zarówno w guzie jak i zdrowej śluzówce.  
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Rysunek 6. Analiza poziomu mRNA IL-6 w lizatach zdrowej śluzówki (Z) i guza (G) 

pobranych od pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego. 

Fragmenty zdrowej śluzówki i guzów pobierano od pacjentów w trakcie operacji wycięcia guza i mrożono w 

ciekłym azocie. Następnie z tkanek izolowano całkowite RNA, poziom mRNA określono metodą RT-PCR. 

A. Przykładowe porównanie zawartości ekspresji mRNA IL-6 w próbkach pochodzących od 3 pacjentów. 

B. Względna zawartość mRNA IL-6 w lizatach guza w stosunku do zdrowej śluzówki pobranej w odległości 

około 10 cm od guza. Zawartość mRNA IL-6 w zdrowej śluzówce przyjęto jako 100% (analiza 

densytometryczna). Analiza przy użyciu testu par wiązanych dla 7 analizowanych przypadków wykazała brak 

istotnie statystycznych różnic (P < 0,09). 

 

W kolejnych eksperymentach określono zawartość białka IL-6 w tkance guza i zdrowej 

śluzówce (Rysunek 7). Co ciekawe wyniki te wskazują, że poziom tej cytokiny w guzie jest 

znacznie wyższy (średnio 12,33 w zakresie 1,38 – 29,9 pg/10 µg białka) niż w otaczającej 

tkance zdrowej (średnio 1,49 w zakresie 0,61-2,69 pg/10 µg białka), a różnica jest 

statystycznie znamienna, pomimo tego że zawartość mRNA w obydwu tkankach była 

zbliżona. 
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Rysunek 7. Porównanie poziomu białka IL-6 w lizatach zdrowej śluzówki i w lizatach guza 

pobranych od pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego.  

Fragmenty zdrowej śluzówki i guza pobierano od 10 pacjentów w trakcie operacji wycięcia guza i mrożono w 

ciekłym azocie. Następnie z tkanek izolowano białko. 

Pomiaru stężenia białka IL-6 dokonano metodą ELISA. Wyniki przedstawiono w pg IL-6 na 10 µg 

całkowitego białka. Analiza statystyczna przy użyciu testu par wiązanych dla 10 analizowanych przypadków 

wykazała istotną statystycznie różnicę (P < 0,007). 
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8.1.7 Wpływ resekcji guza na poziom IL-6 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita 

grubego 

 

Kolejnym etapem prowadzonych badań było oznaczenie stężenia IL-6 w surowicy 

pacjentów z nowotworem jelita grubego po resekcji guza. W odróżnieniu od IL-8, w 

przypadku IL-6 nie zaobserwowano szybkiego (w okresie od 3-5 doby po zabiegu) 

obniżenia stężenia tej cytokiny w surowicy (Rysunek 8). Ponadto, u 6 pacjentów z 

analizowanej grupy 16 osób, nastąpił po zabiegu wyraźny wzrost zawartości IL-6 w 

surowicy. Można było przypuszczać, iż w przypadku wyraźnej tendencji do wzrostu 

ekspresji IL-6 w tkance guza, w efekcie jego usunięcia, powinno nastąpić wyraźne obniżenie 

stężenia IL-6 w surowicy. Jednak silne obniżenie stężenia IL-6 wykazano jedynie u 4 

pacjentów, u których przed zabiegiem stężenie IL-6 w surowicy przekraczało wielokrotnie 

zawartość tej cytokiny w osoczu osób zdrowych. Wydaje się więc, że w przeciwieństwie do 

IL-8, produkcja IL-6 w guzie nie wywiera istotnego wpływu na poziom tej cytokiny w 

surowicy. 
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Rysunek 8. Zmiany poziomu IL-6 w surowicy pacjentów z zaawansowanym nowotworem 

jelita grubego zaobserwowane w ciągu pierwszego tygodnia od wycięcia guza.  

Surowicę pobierano od pacjentów przed operacją wycięcia guza oraz dwukrotnie w ciągu pierwszego tygodnia 

po operacji. Pomiaru stężenia IL-6 dokonano metodą ELISA. Pilotażowe wyniki dotyczą oznaczeń IL-6 w 

surowicy u 16 pacjentów. Analiza przy użyciu testu par wiązanych nie wykazała istotnych statystycznie zmian 

w poziomie IL-6 w pierwszym tygodniu po resekcji guza. 

Przed resekcją versus 3-5 doba: P< 0,151 

Przed resekcją versus 7-10 doba: P< 0,095 

3-5 doba versus 7-10 doba: P< 0,359 

Przed resekcją: średni poziom IL-6 w surowicy wynosił 64,8 pg/ml (zakres 3,45 – 424, pg/ml) 

Średni poziom IL-6 w surowicy pobranej pomiędzy 3-5 dobą wynosił 21,4 pg/ml (w zakresie 2,5 – 30,39) 

Średni poziom IL-6 w surowicy pobranej pomiędzy 7-10 dobą wynosił 15,7 pg/ml (w zakresie 1,79 – 33,85) 
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8.1.8 Porównanie ekspresji mRNA IL-6 w komórkach wyprowadzonych z nowotworu 

jelita grubego i nowotworu piersi  

 

Becker i wsp.[65], wykazali na modelu mysim nowotworu jelita grubego, że głównym 

źródłem IL-6 w guzie są limfocyty CD4,  komórki epitelialne, komórki dendrytyczne i 

makrofagi. Podobnie jak w przypadku IL-8 w kolejnym etapie określono czy komórki 

epitelialne wyprowadzone z nowotworu jelita grubego cechuje spontaniczna ekspresja 

mRNA IL-6 (Rysunek 9). 

 
 
 

 
 
 
 

 

Rysunek 9. Stężenie uwalnianej do pożywki IL-6 przez komórki nowotworu piersi (MCF-7) 

i nowotworu jelita grubego (Caco-2 oraz HT-29) hodowanych bez lub w obecności TNFα. 

Komórki wysiewano w liczbie 100000/cm2 i hodowano 48 godz. w pożywce z dodatkiem surowicy, następnie 

24 godziny w pożywce bez surowicy. Po tym czasie pożywkę zmieniano ponownie na bezsurowiczą. Kontrolę 

pozytywną stanowiły komórki hodowane w obecności TNFα (10 ng/ml). IL-6 oznaczano metodą ELISA w 

pożywkach hodowlanych zbieranych po 24 godzinach. Stężenie uwalnianej IL-6 odnoszono do całkowitej 

ilości białka wyprodukowanego przez komórki (metodą BCA). Wyniki pochodzą z dwóch niezależnych 

doświadczeń wykonanych w duplikatach. 

 

Wyniki przedstawione na Rysunku 9 wskazują na brak spontanicznej ekspresji IL-6 w trzech 

analizowanych liniach komórkowych. Wykazano jedynie, że komórki Caco-2 są zdolne do 

syntezy IL-6 w odpowiedzi na TNFα. 
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8.1.9 Oznaczenie ekspresji MnSOD w tkance zdrowiej i w guzie 

 

MnSOD jest enzymem antyoksydacyjnym chroniącym mitochondria przed 

uszkodzeniami wywołanymi wolnymi rodnikami i dlatego sugerowano, że obniżenie 

aktywności tego enzymu prowadzi do zwiększenia częstości pojawiania się mutacji. 

Postulowano również obniżenie aktywności enzymu w trakcie procesu karcynogenezy 

[120]. Jednakże Skrzycki i wsp.[94]  oraz Sheridan i wsp.[121] wykazali, że poziom białka 

MnSOD w guzie jelita grubego jest podniesiony w porównaniu do tkanki zdrowej. W 

niniejszej pracy również wykazano znaczny wzrost zawartości białka enzymu w guzie. 

Oznaczenie wykonano w tkance guza i w zdrowej śluzówce 30 pacjentów (Rysunek 10). 

Analiza statystyczna wykazała znaczny wzrost poziomu białka MnSOD w guzie (P<0,007).  
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Rysunek 10. Poziom białka MnSOD w lizatach zdrowej śluzówki (Z) i guza (G) pobranych 

od 30 pacjentów z nowotworem jelita grubego. 

Przedstawiono względny poziom białka MnSOD w lizatach guza w odniesieniu do zdrowej śluzówki. Pomiaru 

dokonano metodą Western blot (tubulina jako białko referencyjne). Poziom MnSOD w zdrowej śluzówce 

przyjęto za 100% (analiza densytometryczna). Analiza przy użyciu testu par wiązanych wykazała istotną 

statystycznie różnicę pomiędzy poziomem białka w śluzówce zdrowej i w guzie: P< 0,0067 dla 30 

analizowanych przypadków. Średni wzrost poziomu białka MnSOD w guzie stanowił 696 % kontroli. 

 

W kolejnych badaniach określono zawartość mRNA MnSOD w guzie i tkance zdrowej. 

Co ciekawe nie zanotowano istotnych różnic w zawartości mRNA MnSOD w guzie i tkance 

zdrowej (Rysunek 11). W celu uwiarygodnienia wyników oznaczenia dokonano 

równocześnie metodami RT-PCR i Northern blot. 
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Rysunek 11. Ekspresja MnSOD w lizatach zdrowej śluzówki (Z) i guza (G) pobranych od 

pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego. Przykładowe oznaczenie 

ekspresji na poziomie mRNA i białka u trzech pacjentów. 

Fragmenty zdrowej śluzówki i guza pobierano od pacjentów w trakcie operacji wycięcia guza i mrożono w 

ciekłym azocie. Następnie z tkanek izolowano całkowite RNA i białko z użyciem Trizolu. 

A. Przykładowe oznaczenie zawartości mRNA MnSOD w lizatach zdrowej śluzówki (Z) i guza (G) pobranych 

od pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego. Pomiaru dokonano metodą Nothern blot 

wykożystujac do analizy 10 µg całkowitego RNA. 

B. Przykładowe oznaczenie zawartości mRNA MnSOD w lizatach zdrowej śluzówki (Z) i guza (G) pobranych 

od pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego. Pomiaru dokonano metodą RT-PCR, β-aktyna 

jako gen referencyjny. 

C. Przykładowe pomiary zawartości białka MnSOD w lizatach zdrowej śluzówki (Z) i guza (G) pobranych od 

pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego. Pomiaru dokonano metodą Western blot, używając 

10 µg białka całkowitego (tubulina jako białko referencyjne). 
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8.1.10 Porównanie ekspresji MnSOD w trzech liniach komórkach epitelialnych 

 

Badania dotyczące ekspresji MnSOD u pacjentów z nowotworem jelita grubego 

rozszerzono o eksperymenty na trzech liniach komórek epitelialnych wyprowadzonych z 

nowotworu jelita grubego lub nowotworu piersi. Wydaje się, że w trzech liniach 

komórkowych zawartość mRNA MnSOD jest zbliżona, jednak zawartość białka enzymu w 

komórkach epitelialnych nowotworu jelita grubego jest istotnie wyższa w porównaniu do 

komórek nowotworu piersi (Rysunek 12). TNFα dramatycznie zwiększa ilość białka w 

komórkach wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego (Rysunek 12 B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 12. Ekspresja MnSOD w komórkach nowotworu piersi (MCF-7) i nowotworu 

jelita grubego (Caco-2 oraz HT-29) hodowanych bez lub w obecności TNFα: A - poziom 

mRNA MnSOD, B - zawartość białka MnSOD.  

Komórki wysiewano w liczbie 100000/cm2 i hodowano 48 godz. w pożywce z dodatkiem surowicy, następnie 

24 godz. w pożywce bez surowicy. Po tym czasie pożywkę zmieniano ponownie na bezsurowiczą. Kontrolę 

pozytywną stanowiły komórki hodowane w obecności TNFα (10 ng/ml). Lizaty komórek zbierano po 14 godz. 

hodowli, izolowano całkowite RNA (metodą Chomczyński – Sachcci) i ekspresję MnSOD badano metodą RT 

–PCR. 

W celu oznaczenia białka MnSOD komórki zbierano po 24 godz hodowli. Poziom białka MnSOD określono 

metodą Western blot. 
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8.2 Porównanie ekspresji IL-8 i MnSOD 

 

W kolejnym etapie badań analizowano niektóre ścieżki sygnału uczestniczące w 

regulacji IL-8 i MnSOD. W opisanych uprzednio badaniach wykazano wysoką zawartość 

mRNA i białka IL-8 w guzie względem zdrowej śluzówki i w komórkach wyprowadzonych 

z nowotworu jelita grubego (Caco-2 i HT-29) w stosunku do komórek nowotworu piersi 

MCF-7. W badaniach dotyczących MnSOD wykazano zaś zwiększoną zawartość białka 

MnSOD w guzie względem tkanki zdrowej oraz w badaniach in vitro wyższy poziom białka 

MnSOD w komórkach Caco-2 i HT-29, niż w komórkach MCF-7. W dalszych 

eksperymentach porównano kierunki zmian ekspresji obydwu białek w materiale pobranym 

od pacjentów z nowotworem jelita grubego oraz w badaniach in vitro, w komórkach linii 

HT-29. Wyłączono z tej analizy IL-6, ze względu na brak spontanicznej ekspresji tej 

cytokiny w komórkach Caco-2 i HT-29. 
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8.2.1 Korelacja pomiędzy zawartością białka MnSOD w guzie a stężeniem IL-8 w 

surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego 

 

Analizowano kierunki zmian zawartości białka MnSOD w guzie i IL-8 w surowicy 

pacjentów z nowotworem jelita grubego. Wyniki zestawione na Rysunku 13 wskazują na 

dodatnią korelację pomiędzy poziomami badanych białek. Podobna analiza przeprowadzona 

dla MnSOD i IL-6 nie wykazała takiej zależności (wyników nie zamieszczono) 

 
 
   
 

 
 
 
Rysunek 13. Porównanie zawartości białka MnSOD w lizatach tkanki zdrowej (Z) i guza 

(G) do stężenia IL-8 w surowicy pacjentów (P1-5) z nowotworem jelita grubego. 

Fragmenty zdrowej śluzówki i guzów pobierano od pacjentów w trakcie kolonoskopii (przed operacją wycięcia 

guza) i mrożono w ciekłym azocie. Następnie z tkanek izolowano białko całkowite. Zawartość białka MnSOD 

oznaczono metodą Western blot (tubulina jako gen referencyjny).  

Równocześnie, oznaczono metodą ELISA zawartość białka IL-8 w surowicy pacjentów (stężenia zaznaczone 

na rysunku kreskami). 
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Korelacja pomiędzy IL-8 a MnSOD dotyczyła tylko poziomu białka, w 

przedstawionych uprzednio badaniach nie wykazano bowiem różnic w ekspresji MnSOD w 

guzie w stosunku do zdrowej tkanki, stwierdzono natomiast wzmożoną ekspresję mRNA IL-

8 (Rysunek 2, 11). W komórkach linii HT-29 wykazano uprzednio wysoką konstytutywną 

ekspresję mRNA IL-8 w porównaniu do ekspresji w komórkach nowotworu piersi MCF-7, 

równocześnie nie zaobserwowano istotnych różnic w ekspresji mRNA MnSOD w tych 

komórkach. Pomimo tego, zwartość białka MnSOD i poziom uwalnianej IL-8 był znacznie 

wyższy w komórkach HT-29, niż w komórkach MCF-7. Można przypuszczać, że 

obserwowany wysoki poziom MnSOD jest zależny od regulacji na poziomie białka, 

natomiast wysoki poziom uwalniania IL-8 jest związany ze wzmożoną ekspresją mRNA IL-

8 w komórkach nowotworu jelita grubego.  

Badania określające połowiczny czas trwania mRNA IL-8 w komórkach HT-29 

prowadzone przez Dixona i wsp. [29], wskazały na wysoką konstytutywną ekspresję i 

wydłużony czas półtrwania mRNA IL-8 w tej linii komórkowej w porównaniu z komórkami 

LoVo. Różnica w stabilności mRNA może zależeć od wiążącego się do sekwencji ARE 

białka HuR. Autorzy ci zaobserwowali bowiem wysoki poziom ekspresji HuR w komórkach 

HT-29. Rolę czynnika HuR potwierdza również obserwacja, iż nadekspresja tego czynnika 

w komórkach LoVo powodowała wzrost ilości transkryptu IL-8. Równocześnie w guzie 

zaobserwowano wysoką ekspresję czynnika HuR co sugeruje, że obserwowany w guzie 

wysoki poziom ekspresji mRNA IL-8 może być związany jest z nadekspresją tego czynnika 

stabilizującego. 

Nie wykazano natomiast różnic w sekwencji kodującej i niekodującej zarówno mRNA 

IL-8 jak i MnSOD [29, 122] w komórkach HT-29 w porównaniu do komórek 

prawidłowych. 

