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Streszczenie: IL-13 jest cytokiną plejotropową o działaniu przeciwzapalnym i immunoregulacyj-
nym. Potwierdzono jej udział w różnych stanach chorobowych takich jak: infekcje pasożytnicze, 
astma, atopia, zespół nerczycowy, choroby przewodu pokarmowego, zapalenia stawów. Coraz 
więcej dowodów naukowych przemawia za tym, iż przewlekły stan zapalny może również odgry-
wać kluczową rolę w patogenezie i rozwoju chorób nowotworowych. Dane z piśmiennictwa wska-
zują na jej rolę w patogenezie takich nowotworów jak: rak piersi, jajnika, trzustki, jelita grubego, 
głowy i szyi, pęcherza moczowego czy chłoniak ziarniczy. Celem niniejszego przeglądu była anal-
iza danych z piśmiennictwa dotyczących znaczenia IL-13 jako immunomodulatora przeciwzapal-
nego w różnych stanach chorobowych, z uwzględnieniem chorób nowotworowych, oraz potenc-
jalnych mechanizmów jej działania. Wyniki niektórych badań wskazują na sprzeczną rolę IL-13 
w promowaniu i zwalczaniu progresji procesu nowotworowego. Istotnym jest jej udział w ucieczce 
komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego gospodarza. Badania nad rolą IL-13, 
zwłaszcza pro- lub antynowotworową stanowią istotny aspekt prognostyczny i/lub diagnostyczny. 
Rozważane jest także zastosowanie inhibitorów IL-13 w celowanej immunoterapii. 

Słowa kluczowe: interleukina 13, immunomodulator, stan zapalny, nowotwory

Summary: IL-13 is a pleiotropic cytokine with anti-inflammatory and immunoregulatory activity. It 
has been confirmed to participate in various diseases such as: parasitic infections, asthma, atopy, ne-
phrotic syndrome, gastrointestinal tract diseases, arthritis. There is growing scientific evidence that 
chronic inflammation can also play a key role in the pathogenesis and development of cancer. Data 
from the literature indicates its role in the pathogenesis of such cancers as: breast, ovarian, pancre-
atic, colorectal, head and neck, bladder and Hodgkin lymphoma cancers. The purpose of this review 
was to analyze literature data on the importance of IL-13 as an anti-inflammatory immunomodulator 
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in various diseases, including cancer, and its potential mechanisms of action. The results of some 
studies indicate a contradictory role of IL-13 in promoting and fighting the progression of cancer. Its 
participation in the escape of cancer cells from the host’s immune surveillance is important. Studies 
on the role of IL-13, especially pro- or anti-cancer, are an important prognostic and / or diagnostic 
aspect. The use of IL-13 inhibitors in targeted immunotherapy is also being considered.

Keywords: interleukin 13, immunomodulation, inflammation, cancers 

WSTĘP

Cytokiny są cząsteczkami, które pełnią funkcję regulatorową wielu procesów 
fizjologicznych oraz służą jako mediatory reakcji obronnych organizmu. 
Biorą udział we wzroście, różnicowaniu, migracji oraz apoptozie komórek. 
Cytokiny jako immunomodulatory mogą znacząco wpływać na rozwój stanów 
chorobowych, w tym również karcynogenezy. Regulują one proliferację komórek 
nowotworowych, naciekanie guzów przez leukocyty, pobudzają tworzenie naczyń 
krwionośnych, uczestniczą w przebudowaniu macierzy pozakomórkowej oraz 
tworzeniu przerzutów odległych [10, 27, 47]. 

Pomiar stężenia niektórych z nich w różnych płynach ustrojowych pomocny 
jest w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu procesu chorobowego. Przykła-
dowo, z badań własnych wynika, iż pomiar stężenia IL-8 i IL-18 w moczu może 
być przydatny w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego [48]. Wykazano, że po-
miar IL-6 w płynie mózgowo-rdzeniowym może być przydatnym wskaźnikiem w 
diagnostyce bakteryjnych zapaleń opon i mózgu u dorosłych oraz ocenie nasilenia 
stanu zapalnego, a pośrednio stanu klinicznego chorego [39]. Pomiar surowiczej 
IL-16 znalazł zastosowanie w diagnostyce schorzeń dermatologicznych [58]. IL-17 
i IL-23 uznano jako wskaźnik dynamiki przebiegu chorób autoimmunizacyjnych 
tarczycy, a IL-33 odgrywa rolę w patofizjologii zaburzeń układu sercowo-naczy-
niowego [13, 34]. Interleukinę 6 i 10, oraz TNF-α (czynnik martwicy nowotworu 
α) uznano za przydatne markery w nieinwazyjnej diagnostyce i ocenie aktywności 
procesu zapalnego u chorych z nieswoistym zapaleniem jelit [12].

Znacząca większość przebadanych interleukin (np. IL-6, IL-12, IL-8 czy 
IL-18) ma charakter prozapalny, a ich udział w przebiegu różnych chorób jest 
podkreślany [42]. Mniej informacji dotyczy interleukin o przeciwstawnym, czyli 
przeciwzapalnym działaniu. W ostatnich latach duże zainteresowanie skierowano 
na IL-13. Dane wskazują na jej rolę w patogenezie chorób nowotworowych takich 
jak: rak pęcherza moczowego, piersi, jajnika, trzustki, jelita grubego, nowotwory 
głowy i szyi, chłoniaka ziarniczego [22, 35, 46, 56, 59, 62]. Ponadto wskazuje się 
jej udział w innych stanach chorobowych takich jak: infekcje pasożytnicze, aler-
gie, astma, atopowe zapalenie skóry, zespół nerczycowy, choroby przewodu po-
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karmowego, zapalenia stawów [16, 22, 67, 69]. Celem niniejszego przeglądu było 
przenalizowanie danych z piśmiennictwa dotyczących znaczenia interleukiny 13 
jako immunomodulatora przeciwzapalnego w różnych stanach chorobowych oraz 
potencjalnych mechanizmów jej działania. 

BUDOWA I FUNKCJE INTERLEUKINY 13

W 1989 roku po raz pierwszy opisano IL-13 jako białko P600 pochodzące z ak-
tywowanych mysich limfocytów pomocniczych typu 2 (Th2). Miejscem syntezy 
IL-13 oprócz Th2 są również limfocyty B, komórki tuczne, bazofile, komórki NK, 
komórki dendrytyczne oraz naturalne komórki limfoidalne typu 2 (ILC2) [44, 77]. 

IL-13 jest białkiem o strukturze trzeciorzędowej, którego łańcuch polipeptydo-
wy składa się ze 132 aminokwasów, w tym 20 aminokwasów sekwencji sygnało-
wej, a jej rdzeń stanowią cztery łańcuchy mające postać α-helisy [55]. IL-13 wy-
kazuje 25% homologię z IL-4, a największe podobieństwo występuje w pierwszym 
i ostatnim regionie α-helikalnym, który jest kluczowy dla aktywności IL-4. W prze-
ciwieństwie do IL-4, IL-13 zawiera tylko 2 mostki dwusiarczkowe zamiast 3. Gen 
kodujący IL-13 złożony jest z 3 intronów oraz 4 egzonów i znajduje się w pobli-
żu genu IL-4 na długim ramieniu chromosomu 5 w regionie 31. W tym regionie 
chromosomalnym znajdują się również geny kodujące IL-3, IL-5, IL-9 i GM-CSF 
(czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów). Duże podo-
bieństwo funkcji, transdukcji sygnału, struktury genu, a także lokalizacji genów IL-
13 i IL-4 sugerują, iż mogły one powstać w wyniku duplikacji genu [31, 51, 72, 73].

