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PRODUKCIA IL-8 MONOCYTOVOU BUNKOVOU LÍNIOU THP-1 JE ODLI�NE
REGULOVANÁ CYKLOSPORÍNOM A KYSELINOU RETINOVOU

�VECOVÁ D., KAWASHIMA T., OHKAWARA A.

IL-8 PRODUCTION BY TYP-1 MONOCYTIC CELL LINE IS ADVERSELY
REGULATED BY CYCLOSPORIN AND RETINOIC ACID

Chemokines play a very important role in inflammation and
belong to the family of proinflammatory cytokines. They pre-
ferentially act on neutrophiles and have no activity on mono-
cytes and eosinophiles. IL-8 is a member of C-X-C chemoki-
nes. The IL-8 level is about 150-times higher in the psoriasis
affected skin. It suggests that IL-8 may play an important role
in the pathogenesis of psoriasis. The precise mechanism of cyc-
losporine (CsA) and retinoic acid (RA) effects are not known.
The aim of the experiment was to find out CsA effect and RA
effect on production of IL-8 by THP-1 cell line. THP-1 cell line
was cultivated in completed RPMI-1640 medium and stimula-
ted with LPS. The level of IL-8 was evaluated by human ELI-
SA kits. Student�s test was used for statistical analysis.
It was found out that CsA inhibits IL-8 production by stimu-
lated THP-1 monocyte cell line in dose dependence course.
RA promotes IL-8 production by stimulated THP-1 monocy-
te cell line in dose dependence course. Preincubation experi-
ments with CsA and RA confirmed the previously found ef-
fects of these drugs. CsA did not demonstrate cytotoxic effect
on THP-1 cell line. (Fig. 7, Tab. 6, Ref. 17.)
Key words: interleukin-8, cyclosporin, retinoic acid, THP-1
monocyte cell line.
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Dôle�itú úlohu v zápale majú chemokíny, ktoré sú súèas�ou
prozápalových cytokínov. IL-8 patrí medzi C-X-C chemokí-
ny, ktoré prednostne pôsobia na neutrofily, ale nevplývajú na
monocyty a eozinofily. V lo�iskách psoriázy je a� 150-násob-
ne zvý�ené mno�stvo IL-8, èo vedie k predpokladu, �e má
dôle�itú úlohu v patogenéze ochorenia. Presný mechanizmus
úèinku cyclosporínu (CsA) a kyseliny retinovej (RA) nie je
známy. Cie¾om práce bolo zisti� úèinok antipsoriatických lie-
kov CsA a RA na tvorbu IL-8 bunkovou líniou THP-1. Bun-
ky THP-1 sa kultivovali v kompletnom médiu RPMI-1640
a stimulovali pomocou LPS. Hladina IL-8 sa urèovala kvan-
titatívne testom ELISA. Výsledky boli vyhodnotené Studen-
tovým t-testom. Zistilo sa, �e CsA inhibuje tvorbu IL-8 sti-
mulovanou monocytovou bunkovou líniou THP-1 v závislosti
od pou�itej koncentrácie. RA naopak podporuje tvorbu IL-8
stimulovanou monocytovou bunkovou líniou v závislosti od
koncentrácie. Predinkubaèné pokusy obidvoma látkami po-
tvrdili inhibièný alebo stimulaèný úèinok sledovaných látok.
CsA neprejavil cytotoxický úèinok na THP-1 bunkovú líniu.
(Obr. 7, tab. 6, lit. 17.)
K¾úèové slová: interleukín-8, cyklosporín, kyselina retinová,
monocytová bunková línia THP-1.
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Najcharakteristickej�ím prejavom zápalu je akumulácia a ak-
tivácia leukocytov v postihnutom tkanive. V zhlukovaní leukocy-
tov majú dôle�itú úlohu cytokíny. Cytokíny na seba vzájomne pô-
sobia. Mô�u vyvoláva� alebo preru�ova� vlastnú tvorbu prostred-
níctvom expresie receptorov, èo pôsobí na funkciu buniek syner-
gicky, prípadne antagonisticky. Odvodenou skupinou cytokínov

sú chemokíny. Chemokíny, peptidy s chemotaktickými a aktivu-
júcimi vlastnos�ami na leukocyty, pozostávajú z dvoch skupín,
ktoré sa vzájomne odli�ujú zabudovaním cysteínových jednotiek
vo svojej molekule. C-X-C chemokíny (alfachemokíny) majú prvé
dva cysteíny oddelené inou aminokyselinou. C-C chemokíny (be-
tachemokíny) majú obidve cysteínové jednotky ved¾a seba. C-X-
C chemokíny pôsobia chemotakticky prednostne na neutrofily a za-
hàòajú: interleukín-8 (IL-8), melanómový rastový stimulujúci fak-
tor (MGSA, GRO), platnièkový faktor-4 (PF-4), neutrofily akti-
vujúci peptid-2 (NAP-2), ENA-78 (neutrofilový aktivátor
pochádzajúci z epitelových buniek), peptid-10 indukovaný inter-
ferónom gama. Tieto chemokíny primárne aktivujú a chemotak-
ticky pôsobia na neutrofily, ale nie na monocyty a eozinofily.