 

Wiadomo, że regulacja czasu półtrwania IL-8 może być związana z aktywacją szlaku 

p38 - MK2 [23]. W dalszych etapach pracy określono wpływ hamownia aktywacji kinazy 

p38 na ekpresję IL-8 w komórkach HT-29. Określono również rolę innych kinaz, które 

wiąże się z regulacją ekspresji IL-8.  
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8.2.2 Analiza aktywacji kinazy p38 w nowotworze jelita grubego 

 

Kinaza p38 odgrywa istotną rolę zarówno w przekazie sygnału prowadzącym do 

aktywacji ekspresji IL-8 i MnSOD [23, 123, 124], jak i w istotny sposób może wpływać na 

stabilność mRNA IL-8 [26, 125-127]. W kolejnym etapie określono zatem stopień aktywacji 

kinazy p38 w guzie względem tkanki zdrowej. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rysunek 14. Aktywacja kinazy p38 w lizatach zdrowej śluzówki (Z) i guza (G) w 

odniesieniu do poziomu białka MnSOD u pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita 

grubego 

Fragmenty zdrowej śluzówki i guzów pobierano od pacjentów w trakcie operacji wycięcia guza i mrożono w 

ciekłym azocie. Następnie z tkanek izolowano białka. Analizę fosforylacji kinazy p38 przeprowadzono metodą 

Western blot, wykorzystując przeciwciała rozpoznające ufosforylowane fragmenty peptydów. Tubulinę i 

białko p38 oznaczono jako białka referencyjne. Poziom białka MnSOD oznaczono metodą Western blot. 

 

Wyniki przedstawione na Rysunku 14 wskazują na podwyższony poziom fosforylacji 

kinazy p38 względem tkanki zdrowej. Co jednak ciekawe, poziom aktywacji kinazy p38 

korelował z poziomem białka MnSOD w guzie. Postanowiono zatem określić rolę aktywacji 

p38 w ekspresji zarówno MnSOD jak i IL-8 w warunkach in vitro. 
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8.2.3 Wpływ inhibitora aktywacji kinazy p38 (SB 202190) na ekspresję mRNA IL-8 i 

mRNA MnSOD w komórkach HT-29 

 

W celu określenia udziału kinazy p38 aktywacji ekspresji mRNA IL-8 i mRNA 

MnSOD zastosowano inhibitor aktywacji tej kinazy, SB 202190, a doświadczenie 

przeprowadzono w komórkach HT-29 (Rysunek 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 15. Wpływ inhibitora aktywacji kinazy p38 (SB 202190) na ekspresję mRNA IL-8 

i mRNA MnSOD w komórkach HT-29. 

Komórki HT-29 wysiewano w liczbie 120000/cm2 i hodowano 48 godz. w pożywce z surowicą, a następnie 14 

godz. w pożywce bez surowicy. Po tym czasie pożywkę zmieniano ponownie na bezsurowiczą z dodatkiem 

inhibitora SB 202190. Po 14 godz. hodowli izolowano RNA (przy użyciu metody Chomczyński – Sachcci) i 

oznaczano ekspresję mRNA IL-8 przy użyciu metody RT-PCR (β-aktyna jako gen referencyjny). IL-8 

oznaczano metodą ELISA w pożywkach hodowlanych zbieranych po 24 godzinach. 
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A. Przykładowe wyniki oznaczania wpływu inhibitora SB 202190 na ekspresję mRNA IL-8 i mRNA MnSOD 

w komórkach HT-29. 

B. Relatywny poziom ekspresji mRNA IL-8 i mRNA MnSOD w komórkach traktowanych SB 202190 średnia 

± odchylenie standardowe. Wyniki przedstawiono jako względny poziom ekspresji IL-8 i MnSOD w 

komórkach poddanych działaniu inhibitora SB 202190, w stosunku do ekspresji w komórkach hodowanych 

bez inhibitora. Zawartość mRNA IL-8 lub MnSOD w komórkach hodowanych bez inhibitora przyjęto jako 

100% (pomiar densytometryczny) Średnia z pięciu eksperymentów ± odchylenie standardowe. 

C. Względny poziom uwalniania IL-8, uwalnianie IL-8 przez komórki nie poddane działaniu SB 202190 

przyjęto jako 100% (średnia z trzech eksperymentów ± odchylenie standardowe). Analiza statystyczna przy 

użyciu testu par wiązanych dla trzech niezależnych eksperymentów wykazała istotne statystycznie (P < 0,05) 

obniżenie uwalniania IL-8 w wyniku zastosowania inhibitora SB 202190 w stężeniu 1-10 µM. 

 

Przedstawione wyniki dowodzą, że inkubacja komórek HT-29 z inhibitorem aktywacji 

kinazy p38 (SB 202190) powoduje silne zahamowanie ekspresji mRNA IL-8, podczas gdy 

ekspresja mRNA MnSOD była zahamowana jedynie w niewielkim stopniu (Rysunek 15).  

 

8.2.4 Wpływ wyciszenia ekspresji genu MnSOD na poziom mRNA IL-8 w komórkach 

HT-29 

 

W przeprowadzonych uprzednio eksperymentach wykazano dodatnią korelację 

pomiędzy fosforylacją kinazy p38 a zawartością białka MnSOD w guzie (Rysunek 14). W 

przeprowadzonych badaniach in vitro zahamowanie aktywacji kinazy p38 przy użyciu 

specyficznego inhibitora nie prowadziło do obniżenia ekspresji MnSOD w komórkach HT-

29 (Rysunek 15). Wynik ten wykluczał możliwość regulowania spontanicznej ekspresji 

mRNA MnSOD w wyniku aktywacji kinazy p38 w komórkach HT-29. Powstało pytanie czy 

jest możliwe, aby zmiany w poziomie białka MnSOD wpływały na przekaz sygnału w 

komórce. W wyniku zahamowania aktywacji kinazy p38 dochodziło do silnego obniżenia 

ekspresji mRNA IL-8. Ponieważ wyniki przeprowadzonych uprzednio oznaczeń dowiodły, 

że poziom białka MnSOD w guzie i zawartość IL-8 w surowicy zmieniał się podobnie 

(Rysunek 13), a także zawartość białka MnSOD w komórkach HT-29 i poziom uwalnianej 

przez te komórki IL-8 był wyższy niż w komórkach nowotworu piersi MCF-7, w kolejnym 

etapie badań postanowiono określić wpływ hamowania ekspresji MnSOD przy użyciu 

specyficznego siRNA na zawartość mRNA IL-8 w komórkach HT-29 (Rysunek 19). 

Β-actine 
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Rysunek 19. Wpływ wyciszenia ekspresji MnSOD na ilość transkryptu IL-8 w komórkach 

HT-29 

Komórki HT-29 wysiewano w liczbie 200000 na dołek płytki o powierzchni 9,4 cm2. Komórki transfekowano 

siRNA dla MnSOD (5 µM) lub niespecyficznym siRNA (5 µM) przy użyciu odczynnika do transfekcji siPORT 

NeoFX. Po 48 godz. od transfekcji z komórek izolowano całkowite RNA i całkowite białko. Poziom mRNA 

IL-8 szacowano przy użyciu techniki RT-PCR. Poziom wyciszenia MnSOD oznaczano oceniając poziom 

białka przy użyciu techniki Western blot. 

 

Wyniki tych pilotażowych doświadczeń wskazują, że wyciszenie ekspresji MnSOD 

prowadzi do obniżenia zawartości mRNA IL-8 w komórkach linii HT-29. Jest możliwe, że 

wysoka zawartość MnSOD w tych komórkach może modulować sygnał komórkowy, 

prowadząc do nadekspresji IL-8. Przypuszczalny mechanizm został zaproponowany w 

rozdziale „Dyskusja”. 
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8.2.5 Wpływ inhibitorów aktywacji kinazy NIK oraz k inaz zasocjowanych z białkami 

Rho na ekspresję mRNA IL-8 i mRNA MnSOD w komórkach HT-29 

 

Niektóre prace [128, 129] wskazują na istotną rolę kinazy NIK (NF-κB inducing kinase) 

w przekazie sygnału prowadzącym do ekspresji IL-8, dlatego w kolejnym eksperymencie 

określono wpływ hamowania aktywacji kinazy NIK na ekspresję IL-8 w komórkach HT-29. 

Dodatkowo określono wpływ hamowania tej kinazy na ekspresję MnSOD. Jak wiadomo 

kinaza ta uczestniczy w ścieżce przekazu sygnału indukowanego m.in. przez niektóre 

cytokiny z rodziny TNF np. limfotoksyna β 

 

 
Rysunek 16. Wpływ inhibitora aktywacji kinazy NIK (Bay11) na ekspresję mRNA IL-8 i 

mRNA MnSOD w komórkach HT-29. 

Komórki HT-29 wysiewano w liczbie 120000/ cm2 i hodowano 48 godz. w pożywce z dodatkiem surowicy, a 

następnie 14 godz. w pożywce bezsurowiczej. Po tym czasie pożywkę zmieniano na bezsurowiczą z dodatkiem 

inhibitora Bay11. Po 14 godz. izolowano RNA (przy użyciu metody Chomczyński – Sachcci) i badano 

ekspresję mRNA IL-8, MnSOD i β-aktyny przy użyciu metody RT-PCR (β-aktyna jako gen referencyjny). 

Przykładowe oznaczenie wpływu inhibitora Bay 11 na ekspresję mRNA IL-8 i mRNA MnSOD w komórkach 

HT-29. 

 

Zastosowanie inhibitora kinazy NIK powodowało bardzo silne obniżenie poziomu 

mRNA IL-8 w komórkach HT-29, natomiast nie wykazano wpływu tego inhibitora na 

ekspresję MnSOD w tych komórkach. Podobnie w komórkach hRPE indukowanych TNF 

lub IL-1β zahamowanie aktywacji zarówno kinazy p38 jak i kinazy NIK prowadziło do 

zahamowania ekspresji IL-8 [129]. W innej linii komórkowej Hek293, kluczową rolę w 

ekspresji IL-8, indukowanej przez limfotoksynę β, pełniła kinaza NIK, natomiast 

wyeliminowanie ze szlaku kinazy p38 nie wpływało w istotny sposób na obniżenie ekspresji 

IL-8 [129]. 
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0     1    2,5    5 

MnSOD 

IL-8 

β -aktyna 



 75

Dane literaturowe wskazują również na udział białek Rho w przekazie sygnału 

prowadzącym do ekspresji MnSOD, dlatego w kolejnym doświadczeniu określono wpływ 

hamowania aktywacji kinaz zasocjowanych z białkami Rho na ekspresję IL-8 i MnSOD, w 

komórkach HT-29 (Rysunek 17).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 17. Wpływ inhibitora aktywacji kinaz zasocjowanych z białkami Rho (Rho-

associated coiled coil forming protein serine/threonine kinase) Y-27632, na ekspresję 

mRNA IL-8 i mRNA MnSOD w komórkach HT-29. 

Komórki HT-29 wysiewano w liczbie 120000/cm2 i hodowano 48 godz. w pożywce z dodatkiem surowicy, a 

następnie 14 godz. w pożywce bezsurowiczej. Po tym czasie pożywkę ponownie zmieniano na bezsurowiczą z 

dodatkiem inhibitora (1 - 10 µM) Y-27632. Po 14 godz. hodowli izolowano RNA (przy użyciu metody 

Chomczyński – Sachcci) i oznaczano ekspresję mRNA IL-8, MnSOD i β -aktyny przy użyciu metody RT-PCR 

(β-aktyna jako gen referencyjny). IL-8 oznaczano metodą ELISA w pożywkach hodowlanych zbieranych po 

24 godzinach 

A. Przykładowe oznaczenie wpływu inhibitora Y-27632 na ekspresję mRNA IL-8 i mRNA MnSOD w 

komórkach HT-29. 

B. Względny poziom uwalniania IL-8, uwalnianie IL-8 przez komórki nie poddane działaniu inhibitora Y-

27632 przyjęto jako 100% (średnia z trzech eksperymentów ± odchylenie standardowe). Analiza statystyczna 

przy użyciu testu par wiązanych dla trzech niezależnych eksperymentów wykazała istotne statystycznie (P < 

0,005) obniżenie uwalniania IL-8 w wyniku zastosowania Y-27632 w stężeniu 10µM. 
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W wyniku zastosowania inhibitora kinaz zasocjowanych z białkami Rho dochodziło do 

obniżenia ekspresji mRNA IL-8. Obserwowano również tendencję do hamowania ekspresji 

mRNA MnSOD. Zahamowanie ekspresji IL-8 przez inhibitor kinazy NIK oraz inhibitor 

aktywacji kinazy p38 było jednak znacznie silniejsze.  

 

8.2.6 Wpływ IL-4 i IL-13 na uwalnianie IL-8 w komórkach HT-29 

 

Zbadano również wpływ cytokin przeciwzapalnych IL-4 i IL-13 na produkcję IL-8 w 

komórkach HT-29. Paradoksalnie zaobserwowano wzrost uwalniania do pożywki IL-8 przez 

komórki HT-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 18. Wpływ IL-4 i IL-13 na uwalnianie białka IL-8 w komórkach HT-29. 

Komórki wysiewano w gęstości 100000/cm2 i hodowano 48 godz. następnie pożywkę zmieniano na 

bezsurowiczą z dodatkiem IL-4 (20ng/ml ) lub/i IL-13 (30ng/ml). Pożywki hodowlane zbierano po 24 godz. i 

oznaczano stężenie IL-8 przy użyciu metody ELISA. Analiza statystyczna przy użyciu testu par wiązanych dla 

trzech niezależnych eksperymentów wykazała istotny statystycznie (P < 0,05) wzrost uwalniania IL-8 w 

wyniku indukcji IL-4, IL-13 lub mieszaniną tych cytokin. 

* * * 
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 8.3 Wpływ simwastatyny na poziom badanych białek u pacjentów z nowotworem jelita 

grubego 

 

W dalszych badaniach analizowano wpływ simwastatyny na ekspresję białek odczynu 

zapalnego w nowotworze jelita grubego. Simwastatyna posiada właściwości 

przeciwzapalne. Wiele badań wskazuje na simwastatynę jako na lek obniżający ryzyko 

wystąpienia nowotworu jelita grubego, m.in. Poynter i wsp. [130] dowiedli, że simwastatyna 

obniża prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu u osób, które przyjmowały 

simwastatynę przez ostatnie 5 lat. Ponadto Siddiqui i wsp.[109] porównując rozwój choroby 

w dwóch grupach pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem jelita grubego stwierdzili, iż 

w grupie osób przyjmujących statyny przez ostatnie trzy lata podatność do tworzenia 

przerzutów była obniżona, a także przeżywalność 5 letnia była większa niż w grupie osób 

nie przyjmujących statyn. Istnieją również dane wskazujące, iż przyjmowanie statyn 

zwiększa antynowotworowe działanie aspiryny [131]. W tego rodzaju badaniach klinicznych 

problemem jest wpływ dodatkowych czynników środowiskowych, mogących zaburzać 

ostateczny wynik (osoby zażywające simwastatynę zazwyczaj cierpią na choroby układu 

krążenia). Nie analizowano do tej pory wpływu simwastatyny na już istniejący nowotwór. 

W pilotażowych badaniach klinicznych określono wpływ relatywnie krótkiego okresu 

podawania simwastatyny na ekspresję tych białek u pacjentów ze zdiagnozowanym 

nowotworem jelita grubego. Ponadto określono wpływ simwastatyny na na ekspresję IL-8, 

IL-6 oraz MnSOD w komórkach Caco-2 i HT-29. 
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8.3.1 Wpływ simwastatyny na poziom uwalniania IL-8 przez komórki HT-29 

 

Eksperymenty in vitro opisane wcześniej w rozdziale 5.1 dowiodły, że komórki HT-29 

uwalniają znaczne ilości IL-8 i dlatego użyto tej linii komórkowej jako modelu do badań nad 

wpływem simwastatyny na poziom uwalnianego białka IL-8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 19. Wpływ simwastatyny (0,5-10 µM) na uwalnianie białka IL-8 przez komórki 

HT-29. 

Komórki hodowano 48 godz. w pożywce z dodatkiem surowicy, następnie 24 godz. w pożywce bez surowicy. 

Po tym czasie pożywkę ponownie zmieniano na bezsurowiczą z dodatkiem simwastatyny. Po kolejnych 24 lub 

48 godz. oznaczano w pożywkach poziom IL-8 metodą ELISA. Analiza statystyczna przy użyciu testu par 

wiązanych wykazała istotną statystycznie różnicę pomiędzy poziomem uwalniania IL-8 przez komórki nie 

poddane działaniu simwastatyny i komórki hodowane ze simwastatyną w stężeniach większych niż 5 µM. 

Wyniki przedstawiono jako względny poziom uwalniania IL-8, przyjmując uwalnianie IL-8 przez komórki nie 

poddane działaniu simwasatyny jako 100% (średnia z trzech eksperymentów ± odchylenie standardowe). 

Użyte stężenia nie były toksyczne dla komórek, co potwierdzono przy użyciu testu LDH (wyników nie 

zamieszczono). 

 

Jak przedstawiono na Rysunku 19, w komórkach HT-29 dochodziło do zahamowania 

uwalniania IL-8 w wyniku działania simwastatyny w stężeniach większych niż 5 µM. 

Wynik był statystycznie znamienny (p<0,05). 
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8.3.2 Wpływ simwastatyny na poziom IL-8 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita 

grubego 

 

Tabela 1. Wpływ terapii simwastatyną na poziom IL-8 w surowicy pacjentów z 

zaawansowanym nowotworem jelita grubego. W opisie uwzględniono płeć, wiek i stopień 

rozwoju nowotworu wg. Astlera-Collera. Klasyfikacji patologicznej rozwoju nowotworu 

dokonano w II Katedrze Chirurgii CMUJ w ramach współpracy z dr n. med. Markiem 

Winiarskim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacjenci oczekujący na zabieg wycięcia guza przyjmowali 80 mg simwastatyny dziennie przez dwa tygodnie. 