Mimo wielu podobieństw istnieją również znaczne różnice między omawiany-
mi interleukinami (IL-13 i IL-4). Jedną z nich jest swoistość gatunkowa obu cyto-
kin. Ludzka IL-13 wykazuje silniejsze działanie wobec komórek ludzkich, a więc 
jest gatunkowo bardziej selektywna niż mysia IL-13, która w jednakowy sposób 
reaguje z komórkami ludzkimi i mysimi [72]. 

Działanie przeciwzapalne IL-13 wiąże się z hamowaniem wytwarzanych 
przez makrofagi i monocyty prostaglandyn, IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α, czyn-
nika jądrowego (NF-κB) oraz reaktywnych form tlenu. IL-13 posiada zdolność 
bezpośredniego oddziaływania na eozynofile aktywując je, wpływając na wydłu-
żenie okresu ich przeżycia, a także nasilenie ich napływu do miejsc zapalnych. 
Udowodniono, że IL-13 może indukować przekształcanie fibroblastów w miofi-
broblasty, a także wzmagać ekspresję aktyny oraz aktywność mitotyczną komó-
rek mięśni gładkich układu oddechowego. IL-13 odgrywa ważną rolę w procesie 
adhezji poprzez nasilenie ekspresji niektórych integryn w monocytach i makro-
fagach (CD11b, CD11c, CD18, CD29). Zwiększa proliferację i skurcze komórek 
mięśni gładkich in vitro i indukuje syntezę kolagenu typu I w ludzkich fibrobla-
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stach skóry. Oddziaływając na ludzkie limfocyty B prowadzi do ich namnażania 
oraz indukcji przełączania izotypów IgG4 i IgE oraz ekspresji antygenów po-
wierzchniowych, m.in. receptora FcεRII (inaczej CD23, receptor o niskim po-
winowactwie do immunoglobuliny IgE) oraz cząsteczki MHC klasy II (antygeny 
zgodności tkankowej) [28, 31]. Na rycinie 1 przedstawiono schematycznie głów-
ne wskazywane aspekty działania IL-13.

Badania nad IL-13 pokazują, iż odgrywa ona rolę na wielu poziomach regulacji 
immunologicznej [17, 70, 71]. Udział IL-13 ma kluczowe znaczenie w przebiegu 
ścieżki immunoregulacyjnej, w której komórki NKT (ang. Natural Killer T-cells) 
tłumią nadzór immunologiczny komórek guza. Komórki NKT są stymulowane 
przez komórki guza do wydzielania IL-13, aby hamować cytotoksyczne limfocyty 
T (CTL) przeciwko komórkom nowotworowym [71]. Unieczynnienie limfocytów 
NKT skutkujące zmniejszoną syntezą IL-13, a bezpośrednie zahamowanie dzia-
łania IL-13 może stanowić obronę przed wznową nowotworu. W związku z tym 

RYCINA 1. Schemat działania IL-13
RYCINA 1. IL-13 action diagram
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zastosowanie inhibitorów IL-13 i/lub receptorów tej interleukiny może okazać się 
użytecznym narzędziem w immunoterapii chorób nowotworowych, co stanowi 
interesujący aspekt przyszłych badań [73].

RECEPTORY ORAZ SZLAKI 
SYGNALIZACYJNE INTERLEUKINY 13

IL-13 i IL-4 mogą oddziaływać na komórki efektorowe poprzez dwa typy kom-
pleksów receptorowych o różnych konfiguracjach. Zarówno I jak i II typ recepto-
rów posiada w swej strukturze podjednostkę (łańcuch) IL-4Rα [50]. Receptor typu 
I zbudowany jest z podjednostki IL-4Rα skompleksowanej z łańcuchem ɣC, któ-
ry ulega ekspresji na powierzchni komórek krwiotwórczych. Kompleks receptora 
typu II składa się z podjednostki IL-4Rα, skompleksowanej z łańcuchem IL-13Rα1 
i znajduje się na wielu komórkach innych niż hematopoetyczne, takich jak komórki 
nabłonka oskrzeli, komórki mięśni gładkich, fibroblasty i keratynocyty [1].

IL-13 wiąże się z niskim powinowactwem do łańcucha IL-13α1 (Kd ~ 2-10 nM),  
ale przez skompleksowanie z podjednostką IL-4Rα powstaje receptor (typu II), 
wiążący IL-13 z wysokim powinowactwem (Kd ~ 300-400 pM). Sygnalizacja 
IL-4 odbywa się zarówno przez kompleksy receptorowe typu I, jak i typu II, pod-
czas gdy IL-13 sygnalizuje tylko przez kompleks typu II [68].

Rycina 2 przedstawia schematyczną budowę receptorów i szlaki sygnalizacyj-
ne interleukin IL-13 i IL-4.

Wszystkie podjednostki (łańcuchy) IL-4Rα, γC i IL-13Rα1 zawierają regiony 
bogate w prolinę, dzięki czemu mogą wiązać kinazy janusowe JAK1, JAK2, JAK3 
i TYK2. W komórkach krwiotwórczych związanych z ekspresja łańcucha γC, na-
stępuje aktywacja JAK3, natomiast wiązanie IL-4 z receptorem typu I powoduje 
aktywację JAK1, JAK2 i JAK3 [5, 8, 31]. Wiązanie IL-4 i IL-13 z receptorem typu 
II aktywuje JAK1, JAK2 i TYK2. Aktywacja JAK powoduje fosforylację cytopla-
zmatycznych tyrozyn, prowadząc do rekrutacji STAT6 (ang. signal transducer and 
activator of transcription 6) do receptora, a następnie jego fosforylacji i aktywacji. 
Aktywacja STAT6 jest dominującym szlakiem sygnalizacyjnym w odpowiedzi na 
oddziaływanie IL-4 lub IL-13 z receptorem. Chociaż aktywacja STAT6 w odpo-
wiedzi na IL-13 i IL-4 została dobrze udokumentowana, mechanizmy molekularne 
odpowiedzialne za zakończenie sygnalizacji JAK/STAT pozostają słabo poznane. 
Aktywowane dimery STAT6 przemieszczają się do jądra, wiążą specyficzne kano-
niczne elementy DNA i inicjują transkrypcję dalszych genów [7, 38, 75]. Udowod-
niono, że IL-13 może także aktywować szlak STAT3. Domena cytoplazmatyczna 
podjednostki (łańcucha) IL-13Rα1 zawiera dwie reszty tyrozynowe, które mogą 
służyć jako miejsca rekrutacji dla STAT3. Alternatywnie, STAT3 możne być akty-
wowany przez IL-13 za pośrednictwem IL-13Rα2 [57, 60, 74].
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IL-13 wiąże się również z receptorem IL-13Rα2 ze stosunkowo wysokim 
powinowactwem (Kd ~ 50-500 pM), którego funkcje są jednak w dużej 
mierze nieznane. Receptor IL-13Rα2 występuje w dwóch postaciach, pierwsza 
rozpuszczalna, powstaje w wyniku alternatywnego splicingu (cięcia i składania 
pierwotnego transkryptu) nie ma zdolności sygnalizacyjnej i nazywany jest 
receptorem wabikiem, podczas gdy druga większa forma obejmująca błonę, 
powoduje aktywację dalszych efektorów. W pewnych okolicznościach sygnalizacja 
IL-13 poprzez IL-13Rα2 powoduje fosforylację ERK1/2 (ang. extracellular signal–
regulated kinases) w sposób niezależny od STAT6 i tworzenie dimerycznego 
czynnika transkrypcyjnego AP-1 (ang. activator protein 1). Ufosforylowany AP-1 

RYCINA 2. Schemat budowy receptorów i szlaków sygnalizacyjnych IL-13 i IL-4 [50]
FIGURE 2. Diagram of the structure of IL-13 and IL-4 receptors and signaling pathways [50]
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przemieszcza się do jądra i wiąże się z określonymi elementami DNA. Indukcja 
AP-1 może również aktywować inne czynniki, w tym czynnika wzrostu beta 1 
(TGF-β1) w makrofagach [70]. W innym badaniu ustalono, że IL-13Rα2 może 
tworzyć heterodimeryczny kompleks z członkiem rodziny białek podobnych do 
chitynazy, Chi3-l1 (ang. Chitinase 3-like 1) i wykorzystywać ten kompleks do 
indukowania syntezy produkcji TGF-β1 [30].

UDZIAŁ IL-13 W PROCESACH NOWOTWOROWYCH

Interleukina-13 odgrywa istotną rolę w procesie nowotworzenia poprzez 
wpływ na nadzór immunologiczny guza. Pierwotnie opisano ją jako cytokinę 
pochodzącą z limfocytów T, która hamuje wytwarzanie cytokin zapalnych, 
wydzielaną z komórek odpornościowych. Chociaż opis ten jest ciągle aktualny, 
wiedza na temat funkcji IL-13 rozwinęła się znacząco w ciągu ostatnich kilku lat. 
IL-13 może przyczyniać się zarówno do wzrostu nowotworu, hamowania jego 
apoptozy oraz może wpływać na zdolność tworzenia przerzutów [2, 19].

RAK SUTKA
Srabovic i wsp. [65] zbadali poziom ekspresji interleukiny 13 w pierwotnej 

tkance nowotworowej raka sutka w odniesieniu do niezmienionej tkanki piersi 
u tych samych pacjentek i do tkanki od pacjentek z łagodną nienowotworową 
zmianą sutka wykorzystując metodę immunohistochemiczną. IL-13 była obec-
na w tkance nowotworowej oraz w otaczającej niezmienionej chorobowo tkance 
u tych samych pacjentek oraz w tkance u pacjentek z łagodną zmianą sutka. Po-
nadto ekspresja IL-13 była istotnie wyższa w komórkach nowotworowych raka 
sutka w porównaniu z tkanką analizowaną u pacjentek z łagodnymi zmianami 
chorobowymi tego narządu. Wystąpiła korelacja między ekspresją IL-13 a wiel-
kością guza u pacjentek z rakiem sutka z niezajętymi węzłami chłonnych. Uzy-
skane wyniki zasugerowały możliwy udział IL-13 w karcynogenezie.

Podobne badania przeprowadzili Kwon i wsp. [43], którzy dla oceny wartości 
prognostycznej w inwazyjnym raku sutka, zbadali ekspresję receptora IL-13Rα2. 
Aktywność receptora zaobserwowano w 11% próbek i stwierdzono zależność z re-
ceptorami dla estrogenów i progesteronu. Nie stwierdzono istotnego związku mię-
dzy ekspresją receptora IL-13Rα2 a innymi zmianami kliniczno-patologicznymi jak 
wielkość guza, przerzuty do węzłów chłonnych, typy histologiczne, stopień histo-
logiczny, HER2 status (ang. human epidermal growth factor receptor 2), wskaźnik 
znakowania Ki-67 (marker komórkowej proliferacji) czy poziomy limfocytów na-
ciekających nowotwór, czy też wiekiem pacjentek. Pacjentki z nasiloną ekspresją 
IL-13Rα2 wykazywały gorsze rokowanie w porównaniu do zdrowych kobiet.
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W innym badaniu, związanym z rakiem sutka mierzono obecność krążących 
komórek nowotworowych (ang. circulating tumor cells, CTC), które w wypadku 
tego typu raka są wskaźnikiem rokowania przebiegu choroby przed rozpoczęciem 
leczenia ogólnoustrojowego. Badanie uzupełniono o pomiar panelu cytokin: IL-5, 
IL-6, IL-8, IL-4 i IL-13. U pacjentek z ujemnym wynikiem CTC oraz z brakiem 
ekspresji receptora progesteronu, ekspresja IL-8 i IL-13 była zwiększona. Wzrost 
IL-13 wykryto w stadium o wysokiej złośliwości raka i z brakiem ekspresji re-
ceptora progesteronu. Ze względu na ten fakt, autorzy zasugerowali że wysoka 
ekspresja IL-13 związana jest z gorszym rokowaniem i za możliwość wystąpienia 
przerzutów do węzłów chłonnych [40].

RAK PŁUC
Dla oceny znaczenia prognostycznego IL-13 w niedrobnokomórkowym raku 

płuc (ang. non-small cell lung cancer, NSCLC) Xie i wsp. [78] zbadali ekspresję 
receptora IL-13Rα2 (immunohistochemicznie) w tkankach nowotworowych. 
Zaobserwowali znaczne nasilenie ekspresji w zmienionych chorobowo tkankach 
oraz jej brak w tkankach zdrowych. Analizowali także zależności między 
ekspresją IL13Rα2 a parametrami kliniczno-patologicznymi choroby. Zwiększona 
ekspresja IL13Rα2 była częściej wykrywana w gruczolakoraku płuc niż w innych 
typach histologicznych NSCLC oraz korelowała ze słabym zróżnicowaniem guza, 
zmianami w węzłach chłonnych i stadium złośliwości. 

NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO
Formentini i wsp. [20] badali czy IL-13 wywiera autokrynny wpływ 

stymulujący na wzrost ludzkiego raka trzustki i czy jej ekspresja koreluje ze 
skłonnością do przerzutów do węzłów chłonnych. Badania przeprowadzone na 
liniach ludzkiego raka trzustki (linie komórkowe: ASPC-1, CAPAN-1, MIA 
PaCa-2, PANC-1, COLO-357 i T3M4). IL-13 wzmagała wzrost komórek ASPC-
1, CAPAN-1 i COLO-357. Było to związane z nasiloną fosforylacją kinazy 
białkowej aktywowanej mitogenem p44/42 (MAPK). Aktywność 3-kinazy 
fosfatydyloinozytolu (PI3Ks) była również indukowana w komórkach MIA 
PaCa-2, PANC-1 i T3M4 nieodpowiadających na IL-13. Wszystkie komórki 
eksprymowały i wydzielały IL-13. Dodatkowo w badaniach klinicznych 
prowadzonych u chorych z gruczolakorakiem przewodowym trzustki, analiza 
immunohistochemiczna wyciętych pierwotnych próbek gruczolakoraka ujawniła 
wysoki poziom IL-13 w 30 z 70 badanych próbek i jego receptora transbłonowego 
(IL-4R) odpowiednio w 28 z 70 analizowanych wycinków raka. 94% badanych 
chorych, wykazujących wysoką koekspresję IL-13 i IL-4R miało przerzuty 
do węzłów chłonnych. Autorzy wnioskowali, że endogenna ekspresja IL-13 
w komórkach nowotworowych promuje przerzuty do węzłów chłonnych.
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Gabitass i wsp. [26] przeprowadzili kompleksową analizę krążących komórek 
supresorowych pochodzenia mieloidalnego (ang. myeloid-derived suppressor cells, 
MDSC) i komórek regulatorowych T (Treg) u pacjentów z rakiem trzustki, przełyku 
i żołądka oraz zbadali, czy MDSC są niezależnym czynnikiem prognostycznym dla 
przeżycia pacjentów. Ocenili również panel cytokin w osoczu, a w szczególności IL-
13. MDSC i Treg były podwyższone w raku trzustki, przełyku i żołądka w porównaniu 
z grupą kontrolną, a liczba MDSC korelowała z poziomami Treg. Zwiększenie odsetka 
MDSC wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu, a w analizie wieloczynnikowej 
poziom MDSC był niezależnym czynnikiem prognostycznym dla przeżycia chorych. 
We wszystkich trzech typach raka stwierdzono znaczący wzrost IL-13 w osoczu 
chorych, który korelował z poziomami MDSC.