Surowicę pobierano od pacjentów przed zastosowaniem terapii oraz po jej zakończeniu a przed operacją 

wycięcia guza. Białko IL-8 oznaczono metodą ELISA. Wyniki przedstawiono oddzielnie dla każdego 

przypadku.  

  

W pilotażowych badaniach wzięła udział niewielka grupa 9 pacjentów. Wyniki 

przedstawione w Tabeli 1 wskazują, że u 5 spośród 9 pacjentów poddanych terapii nastąpiło 

obniżenia stężenia IL-8 w surowicy. 

 

 PACJENT                        IL-8 (pg/ml) 
                                     Przed             Po 
 

K / 77 / B2                     
K / 61 / C2                     
M/ 56 / C2                     
K / 74 / C2 
M/ 61 / C2 
K / 64 / C2                     
K / 59 / C2 
K/ 87 / D 
M/ 67 / D 

  
2.09                 
2.02                 
8.87                 
11.43 
11.66 
25.82               
211.72 
14.38 
30.00 

  
4.75 

2.67 

3.98 

11.8    
1.33                     
15.14 
5.2    
19.48                       
24.85 
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8.3.3 Wpływ simwastatyny na uwalnianie IL-6 przez komórki Caco-2 

 

Komórki linii HT-29 i Caco-2, w warunkach prowadzonych eksperymentów, nie były 

zdolne do spontanicznej (nie indukowanej) ekspresji IL-6. Jedynie komórki linii Caco-2 

produkowały niewielkie ilości IL-6 w odpowiedzi na działanie TNFα (Rysunek 9), dlatego 

przeprowadzono analizę wpływu simwastatyny na uwalnianie IL-6 przez komórkach Caco-2 

indukowane TNFα (Rysunek 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryunek 20. Wpływ simwastatyny (1-10 µM) na uwalnianie IL-6 przez komórki Caco-2 

stymulowane TNFα (10 ng/ml). 

Komórki hodowano przez 48 godz. w pożywce zawierającej surowicę, następnie 24 godz. w pożywce bez 

surowicy. Po tym czasie pożywkę ponownie zmieniano na bezsurowiczą z dodatkiem simwastatyny w 

stężeniach 1-10 µM. Po kolejnych 24 godz. zbierano pożywki i oznaczano poziom IL-6 metodą ELISA. 

Analiza statystyczna przy użyciu testu par wiązanych wykazała istotną statystycznie różnicę pomiędzy 

poziomem uwalniania IL-6 przez komórki stymulowane tylko TNFα i przez komórki hodowane z mieszaniną 

simwastatyny (w stężeniach większych niż 5 µM) i TNFα. Wyniki przedstawiono jako średnią ± odchylenie 

standardowe. Ilość uwalnianej IL-8 przez komórki kontrolne przyjęto jako 100%. Średnia z trzech 

niezależnych eksperymentów (P<0,05). Użyte stężenia nie były toksyczne dla komórek, co potwierdzono przy 

użyciu testu LDH (wyników nie zamieszczono). 
 

Podobnie jak w przypadku IL-8 zahamowanie uwalniania IL-6 obserwowano w komórkach 

hodowanych w obecności simwastatyny o stężeniach przekraczających 5 µM.
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8.3.4 Wpływ simwastatyny na poziom IL-6 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita 

grubego  

 

Tabela 2. Wpływ podawania simwastatyny na poziom IL-6 w surowicy pacjentów z 

zaawansowanym nowotworem jelita grubego. W opisie uwzględniono płeć, wiek i stopień 

rozwoju nowotworu wg. Astlera-Collera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pacjenci oczekujący na zabieg wycięcia guza przyjmowali 80 mg simwastatyny dziennie przez dwa tygodnie. 

Surowicę pobierano od pacjentów przed zastosowaniem terapii oraz po jej zakończeniu a przed operacją 

wycięcia guza. Poziom IL-6 oznaczono metodą ELISA.  

 

Wyniki przedstawione w Tabeli 2 wskazują, że w niewielkiej grupie pacjentów (badania 

pilotażowe) zaobserwowano silną tendencję do obniżenia poziomu IL-6 w surowicy 

pacjentów, którym podawano simwastatynę, taki kierunek zmian stwierdzono u 8 z grupy 9 

pacjentów poddanych terapii.  

 PACJENT                          IL-6 (pg/ml)) 
                                     Przed             Po 
 

K/ 77/ B2 
K/ 61/ C2 
M/ 61/ C2 
K/ 74/ C2      
K/ 59/ C2                  
M/ 56/ C2 
K/ 64/ C2 
M/ 67/ D 
K/ 87/ D 

                                    
96,46 
1,71 
3,40 
4,77 
7,52                    
12,9  
18,74                                  
3,95 
5,33 

 

18,41    
0,6    
2,63                                     
5,26 
3,53 
3,54 
13,8 
1,86 
3,39 
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8.3.5 Wpływ simwastatyny na ekspresję mRNA MnSOD w komórkach HT-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 21. Przykładowy wynik hamowania ekspresji mRNA MnSOD przez simwastatynę 

w komórkach HT –29.  

 Komórki hodowano 48 godz. w pożywce zawierającej surowicę, następnie 24 godz. w pożywce 

bezsurowiczej. Po tym czasie pożywkę zmieniano na bezsurowiczą z dodatkiem simwastatyny. Po kolejnych 

24 godz. izolowano całkowite RNA. Analizę ekspresji mRNA MnSOD przeprowadzono przy użyciu metody 

Nothern blot używając 10 µg całkowitego RNA. Przykładowy wynik  spośród 5 niezależnych doświadczeń. 

 

Podobnie jak w przypadku uwalniania IL-8 w komórkach HT-29 simwastatyna obniżała 

zawartość mRNA MnSOD w stężeniach przekraczających 5 µM. 

rRNA 

mRNA MnSOD 

0     0,5     1      5      10 
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8.3.6 Wpływ simwastatyny na poziom białka MnSOD w guzie u pacjentów z 
nowotworem jelita grubego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 22. Wpływ dwutygodniowej terapii simwastatyną na poziom białka MnSOD w 

lizatach guza oraz zdrowej sluzówki.  

Fragmenty zdrowej śluzówki i guza pobierano od pacjentów w trakcie kolonoskopii przed zastosowaniem 

terapii simwastatyną oraz po jej zakończeniu w trakcie operacji wycięcia guza. Tkanki mrożono w ciekłym 

azocie, a następnie izolowano białka. Analizę ekspresji MnSOD przeprowadzono metodą Western blot 

(tubulina jako białko referencyjne). 

A. Przykładowy wynik hamowania ekspresji MnSOD na poziomie białka (wynik dotyczy mężczyzny w wieku 

67 lat, ze stopniem rozwoju nowotworu D wg. Astlera-Collera – informacja ustna Dr n. med. M Winiarski).  

B. Obniżenie poziomu białka MnSOD w guzie. Poziom białka w guzie przed terapią przyjęto jako 100 %. W 

opisie uwzględniono płeć, wiek i stopień rozwoju nowotworu wg. Astlera-Collera). Określenie klasyfikacji 

patologicznej rozwoju nowotworu wykonano w II Katedrze Chirurgi UJ w ramach współpracy z Dr n.med. M 

Winiarskim. 

Dwutygodniowa terapia simwastatyną w większości przypadków prowadziła do 

obniżenia poziomu białka MnSOD w guzie. Należy nadmienić, że u osób, u których 

 

MnSOD 

α tubulina 
Z          G          Z           G 

przed terapią po terapii 

B 

A 

Z –zdrowa śluzówka 
G - guz  

100           827,64% 
100           209,86% 
100           69,33% 
100           35,86% 
100           32,46%     
100           76,10% 
100           30,42% 

PRZED           PO       

Terapia simwastatyną 

PACJENT 

M/75/B2 
K/74/C2 
K/64/C2                         
K/61/C2 
M./64/C2 
K/87/D 
M/67/D 
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zaobserwowano wzrost zawartości białka MnSOD w guzie, przed terapią nie był 

dramatycznie podniesiony w stosunku do tkanki zdrowej. 
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8.4 Wpływ chemioterapii wzbogaconej inhibitorami waskulogenezy na zawartość IL-6 

i IL-8 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego 

 

W ostatnim etapie pracy przeprowadzono pilotażowe badania dotyczące wpływu 

chemioterapii na poziom IL-6 i IL-8 w surowicy pacjentów ze stopniem rozwoju nowotworu 

D wg.Astlera-Collera to jest z przerzutami odległymi. Materiał do badań uzyskano w 

ramach współpracy z Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg w Erlangen. W 

opisie uwzględniono płeć, wiek oraz lokalizację przerzutów (W- wątroba, P-płuca, O-

otrzewna) 

 

 
Rysunek 23. Zmiany poziomu IL-8 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego w 

stadium rozwoju nowotworu D (wg klasyfikacji Astlera-Collera) wywołano chemioterapią z 

zastosowaniem inhibitorów waskulogenezy. 

Surowicę pobierano od pacjentów przed zastosowaniem chemioterapii i po pierwszym cyklu stosowania. 

Zawartość IL-8 w surowicy oznaczono metodą ELISA. Wyniki przedstawiono odrębnie dla każdego pacjenta. 
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Rysunek 24. Zmiany poziomu IL-6 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego ze 

zdiagnozowanymi przerzutami odległymi w stadium rozwoju nowotworu D wg Astlera-

Collera wywołane chemioterapią z zastosowaniem inhibiotorów waskulogenezy. 

Surowicę pobierano od pacjentów przed zastosowaniem chemioterapii i po pierwszym cyklu stosowania. 

Stężenie IL-6 oznaczono metodą ELISA. Wyniki przedstawiono odrębnie dla każdego pacjenta. 

 

Przeprowadzone analizy wykazały brak jednoznacznej tendencji do zmian stężenia 

analizowanych cytokin w surowicy pacjentów. Jednakże u pacjentów, u których poziom IL-

6 i IL-8 w surowicy wielokrotnie przekraczał stężenie obserwowane u osób zdrowych, 

dochodziło do znacznego obniżenia zarówno stężenia IL-6 jak i IL-8 po pierwszym cyklu 

chemioterapii. Najczęściej niewielki wzrost obserwowano u pacjentów z niższą zawartością 

tych cytokin w surowicy przed terapią. Ciekawa wydaje się obserwacja, iż u osób, u których 

w wyniku terapii dochodziło do całkowitego zaniku guzów (informacja ustana, pracownicy 

Medizinische Klinik 3 - Rheumatologie, Immunologie und Onkologie), poziom IL-6 przed 
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podjęciem terapii mieścił się w zakresie charakterystycznym dla ludzi zdrowych t.j. 5,2 

pg/ml surowicy (w zakresie 0,45-9,96), [10]. 
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9. Dyskusja 

9.1 Interleukina 8 w nowotworze jelita grubego 

 

IL-8 jest chemokiną odpowiedzialną za migrację wielu typów komórek, jest też 

zaangażowana w szereg innych procesów, w tym w proces angiogenezy. Rola tej cytokiny w 

patogenezie pewnych typów nowotworów, w tym nowotworu jelita grubego, wydaje się 

bezsporna, m.in. Doll i wsp. [36] stwierdzili istnienie zależności pomiędzy nasiloną 

ekspresją IL-8 w guzach pacjentów z nowotworem jelita grubego a przeżywalnością 

chorych po operacji. W prezentowanej pracy wykazano podwyższony poziom IL-8 w 

surowicy osób z nowotworem jelita grubego, u których nie doszło do powstania przerzutów, 

jak i u pacjentów ze zdiagnozowanymi przerzutami odległymi. Podwyższony poziom IL-8 

nie dotyczył jednak wszystkich pacjentów w analizowanych grupach. Stwierdzono również, 

że w guzie dochodzi do wzmożonej ekspresji mRNA IL-8 w porównaniu do tkanki zdrowej, 

jak i do wzrostu poziomu białka IL-8. Co więcej, w pierwszym tygodniu po resekcji guza 

zawartość IL-8 w surowicy znacznie się obniżała. Nasuwał się więc wniosek, że komórki 

guza w dużym stopniu są odpowiedzialne za zwiększoną produkcję tej cytokiny. Badania in 

vitro na komórkach epitelialnych wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego, Caco-2 i 

HT-29 wskazują na wysoki poziom spontanicznej ekspresji IL-8 w tych komórkach w 

porównaniu do komórek epitelialnych nowotworu piersi MCF-7. Można więc założyć, że 

udział komórek epitelialnych w produkcji tej cytokiny w guzie jest znaczący, jakkolwiek 

synteza IL-8 przez komórki naciekające guz, w tym limfocyty, jest również dobrze 

udokumentowana [32]. Li i wsp. [39] porównując ekspresję IL-8 w różnych liniach 

nowotworu jelita grubego (ludzkie Caco-2, KM12C i mysie KM12C) wykazali, iż ekspresja 

tej chemokiny jest znacznie wyższa w liniach komórkowych o większym potencjale 

przerzutowym. Uzyskane w niniejszej pracy wyniki wydają się potwierdzać ten wniosek, 

bowiem komórki HT-29, które cechuje wyższy potencjał przerzutowy, uwalniały więcej IL-

8, niż komórki Caco-2. Podobnie Dixon i wsp. [29] wykazali, że w linii komórkowej 

nowotworu jelita grubego LoVo ekspresja IL-8 jest niższa niż w komórkach HT-29 o 

wyższym potencjale przerzutowym. Zdaniem autorów tej pracy różnica w ekspresji IL-8 

może być spowodowana wydłużonym czasem półtrwania mRNA IL-8 w tych komórkach. 

Jak wspomniano we wstępie, stabilność mRNA IL-8 w komórkach HT-29 jest zależna od 

czynnika HuR wiążącego się do sekwencji niekodującej mRNA IL-8 [29]. Young i wsp. 

[132] oraz Yoo i wsp. [133] wykazali zwiększoną ekspresję czynnika HuR w guzach 

pacjentów z nowotworem jelita grubego. Wiznern i wsp. [27] wykazali, że wydłużenie czasu 
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półtrwania mRNA IL-8 wymaga aktywacji kinazy p38. Wyniki prezentowane w tej pracy 

wskazują na zwiększoną aktywację kinazy p38 w lizatach guza. Można zatem spekulować, 

że jednym z mechanizmów prowadzących do wysokiej ekspresji IL-8 w nowotworze jelita 

grubego jest wzrost stabilności mRNA tej cytokiny powodowany zwiększoną ekspresją 

czynnika HuR oraz silną aktywacją kinazy p38. 

Ueada i wsp. [31] wykazali, że stężenie IL-8 w surowicy pacjentów, u których nie 

stwierdzono przerzutów, jest niższe niż  u pacjentów z przerzutami do wątroby  lub płuc. 

Przedstawiona w tej pracy analiza zawartości IL-8 w surowicy pacjentów z nowotworem 

jelita grubego również wskazuje na wzrost stężenia tej cytokiny wraz ze stopniem rozwoju 

nowotworu. Wielokrotnie wyższą zawartość IL-8 w surowicy pacjentów z przerzutami 

odległymi mogą częściowo wyjaśnić badania Rubie i wsp. [12]. Wykazali oni bowiem, że 

ekspresja IL-8 i zawartość białka tej cytokiny w guzach przerzutowych do wątroby jest 

znacznie wyższa niż w odpowiadającej tkance guza jelita grubego. Ta obserwacja może 

dowodzić znaczenia IL-8 w powstawaniu przerzutów. Rubie i wsp. [18] nie stwierdzili 

jednak wzrostu ekspresji receptorów dla IL-8: CXCR1 i CXCR2 w guzach przerzutowych w 

wątrobie w stosunku do ekspresji w guzach pierwotnych. Nie wyklucza to jednak roli IL-8 

w powstawaniu przerzutów z guzów pierwotnych. W guzach tych wykazano bowiem wzrost 

ekspresji receptorów CXCR1 i CXCR2 dla IL-8 w stosunku do tkanki zdrowej [18]. Rolę 

receptorów IL-8 w migracji komórek nowotworu jelita grubego wydają się potwierdzać 

badania Sturm i wsp. [42], którzy stwierdzili, że IL-8 nie stymuluje wzrostu komórek Caco-

2 i HT-29, ale zwiększa ich migrację (częściowo zależną od receptora CXCR1). 

Zwiększenie migracji pod wpływem IL-8 wykazano również w przypadku komórek innych 

linii wyprowadzonych z guzów pierwotnych nowotworu jelita grubego [134]. 