CHŁONIAK ZIARNICZY
Dobrze poznany jest udział IL-13 we wzroście chłoniaka ziarniczego (ang.  

Hodgkin’s lymphom, HL). W chorobie tej komórki nowotworowe RS (ang. Reed-
Sternberg) stanowią niewielką część masy guza (0,1-1%), a większość pozostałego 
zrębu tkankowego guza składa się z naciekających reaktywnych komórek, w tym 
komórek Th2. Koekspresja IL-13 i jej receptora IL-13Rα1 występuje w komórkach 
RS. IL-13 pośredniczy w autokrynnej stymulacji proliferacji komórek chłoniaka 
ziarniczego i hamowaniu ich śmierci. STAT6 jest fosforylowany po aktywacji IL-
4R i IL-13R odpowiednio przez IL-4 i IL-13, co jest ważnym czynnikiem wzrostu 
komórek HL. Wykazano, że neutralizujące przeciwciała przeciwko IL-13, IL-4 i ich 
receptorom – IL-13Rα1 i IL-4Rα lub siRNA (ang. small interfering RNA) przeciwko 
STAT6 zmniejszają proliferację i indukują śmierć komórki poprzez hamowanie 
ekspresji antyapoptotycznego białka Bcl-xL (ang. B-cell lymphoma-extra large) in 
vitro [63]. 

Skinnider i wsp. [62] aby określić ekspresję IL-13 u pacjentów z chłoniakiem 
ziarniczym, skrawki tkanek od pacjentów z klasycznym HL, z guzkową 
przewagą limfocytów HL (NLPHL) i z chłoniakiem nieziarniczym (NHL) 
poddali hybrydyzacji in situ. U 86% pacjentów z klasycznym HL, 25% do prawie 
100% komórek Hodgkina i Reeda Sternberga (HRS) wykazało ekspresję IL-
13. Przeciwnie, w żadnym przypadku NLPHL i tylko w 17% przypadków NHL 
ujawniono ekspresja IL-13 w komórkach nowotworowych. Stwierdzono także 
dodatnią ekspresję receptora IL-13Rα1 w 89% przypadków klasycznego HL. 
Dane te wskazują, że ekspresja IL-13 i IL-13Rα1 jest wspólną cechą komórek 
HRS w HL, zgodną z hipotezą, że IL-13 może odgrywać rolę we wzroście 
autokrynnym w klasycznym HL. 

Natomiast Gaiolla i wsp. [26] mierząc stężenia IL-6, IL-10 i IL-13 w surowicy 
przed i po leczeniu HL oraz określając ich potencjalny związek z parametrami 
klinicznymi i laboratoryjnymi zaobserwowali, iż poziom IL-13 w surowicy był 
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niewykrywalny u obydwu grupach pacjentów (przed i po leczeniu) oraz w grupie 
kontrolnej. Podobnie Fiumara i wsp. [18] dokonali pomiaru stężenia IL-13 
w surowicy chorych ze zdiagnozowanym HL. Spośród przebadanych pacjentów 
70% pod względem histologicznym miało postać stwardnienia guzkowego, a 36% 
chorych było w stadium III lub IV choroby. Tylko w 10% badanych próbek surowicy 
poziom IL-13 był wykrywalny. Jedynie 3 pacjentów z najwyższymi poziomami 
IL-13 miało postać stwardnienia guzkowego, 2 miało HD stopnia IIA, a jedna 
miała HD stopnia IIB. Poziomy IL-13 nie korelowały z płcią, stadium choroby, 
podtypem histologicznym, inwazyjnością choroby czy obecnością przerzutów 
pozawęzłowych. Spośród pacjentów, u których stwierdzono podwyższony poziom 
IL-13, tylko u jednego pacjenta zaobserwowano progresje choroby, 4 miesiące 
po zakończeniu leczenia w stadium IIB. 2 z 12 pacjentów z dominującymi 
limfocytami HD miało podwyższony poziom IL-13 w surowicy. Źródło IL-13 
u 2 pacjentów z przewagą limfocytów HD nie zostało zidentyfikowane, chociaż 
możliwość wytwarzania IL-13 przez komórki złośliwe nie można wykluczyć.

RAK JELITA GRUBEGO
Kornmann i wsp. [41] badając (immunohistochemicznie) ekspresję białek IL-4, 

IL-13, IL-4R i IL-13R w tkankach pochodzących od chorych z pierwotnym rakiem 
jelita grubego w stadium I-III zaobserwowali, iż w komórkach nowotworowych 
wysoka immunoreaktywność IL-4, IL-13, IL-4R i IL-13R występowała u 33%, 
50%, 36% i odpowiednio 42% przebadanych wycinkach. Pacjenci z wysoką eks-
presją IL-4, IL-4R i IL-13R charakteryzowali się niższą częstością przerzutów do 
węzłów chłonnych. Wysoka immunoreaktywność IL-13 była związana z lepszym 
rokowaniem i wydłużonym czasem przeżycia chorych. Ekspresja IL-4, IL-4R lub 
IL-13R nie wpływała na przeżywalność pacjentów. Autorzy zasugerowali, że eks-
presja IL-4, IL-4R i IL-13R jest związana z procesem lokalnych przerzutów w raku 
jelita grubego, podczas gdy ekspresja IL-13 ma wpływ na przeżycie chorych.

Barderas i wsp. [3] przeprowadzali badania na słabo i wysoko przerzuto-
wych komórkach ludzkiego raka okrężnicy z wykorzystaniem linii komórkowych 
KM12C i KM12SM. W porównaniu ze słabo przerzutowymi komórkami nowo-
tworowymi (KM12C), komórki wysoce przerzutowe (KM12SM) wykazały zwięk-
szoną ekspresję cytokin immunosupresyjnych – interleukin: IL-13 i IL-4, oprócz 
zwiększonej ekspresji powierzchniowej IL-13Rα2 o wysokim powinowactwie re-
ceptora IL-13, co sugeruje, że IL-13Rα2 pośredniczy w działaniu IL-13 w komór-
kach raka okrężnicy. Wyciszenie IL-13Rα2 w wysoce przerzutowych komórkach 
doprowadziło do zmniejszenia zdolności adhezyjnej, ujawniając rolę tego receptora 
w adhezji komórkowej, migracji, inwazji i kolonizacji przerzutów. Na poparcie tej 
obserwacji autorzy stwierdzili, iż sygnalizacja IL-13 aktywowała onkogenne czą-
steczki sygnałowe kinazy 3-fosfoinozytydowej, AKT (ang. serine/threonine protein 
kinase) i SRC (ang. protein-tyrosine kinase) w wysoce przerzutowych komórkach. 
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Równolegle prowadzone przez tych samych autorów badania klinicznie, wykaza-
ły wysoką ekspresja IL-13Rα2 w histopatologicznych analizach wycinków raka 
okrężnicy, związaną z późniejszymi etapami postępu choroby i słabymi rokowa-
niami u pacjentów. Wyniki potwierdziły zatem kluczową rolę ekspresji IL-13Rα2 
w inwazji raka okrężnicy i przerzutach.

RAK GŁOWY I SZYI
Kaskas i wsp. [37] porównywali stężenia cytokin i chemokin – m.in. IFN-γ, 

IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, indukowalnego białka IP-10, rozpusz-
czalnego liganda CD40, białka zapalnego makrofagów 1β (MIP-1β) w surowicy 
krwi u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (ang. head and neck 
squamous cell cancer, HNSCC) z grupą zdrowych ochotników w celu identyfikacji 
potencjalnych biomarkerów choroby. Pierwotne miejsca guzów w grupie pacjen-
tów obejmowały jamę nosową, jamę ustną, część ustną gardła, gardło dolne i krtań. 
Autorzy wykazali znaczący spadek poziomu IL-13 oraz IFN-γ i MIP-1β oraz istot-
ne podwyższenie stężenia IP-10 w surowicy u pacjentów z HNSCC, niezależnie od 
pierwotnego miejsca guza. 

RAK JAJNIKA
Fujisawa i wsp. [21] zbadali wpływ IL-13 na inwazyjność i możliwość wystą-

pienia przerzutów raka jajnika przez oddziaływanie na receptor IL-13Rα2, analizu-
jąc szlak sygnałowy ERK1/2, AP-1 oraz ekspresję MMP na liniach komórkowych 
ludzkiego raka jajnika (SKOV‐3, ES‐2, C‐33A, OVCAR‐3) z ekspresją IL-13Rα2 
i na liniach komórkach jajnika (IGROV‐1) ze stłumioną ekspresją receptora IL-
-13Rα2. Równolegle badania przeprowadzono na mysich modelach tego nowotwo-
ru. IL-13 znacząco zwiększała inwazyjność komórek, z ekspresją IL-13Rα2, ale nie 
wykazała nasilenia inwazyjności w komórkach ze stłumioną ekspresją receptora 
IL-13Rα2. IL-13 wzmacniała aktywność szlaku ERK1/2, AP-1 i ekspresję MMP 
tylko w komórkach z ekspresją IL-13Rα2. W modelu zwierzęcym ludzkiego raka 
jajnika (na myszach), komórki guza z ekspresją IL-13Rα2 dawały przerzuty do 
węzłów chłonnych i otrzewnej wcześniej niż komórki guza ze stłumioną ekspre-
sją IL-13Rα2. Myszy z rakiem jajnika z aktywnym IL-13Rα2 umarły wcześniej niż 
myszy z nowotworem bez ekspresji IL-13Rα2, Wstrzyknięcie dootrzewnowe IL-
13 dodatkowo skróciło przeżycie myszy z nowotworem IL-13Rα2 o wysokiej eks-
presji. Guzy i przerzuty do węzłów chłonnych korelowały z wyższymi poziomami 
MMP i wyższą aktywacją ERK1/2. Badanie dostarczyło dowodów, iż IL-13 pośred-
niczy w inwazji i przerzutach poprzez sygnalizację IL-13Rα2, ERK1/2, AP-1 i szla-
ki MMP w komórkach raka jajnika. Autorzy sugerują, iż IL-13Rα2 może stanowić 
cel dla ukierunkowanej immunoterapii dla zahamowania inwazji i przerzutów nie 
tylko w raku jajnika, ale również może kontrolować progresję choroby w wielu róż-
nych typach nowotworów ludzkich. 
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RAK SKÓRY
Skóra mimo stałego cyklu odnowy jest narażona na działanie czynników śro-

dowiskowych i może ulegać stałemu uszkodzeniu. Nie wiadomo, w jaki sposób 
utrzymywana jest homeostaza wraz z mechanizmami ochronnymi przed uszko-
dzeniami. Wśród podstawowych komórek nabłonkowych (ang. basal epithelial 
cells, EC) znajduje się populacja rezydentnych śródnabłonkowych limfocytów 
(ang. resident intraepithelial lymphocytes, IEL), które zapewniają ochronny 
nadzór immunologiczny gospodarza. Dalessandri i wsp. [14] wykazali, ze IEL 
komunikują się krzyżowo z EC poprzez syntezę i wydzielanie IL-13. EC skóry 
są aktywowane przez IL-13 pochodzącą z IEL, umożliwiając odpowiedź EC na 
stres indukowany czynnikami zewnętrznymi. Przy braku IL-13 lub IEL skóra ma 
zmniejszoną zdolność do naprawy uszkodzeń i zwiększoną podatność na rozwój 
komórek nowotworowych. IL-13 kontroluje szybkość przemieszczania się EC 
przez naskórek, co może wyjaśniać znaczenie IL-13 dla integralności naskórka 
i jego supresyjnego wpływu na proces karcynogenezy w skórze. Badania pokazu-
ją, że IL-13 działa jako łącznik molekularny między IEL i EC i odgrywa kluczo-
wą rolę obronną gospodarza w regulacji homeostazy tkanek EC. 

GLEJAK WIELOPOSTACIOWY
Glejak wielopostaciowy (ang. glioblastoma multiforme, GMB) jest jedną z naj-

groźniejszych postaci raka, ze wskaźnikiem przeżycia zaledwie 13% do 27% w cią-
gu 2 lat od rozpoznania, pomimo zastosowanego optymalnego leczenia. Hsi i wsp. 
[32] przedstawili hipotezę, że obecność unikalnego receptora wabika IL-13Rα2 za-
pobiega apoptozie komórek GBM. Receptor ten ma wysokie powinowactwo do IL-
13, wiąże cytokinę i kompetycyjnie hamuje wewnątrzkomórkową kaskadę sygnali-
zacyjną zainicjowaną przez IL-13. W komórkach bez receptora wabika IL-13Rα2, 
IL-13 inicjuje wytwarzanie 15-lipoksygenazy-1 (15-LOX-1), która odgrywa rolę 
w apoptozie komórkowej. Sposób w jaki 15-LOX-1 indukuje apoptozę pozostaje 
jednak niejasny. Uważa się, że w procesie apoptozy pośredniczą steroidowe recep-
tory jądrowe szeroko rozpowszechnione w komórkach, aktywowane przez proli-
feratory peroksysomów (ang. peroxisome proliferator-activated receptor, PPARγ). 
Autorzy zasugerowali, że w GBM, IL-13 może indukować 15-LOX-1, która re-
guluje apoptozę komórek poprzez sygnalizację za pośrednictwem PPARγ oraz, 
że ekspresja IL-13Rα2 zapobiega apoptozie i przyczynia się do wzrostu guza, co 
potwierdzili w badaniach in vitro i in vivo, przeprowadzonych na liniach komór-
kowych ludzkiego GBM (U87 i A172) oraz atymicznych nagich myszach NUDE 
(myszy nie wytwarzają komórek T i dlatego są immunoniekompetentne), u których 
wywołano wzrost guzów przez wstrzyknięcie podskórne komórek U87. Wyciszenie 
IL-13Rα2 za pomocą krótkiego interferującego RNA znacząco indukuje ekspresję 
15-LOX-1, promuje apoptozę i zmniejsza wzrost guza GBM in vivo. Odkrycia te 
określiły mechanizm eliminowania blokady endogennej sygnalizacji IL-13 i pro-
mowania apoptozy oraz charakteryzują rolę 15-LOX-1 w apoptozie GBM. Identy-
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fikacja mechanizmu szlaku sygnalizacyjnego, który może być ukierunkowany na 
interwencję farmakologiczną, będzie miała wpływ na opracowanie nowych i sku-
tecznych metod leczenia GBM.

RAK NERKI
Chang i wsp. [9] zbadali wartości prognostyczne IL-4 i IL-13 pochodzących 

z guza od pacjentów z miejscowym jasnokomórkowym rakiem nerki (ang. clear-
-cell renal cell carcinoma, ccRCC) po nefrektomii. Badania wykazały, że wysoka 
ekspresja IL-4 i IL-13 była związana z wystąpieniem nawrotów choroby i skróco-
nym czasem przeżycia pacjentów. Uznano, że ocena ekspresji IL-4 i IL-13 w tkance 
guza zapewnia możliwość optymalizacji postępowania pooperacyjnego i opraco-
wania nowych terapii celowanych dla pacjentów z ccRCC.

RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ekspresję IL-13 badano immunohistochemicznie w wycinkach tkanek nowo-

tworowych od pacjentów z rakiem pęcherza moczowego w różnych stadiach kli-
nicznej złośliwości oraz od pacjentów z łagodną postacią raka. Wyniki pokazały 
wysoką, istotnie różną, ekspresję IL-13 w tkankach raka o wysokiej złośliwości 
w porównaniu z tkankami pochodzącymi z łagodnych guzów (odpowiednio 86% 
w porównaniu z prawie 27%). Autorzy konkludują, iż wyższa ekspresja IL-13 u pa-
cjentów z rakiem pęcherza sugeruje, iż cytokina ta bierze udział w progresji nowo-
tworu i jest związana z a kliniczną postacią raka tego narządu [54]. 

Margel i wsp. [49] wychodząc z założenia, że proces nowotworowy raka pę-
cherza moczowego często powiązany jest z procesem zapalnym, przeprowadzili 
pomiar szeregu mediatorów immunologicznych w moczu pacjentów. Oznaczono 
stężenie białek szoku termicznego (HSP60, HSP70, HSP90), TNF-α, TGF-β oraz 
interleukin: IL-1b, IL-2,IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10 lub IL-13. Analiza wykazała, 
że   stężenie IL-8, IL-10 i IL-13 były wyższe w moczu chorych na raka pęcherza 
moczowego w porównaniu do grupy kontrolnej, a IL-13 okazała się najlepszym pa-
ramet rem pod względem diagnostycznym. Nie wykazali jednak istotnych różnic 
między stężeniem IL-13 w moczu chorych z rakiem naciekającym mięśniówkę pę-
cherza (MIBC) a rakiem nienaciekającym (NMIBC), choć wyższe wartości otrzy-
mano w MIBC. 

W badaniu klinicznym Malek-Zadeh i wsp. [45] oceniali (metodą immunoen-
zymatyczną i RT-PCR) ekspresję IL-13 jako cytokiny przeciwzapalnej w surowicy 
pacjentów z rakiem pęcherza moczowego. Zaobserwowali znaczącą różnicę w eks-
presji mRNA i stężeniu IL-13 między pacjentami a grupą kontrolną. Zwiększona 
eksp r esja obserwowana była w niższych stadiach raka w porównaniu z bardziej 
zaawansowanymi. Nie stwierdzono wpływu wieku, palenia papierosów czy picia 
alkoholu na stężenie IL-13 w surowicy chorych. Autorzy wskazują, iż nadekspresja 
IL-13 jako silnej immunosupresyjnej cytokiny może odgrywać rolę mediator prze-
ciwzapalnego w raku pęcherza moczowego. 
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ROLA IL-13 W PATOGENEZIE 
NIENOWOTWOROWYCH STANÓW CHOROBOWYCH

Poza chorobami nowotworowymi IL-13 łączona jest również z rozwojem in-
nych schorzeń takich jak infekcje pasożytnicze, astma, atopowe zapalenie skóry, 
zespół nerczycowy, choroby przewodu pokarmowego, zapalenia stawów, a uzyska-
ne wyniki z badań prowadzonych w tych jednostkach chorobowych są interesujące 
[11, 19, 36, 61].

INFEKCJE PASOŻYTNICZE
Wspólną cechą infekcji pasożytniczych jest manifestacja odpowiedzi immuno-

logicznej typu komórkowego z udziałem Th2. Wytwarzane przez Th2 interleuki-
ny (IL -13, IL-4, IL-5) indukują wytwarzanie i uwalnianie IgE przez limfocyty B. 
Sugeruje się, że wydzielanie między innymi IL-13, odgrywa znaczącą rolę w tzw. 
alarmie cytokinowym pochodzącym z uszkodzonego nabłonka i może brać udział 
w stymulowaniu komórek dendrytycznych (ang. dendritic cells, DCs), co wska-
zywane jest jako mechanizm molekularnej odpowiedzi komórek gospodarza na 
uszkodzenie tkanek przez pasożyty oraz gojenie się ran [33].

IL-13 działa na wielu płaszczyznach w reakcji przeciwpasożytniczej. Stymuluje 
produkcję śluzu w komórkach kubkowych, indukuje lokalne uwalnianie eotaksyny 
w celu przyciągnięcia eozynofilów, zwiększając wytwarzanie IgE, ponadto zwięk-
sza motorykę jelit i wydalanie pasożytów z organizmu. Mimo korzystnego działa-
nia IL-13 w obronie gospodarza podczas infekcji pasożytniczej w jelitach, niekon-
trolowana aktywność IL-13 może prowadzić do rozwoju niekorzystnych stanów 
zapalnych. Nieswoiste zapalenia jelit, jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
(ang. colitis ulcerosa, CU) czy choroba Leśniowskiego-Crohna (CD), są przewle-
kłymi nawracającymi schorzeniami przewodu pokarmowego, charakteryzującymi 
się zapaleniami jelit i uszkodzeniami kosmków jelitowych [66]. 

Badania Fuss i wsp. [24] pokazały, że komórki T blaszki właściwej jelit (LPT, 
lamina propria T) u pacjentów z UC wytwarzają znacznie większe ilości IL-13 
i nieduże interferonu-γ (IFN-γ) w porównaniu do zdrowych kontroli, podczas gdy 
porównywalne komórki od pacjentów z CD wytwarzają duże ilości IFN-γ i małe 
ilości IL-13. Autorzy wykazali, że IL-13 jest wytwarzana przez nieklasyczne ko-
mórki NKT (tj. zdefiniowane jako komórki NKT wykazujące brak „klasycznego” 
receptora komórek T) oraz, że zarówno ludzkie linie komórkowe NKT (721.221-
CD1d) jak i komórki T blaszki właściwej pozyskane od chorych z UC są cytotok-
syczne dla komórek nabłonkowych okrężnicy in vitro oraz, że tę cytotoksyczność 
zwiększa IL-13. Wyniki badania pokazują, że UC jest związany z nietypową odpo-
wiedzią Th2, w której pośredniczą nieklasyczne komórki NKT wytwarzające IL-13 
i mające potencjał cytotoksyczny dla komórek nabłonkowych.
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ZESPÓŁ NERCZYCOWY
Idiopatyczny zespół nerczycowy na podłożu zmian minimalnych (ang. minimal 

change disease, MCD) to glomerulopatia niezapalna przebiegająca pod postacią ze-
społu nerczycowego. W celu zbadania niejasnego mechanizmu tej choroby Zeybek 
i wsp. [79] zmierzyli poziom IL-13, CD80, CD28, metaloproteinazy macierzy-2 
(MMP-2) i granzymu B w moczu dzieci z MCD. Stężenie IL-13 w moczu dzieci 
w grupie z aktywnym stadium choroby było istotnie wyższe niż w grupie dzieci 
z remisją i w grupie kontrolnej. Stwierdzono również korelację między stężeniem 
IL-13 oraz CD80. Badacze postawili tezę, iż IL-13 bierze udział w patogenezie 
MCD u dzieci i należy rozważyć zastosowanie inhibitorów tej cytokiny w leczeniu 
przypadków opornych na leki steroidowe i immunosupresyjne.