 

W przedstawionej pracy podwyższony poziom IL-8 w surowicy pacjentów 

obserwowano w każdym stadium rozwoju nowotworu jelita grubego. Sturm i wsp. [42] 

wykazali wzrost ekspresji receptorów CXCR1 i CXCR2 w guzach pierwotnych we 

wszystkich stadiach rozwoju nowotworu. Według tych autorów w komórkach Caco-2 i HT-

29 dochodzi do ekspresji receptora CXCR1 (przy braku ekspresji CXCR2). W odróżnieniu 

od tych badaczy Li i wsp. [39] dowiedli, że w komórkach Caco-2 , a także w innych 

komórach nowotworu jelita grubego dochodzi do spontanicznej ekspresji zarówno receptora 

CXCR1 jak i CXCR2, a ekspresja obu receptorów jest wyższa w komórkach o wyższym 

potencjale przerzutowym. Zdaniem Puleston i wsp. [135] ekspresję obu typów receptorów 

indukuje IL-1. Co ciekawe autorzy wykazali że TNFα obniżał ekspresję tych receptorów w 
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komórkach Caco-2, a podwyższał w komórkach HT-29, o większym potencjale 

przerzutowym. U pacjentów z nowotworem jelita grubego zarówno poziom IL-1 jak i TNFα 

w surowicy jest podwyższony w porównaniu do osób zdrowych [11], zatem przypuszczalnie 

obydwie cytokiny mogą modulować ekspresję receptorów dla IL-8. 

Badania Kollmar i wsp. [136, 137] wskazują na zasadniczą rolę receptora CXCR2 w 

angiogenezie nowotworu jelita grubego. Potwierdzają to badania Heidemann i wsp. [46], 

którzy  wykazali iż, proces migracji i nasilenie proliferacji komórek linii HIMEC jest 

zależny od receptora CXCR2. 

 

Uzyskane wyniki wskazują, że u pacjentów z nowotworem jelita grubego 

dwutygodniowa terapia simwastatyną w większości przypadków prowadziła do obniżenia 

stężenia IL-8 w surowicy. W badaniach in vitro również wykazano, że simwastatyna może 

powodować silne obniżenie spontanicznego uwalniania IL-8 przez komórki linii HT-29,. 

Podobnie Liu i wsp. [138] wykazali, że simwastatyna w dużym stężeniu (50 µM) jest zdolna 

do hamowania indukowanej TNFα ekspresji IL-8 w komórkach nowotworu jelita grubego 

Colo 205. Wpływ simwastatyny na przekaz sygnału w komórce upatruje się, w hamowaniu 

potranslacyjnej prenylacji białek kotwiczących w membranie [105]. Jak wspomniano 

wcześniej, podwyższona ekspresja mRNA IL-8 w komórkach linii HT-29 może wynikać z 

wydłużonego czasu połowicznego trwania mRNA tej cytokiny [29]. Przedstawione w tej 

pracy wyniki dowodzą, że ekspresja IL-8 w tych komórkach jest również silnie zależna od 

aktywacji kinazy p38. Simwastatyna może hamować aktywację tej kinazy indukowaną przez 

różnego rodzaju czynniki pozapalne takie jak TNFα czy AGEs (ang. advanced glycation 

endproducts) [139-141]. Nasuwa się wniosek, że simwastatyna może hamować przekaz 

sygnału prowadzący do indukcji IL-8 na etapie kinazy p38. Yamauchi i wsp. [142] 

wykazali, że aktywacja białek Rho indukuje kinazę p38. Riganti i wsp. [143] wykazali, że w 

komórkach HT-29 simwastatyna prowadzi do zredukowania wiązania RhoA-GTP oraz do 

obniżenia aktywacji białka RhoA. W niniejszej pracy zaobserwowano obniżenie uwalniania 

IL-8 przez komórki linii HT-29 w wyniku hamowania aktywacji kinaz zasocjowanych z 

białkami Rho, jak i w wyniku działania simwastatyny. Zatem można przypuszczać, że 

aktywacja kinazy p38 może zależeć od aktywacji białek związanych z błoną komórkową, a 

efektem ich zahamowania jest obniżenie uwalniania IL-8 w komórkach HT-29.  

Wiadomo, że rozmaite cytokiny współdziałają ze sobą, tworząc w organizmie sieć 

cząsteczek funkcjonalnie powiązanych ze sobą [144], zatem na ekspresję IL-8 w 

nowotworze jelita grubego mogą również wpływać inne cytokiny. Jak wykazały badania 
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Niketas i wsp. [10] i Szkaradkiewicz i wsp. [11], u niektórych pacjentów z nowotworem 

jelita grubego poziom TNFα w surowicy był wyższy niż u osób zdrowych, jednak 

podwyższona zawartość TNFα nie była negatywnym prognostykiem dla pacjentów [10]. 

Zdaniem Pastor i wsp. [145] TNFα może uczestniczyć w patogenezie tego nowotworu 

wpływając na ekspresję białek p53 i PUMA (ang. p53 up-regulated modulator of 

apoptosis). W tej pracy analizowano wpływ TNFα na komórki linii HT-29 i wykazano silny 

wzrost ekspresji mRNA i uwalniania IL-8 po działaniu tej cytokiny. Wilson i wsp. [134] 

opisali podobny efekt działania TNFα na inne linie komórkowe nowotworu jelita grubego, 

autorzy wykazali, że zarówno TNFα jak i IL-8 zwiększają migrację komórek jelita grubego 

LIM1215. Co jednak istotne, dowiedli również, że w wyniku zastosowania przeciwciał 

skierowanych przeciw IL-8 dochodziło do hamowania migracji indukowanej TNFα, ale nie 

PMA, co może świadczyć o współdziałaniu IL-8 i TNFα w procesie migracji komórek 

nowotworu jelita grubego. 

W niniejszej pracy przeprowadzono analizę wpływu cytokin przeciwzapalnych na 

uwalnianie IL-8 przez komórki linii HT-29. W obecności cytokin IL-4 i IL-13 obserwowano 

wzrost uwalniania IL-8 przez komórki tej linii. Możliwy wpływ cytokin związanych z 

terminacją odpowiedzi zapalnej na uwalnianie IL-8 potwierdzają badania innych autorów 

[146], krórzy wykazali w komórkach wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego, 

indukowanych cytokinami przeciwzapalnymi IL-4 i IL-10, wzrost syntezy IL-8, chociaż w 

innych komórkach obserwowano odwrotny efekt. Na różnicowy efekt cytokin 

przeciwzapalnych na komórki hematopoetyczne i nie hematopoetyczne wykazują badania 

Guzdek i wsp.[147]. Ciekawie przedstawia się kooperacja pomiędzy cytokinami IL-6, IL-8 a 

przeciwzapalną cytokiną IL-10 w nowotworze jelita grubego. Herbeuval i wsp. [148] oraz 

Suzuki i wsp. [149] wykazali, że IL-6 stymuluje ekspresję IL-10 jedynie w komórkach 

wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego (Colo 205 Colo 320 i HT-29). Takiej 

odpowiedzi nie stwierdzono w przypadku komórek wyprowadzonych z raka szyjki macicy 

(HEC1A), nowotworu piersi (MCF7), nowotworu płuc (A549) i prostaty (PxPc3) [148]. 

Można zatem przypuszczać, że podwyższona przez IL-6 ekspresja IL-10 w guzie będzie w 

konsekwencji nasilała produkcję IL-8 w guzie (Schemat 7). Podwyższony poziom IL-10 

wykazali Szkaradkiewicz i wsp. [11] u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita, które 

zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu jelita grubego. 
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Schemat 7. Proponowany wpływ IL-10 na wzrost ekspresji IL-8 w komórkach 

wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego. 

 

Poziom IL-8 w surowicy i guzie pacjentów z nowotworem jelita grubego jest 

podwyższony, resekcja guza prowadzi do wyraźnego obniżenia zawartości tej cytokiny w 

surowicy. Dwutygodniowa terapia simwastatyną przed resekcją guza przyczynia się do 

obniżenia poziomu IL-8 w surowicy. Obserwowane w komórkach linii HT-29 wysokie 

spontaniczne uwalnianie IL-8 może być dodatkowo wzmacniane w wyniku działania IL-4 i 

IL-13, natomiast simwastatyna istotnie obniża uwalnianie IL-8 przez te komórki. 

 

9.2 Rola IL-6 w rozwoju nowotworu jelita grubego 

 

Wyniki licznych badań, w tym prezentowane w niniejszej pracy dowodzą, że stężenie 

IL-6 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego jest znacznie wyższe niż u osób 

zdrowych. Według niektórych badaczy [10] nie ma związku pomiędzy poziomem tej 

cytokiny a stopniem rozwoju nowotworu, według innych [31] poziom IL-6 w surowicy 

wzrasta wraz z postępem choroby. Po resekcji guza, w tych badaniach nie stwierdzono w 

pierwszym tygodniu po zabiegu silnego obniżenia poziomu IL-6 w surowicy pacjentów. Co 

więcej, u niektórych pacjentów stężenie tej cytokiny rosło, a podobne obserwacje poczynili 

też inni badacze [150]. 
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Epitelialne komórki HT-29 i Caco-2 charakteryzuje bardzo niska spontaniczna 

ekspresja IL-6. Komórki linii Caco-2 są zdolne do produkcji IL-6 w wyniku stymulacji 

TNFα. Z badań Li i wsp. [151] wynika, że również komórki HT-29 są zdolne do syntezy IL-

6 w obecności nadsączu zebranego znad hodowli makrofagów, a dokładniej w wyniku 

działania IL-6, bowiem przeciwciała skierowane przeciw IL-6 lub gp-130 znosiły ten efekt. 

Stwierdzono też wzrost syntezy IL-6 w komórkach HT-29 w obecności rekombinowanej IL-

6 [151]. Wydaje się zatem, że IL-6 może być produkowana przez komórki epitelialne guza 

w wyniku stymulacji cytokinami, których stężenie jest podniesione w surowicy i w guzie. 

Tę hipotezę potwierdzają badania Beckera i wsp.[65], którzy wykazali, że za produkcję IL-6 

w guzie u myszy odpowiedzialne są między innymi komórki epitelialne guza. Komórki 

układu immunologicznego naciekające guz są również źródłem IL-6. Li i wsp. [152] 

wykazali kolokalizację makrofagów i ekspresji IL-6 w guzach jelita grubego, zaś Becker i 

wsp. [65]  wysoki poziom ekspresji IL-6 w komórkach CD4+ i CD11c+ oraz w 

makrofagach naciekających guz. Z badań Clichy i wsp. [153] wynika, że zdolność komórek 

PBMC – (ang. peripheral blood mononuclear Cell) pochodzących od pacjentów z 

nowotworem jelita grubego do produkcji IL-6, indukowanej LPS, jest negatywnym 

prognostykiem dla pacjentów z nowotworem jelita grubego. To sugeruje, że źródłem IL-6 w 

surowicy chorych mogą być komórki układu immunologicznego nie związane bezpośrednio 

z guzem, które cechuje prawdopodobnie zwiększona wrażliwość na stymulację. 

Zarówno w guzie, jak i zdrowej śluzówce wykazano w prezentowanych badaniach 

obecność transkryptów IL-6, podczas gdy transkrypty IL-8 były stwierdzone jedynie w 

guzie. Podobnie, Becker i wsp. [65] w badaniach modelowych nad mysim nowotworem 

jelita grubego zaobserwowali transkrypty IL-6 i w guzie, i w otaczającej zdrowej śluzówce, 

jednak zdaniem tych badaczy ekspresja IL-6 w guzie w porównaniu z tkanką zdrową była 

wyższa. Przypuszczalnie więc, ekspresja mRNA IL-6 zachodzi zarówno w guzie jak i 

otaczającej zdrowej śluzówce. Przeprowadzone w tej pracy dalsze pomiary z użyciem 

metody ELISA wykazały, że stężenie białka IL-6 w guzie wielokrotnie przekracza 

zawartość tej cytokiny w otaczającej guz tkance zdrowej. Do podobnego wniosku doszli też 

Maihofner i wsp. [154]. Li i wsp. [67] porównali poziom IL-6  w guzie pacjentów z 

nowotworem jelita grubego z zawartością tej cytokiny w śluzówce zdrowych osób i również 

stwierdzili wyższą zawartość białka IL-6 w guzie. Duże stężenie IL-6 w guzie może 

sugerować udział IL-6 w patogenezie nowotworu jelita grubego. W prezentowanych w tej 

pracy badaniach u kilku pacjentów (niezależnie od stopnia rozwoju nowotworu), u których 

przed zabiegiem stężenie IL-6 było bardzo wysokie, usunięcie guza prowadziło do 
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znaczącego obniżenia zawartości tej cytokiny w surowicy. Nie można zatem wykluczyć, że 

w części przypadków wysoka zawartość IL-6 w surowicy jest związana z jej wzmożoną 

produkcją w guzie. 

Wielu badaczy uważa, że wysokie stężenie IL-6 może być spowodowane zaburzeniami 

przekazu sygnału od TGF-β. Grady i wsp. [155] wykazali bowiem, że w wielu liniach 

komórkowych wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego dochodzi do mutacji receptora 

II TGF- β. Wykazano również, że TGF-β 1 może hamować, indukowaną IL-6 proliferację 

komórek wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego [70]. Liczba i wielkość guzów 

wywołanych u myszy podawaniem azoksymetanu (AOM) i siarczanu dekstranu sodu (DSS) 

była znacznie większa u osobników ze zmutowanym receptorem II TGF-β w limfocytach T 

niż u osobników szczepu dzikiego. Ponadto u myszy z nadekspresją TGF-β w limfocytach 

T, powstawanie nowotworu pod wpływem tych czynników było znacznie wolniejsze. W tej 

samej pracowni wykazano, że podawanie myszom przeciwciał skierowanych przeciw 

podjednostce α receptora IL-6 istotnie hamowało powstawanie nowotworu [65]. Jak 

wspomniano wyżej, w guzach pacjentów z nowotworem jelita grubego znacznie wzrasta 

stężenie IL-6 [67, 156]. Li i wsp. [67] stwierdzili w tkance guza nasiloną fosforylację 

czynnika transkrypcyjnego STAT 3 aktywowanego przez IL-6. Co ciekawe, u pacjentów z 

nowotworem jelita grubego wykazano w guzie obniżoną zawartość błonowej formy 

receptora α dla IL-6 [63]. Podobnie, w badaniach na myszach z nowotworem indukowanym 

AOM i DSS, obserwowano obniżenie poziomu błonowej formy receptora IL-6 i 

równocześnie stopniowy wzrost poziomu rozpuszczalnej formy receptora IL-6 [65]. Autorzy 

sugerują, że IL-6 wpływa na komórki epitelialne za pośrednictwem rozpuszczalnej formy 

receptora dla IL-6 [63]. Matsumoto i wsp. [64] indukowali u myszy nowotwór jelita grubego 

DSS i wykazali wzrost rozpuszczalnej formy receptora α i obniżenie formy błonowej tego 

receptora. Tę hipotezę potwierdzają badania Yeh i wsp. [59], którzy wykazali w surowicy 

pacjentów z nowotworem jelita grubego znacznie podwyższony poziom rozpuszczalnej 

formy receptora IL-6 w porównaniu do osób zdrowych. Matsumoto i wsp. [64] podawali 

myszom rozpuszczalną formę receptora gp130, co istotnie redukowało rozwój nowotworu 

indukowanego DSS [64], a to wydaje się potwierdzać rolę rozpuszczalnego receptora w 

odpowiedzi na IL-6.  
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Schemat 7. Potencjalny udział IL-6 w patogenezie nowotworu jelita grubego wg. Becker i 

wsp.[63] 

 

We wspomnianej uprzednio pracy Nikiteas i wsp. [10] wykazali że, stężenie IL-6 w 

surowicy, jako niezależny czynnik, jest negatywnym prognostykiem dla pacjentów (pomimo 

tego, że nie koreluje ze stopniem rozwoju nowotworu). Przedstawione zaś w tej pracy 

wyniki badań (rozdział 8.4) wskazują, że u pacjentów, u których nastąpiło całkowite 

cofnięcie choroby w wyniku chemioterapii wzbogaconej inhibitorami waskulogenezy, 

poziom IL-6 przed podjęciem terapii był taki jak u osób zdrowych (wg. Nikiteas i wsp. [10] 

średnio 5,52 pg/ml surowicy, zakres 0,45 - 9,96 pg/ml). Te obserwacje pozwalają 

przypuszczać, że IL-6 może odgrywać ważną rolę w patogenezie nowotworu. Hipotezę tę 

potwierdzają badania Schneidera i wsp. [69], którzy wykazali, że IL-6 stymuluje wzrost 

epitelialnych komórek nowotworu jelita grubego (Isreco-1). Nie wykazano jednak korelacji 

pomiędzy stężeniem IL-6 a stopniem rozwoju nowotworu. Powstaje pytanie, dlaczego zatem 

IL-6 jest negatywnym prognostykiem dla pacjentów po resekcji guza [10]. Ueda i wsp. [31] 

wykazali, że poziom IL-6 w surowicy pacjentów z przerzutami do wątroby jest wyższy niż u 
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pacjentów bez przerzutów. Podobnie w przypadku przerzutów do płuc, pacjenci bez 

przerzutów mieli niższy poziom IL-6 niż pacjenci z przerzutami. Wyniki zamieszczone w 

prezentowanej pracy nie dowodzą jednak powiąznia pomiędzy stopniem rozwoju 

nowotworu a stężeniem IL-6 w surowicy. Podobne obserwacje poczynili Nikiteas i wsp. 

[10], którzy dodatkowo wykazali, że poziom IL-6 był ujemnie skorelowany z rokowaniami 

pacjentów po wycięciu guza. Zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki wskazują, że u 

osób, u których doszło do całkowitego cofnięcia choroby nowotworowej w wyniku 

chemioterapii wzbogaconej inhibitorami waskulogenezy poziom IL-6 przed podjęciem 

terapii nie był wyższy niż obserwowany u osób zdrowych. U pacjentów, u których w 

wyniku tej terapii dochodziło do częściowej remisji guza, poziom IL-6 w surowicy również 

był bardzo niski i nie przekraczał 10 pg/ml. Byli to pacjenci z przerzutami odległymi 

(stadium rozwoju choroby IV wg. Duknes). Można zatem przypuszczać, że IL-6 może być 

w istotny sposób związana z rozwojem przerzutów. Dowodów na to dostarcza praca 

Schneider i wsp. [69], którzy analizując wpływ IL-6 na wzrost komórek epitelialnych 

nowotworu pierwotnego Isreco-1 oraz Isreco-2 i Isreco-3 (przerzuty do wątroby i otrzewnej) 

tego samego pacjenta wykazali, że wzrost indukowany IL-6 był większy w przypadku 

komórek Isreco2. To sugeruje, że IL-6 jest zaangażowana w powstawanie przerzutów lub 

też nasila ich rozwój. Przyjmując, że produkcja IL-6 związana jest z obecnością guza, 

powstaje pytanie o źródło IL-6 u pacjentów po jego resekcji. Jak wspomniano, ciekawych 

danych dostarcza praca Clichy i wsp. [153]. Autorzy wykazali bowiem, że zwiększona pod 

wpływem LPS produkcja IL-6 przez jednojądrzaste komórki krwi obwodowej PBMC 

pobrane przed operacją wycięcia guza jest negatywnym prognostykiem dla pacjentów z 

nowotworem jelita grubego. Co istotne, Evans i wsp. [157] analizując uwalnianie niektórych 

cytokin przez komórki PBMC pobrane od chorych z nowotworem jelita grubego nie 

stwierdzili wzrostu produkcji IL-6. Wydaje się, że komórki układu immunologicznego 

pacjentów są wrażliwsze na stymulację np. LPS, co może prowadzić do zwiększenia 

prawdopodobieństwa nawrotów choroby. Prawdopodobny mechanizm jest związany ze 

stymulacją wzrostu komórek w możliwych ogniskach przerzutów. Sharma i wsp. [158] 

wykazali, że u mężczyzn poziom IL-6 po operacji jest wyższy niż u kobiet. Jest to o tyle 

istotne, że wystąpienie nowotworu jelita grubego u mężczyzn wiąże się z krótszą 

przeżywalnością niż u kobiet. Te obserwacje dodatkowo mogą potwierdzać udział IL-6 w 

nawrotach choroby, a ponadto wyniki przedstawionych badań mogą skłaniać ku stosowaniu 

związków obniżających poziom IL-6 jako adiutantów w terapii pacjentów po resekcji guza.  
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Przedstawione w tej pracy wyniki badań klinicznych wskazują, iż u pacjentów z różnym 

stadium rozwoju nowotworu dochodzi do obniżenia stężenia IL-6 w wyniku 

dwutygodniowej terapii simwastatyną. Badania innych autorów wskazują na rolę IL-6 w 

nawrotach choroby oraz sugerują, że istotnym źródłem tej cytokiny są komórki PBMC 

[153]. Simwastatyna, jak dowiedli Lupponow i wsp. [159], jest zdolna do hamowania 

uwalniania IL- 6 przez komórki indukowane różnymi czynnikami. Autorzy wykazali, że 

indukowana IL-1, TNFα oraz IL-6 produkcja IL-6 przez komórki MNC (ang. human 

mononuclear cells) jest hamowana przez simwastatynę w sposób dawkozależny. Dodatkowo 

wykazano, że simwastatyna hamuje fosforylację czynnika STAT 3. W innych badaniach 

wykazano, że simwastatyna hamuje uwalnianie IL-6 z komórek PBMC pobranych od 

pacjentów z przewlekłym zapaleniem nerek [160, 161], a także może hamować produkcję 

IL-6 w monocytach indukowanych CRP lub LPS pobranych od osób zdrowych [162]. W 

badaniach na modelu zwierzęcym stwierdzono, że dieta zawierająca simwastatynę 

prowadziła do obniżenia poziomu IL-6 w surowicy indukowanej nie-letalnymi dawkami 

LPS [163].  

W części pracy poświęconej analizie wpływu simwastatyny na uwalnianie cytokin przez 

komórki nowotworu jelita grubego stwierdzono, że simwastatyna może hamować 

indukowaną TNFα ekspresję IL-6 (Rysunek 20). Uprzednio wykazano, że simwastatyna jest 

zdolna do hamowania indukowanej TNFα syntezy IL-6 w synowiocytach (FLS) [164]. 

Wydaje się zatem wskazane stosowanie simwastatyny jako potencjalnego czynnika 

zmniejszającego ryzyko nawrotu choroby po wycięciu guza.  

 

Zawartość IL-6 w surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego jest podwyższona, 

jednak jej stężenie nie koreluje ze stopniem rozwoju choroby. Ekspresja mRNA tej cytokiny 

w guzie i tkance zdrowej jest zbliżona, natomiast zawartość białka IL-6 w guzie wielokrotnie 

przekracza zawartość tej cytokiny w tkance zdrowej. Efektem dwutygodniowej terapii 

simwastatyną jest silne obniżenie poziomu tej cytokiny w surowicy pacjentów przed operacją 

wycięcia guza. Linie komórkowe Caco-2 i HT-29 nie wykazują spontanicznej produkcji IL-6. 

Jedynie komórki Caco-2 syntetyzują niewielkie ilości tej cytokiny w wyniku indukcji TNFα, a 

proces ten jest hamowany przez simwastatynę.  
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9.3 Potencjalna rola MnSOD w rozwoju nowotworu jelita grubego 

 

Wyniki badań dotyczące udziału MnSOD w rozwoju nowotworu jelita grubego nie są 

jednoznaczne. Istnieją doniesienia wskazujące, że nadekspresja MnSOD może zwalniać 

wzrost komórek nowotworowych [85], inne prace dowodzą, że ekspresja MnSOD związana 

jest z rozwojem przerzutów [92]. Wyniki badań przedstawione w tej pracy wskazują na 

wysoki poziom MnSOD w guzie w porównaniu z otaczającą zdrową śluzówką i 

potwierdzają ostatnie doniesienia dotyczące tego zagadnienia [93, 94]. Poziom białka 

MnSOD w guzie jest znacznie wyższy niż w tkance zdrowej, pomimo że zawartość mRNA 

MnSOD w guzie i tkance zdrowej jest porównywalna. Równocześnie w przeprowadzonych 

eksperymentach in vitro stwierdzono, że ekspresja mRNA MnSOD w komórkach 

wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego (HT-29 i Caco-2) oraz z nowotworu piersi 

(MCF-7) jest porównywalna, tymczasem podstawowy poziom białka jest wyższy w 

komórkach wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego. To może wskazywać na 

zwolniony obrót białka enzymu i/lub zaburzoną regulację translacji MnSOD w guzie.  

Brak różnic w okresie półtrwania mRNA MnSOD w komórkach wyprowadzonych z 

nowotworu jelita grubego (HT-29) i prawidłowych fibroblastach płuc człowieka (SV-40/W-

38) wykazali Clair i wsp. [122]. Autorzy ci nie stwierdzili różnic w sekwencji kodującej 

MnSOD w linii HT-29 ani w sekwencji nie podlegającej translacji tego genu. 

Znajdująca się pod kontrolą białka p53 oksydaza proliny (POX) katalizuje generowanie 

wolnych rodników [165]. Nadekspresja POX prowadzi do apoptozy wielu komórek 

nowotworowych [100], w tym  komórek DLD-1 wyprowadzonych z nowotworu jelita 

grubego [166]. Liu i wsp. [100] wykazali, że nadekspresja MnSOD hamuje indukowaną 

POX apoptozę tych komórek, co sugeruje, że obserwowany w nowotworze jelita grubego 

wysoki poziom białka MnSOD może prowadzić do hamowania apoptozy. Powstaje jednak 

pytanie, dlaczego nadekspresja MnSOD w innej linii komórek nowotworu jelita grubego 

(HCT116) może indukować apoptozę [85]. Liu i wsp. [100] analizowali nadekspresję 

MnSOD w komórkach, które zawierają zmutowany gen p53 DLD-1 (mutant p53 colon 

carcinoma cell line DLD-1). Behrendt i wsp. [85] wykazali zaś wzrost apoptozy w wyniku 

nadekspresji MnSOD w komórkach HCT116 z prawidłowym białkiem p53. Istotna jest 

obserwacja wskazująca, że nadekspresjia MnSOD w komórkach HCTp53-/- nie prowadzi do 

apoptozy. Wydaje się zatem, że efekt ten zależny jest od prawidłowego działania białka p53. 

W komórkach HT-29 poziom białka MnSOD jest względnie wysoki, a komórki te produkują 

nieaktywne białko p53 [145]. 
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Skrzycki i wsp. [94] oznaczali poziom białka SOD2 w guzach pacjentów z 

nowotworem jelita grubego i wykazali wzrost poziomu tego białka u chorych ze stopniem 

rozwoju nowotworu II-IV. U pacjentów z I stadium rozwoju nowotworu poziom białka nie 

różnił się istotnie od ilości oznaczonej w tkance zdrowej. Autorzy wykazali również, że 

peroksydacja lipidów w guzie była znacznie wyższa w guzach pacjentów z I stopniem 

rozwoju, a malała w dalszych stadiach choroby. Te dane mogą wskazywać na negatywną 

rolę MnSOD w późniejszych stadiach rozwoju guza, co potwierdzają badania Jansen i wsp. 

[96], którzy wykazali podwyższoną zawartość MnSOD w guzach przerzutowych do wątroby 

u pacjentów z nowotworem jelita grubego. 

 

W guzie pacjentów z nowotworem jelita grubego poziom białka MnSOD jest istotnie 

wyższy niż w zdrowej śluzówce, pomimo braku różnic w zawartości mRNA tego enzymu. W 

komórkach Caco-2 i HT-29 poziom białka MnSOD jest wielokrotnie wyższy niż w 

komórkach nowotworu piersi MCF-7. W liniach komórkowych nie stwierdzono różnic w 

zawartości mRNA analizowanego enzymu.  

 

 

9.4 Analiza sygnału prowadząca do ekspresji IL-8 w nowotworze jelita grubego 

 

W prezentowanej pracy wykazano wysoką zawartość białka MnSOD zarówno w guzie, 

jak i w liniach komórkowych wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego. Prace innych 

badaczy wskazują natomiast na wzrost zawartości białka MnSOD w guzie w trakcie postępu 

choroby [93]. Jednym z zadań niniejszej pracy było określenie potencjalnego wpływu 

MnSOD na przekaz sygnału w komórce w badaniach in vitro. Jak wspomniano uprzednio, 

nadekspresja MnSOD hamuje indukowaną POX apoptozę, ale takiego efektu nie uzyskano 

w wyniku nadekspresji CuZnSOD i CAT w linii DLD-1 [100]. Autorzy tych badań wykazali 

ponadto, że CAT odwraca efekt wywołany nadekspresją MnSOD, sugerując 

antyapoptotyczną rolę nadtlenku wodoru generowanego przez MnSOD. Badacze z tej samej 

pracowni analizowali mechanizm tego zjawiska i dowiedli, że nadekspresja POX hamuje 

aktywację kinaz MEK i ERK, a równoczesna nadekspresja MnSOD częściowo cofa ten 

efekt [166]. Jeżeli zmiana stężenia H2O2 może tak istotnie wpływać na sygnał w komórce 

nowotworowej to można spekulować, że zmiany w poziomie białka MnSOD mogą 

prowadzić do modulacji sygnału komórkowego, wpływając na ekspresję różnych białek. 

Anionorodnik ponadtlenkowy ma zbyt krótki okres półtrwania, żeby przeniknąć przez błonę 
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mitochondrialną. Wydaje się zatem, że powstające w mitochondrium wolne rodniki nie będą 

wpływały na przekaz sygnału w komórce. Przykładowo tlen singlentowy i różne związki 

wchodzące w cykle redoks są słabymi aktywatorami czynnika transkrypcyjnego NFκB 

[167]. Natomiast H2O2 swobodnie penetruje błony, a przez to może w istotny sposób 

modulować aktywność zależnych od stresu kinaz [168]. Wykazano, że nadekspresja 

MnSOD w komórkach MCF-7 zwiększa aktywację czynnika transkrypcyjnego NFκB [169], 

zatem zmiany w zawartości MnSOD mogą modulować sygnał w komórce. Nelson i wsp. 

[103] stwierdzili, że nadekspresja MnSOD w komórkach HT-1080 prowadzi do ekspresji 

wielu proteinaz i że proces ten jest zależny od kaskady Ras – MAP. Wydaję się 

prawdopodobne, że obserwowany w guzach wysoki poziom białka MnSOD może wpływać 

na aktywację kinaz MAP. W przedstawionej pracy wykazano dodatnią zależność pomiędzy 

aktywacją kinazy p38 i ekspresją białka MnSOD w lizatach guza. To mogło sugerować, że 

ekspresja MnSOD jest pod kontrolą kinazy p38. Jednakże po zahamowaniu aktywacji 

kinazy p38 w komórkach HT-29 nie dochodziło do hamowanie ekspresji mRNA MnSOD. 

Co więcej w lizatach guza nie stwierdzono wzrostu ekspresji mRNA MnSOD, a więc można 

było wykluczyć wpływ aktywacji p38 zarówno na ekspresję mRNA MnSOD, jak i na 

stabilność mRNA MnSOD (zwiększona zawartość MnSOD dotyczy tylko poziomu białka). 

Powstało pytanie, dlaczego aktywacja kinazy p38 koreluje z poziomem białka MnSOD. 

Można przypuszczać, że obserwowany w nowotworze wysoki poziom białka MnSOD 

będzie wpływał na aktywację kinazy p38, na drodze generowania dużych ilości nadtlenku 

wodoru, który jak wiadomo aktywuje kinazę p38.  

Analiza wyników zamieszczonych w niniejszej pracy dowiodła, że obserwowany 

wysoki poziom białka MnSOD w guzach dodatnio koreluje z poziomem IL-8 w surowicy. 

W komórkach linii HT-29 spontaniczna ekspresja IL-8 przypuszczalnie znajduje się pod 

kontrolą kinazy p38, na co wskazuje hamowanie ekspresji mRNA IL-8 w tych komórkach 

pod wpływem inhibitora aktywacji kinazy p38. Wysoki poziom IL-8 może być zależny od 

kinazy p38 lub też innych białek aktywowanych przez nadtlenek wodoru powstający w 

mitochondriach. W przeprowadzonych pilotażowych badaniach wykazano, że w wyniku 

obniżenia podstawowej ekspresji MnSOD w komórkach HT-29 dochodzi do silnego 

obniżenia ekspresji mRNA IL-8. Wydaje się zatem, że obserwowana w guzach pacjentów 

dodatnia zależność pomiędzy MnSOD a stopniem fosforylacji kinazy p38 może wynikać ze 

zwiększenia aktywacji tej kinazy przez generowany nadtlenku wodoru, zwłaszcza w świetle 

badań opisanych w pracy przeglądowej [170], które dowodzą, że nadtlenku wodoru 

prowadzi do wzrostu aktywacji tej kinazy. Prezentowane w tej pracy badania wskazują, że 
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zahamowanie aktywacji kinazy NIK prowadzi do silnego obniżenia ekspresji IL-8 w 

komórkach linii HT-29. Kinaza NIK należy do alternatywnego szlaku aktywacji czynnika 

NF-κB, prowadząc do fosforylacji kinazy IKKα w wyniku stymulacji przez czynniki 

należące do nadrodziny TNF (takich jak BAFF, CD40 RANKL czy lymfotoksynę β, LPS, 

LMP1) [171]. Nasze wyniki wskazują, że hamowanie ekspresji IL-8 jest również związane z 

zahamowaniem aktywacji kinazy p38, niezależnie od aktywacji kinazy NIK. Chang i wsp. 

[129] wykazali że w wyniku indukcji limfotoksyną β dochodzi do wzrostu ekspresji mRNA 

IL-8 w komórkach HEK293, a proces ten jest zależny od kinazy NIK, natomiast nie zależy 

od kinazy p38. W innej linii komórkowej hRPE  (ang. retinal pigment epitelium) ekspresjia 

IL-8 indukowana IL-1 lub TNFα, wymagała aktywacji kinazy p38 oraz kinazy NIK [128]. 
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Schemat 8. Proponowany wpływ nadekspresji MnSOD na aktywację kinazy p38 i ekspresję 

IL-8 w komórkach linii HT-29  

 

Z danych piśmiennictwa wiadomo również, że w komórkach HT-29 i Caco-2 zarówno 

hamowanie kinazy NIK, jak i obniżenie aktywacji kinazy p38 prowadzi do zahamowania 

indukowanej IL-1 produkcji IL-8 [172]. Przedstawione w niniejszej pracy badania dotyczą 

poziomu aktywacji kinaz NIK i p38 w nieidukowanych komórkach i na obecnynym etapie 

badań trudno wskazać przyczyny aktywacji tych kinaz. Jednakże wiadomo, że podobnie jak 

przypadku kinazy p38, aktywacja kinazy NIK może wynikać ze zmian w stężeniu 

nadtleneku wodoru [173, 174]. Można zatem przypuszczać, że wysoki poziom ekspresji 

MnSOD może prowadzić do aktywacji obu analizowanych kinaz w komórkach HT-29, a w 

efekcie może prowadzić do wzmożonej ekspresji IL-8 (Schemat 8). 