ASTMA
Obecnie astmę postrzega się jako zespół kliniczny (a nie jako pojedyncza jed-

nostkę chorobową) z udziałem wielu mechanizmów patologicznych. Docenia się 
fakt, że eozynofilia pozostaje kluczową cechą astmy. Eozynofile stanowią niski od-
setek leukocytów w prawidłowym stanie zdrowia, jednak podczas choroby, IL-4, 
IL-5 i IL-13 mogą indukować szybką eozynofilofilozę, wydłużać przeżycie eozy-
nofili i ich przemieszczanie się do miejsca uszkodzenia. Stwierdza się podwyższone 
poziomy IL-13 w zwierzęcych modelach eozynofilowego zapalenia oraz we krwi 
i tkankach pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami eozynofilowymi. Dane 
z badań klinicznych ujawniły rolę tej cytokiny w nadzorowaniu eozynofilią w ast-
mie i innych stanach związanych ze wzrostem liczby eozynofilii [4, 76].

Doran i wsp. [15] zaobserwowali znacznie wyższe poziomy IL-13 w surowi-
cy u pacjentów z ciężką astmą w porównaniu ze zdrowymi osobami. U pacjentów 
z postacią umiarkowaną do ciężkiej, stężenie IL-13 w surowicy była silnie dodatnio 
skorelowane z liczbą eozynofili we krwi. IL-13 występuje obficie w eozynofilach 
i po uwolnieniu może bezpośrednio koordynować odpowiedź zapalną z udziałem 
innych immunomodulatorów. Jest zatem możliwe, że podwyższone poziomy IL-
13 w surowicy mogą być częściowo konsekwencją uwalniania jej zarówno z dróg 
oddechowych, jak i eozynofilów we krwi.

Około 5-10% chorych na astmę na całym świecie cierpi na ciężką postać tej cho-
roby. Badania eksperymentalne i kliniczne wykazały, że IL-13 jest ważną cytokiną 
w przewlekłym zapaleniu dróg oddechowych i została przedstawiona jako potencjal-
ny cel terapeutyczny w leczeniu astmy. Dwa różne ludzkie przeciwciała monoklonal-
ne (ang. monoclonal antibodies, mAb) przeciwko IL-13 (tralokinumab i lebrikizu-
mab) blokowały wiązanie IL-13 z receptorami IL-13Rα1 i IL-13Rα2 (na modelach 
zwierzęcych). Również oceniono skuteczność tralokinumabu i lebrikizumabu w le-
czeniu pacjentów z ciężką astmą, ale wyniki nie spełniły oczekiwanych rezultatów. 
W badaniach nie zgłoszono jednak poważnych niepożądanych reakcji związanych 
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z leczeniem tymi przeciwciałami. Negatywne wyniki kliniczne kontrastowały z po-
zytywnymi wynikami uzyskanymi na eksperymentalnych modelach zwierzęcych, 
budząc wątpliwości co do zastosowania immunoterapii w leczeniu astmy u ludzi [50].

TWARDZICA UKŁADOWA
Twardzina układowa (ang. systemic sclerosis, SSc) jest przewlekłą chorobą 

tkanki łącznej o nieznanej w pełni etiologii. Charakteryzuje się nadmiernym i po-
stępującym zwłóknieniem skóry i narządów wewnętrznych. Obecnie żadna terapia 
nie okazała się skuteczna w modyfikacji przebiegu SSc, co jest odzwierciedleniem 
złożonej patogenezy tego schorzenia. Cytokiny pochodzące z komórek T są zaanga-
żowane w indukcję zwłóknienia. Rola profibrotycznej cytokiny IL-13 i jej regula-
cja wydają się ważne w patogenezie SSc i innych zaburzeń zwłóknieniowych [23]. 
Badania sugerują, że aktywacja układu odpornościowego jest kluczowym elemen-
tem w patogenezie tej choroby. U pacjentów z SSc wykazano zwiększoną ekspresję 
cytokin zależnych od stymulacji Th2 (IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 i IL-17) zarówno 
w preparatach komórek skóry, jak i w surowicy krwi chorych [29].

Medsger i wsp [52] stwierdzili, że nadmierne ilości IL-13 są wytwarzane przez 
komórki T CD8 efektora krwi obwodowej u pacjentów z rozproszoną skórną twar-
dzicą układowa (ang. diffuse cutaneous SSc, dcSSc). Wydzielanie IL-13 jest regu-
lowane przez aktywność czynnika transkrypcji GATA-3 (ang. GATA Binding Pro-
tein 3). Zaobserwowano, że poziomy GATA-3 w komórkach T CD8 były znacznie 
wyższe u pacjentów z dcSSc i wczesną chorobą zapalną. Wyciszenie GATA-3 za 
pomocą małego interferującego RNA (siRNA) znacznie zmniejszyło syntezę IL-
13 przez komórki T CD8, wykazując związek przyczynowy między GATA-3 i IL-
13. W oparciu o uzyskane wyniki autorzy zasugerowali, że zwiększona ekspresja 
GATA-3 w komórkach T CD8 może być bardzo istotnym wskaźnikiem zaburzeń 
immunologicznych u pacjentów z dcSSc, a GATA-3 może być nowym celem tera-
peutycznym, w tej obecnie nieuleczalnej chorobie.

ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY
Atopowe zapalenie skóry (ang. atopic dermatitis, AD) jest częstym stanem za-

palnym skóry związanym z aktywnością Th2. IL-4 i IL-13 są kluczowymi cytoki-
nami zaangażowanymi w powstawanie chorób alergicznych. Istnieje coraz więcej 
dowodów na to, że w przypadku reakcji zapalnej leżącej u podstaw AD, IL-13 ulega 
miejscowej nadekspresji i ma znaczący wpływ na fizjologię skóry, w tym rekruta-
cję komórek zapalnych, zmianę mikrobiomu skóry i obniżenie wydolności bariery 
naskórkowej [6]. 

W celu określenia roli IL-13 w patogenezie AD, Metwally i wsp. [53] wykazali 
wzrost ekspresji mRNA IL-13 we krwi obwodowej pacjentów z różnym stopniem 
AD w porównaniu z osobami zdrowymi. Stwierdzili ponadto silną korelację mię-
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dzy poziomami IgE w surowicy a ekspresją mRNA IL-13 niezależnie od stopnia 
nasilenia choroby. Wysoki poziom ekspresji mRNA IL-13 w AD i jego korelacja 
z poziomem IgE w surowicy oraz z obrazem choroby wskazuje na udział IL-13 
w patogenezie choroby i jest ważnym induktorem IgE.

ZAPALENIA STAWÓW
IL-13 jako cytokina przeciwzapalna stała się obiektem zainteresowania w przy-

padku chorób związanych z przewlekłym stanem zapalnym stawów. Spadaro i wsp. 
[64] wykazali związek między stężeniem IL-13 w surowicy i płynie maziowym, 
a obrazami klinicznymi łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS), reumatoidalnego 
zapalenia stawów (RZS) i chorobą zwyrodnieniową stawów (ang. atopic dermatitis, 
OA). Poziomy IL-13 w płynie maziowym były istotnie wyższe u pacjentów z ŁZS 
i RZS niż u pacjentów z OA, bez istotnych różnic pomiędzy ŁZS a RZS. Poziomy 
IL-13 w surowicy był niższe u pacjentów z ŁZS niż u pacjentów z RZS. Tylko pa-
cjenci z ŁZS mieli wyższy poziom IL-13 w płynie maziowym niż w surowicy. Sto-
sunek IL-13 płyn maziowy/surowica był wyższy w grupie ŁZS niż w grupie z RZS 
lub OA. Autorzy sugerują, iż różne profile wydzielania IL-13 w wymienionych 
schorzeniach mogą być powiązane z obrazami klinicznymi, odzwierciedlającymi 
różne patogenne mechanizmy związane z zapalnymi i zwyrodnieniowymi choro-
bami stawów.