Można spekulować, że dodatkowym efektem aktywacji p38 jest wzrost stabilności 

mRNA IL-8. Wiadomo, że w przeciwieństwie do kinazy NIK, aktywacja kinazy p38 może 

prowadzić do zahamowania degradacji transkryptu IL-8 [25]. Fosforylacja białka p38 może 

wpływać na zwiększenie stabilności mRNA IL-8 poprzez czynnik HuR, wiążący się do 

H2O2 

MnSOD 

Mitochondrium 

p38 

Wzrost ekspresji IL-8 

Aktywacja czynników 
transkrypcyjnych 

NIK 

Wzrost stabilno ści mRNA IL-8 
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niekodującej sekwencji mRNA. W komórkach linii HT-29 ilość transkryptu dla IL-8 jest 

silnie zależna od ekspresji czynnika Hur [29]. Wiadomo też, że stymulacja nadtlenkiem 

wodoru może prowadzić do nasilenia wiązania czynnika HuR do sekwencji ARE [175], a 

przez to przypuszczalnie do zwiększenia czasu półtrwania transkryptów dla IL-8, a także 

wielu innych białek regulowanych poprzez czynnik HuR. 

 

W guzie pacjentów zaobserwowano silną aktywację kinazy p38 w porównaniu do 

zdrowej śluzówki. Aktywacja tej kinazy korelowała z poziomem białka MnSOD. W 

warunkach in vitro w komórkach HT-29 zahamowanie aktywacji kinazy p38 nie wpływało 

na ekspresję mRNA MnSOD, natomiast w istotny sposób hamowało ekspresję IL-8. 

Obniżenie ekspresji MnSOD przy zastosowaniu specyficznego siRNA redukowało zawartość 

mRNA IL-8 w tych komórkach. Zastosowanie inhibitorów aktywacji kinazy NIK oraz kinaz 

zasocjowanych z białkami Rho również obniżało ekspresję IL-8. 
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10. Wnioski 

 

1. U pacjentów z nowotworem jelita grubego poziom białka IL-8, IL-6 i MnSOD w guzie 

jest wielokrotnie wyższy niż w zdrowej śluzówce jelita grubego.  

2. W surowicy pacjentów z nowotworem jelita grubego stężenie zarówno IL-8, jak i IL-6 

jest najczęściej wyższe niż u osób zdrowych. Zaobserwowano zależność pomiędzy 

stadium rozwoju choroby a poziomem jedynie IL-8.  

3. W liniach komórkowych wyprowadzonych z nowotworu jelita grubego (Caco-2, HT-29) 

zawartość białka MnSOD jest bardzo wysoka, również konstytutywna ekspresja IL-8 jest 

znaczna, natomiast ekspresja IL-6 dotyczy jedynie komórek Caco-2 indukowanych 

TNFα. Wyniki odniesiono do komórek wyprowadzonych z nowotworu piersi MCF-7. 

4. W komórkach HT-29 ilość transkryptu IL-8 zależy w istotny sposób od aktywacji kinazy 

p38, która jest zaangażowana w regulację potranskrypcyjną mRNA tego białka. 

Równocześnie zawartość mRNA IL-8 jest związana z aktywacją kinazy NIK, która nie 

reguluje czasu półtrwania tej cytokiny. Co istotne, ekspresja mRNA IL-8 w analizowanej 

linii komórkowej jest zależna od poziomu białka MnSOD. 

5. Dwutygodniowa terapia simwastatyną powoduje u pacjentów z nowotworem jelita 

grubego obniżenie poziomu IL-8 i IL-6 w surowicy, a także obniżenie poziomu MnSOD 

w guzie (w większości przypadków). Najsilniejszy wpływ wywarła simwastatyna na 

poziom IL-6. W warunkach in vitro simwastatyna powoduje obniżenie poziomu 

konstytutywnej ekspresji IL-8 i MnSOD w komórkach HT-29 oraz indukowanej TNFα 

ekspresji IL-6 w komórkach linii Caco-2. 

 

W podsumowaniu: 

Poziom mRNA i/lub białek związanych ze stanem zapalnym w surowicy i guzie pacjentów z 

nowotworem jelita grubego znacznie odbiega od wartości prawidłowych, co potwierdza rolę 

procesu zapalnego w tym nowotworze. 

Podawanie pacjentom z nowotworem jelita grubego simwastatyny, może być wskazane, z 

uwagi na obniżenie poziomu IL-6 w surowicy, parametru istotnego dla dalszego leczenia. 

Pilotażowe badania muszą być potwierdzone na większej grupie pacjentów. 

Wyniki uzyskane w badaniach pacjentów z nowotworem grubego w dużej mierze 

potwierdzają badania in vitro na liniach komórek wyprowadzonych z nowotworu jelita 

grubego. 



 105

11. Literatura 

 

1. DeCosse JJ, Tsioulias GJ i Jacobson JS, Colorectal cancer: detection, treatment, and 

rehabilitation. CA Cancer J Clin, 1994. 44(1): 27-42. 

2. Weir HK, Thun MJ, Hankey BF, Ries LA, Howe HL, Wingo PA, Jemal A, Ward E, 

Anderson RN i Edwards BK, Annual report to the nation on the status of cancer, 1975-

2000, featuring the uses of surveillance data for cancer prevention and control. J Natl 

Cancer Inst, 2003. 95(17): 1276-99. 

3. Garg K i Soslow RA, Lynch syndrome (hereditary non-polyposis colorectal cancer) and 

endometrial carcinoma. J Clin Pathol, 2009. 62(8): 679-84. 

4. Beech D, Pontius A, Muni N i Long WP, Familial adenomatous polyposis: a case 

report and review of the literature. J Natl Med Assoc, 2001. 93(6): 208-13. 

5. Friedrich A i Kullmann F, [Familial adenomatous polyposis syndrome (FAP): 

pathogenesis and molecular mechanisms]. Med Klin (Munich), 2003. 98(12): 776-82. 

6. Eaden JA, Abrams KR i Mayberry JF, The risk of colorectal cancer in ulcerative 

colitis: a meta-analysis. Gut, 2001. 48(4): 526-35. 

7. Askling J, Dickman PW, Karlen P, Brostrom O, Lapidus A, Lofberg R i Ekbom A, 

Colorectal cancer rates among first-degree relatives of patients with inflammatory 

bowel disease: a population-based cohort study. Lancet, 2001. 357(9252): 262-6. 

8. Friedenreich CM i Orenstein MR, Physical activity and cancer prevention: etiologic 

evidence and biological mechanisms. J Nutr, 2002. 132(11 Suppl): 3456S-3464S. 

9. Senesse P, Boutron-Ruault MC, Faivre J, Chatelain N, Belghiti C i Meance S, Foods as 

risk factors for colorectal adenomas: a case-control study in Burgundy (France). Nutr 

Cancer, 2002. 44(1): 7-15. 

10. Nikiteas NI, Tzanakis N, Gazouli M, Rallis G, Daniilidis K, Theodoropoulos G, 

Kostakis A i Peros G, Serum IL-6, TNFalpha and CRP levels in Greek colorectal 

cancer patients: prognostic implications. World J Gastroenterol, 2005. 11(11): 1639-43. 

11. Szkaradkiewicz A, Marciniak R, Chudzicka-Strugala I, Wasilewska A, Drews M, 

Majewski P, Karpinski T i Zwozdziak B, Proinflammatory cytokines and IL-10 in 

inflammatory bowel disease and colorectal cancer patients. Arch Immunol Ther Exp 

(Warsz), 2009. 57(4): 291-4. 

12. Rubie C, Frick VO, Pfeil S, Wagner M, Kollmar O, Kopp B, Graber S, Rau BM i 

Schilling MK, Correlation of IL-8 with induction, progression and metastatic potential 

of colorectal cancer. World J Gastroenterol, 2007. 13(37): 4996-5002. 



 106

13. Galizia G, Orditura M, Romano C, Lieto E, Castellano P, Pelosio L, Imperatore V, 

Catalano G, Pignatelli C i De Vita F, Prognostic significance of circulating IL-10 and 

IL-6 serum levels in colon cancer patients undergoing surgery. Clin Immunol, 2002. 

102(2): 169-78. 

14. Groblewska M, Mroczko B, Wereszczynska-Siemiatkowska U, Kedra B, Lukaszewicz 

M, Baniukiewicz A i Szmitkowski M, Serum interleukin 6 (IL-6) and C-reactive protein 

(CRP) levels in colorectal adenoma and cancer patients. Clin Chem Lab Med, 2008. 

46(10): 1423-8. 

15. Grotowski M i Piechota W, [The levels of selected cytokines in patients with colorectal 

cancer--a preliminary report]. Pol Merkur Lekarski, 2001. 11(64): 327-9. 

16. Knupfer H i Preiss R, Serum interleukin-6 levels in colorectal cancer patients--a 

summary of published results. Int J Colorectal Dis. 25(2): 135-40. 

17. Benamouzig R, Uzzan B, Martin A, Deyra J, Little J, Girard B i Chaussade S, 

Cyclooxygenase-2 expression and recurrence of colorectal adenomas: effect of aspirin 

chemoprevention. Gut. 59(5): 622-9. 

18. Rubie C, Kollmar O, Frick VO, Wagner M, Brittner B, Graber S i Schilling MK, 

Differential CXC receptor expression in colorectal carcinomas. Scand J Immunol, 

2008. 68(6): 635-44. 

19. Brat DJ, Bellail AC i Van Meir EG, The role of interleukin-8 and its receptors in 

gliomagenesis and tumoral angiogenesis. Neuro Oncol, 2005. 7(2): 122-33. 

20. Waugh DJ i Wilson C, The interleukin-8 pathway in cancer. Clin Cancer Res, 2008. 

14(21): 6735-41. 

21. Xie K, Interleukin-8 and human cancer biology. Cytokine Growth Factor Rev, 2001. 

12(4): 375-91. 

22. Roebuck KA, Regulation of interleukin-8 gene expression. J Interferon Cytokine Res, 

1999. 19(5): 429-38. 

23. Hoffmann E, Dittrich-Breiholz O, Holtmann H i Kracht M, Multiple control of 

interleukin-8 gene expression. J Leukoc Biol, 2002. 72(5): 847-55. 

24. Lakshminarayanan V, Beno DW, Costa RH i Roebuck KA, Differential regulation of 

interleukin-8 and intercellular adhesion molecule-1 by H2O2 and tumor necrosis 

factor-alpha in endothelial and epithelial cells. J Biol Chem, 1997. 272(52): 32910-8. 

25. Holtmann H, Winzen R, Holland P, Eickemeier S, Hoffmann E, Wallach D, Malinin 

NL, Cooper JA, Resch K i Kracht M, Induction of interleukin-8 synthesis integrates 



 107

effects on transcription and mRNA degradation from at least three different cytokine- or 

stress-activated signal transduction pathways. Mol Cell Biol, 1999. 19(10): 6742-53. 

26. Winzen R, Kracht M, Ritter B, Wilhelm A, Chen CY, Shyu AB, Muller M, Gaestel M, 

Resch K i Holtmann H, The p38 MAP kinase pathway signals for cytokine-induced 

mRNA stabilization via MAP kinase-activated protein kinase 2 and an AU-rich region-

targeted mechanism. Embo J, 1999. 18(18): 4969-80. 

27. Winzen R, Gowrishankar G, Bollig F, Redich N, Resch K i Holtmann H, Distinct 

domains of AU-rich elements exert different functions in mRNA destabilization and 

stabilization by p38 mitogen-activated protein kinase or HuR. Mol Cell Biol, 2004. 

24(11): 4835-47. 

28. Holtmann H, Enninga J, Kalble S, Thiefes A, Dorrie A, Broemer M, Winzen R, 

Wilhelm A, Ninomiya-Tsuji J, Matsumoto K, Resch K i Kracht M, The MAPK kinase 

kinase TAK1 plays a central role in coupling the interleukin-1 receptor to both 

transcriptional and RNA-targeted mechanisms of gene regulation. J Biol Chem, 2001. 

276(5): 3508-16. 

29. Dixon DA, Tolley ND, King PH, Nabors LB, McIntyre TM, Zimmerman GA i Prescott 

SM, Altered expression of the mRNA stability factor HuR promotes cyclooxygenase-2 

expression in colon cancer cells. J Clin Invest, 2001. 108(11): 1657-65. 

30. Haraguchi M, Komuta K, Akashi A, Matsuzaki S, Furui J i Kanematsu T, Elevated IL-8 

levels in the drainage vein of resectable Dukes' C colorectal cancer indicate high risk 

for developing hepatic metastasis. Oncol Rep, 2002. 9(1): 159-65. 

31. Ueda T, Shimada E i Urakawa T, Serum levels of cytokines in patients with colorectal 

cancer: possible involvement of interleukin-6 and interleukin-8 in hematogenous 

metastasis. J Gastroenterol, 1994. 29(4): 423-9. 

32. Cui G, Yuan A, Goll R, Vonen B i Florholmen J, Dynamic changes of interleukin-8 

network along the colorectal adenoma-carcinoma sequence. Cancer Immunol 

Immunother, 2009. 58(11): 1897-905. 

33. Terada H, Urano T i Konno H, Association of interleukin-8 and plasminogen activator 

system in the progression of colorectal cancer. Eur Surg Res, 2005. 37(3): 166-72. 

34. Cacev T, Radosevic S, Krizanac S i Kapitanovic S, Influence of interleukin-8 and 

interleukin-10 on sporadic colon cancer development and progression. Carcinogenesis, 

2008. 29(8): 1572-80. 

35. Kobayashi H, Sugihara K, Uetake H, Higuchi T, Yasuno M, Enomoto M, Iida S, Lenz 

HJ, Danenberg KD i Danenberg PV, Messenger RNA expression of COX-2 and 



 108

angiogenic factors in primary colorectal cancer and corresponding liver metastasis. Int 

J Oncol, 2009. 34(4): 1147-53. 

36. Doll D, Keller L, Maak M, Boulesteix AL, Siewert JR, Holzmann B i Janssen KP, 

Differential expression of the chemokines GRO-2, GRO-3, and interleukin-8 in colon 

cancer and their impact on metastatic disease and survival. Int J Colorectal Dis. 25(5): 

573-81. 

37. Holmes WE, Lee J, Kuang WJ, Rice GC i Wood WI, Structure and functional 

expression of a human interleukin-8 receptor. Science, 1991. 253(5025): 1278-80. 

38. Murphy PM i Tiffany HL, Cloning of complementary DNA encoding a functional 

human interleukin-8 receptor. Science, 1991. 253(5025): 1280-3. 

39. Li A, Varney ML i Singh RK, Expression of interleukin 8 and its receptors in human 

colon carcinoma cells with different metastatic potentials. Clin Cancer Res, 2001. 

7(10): 3298-304. 

40. Pause A, Belsham GJ, Gingras AC, Donze O, Lin TA, Lawrence JC, Jr. i Sonenberg N, 

Insulin-dependent stimulation of protein synthesis by phosphorylation of a regulator of 

5'-cap function. Nature, 1994. 371(6500): 762-7. 

41. Brew R, Erikson JS, West DC, Kinsella AR, Slavin J i Christmas SE, Interleukin-8 as 

an autocrine growth factor for human colon carcinoma cells in vitro. Cytokine, 2000. 

12(1): 78-85. 

42. Sturm A, Baumgart DC, d'Heureuse JH, Hotz A, Wiedenmann B i Dignass AU, CXCL8 

modulates human intestinal epithelial cells through a CXCR1 dependent pathway. 

Cytokine, 2005. 29(1): 42-8. 

43. Itoh Y, Joh T, Tanida S, Sasaki M, Kataoka H, Itoh K, Oshima T, Ogasawara N, 

Togawa S, Wada T, Kubota H, Mori Y, Ohara H, Nomura T, Higashiyama S i Itoh M, 

IL-8 promotes cell proliferation and migration through metalloproteinase-cleavage 

proHB-EGF in human colon carcinoma cells. Cytokine, 2005. 29(6): 275-82. 

44. Rmali KA, Puntis MC i Jiang WG, Tumour-associated angiogenesis in human 

colorectal cancer. Colorectal Dis, 2007. 9(1): 3-14. 

45. Koch AE, Polverini PJ, Kunkel SL, Harlow LA, DiPietro LA, Elner VM, Elner SG i 

Strieter RM, Interleukin-8 as a macrophage-derived mediator of angiogenesis. Science, 

1992. 258(5089): 1798-801. 

46. Heidemann J, Ogawa H, Dwinell MB, Rafiee P, Maaser C, Gockel HR, Otterson MF, 

Ota DM, Lugering N, Domschke W i Binion DG, Angiogenic effects of interleukin 8 



 109

(CXCL8) in human intestinal microvascular endothelial cells are mediated by CXCR2. J 

Biol Chem, 2003. 278(10): 8508-15. 

47. Des Guetz G, Uzzan B, Nicolas P, Cucherat M, Morere JF, Benamouzig R, Breau JL i 

Perret GY, Microvessel density and VEGF expression are prognostic factors in 

colorectal cancer. Meta-analysis of the literature. Br J Cancer, 2006. 94(12): 1823-32. 

48. Taga T i Kishimoto T, Gp130 and the interleukin-6 family of cytokines. Annu Rev 

Immunol, 1997. 15: 797-819. 

49. Rose-John S, Mitsuyama K, Matsumoto S, Thaiss WM i Scheller J, Interleukin-6 trans-

signaling and colonic cancer associated with inflammatory bowel disease. Curr Pharm 

Des, 2009. 15(18): 2095-103. 

50. Kishimoto T, IL-6: from its discovery to clinical applications. Int Immunol. 22(5): 347-

52. 

51. Kishimoto T, Interleukin-6: discovery of a pleiotropic cytokine. Arthritis Res Ther, 

2006. 8 Suppl 2: S2. 

52. Heinrich PC, Behrmann I, Muller-Newen G, Schaper F i Graeve L, Interleukin-6-type 

cytokine signalling through the gp130/Jak/STAT pathway. Biochem J, 1998. 334 ( Pt 2): 

297-314. 

53. Heinrich PC, Behrmann I, Haan S, Hermanns HM, Muller-Newen G i Schaper F, 

Principles of interleukin (IL)-6-type cytokine signalling and its regulation. Biochem J, 

2003. 374(Pt 1): 1-20. 

54. Keller ET, Wanagat J i Ershler WB, Molecular and cellular biology of interleukin-6 and 

its receptor. Front Biosci, 1996. 1: d340-57. 

55. Matsusaka T, Fujikawa K, Nishio Y, Mukaida N, Matsushima K, Kishimoto T i Akira 

S, Transcription factors NF-IL6 and NF-kappa B synergistically activate transcription 

of the inflammatory cytokines, interleukin 6 and interleukin 8. Proc Natl Acad Sci U S 

A, 1993. 90(21): 10193-7. 

56. Miyazawa K, Mori A, Miyata H, Akahane M, Ajisawa Y i Okudaira H, Regulation of 

interleukin-1beta-induced interleukin-6 gene expression in human fibroblast-like 

synoviocytes by p38 mitogen-activated protein kinase. J Biol Chem, 1998. 273(38): 

24832-8. 

57. Wery-Zennaro S, Zugaza JL, Letourneur M, Bertoglio J i Pierre J, IL-4 regulation of IL-

6 production involves Rac/Cdc42- and p38 MAPK-dependent pathways in 

keratinocytes. Oncogene, 2000. 19(12): 1596-604. 



 110

58. Hirano T, Nakajima K i Hibi M, Signaling mechanisms through gp130: a model of the 

cytokine system. Cytokine Growth Factor Rev, 1997. 8(4): 241-52. 

59. Yeh KY, Li YY, Hsieh LL, Lu CH, Chou WC, Liaw CC, Tang RP i Liao SK, Analysis 

of the Effect of Serum Interleukin-6 (IL-6) and Soluble IL-6 Receptor Levels on Survival 

of Patients with Colorectal Cancer. Jpn J Clin Oncol. 

60. Kwon KA, Kim SH, Oh SY, Lee S, Han JY, Kim KH, Goh RY, Choi HJ, Park KJ, Roh 

MS, Kim HJ, Kwon HC i Lee JH, Clinical significance of preoperative serum vascular 

endothelial growth factor, interleukin-6, and C-reactive protein level in colorectal 

cancer. BMC Cancer. 10(1): 203. 

61. Chung YC i Chang YF, Significance of inflammatory cytokines in the progression of 

colorectal cancer. Hepatogastroenterology, 2003. 50(54): 1910-3. 

62. Belluco C, Nitti D, Frantz M, Toppan P, Basso D, Plebani M, Lise M i Jessup JM, 

Interleukin-6 blood level is associated with circulating carcinoembryonic antigen and 

prognosis in patients with colorectal cancer. Ann Surg Oncol, 2000. 7(2): 133-8. 

63. Becker C, Fantini MC, Wirtz S, Nikolaev A, Lehr HA, Galle PR, Rose-John S i Neurath 

MF, IL-6 signaling promotes tumor growth in colorectal cancer. Cell Cycle, 2005. 4(2): 

217-20. 

64. Matsumoto S, Hara T, Mitsuyama K, Yamamoto M, Tsuruta O, Sata M, Scheller J, 

Rose-John S, Kado S i Takada T, Essential roles of IL-6 trans-signaling in colonic 

epithelial cells, induced by the IL-6/soluble-IL-6 receptor derived from lamina propria 

macrophages, on the development of colitis-associated premalignant cancer in a murine 

model. J Immunol. 184(3): 1543-51. 

65. Becker C, Fantini MC, Schramm C, Lehr HA, Wirtz S, Nikolaev A, Burg J, Strand S, 

Kiesslich R, Huber S, Ito H, Nishimoto N, Yoshizaki K, Kishimoto T, Galle PR, 

Blessing M, Rose-John S i Neurath MF, TGF-beta suppresses tumor progression in 

colon cancer by inhibition of IL-6 trans-signaling. Immunity, 2004. 21(4): 491-501. 

66. Atreya R i Neurath MF, Signaling molecules: the pathogenic role of the IL-6/STAT-3 

trans signaling pathway in intestinal inflammation and in colonic cancer. Curr Drug 

Targets, 2008. 9(5): 369-74. 

67. Li Y, de Haar C, Chen M, Deuring J, Gerrits MM, Smits R, Xia B, Kuipers EJ i van der 

Woude J, Disease-Related Expression of the IL-6 / STAT3 / SOCS3 Signaling Pathway 

in Ulcerative Colitis and Ulcerative Colitis-Related Carcinogenesis. Gut, 2009. 

68. Kaneda H, Arao T, Tanaka K, Tamura D, Aomatsu K, Kudo K, Sakai K, De Velasco 

MA, Matsumoto K, Fujita Y, Yamada Y, Tsurutani J, Okamoto I, Nakagawa K i Nishio 



 111

K, FOXQ1 is overexpressed in colorectal cancer and enhances tumorigenicity and 

tumor growth. Cancer Res. 70(5): 2053-63. 

69. Schneider MR, Hoeflich A, Fischer JR, Wolf E, Sordat B i Lahm H, Interleukin-6 

stimulates clonogenic growth of primary and metastatic human colon carcinoma cells. 

Cancer Lett, 2000. 151(1): 31-8. 

70. Lahm H, Petral-Malec D, Yilmaz-Ceyhan A, Fischer JR, Lorenzoni M, Givel JC i 

Odartchenko N, Growth stimulation of a human colorectal carcinoma cell line by 

interleukin-1 and -6 and antagonistic effects of transforming growth factor beta 1. Eur J 

Cancer, 1992. 28A(11): 1894-9. 

71. Wormald S i Hilton DJ, Inhibitors of cytokine signal transduction. J Biol Chem, 2004. 

279(2): 821-4. 

72. Starr R, Willson TA, Viney EM, Murray LJ, Rayner JR, Jenkins BJ, Gonda TJ, 

Alexander WS, Metcalf D, Nicola NA i Hilton DJ, A family of cytokine-inducible 

inhibitors of signalling. Nature, 1997. 387(6636): 917-21. 

73. Rigby RJ, Simmons JG, Greenhalgh CJ, Alexander WS i Lund PK, Suppressor of 

cytokine signaling 3 (SOCS3) limits damage-induced crypt hyper-proliferation and 

inflammation-associated tumorigenesis in the colon. Oncogene, 2007. 26(33): 4833-41. 

74. Hamilton KE, Lund PK, Galanko JA, Sandler RS i Keku TO, Suppressor of Cytokine 

Signaling 3 (SOCS3) is not an independent biomarker of colorectal adenoma risk. BMC 

Res Notes. 3(1): 144. 

75. Coppola D, Parikh V, Boulware D i Blanck G, Substantially reduced expression of 

PIAS1 is associated with colon cancer development. J Cancer Res Clin Oncol, 2009. 

135(9): 1287-91. 

76. Pani G, Colavitti R, Bedogni B, Fusco S, Ferraro D, Borrello S i Galeotti T, 

Mitochondrial superoxide dismutase: a promising target for new anticancer therapies. 

Curr Med Chem, 2004. 11(10): 1299-308. 

77. Oberley LW i Buettner GR, Role of superoxide dismutase in cancer: a review. Cancer 

Res, 1979. 39(4): 1141-9. 

78. Li S, Yan T, Yang JQ, Oberley TD i Oberley LW, The role of cellular glutathione 

peroxidase redox regulation in the suppression of tumor cell growth by manganese 

superoxide dismutase. Cancer Res, 2000. 60(14): 3927-39. 

79. St Clair DK, Porntadavity S, Xu Y i Kiningham K, Transcription regulation of human 

manganese superoxide dismutase gene. Methods Enzymol, 2002. 349: 306-12. 



 112

80. Wan XS, Devalaraja MN i St Clair DK, Molecular structure and organization of the 

human manganese superoxide dismutase gene. DNA Cell Biol, 1994. 13(11): 1127-36. 

81. Li JJ, Oberley LW, St Clair DK, Ridnour LA i Oberley TD, Phenotypic changes 

induced in human breast cancer cells by overexpression of manganese-containing 

superoxide dismutase. Oncogene, 1995. 10(10): 1989-2000. 

82. Church SL, Grant JW, Ridnour LA, Oberley LW, Swanson PE, Meltzer PS i Trent JM, 

Increased manganese superoxide dismutase expression suppresses the malignant 

phenotype of human melanoma cells. Proc Natl Acad Sci U S A, 1993. 90(7): 3113-7. 

83. Zhong W, Oberley LW, Oberley TD i St Clair DK, Suppression of the malignant 

phenotype of human glioma cells by overexpression of manganese superoxide 

dismutase. Oncogene, 1997. 14(4): 481-90. 

84. Li N, Oberley TD, Oberley LW i Zhong W, Overexpression of manganese superoxide 

dismutase in DU145 human prostate carcinoma cells has multiple effects on cell 

phenotype. Prostate, 1998. 35(3): 221-33. 

85. Behrend L, Mohr A, Dick T i Zwacka RM, Manganese superoxide dismutase induces 

p53-dependent senescence in colorectal cancer cells. Mol Cell Biol, 2005. 25(17): 

7758-69. 

86. Liu R, Oberley TD i Oberley LW, Transfection and expression of MnSOD cDNA 

decreases tumor malignancy of human oral squamous carcinoma SCC-25 cells. Hum 

Gene Ther, 1997. 8(5): 585-95. 

87. Ridnour LA, Oberley TD i Oberley LW, Tumor suppressive effects of MnSOD 

overexpression may involve imbalance in peroxide generation versus peroxide removal. 

Antioxid Redox Signal, 2004. 6(3): 501-12. 

88. Nakano T, Oka K i Taniguchi N, Manganese superoxide dismutase expression 

correlates with p53 status and local recurrence of cervical carcinoma treated with 

radiation therapy. Cancer Res, 1996. 56(12): 2771-5. 

89. Cobbs CS, Levi DS, Aldape K i Israel MA, Manganese superoxide dismutase 

expression in human central nervous system tumors. Cancer Res, 1996. 56(14): 3192-5. 

90. Chung-man Ho J, Zheng S, Comhair SA, Farver C i Erzurum SC, Differential 

expression of manganese superoxide dismutase and catalase in lung cancer. Cancer 

Res, 2001. 61(23): 8578-85. 

91. Janssen AM, Bosman CB, van Duijn W, Oostendorp-van de Ruit MM, Kubben FJ, 

Griffioen G, Lamers CB, van Krieken JH, van de Velde CJ i Verspaget HW, Superoxide 



 113

dismutases in gastric and esophageal cancer and the prognostic impact in gastric 

cancer. Clin Cancer Res, 2000. 6(8): 3183-92. 

92. Toh Y, Kuninaka S, Oshiro T, Ikeda Y, Nakashima H, Baba H, Kohnoe S, Okamura T, 

Mori M i Sugimachi K, Overexpression of manganese superoxide dismutase mRNA may 

correlate with aggressiveness in gastric and colorectal adenocarcinomas. Int J Oncol, 

2000. 17(1): 107-12. 

93. Nozoe T, Honda M, Inutsuka S, Yasuda M i Korenaga D, Significance of 

immunohistochemical expression of manganese superoxide dismutase as a marker of 

malignant potential in colorectal carcinoma. Oncol Rep, 2003. 10(1): 39-43. 

94. Skrzycki M, Majewska M, Podsiad M i Czeczot H, Expression and activity of 

superoxide dismutase isoenzymes in colorectal cancer. Acta Biochim Pol, 2009. 56(4): 

663-70. 

95. Janssen AM, Bosman CB, Kruidenier L, Griffioen G, Lamers CB, van Krieken JH, van 

de Velde CJ i Verspaget HW, Superoxide dismutases in the human colorectal cancer 

sequence. J Cancer Res Clin Oncol, 1999. 125(6): 327-35. 

96. Janssen AM, Bosman CB, Sier CF, Griffioen G, Kubben FJ, Lamers CB, van Krieken 

JH, van de Velde CJ i Verspaget HW, Superoxide dismutases in relation to the overall 

survival of colorectal cancer patients. Br J Cancer, 1998. 78(8): 1051-7. 

97. Polyak K, Xia Y, Zweier JL, Kinzler KW i Vogelstein B, A model for p53-induced 

apoptosis. Nature, 1997. 389(6648): 300-5. 

98. Pani G, Bedogni B, Anzevino R, Colavitti R, Palazzotti B, Borrello S i Galeotti T, 

Deregulated manganese superoxide dismutase expression and resistance to oxidative 

injury in p53-deficient cells. Cancer Res, 2000. 60(16): 4654-60. 

99. Wong GH, Elwell JH, Oberley LW i Goeddel DV, Manganous superoxide dismutase is 

essential for cellular resistance to cytotoxicity of tumor necrosis factor. Cell, 1989. 

58(5): 923-31. 

100. Liu Y, Borchert GL, Donald SP, Surazynski A, Hu CA, Weydert CJ, Oberley LW i 

Phang JM, MnSOD inhibits proline oxidase-induced apoptosis in colorectal cancer 

cells. Carcinogenesis, 2005. 26(8): 1335-42. 

101. Mohr A, Buneker C, Gough RP i Zwacka RM, MnSOD protects colorectal cancer cells 

from TRAIL-induced apoptosis by inhibition of Smac/DIABLO release. Oncogene, 

2008. 27(6): 763-74. 



 114

102. Connor KM, Hempel N, Nelson KK, Dabiri G, Gamarra A, Belarmino J, Van De Water 

L, Mian BM i Melendez JA, Manganese superoxide dismutase enhances the invasive 

and migratory activity of tumor cells. Cancer Res, 2007. 67(21): 10260-7. 

103. Nelson KK, Ranganathan AC, Mansouri J, Rodriguez AM, Providence KM, Rutter JL, 

Pumiglia K, Bennett JA i Melendez JA, Elevated sod2 activity augments matrix 

metalloproteinase expression: evidence for the involvement of endogenous hydrogen 

peroxide in regulating metastasis. Clin Cancer Res, 2003. 9(1): 424-32. 

104. Zhou Q i Liao JK, Pleiotropic effects of statins. - Basic research and clinical 

perspectives. Circ J. 74(5): 818-26. 

105. Dulak J i Jozkowicz A, Anti-angiogenic and anti-inflammatory effects of statins: 

relevance to anti-cancer therapy. Curr Cancer Drug Targets, 2005. 5(8): 579-94. 

106. Bielinska A i Gluszko P, [Statins--are they potentially useful in rheumatology?]. Pol 

Arch Med Wewn, 2007. 117(9): 420-5. 

107. Jakobisiak M i Golab J, Statins can modulate effectiveness of antitumor therapeutic 

modalities. Med Res Rev. 30(1): 102-35. 

108. Siddiqui AA, Nazario H, Mahgoub A, Pandove S, Cipher D i Spechler SJ, The long-

term use of statins is associated with a decreased incidence of adenomatous colon 

polyps. Digestion, 2009. 79(1): 17-22. 

109. Siddiqui AA, Nazario H, Mahgoub A, Patel M, Cipher D i Spechler SJ, For patients 

with colorectal cancer, the long-term use of statins is associated with better clinical 

outcomes. Dig Dis Sci, 2009. 54(6): 1307-11. 

110. Singh H, Mahmud SM, Turner D, Xue L, Demers AA i Bernstein CN, Long-term use of 

statins and risk of colorectal cancer: a population-based study. Am J Gastroenterol, 

2009. 104(12): 3015-23. 

111. Coogan PF, Smith J i Rosenberg L, Statin use and risk of colorectal cancer. J Natl 

Cancer Inst, 2007. 99(1): 32-40. 

112. Cho SJ, Kim JS, Kim JM, Lee JY, Jung HC i Song IS, Simvastatin induces apoptosis in 

human colon cancer cells and in tumor xenografts, and attenuates colitis-associated 

colon cancer in mice. Int J Cancer, 2008. 123(4): 951-7. 

113. Gauthaman K, Richards M, Wong J i Bongso A, Comparative evaluation of the effects 

of statins on human stem and cancer cells in vitro. Reprod Biomed Online, 2007. 15(5): 

566-81. 

114. Narisawa T, Fukaura Y, Terada K, Umezawa A, Tanida N, Yazawa K i Ishikawa C, 

Prevention of 1,2-dimethylhydrazine-induced colon tumorigenesis by HMG-CoA 



 115

reductase inhibitors, pravastatin and simvastatin, in ICR mice. Carcinogenesis, 1994. 