Na podstawie danych z piśmiennictwa w tabeli 1 przedstawiono udział IL-13 
w różnych typach raka oraz w innych nienowotworowych schorzeniach. 

PODSUMOWANIE

Przedstawione i przeanalizowane dane z piśmiennictwa jednoznacznie wska-
zują na istotną rolę interleukiny 13 w patogenezie, przebiegu i predykcji wielu 
procesów chorobowych. Z uwagi na fakt, iż IL-13 jest cytokiną przeciwzapalną 
i immunomodulującą, to bezsprzeczny jest jej udział w patogenezie chorób u pod-
łoża których leży stan zapalny (np. w astmie, atopowym zapaleniu skóry, SSc czy 
MCD). Wyniki badań wskazują również na znaczenie IL-13 w patogenezie i prze-
biegu chorób nowotworowych. Na podstawie większości przedstawionych typów 
nowotworów, wzrost ekspresji IL-13 czy aktywności jej receptorów (szczególnie 
IL-13Rα2) związany był z progresją lub/i złym rokowaniem choroby. Zaangażo-
wana w nadzór immunologiczny guza, IL-13 przyczynia się do jego ucieczki przed 
apoptozą i nasila jego rozrost oraz przerzutowanie. Wskazywana jest także rola tej 
interleukiny jako potencjalnego celu terapeutycznego związanego z zastosowaniem 
specyficznych inhibitorów dla IL-13 lub/i jej receptorów.
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TABELA 1. Udział IL-13 w chorobach
TABLE 1. Participation of IL-13 in diseases

AUTOR 
(ROK)

RODZAJ 
CHOROBY METODA BADANIA REZULTATY

Srabovic i wsp. 
(2013) rak sutka immunohistochemiczna ↑ekspresji lL-13 w guzie 

Kwon i wsp. 
(2018) rak sutka immunohistochemiczna ↑ekspresji receptora lL-13Rα2 

w tkance nowotworowej
Konig i wsp. 
(2016) rak sutka ELISA ↑stężenia IL-13 w surowicy

Xie i wsp. 
(2015)

niedrobnokomórkowy 
rak płuc immunohistochemiczna ↑ekspresji receptora lL-13Rα2 

w tkance nowotworowej

Formentini 
i wsp. (2009) rak trzustki

linie ludzkiego raka 
trzustki (ASPC-1, 
CAPAN-1, MIA PaCa-
2, PANC-1, COLO-357 
i T3M4)

↑komórek ASPC-1, CAPAN-1 
i COLO-357;
wszystkie komórki eksprymowały 
i wydzielały IL-13 

Formentini 
i wsp. (2009)
Gibbitas i wsp. 
(2011)

rak trzustki
rak trzustki, przełyku 
i żołądka

immunohistochemiczna koekspresja IL-13 z receptorem 
IL-4R

ELISA ↑stężenia IL-13 w surowicy 
chorych

Skinnider 
i wsp. (2002) chłoniak ziarniczy immunohistochemiczna ↑ekspresji lL-13 w komórkach 

raka
Gaiolla i wsp. 
(2011) chłoniak ziarniczy ELISA brak wykrywalności IL-13 w suro-

wicy chorych i zdrowych
Fiumara i wsp. 
(2001) chłoniak ziarniczy ELISA u 10% chorych wykryto IL-13 

w surowicy

Kornman 
i wsp. (2012) rak okrężnicy immunohistochemiczna

↑ekspresji lL-13 i IL-4 w guzie; 
nadaktywność receptorów IL-4R 
i IL-13Rα1 

Barderas i wsp. 
(2012) rak okrężnicy

linie komórkowe 
KM12C (słaboprze-
rzutowe); KM12SM 
(wysokoprzerzutowe)

↑ekspresji lL-13i IL-4 na liniach 
KM12SM;
↑ekspresji receptora lL-13Rα2

Barderas i wsp. 
(2012)
Kaskas i wsp. 
(2014)

rak okrężnicy
rak głowy i szyi

immunohistochemiczna ↑ekspresji receptora lL-13Rα2w 
tkance nowotworowej

ELISA ↓stężenia w surowicy

Fujisawa 
i wsp.(2012) rak jajnika

linie komórkowe ludzkie-
go raka jajnika (SKOV‐3, 
ES‐2, C‐33A, OVCAR‐3) 
z ekspresją IL-13Rα2 
i linie komórkach jajnika 
(IGROV‐1) ze stłumio-
ną ekspresją receptora 
IL-13Rα2.

wzrost inwazyjności komórek 
z ekspresją receptora 
IL-13Rα2
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AUTOR 
(ROK)

RODZAJ 
CHOROBY METODA BADANIA REZULTATY

Fujisawa 
i wsp.(2012)
Dalessardi 
i wsp.(2016)

rak jajnika
rak skóry

model zwierzęcy (myszy)
immunohistochemiczna

komórki guza z ekspresją 
IL-13Rα2 dawały przerzuty do 
węzłów chłonnych i otrzewnej 
wcześniej niż komórki guza ze 
stłumioną ekspresją IL-13Rα2. 
Myszy z rakiem jajnika z aktyw-
nym IL-13Rα2 umierały wcześniej

model zwierzęcy (myszy)
cytometria przepływowa
immunohistochemiczna
immunofluorescencyjna

supresyjny wpływ IL-13 na proces 
karcynogezy w skórze

Hsi i wsp.
(2011)

glejak 
wielopostaciowy

linie komórkowe ludzkie-
go glejaka (U87 i A172) 
oraz na atymicznych 
nagich myszach NUDE

IL-13 reguluje apoptozę komó-
rek nowotworowych; ekspresja 
IL-13Rα2 zapobiega apoptozie 
i przyczynia się do wzrostu guza

Chang i wsp. 
(2015)

rak jasnokomórkowy 
nerki immunohistochemiczna ↑ekspresji lL-13 i IL-4 w komór-

kach nowotworowych 
Margel i wsp.
(2016)

rak pęcherza 
moczowego ELISA ↑stężenia IL-13 w moczu chorych 

MalekZadeh 
i wsp.(2011)

rak pęcherza 
moczowego

ELISA
RT-PCR

↑stężenia IL-13 w surowicy 
chorych

Mousa i wsp. 
(2010)

rak pęcherza 
moczowego immunohistochemiczna ↑ekspresji lL-13 w komórkach 

raka

Fuss i wsp.
(2004)

wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego (colitis 
ulcerosa)

immunohistochemiczna ↑ekspresji lL-13 w komórkach T 
blaszki właściwej jelit

Fuss i wsp. 
(2004)

choroba 
Leśniowskiego-Crohna immunohistochemiczna ↓aktywności Il-13 w komórkach T 

blaszki właściwej jelit

Zeybec i wsp.
(2014)

zespól nerczycowy 
na podłożu zmian 
minimalnych

ELISA ↑stężenia IL-13 w moczu chorych

Doran i wsp.
(2017) astma ELISA

↑stężenia IL-13 w surowicy 
chorych;
IL-13 korelowała z poziomem 
eozynofili

Fuschiotti 
i wsp. (2011) twardzica układowa immunohistochemiczna

ELISA

↑ekspresji lL-13 w chorych 
tkankach 
↑stężenia IL-13 w surowicy 
chorych

Bieber i wsp. 
(2019)

atopowe zapalenie 
skory immunohistochemiczna ↑ekspresji lL-13 w chorych 

tkankach
Metwally 
i wsp. (2004)

atopowe zapalenie 
skory PCR ↑ekspresji mRNA IL-13 we krwi 

obwodowej chorych 
Spadaro i wsp. 
(2002) zapalenia stawów ELISA ↑stężenia IL-13 w płynie mazio-

wym i surowicy chorych
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