15(9): 2045-8. 

115. Hachem C, Morgan R, Johnson M, Kuebeler M i El-Serag H, Statins and the risk of 

colorectal carcinoma: a nested case-control study in veterans with diabetes. Am J 

Gastroenterol, 2009. 104(5): 1241-8. 

116. Lee J, Jung KH, Park YS, Ahn JB, Shin SJ, Im SA, Oh do Y, Shin DB, Kim TW, Lee 

N, Byun JH, Hong YS, Park JO, Park SH, Lim HY i Kang WK, Simvastatin plus 

irinotecan, 5-fluorouracil, and leucovorin (FOLFIRI) as first-line chemotherapy in 

metastatic colorectal patients: a multicenter phase II study. Cancer Chemother 

Pharmacol, 2009. 64(4): 657-63. 

117. Ahn KS, Sethi G i Aggarwal BB, Reversal of chemoresistance and enhancement of 

apoptosis by statins through down-regulation of the NF-kappaB pathway. Biochem 

Pharmacol, 2008. 75(4): 907-13. 

118. Werner M, Sacher J i Hohenegger M, Mutual amplification of apoptosis by statin-

induced mitochondrial stress and doxorubicin toxicity in human rhabdomyosarcoma 

cells. Br J Pharmacol, 2004. 143(6): 715-24. 

119. Soma MR, Baetta R, De Renzis MR, Mazzini G, Davegna C, Magrassi L, Butti G, 

Pezzotta S, Paoletti R i Fumagalli R, In vivo enhanced antitumor activity of carmustine 

[N,N'-bis(2-chloroethyl)-N-nitrosourea] by simvastatin. Cancer Res, 1995. 55(3): 597-

602. 

120. Kuratko CN, Decrease of manganese superoxide dismutase activity in rats fed high 

levels of iron during colon carcinogenesis. Food Chem Toxicol, 1998. 36(9-10): 819-

24. 

121. Sheridan J, Wang LM, Tosetto M, Sheahan K, Hyland J, Fennelly D, O'Donoghue D, 

Mulcahy H i O'Sullivan J, Nuclear oxidative damage correlates with poor survival in 

colorectal cancer. Br J Cancer, 2009. 100(2): 381-8. 

122. St Clair DK i Holland JC, Complementary DNA encoding human colon cancer 

manganese superoxide dismutase and the expression of its gene in human cells. Cancer 

Res, 1991. 51(3): 939-43. 

123. Qadri I, Iwahashi M, Capasso JM, Hopken MW, Flores S, Schaack J i Simon FR, 

Induced oxidative stress and activated expression of manganese superoxide dismutase 

during hepatitis C virus replication: role of JNK, p38 MAPK and AP-1. Biochem J, 

2004. 378(Pt 3): 919-28. 



 116

124. Bianchi A, Becuwe P, Franck P i Dauca M, Induction of MnSOD gene by arachidonic 

acid is mediated by reactive oxygen species and p38 MAPK signaling pathway in 

human HepG2 hepatoma cells. Free Radic Biol Med, 2002. 32(11): 1132-42. 

125. Lafarga V, Cuadrado A, Lopez de Silanes I, Bengoechea R, Fernandez-Capetillo O i 

Nebreda AR, p38 Mitogen-activated protein kinase- and HuR-dependent stabilization of 

p21(Cip1) mRNA mediates the G(1)/S checkpoint. Mol Cell Biol, 2009. 29(16): 4341-

51. 

126. Dean JL, Brook M, Clark AR i Saklatvala J, p38 mitogen-activated protein kinase 

regulates cyclooxygenase-2 mRNA stability and transcription in lipopolysaccharide-

treated human monocytes. J Biol Chem, 1999. 274(1): 264-9. 

127. Brook M, Sully G, Clark AR i Saklatvala J, Regulation of tumour necrosis factor alpha 

mRNA stability by the mitogen-activated protein kinase p38 signalling cascade. FEBS 

Lett, 2000. 483(1): 57-61. 

128. Bian ZM, Elner SG, Yoshida A, Kunkel SL, Su J i Elner VM, Activation of p38, 

ERK1/2 and NIK pathways is required for IL-1beta and TNF-alpha-induced chemokine 

expression in human retinal pigment epithelial cells. Exp Eye Res, 2001. 73(1): 111-21. 

129. Chang YH, Hsieh SL, Chen MC i Lin WW, Lymphotoxin beta receptor induces 

interleukin 8 gene expression via NF-kappaB and AP-1 activation. Exp Cell Res, 2002. 

278(2): 166-74. 

130. Poynter JN, Gruber SB, Higgins PD, Almog R, Bonner JD, Rennert HS, Low M, 

Greenson JK i Rennert G, Statins and the risk of colorectal cancer. N Engl J Med, 

2005. 352(21): 2184-92. 

131. Hoffmeister M, Chang-Claude J i Brenner H, Individual and joint use of statins and 

low-dose aspirin and risk of colorectal cancer: a population-based case-control study. 

Int J Cancer, 2007. 121(6): 1325-30. 

132. Young LE, Sanduja S, Bemis-Standoli K, Pena EA, Price RL i Dixon DA, The mRNA 

binding proteins HuR and tristetraprolin regulate cyclooxygenase 2 expression during 

colon carcinogenesis. Gastroenterology, 2009. 136(5): 1669-79. 

133. Yoo PS, Sullivan CA, Kiang S, Gao W, Uchio EM, Chung GG i Cha CH, Tissue 

microarray analysis of 560 patients with colorectal adenocarcinoma: high expression 

of HuR predicts poor survival. Ann Surg Oncol, 2009. 16(1): 200-7. 

134. Wilson AJ, Byron K i Gibson PR, Interleukin-8 stimulates the migration of human 

colonic epithelial cells in vitro. Clin Sci (Lond), 1999. 97(3): 385-90. 



 117

135. Puleston J, Cooper M, Murch S, Bid K, Makh S, Ashwood P, Bingham AH, Green H, 

Moss P, Dhillon A, Morris R, Strobel S, Gelinas R, Pounder RE i Platt A, A distinct 

subset of chemokines dominates the mucosal chemokine response in inflammatory 

bowel disease. Aliment Pharmacol Ther, 2005. 21(2): 109-20. 

136. Kollmar O, Scheuer C, Menger MD i Schilling MK, Macrophage inflammatory protein-

2 promotes angiogenesis, cell migration, and tumor growth in hepatic metastasis. Ann 

Surg Oncol, 2006. 13(2): 263-75. 

137. Kollmar O, Junker B, Rupertus K, Menger MD i Schilling MK, Studies on MIP-2 and 

CXCR2 expression in a mouse model of extrahepatic colorectal metastasis. Eur J Surg 

Oncol, 2007. 33(6): 803-11. 

138. Lee JY, Kim JS, Kim JM, Kim N, Jung HC i Song IS, Simvastatin inhibits NF-kappaB 

signaling in intestinal epithelial cells and ameliorates acute murine colitis. Int 

Immunopharmacol, 2007. 7(2): 241-8. 

139. Jiang JL, Wang S, Li NS, Zhang XH, Deng HW i Li YJ, The inhibitory effect of 

simvastatin on the ADMA-induced inflammatory reaction is mediated by MAPK 

pathways in endothelial cells. Biochem Cell Biol, 2007. 85(1): 66-77. 

140. Yoon SJ, Yoon YW, Lee BK, Kwon HM, Hwang KC, Kim M, Chang W, Hong BK, 

Lee YH, Park SJ, Min PK i Rim SJ, Potential role of HMG CoA reductase inhibitor on 

oxidative stress induced by advanced glycation endproducts in vascular smooth muscle 

cells of diabetic vasculopathy. Exp Mol Med, 2009. 41(11): 802-11. 

141. Ou XM, Wang BD, Wen FQ, Feng YL, Huang XY i Xiao J, Simvastatin attenuates 

lipopolysaccharide-induced airway mucus hypersecretion in rats. Chin Med J (Engl), 

2008. 121(17): 1680-7. 

142. Yamauchi J, Tsujimoto G, Kaziro Y i Itoh H, Parallel regulation of mitogen-activated 

protein kinase kinase 3 (MKK3) and MKK6 in Gq-signaling cascade. J Biol Chem, 

2001. 276(26): 23362-72. 

143. Riganti C, Doublier S, Costamagna C, Aldieri E, Pescarmona G, Ghigo D i Bosia A, 

Activation of nuclear factor-kappa B pathway by simvastatin and RhoA silencing 

increases doxorubicin cytotoxicity in human colon cancer HT29 cells. Mol Pharmacol, 

2008. 74(2): 476-84. 

144. Koj A, Initiation of acute phase response and synthesis of cytokines. Biochim Biophys 

Acta, 1996. 1317(2): 84-94. 



 118

145. Pastor DM, Irby RB i Poritz LS, Tumor necrosis factor alpha Induces p53 up-regulated 

modulator of apoptosis expression in colorectal cancer cell lines. Dis Colon Rectum. 

53(3): 257-63. 

146. Wigmore SJ, Maingay JP, Fearon KC i Ross JA, Endogenous production of IL-8 by 

human colorectal cancer cells and its regulation by cytokines. Int J Oncol, 2001. 18(3): 

467-73. 

147. Guzdek A, Stalinska K, Guzik K i Koj A, Differential responses of hematopoietic and 

non-hematopoietic cells to anti-inflammatory cytokines: IL-4, IL-13 and IL-10. J 

Physiol Pharmacol, 2000. 51(3): 387-99. 

148. Herbeuval JP, Lelievre E, Lambert C, Dy M i Genin C, Recruitment of STAT3 for 

production of IL-10 by colon carcinoma cells induced by macrophage-derived IL-6. J 

Immunol, 2004. 172(7): 4630-6. 

149. Suzuki S, Mita S, Kamohara H, Sakamoto K, Ishiko T i Ogawa M, IL-6 and IFN-

gamma regulation of IL-10 production by human colon carcinoma cells. Int J Oncol, 

2001. 18(3): 581-6. 

150. Baker EA, El-Gaddal S, Williams L i Leaper DJ, Profiles of inflammatory cytokines 

following colorectal surgery: relationship with wound healing and outcome. Wound 

Repair Regen, 2006. 14(5): 566-72. 

151. Li YY HL, Tang RP, Liao SK, Yeh KY., Interleukin-6 (IL-6) released by macrophages 

induces IL-6 secretion in the human colon cancer HT-29 cell line. Hum Immunol. , 

2009 70: 151-8. 

152. Li YY, Hsieh LL, Tang RP, Liao SK i Yeh KY, Macrophage-derived interleukin-6 up-

regulates MUC1, but down-regulates MUC2 expression in the human colon cancer HT-

29 cell line. Cell Immunol, 2009. 256(1-2): 19-26. 

153. Clinchy B, Fransson A, Druvefors B, Hellsten A, Hakansson A, Gustafsson B, Sjodahl 

R i Hakansson L, Preoperative interleukin-6 production by mononuclear blood cells 

predicts survival after radical surgery for colorectal carcinoma. Cancer, 2007. 109(9): 

1742-9. 

154. Maihofner C, Charalambous MP, Bhambra U, Lightfoot T, Geisslinger G i Gooderham 

NJ, Expression of cyclooxygenase-2 parallels expression of interleukin-1beta, 

interleukin-6 and NF-kappaB in human colorectal cancer. Carcinogenesis, 2003. 24(4): 

665-71. 

155. Grady WM, Myeroff LL, Swinler SE, Rajput A, Thiagalingam S, Lutterbaugh JD, 

Neumann A, Brattain MG, Chang J, Kim SJ, Kinzler KW, Vogelstein B, Willson JK i 



 119

Markowitz S, Mutational inactivation of transforming growth factor beta receptor type 

II in microsatellite stable colon cancers. Cancer Res, 1999. 59(2): 320-4. 

156. Maihöfner C CM, Bhambra U, Lightfoot T, Geisslinger G, Gooderham NJ; Colorectal 

Cancer Group., Expression of cyclooxygenase-2 parallels expression of interleukin-

1beta, interleukin-6 and NF-kappaB in human colorectal cancer. Carcinogenesis., 

2003. 24(4): 665-71. 

157. Evans CF, Galustian C, Bodman-Smith M, Dalgleish A i Kumar D, The effect of 

colorectal cancer upon host peripheral immune cell function. Colorectal Dis, 2009. 

158. Sharma A, Greenman J, Walker LG i Monson JR, Differences in cytokine levels due to 

gender in colorectal cancer patients. Cytokine. 50(1): 91-3. 

159. Loppnow H, Zhang L, Buerke M, Lautenschlager M, Chen L, Frister A, Schlitt A, 

Luther T, Song N, Hofmann B, Rose-John S, Silber RE, Muller-Werdan U i Werdan K, 

Statins potently reduce the cytokine-mediated IL-6 release in SMC / MNC cocultures. J 

Cell Mol Med. 

160. Mantuano E, Santi S, Filippi C, Manca-Rizza G, Paoletti S, Consani C, Giovannini L, 

Tramonti G, Carpi A i Panichi V, Simvastatin and fluvastatin reduce interleukin-6 and 

interleukin-8 lipopolysaccharide (LPS) stimulated production by isolated human 

monocytes from chronic kidney disease patients. Biomed Pharmacother, 2007. 61(6): 

360-5. 

161. Panichi V, Paoletti S, Mantuano E, Manca-Rizza G, Filippi C, Santi S, Taccola D, 

Donadio C, Tramonti G, Innocenti M, Casto G, Consani C, Sbragia G, Franzoni F, 

Galetta F, Panicucci E i Barsotti G, In vivo and in vitro effects of simvastatin on 

inflammatory markers in pre-dialysis patients. Nephrol Dial Transplant, 2006. 21(2): 

337-44. 

162. Li JJ i Chen XJ, Simvastatin inhibits interleukin-6 release in human monocytes 

stimulated by C-reactive protein and lipopolysaccharide. Coron Artery Dis, 2003. 

14(4): 329-34. 

163. Nezic L, Skrbic R, Dobric S, Stojiljkovic MP, Satara SS, Milovanovic ZA i Stojakovic 

N, Effect of simvastatin on proinflammatory cytokines production during 

lipopolysaccharide-induced inflammation in rats. Gen Physiol Biophys, 2009. 28 Spec 

No: 119-26. 

164. Yokota K, Miyazaki T, Hirano M, Akiyama Y i Mimura T, Simvastatin inhibits 

production of interleukin 6 (IL-6) and IL-8 and cell proliferation induced by tumor 



 120

necrosis factor-alpha in fibroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid 

arthritis. J Rheumatol, 2006. 33(3): 463-71. 

165. Donald SP, Sun XY, Hu CA, Yu J, Mei JM, Valle D i Phang JM, Proline oxidase, 

encoded by p53-induced gene-6, catalyzes the generation of proline-dependent reactive 

oxygen species. Cancer Res, 2001. 61(5): 1810-5. 

166. Liu Y, Borchert GL, Surazynski A, Hu CA i Phang JM, Proline oxidase activates both 

intrinsic and extrinsic pathways for apoptosis: the role of ROS/superoxides, NFAT and 

MEK/ERK signaling. Oncogene, 2006. 25(41): 5640-7. 

167. Muller JM, Rupec RA i Baeuerle PA, Study of gene regulation by NF-kappa B and AP-

1 in response to reactive oxygen intermediates. Methods, 1997. 11(3): 301-12. 

168. Loo G, Redox-sensitive mechanisms of phytochemical-mediated inhibition of cancer 

cell proliferation (review). J Nutr Biochem, 2003. 14(2): 64-73. 

169. Schreck R i Baeuerle PA, Assessing oxygen radicals as mediators in activation of 

inducible eukaryotic transcription factor NF-kappa B. Methods Enzymol, 1994. 234: 

151-63. 

170. Torres M, Mitogen-activated protein kinase pathways in redox signaling. Front Biosci, 

2003. 8: d369-91. 

171. Wang S, Liu Z, Wang L i Zhang X, NF-kappaB signaling pathway, inflammation and 

colorectal cancer. Cell Mol Immunol, 2009. 6(5): 327-34. 

172. Sunil Y, Ramadori G i Raddatzc D, Influence of NFkappaB inhibitors on IL-1beta-

induced chemokine CXCL8 and -10 expression levels in intestinal epithelial cell lines: 

glucocorticoid ineffectiveness and paradoxical effect of PDTC. Int J Colorectal Dis. 

25(3): 323-33. 

173. Li Q i Engelhardt JF, Interleukin-1beta induction of NFkappaB is partially regulated by 

H2O2-mediated activation of NFkappaB-inducing kinase. J Biol Chem, 2006. 281(3): 

1495-505. 

174. Zhang J, Johnston G, Stebler B i Keller ET, Hydrogen peroxide activates NFkappaB 

and the interleukin-6 promoter through NFkappaB-inducing kinase. Antioxid Redox 

Signal, 2001. 3(3): 493-504. 

175. Tran H, Maurer F i Nagamine Y, Stabilization of urokinase and urokinase receptor 

mRNAs by HuR is linked to its cytoplasmic accumulation induced by activated mitogen-

activated protein kinase-activated protein kinase 2. Mol Cell Biol, 2003. 23(20): 7177-

88. 

 