IL-8 bol pôvodne izolovaný z ¾udských krvných monocytov
(Baggiolini a spol., 1989). Mô�u ho v�ak tvori� rôzne typy bu-
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niek, zahròujúc endotelové bunky, fibroblasty z rôznych tkanív,
keratinocyty, synoviové bunky, chondrocyty a niektoré nádorové
bunky. Aj neutrofily mô�u produkova� a uvo¾òova� biologicky ak-
tívny IL-8 (Kemeny a spol., 1994; Horuk a spol., 1993). Najväè-
�ím zdrojom chemokínov sú mononukleárne fagocyty. Schopnos�
pri�ahova� a aktivova� neutrofily klasifikuje chemokín IL-8 ako
mediátor zápalu. Nález viac ako 150-násobného zvý�enia mno�-
stva IL-8 v léziách psoriázy naznaèuje, �e tento chemokín má
dôle�itú úlohu v patogenéze psoriázy (Schreiber a Crabtree, 1992).
�pecificky pôsobí aj na reguláciu kolagénového metabolizmu (Une-
mori a spol., 1993).

Cyklosporín A (CsA) je známy liek s imunosupresívnymi
vlastnos�ami, ktorý ovplyvòuje najmä �pecifickú imunitnú odpo-
veï. Presný mechanizmus úèinku nie je e�te známy, ale hlavným
miestom jeho zásahu sú pomocné T-lymfocyty, ktoré potom strá-
cajú schopnos� zúèastòova� sa na indukcii �pecfickej protilátkami
aj bunkami sprostredkovanej imunity (Fairley, 1990). CsA preni-
ká do vnútra T

H
-lymfocytu, kde inhibuje tvorbu IL-2, ale neovlyv-

òuje expresiu receptorov pre IL-2. Okrem toho �pecifickou väz-
bou na cyklofilín a kalmodulín inhibuje zvý�enie koncentrácie
ionizovaného vápnika v cytoplazme lymfocytu. Toto je potrebné
na jeho aktiváciu pri zahájení imunitnej odpovede na �pecifický
antigén. Imunosupresívny úèinok CsA sa ïalej prejavuje tým, �e
inhibuje tvorbu IL-1, IL-2, IL-6 a interferónu gama (Won a spol.,
1994; Andersson a spol., 1992). CsA zni�uje tvorbu faktora akti-
vujúceho makrofágy (MAF) a faktora stimulujúceho kolónie (GM-
CSF), ktoré majú dôle�itú úlohu pri zápale. Tieto faktory regulujú
aktivitu monocytov-makrofágov a granulocytov pri fagocytóze
a chemotaxii (Erlanger, 1992; Mozzanica a spol., 1993).

Retinoidy predstavujú �truktúrne analógy vitamínu A, ktorých
bolo opísaných viac ako 500 (Spencer-Green, 1994). Cie¾ovým tka-
nivom retinoidov sú bunky ektodermového a mezodermového pôvo-
du. Prípravky inhibujú rast, navodzujú diferenciáciu buniek, a okrem
toho majú aj imunomodulaèné a protizápalové vlastnosti. Vplývajú
na expresiu cytokínov a rastových faktorov rôznych typov buniek
(Mehta a spol., 1993). Presný mechanizmus ich úèinku nie je známy.

Cie¾om na�ej práce bolo zisti� vplyv CsA a RA, ktoré sú vyso-
ko úèinnými antipsoriatickými liekmi, na tvorbu IL-8 monocyto-
vou bunkovou líniou THP-1.

Materiál a metódy

Médium a reagencie
Na kultiváciu sme pou�ili médium RPMI 1640 obsahujúce tl-

mivý roztok s L-glutamínom (Life Technologies Inc., Grand Is-
land, USA). Médium bolo doplnené tepelne inaktivovaným 10 %
fetálnym te¾acím sérom (Bio Whittaker), 1 % penicilínom a 1 %
streptomycínom (Gibco B). Cyclosporine A (kry�talická forma,
firma Sandoz AG). All-trans retinová kyselina (Roche). Bakteriál-
ny endotoxín (lipopolysacharid � LPS) z E. coli.

Kultivácia buniek
Monomyelocytová bunková línia THP-1 (Dainippon-Seiyaku,

Japan). Bunky THP-1 rástli v suspenzii kultúry RPMI-1640 média
doplneného 10 % fetálnym te¾acím sérom, 1 % penicilínom, 1 %
streptomycínom vo vlhkom prostredí inkubátora, pri teplote 37 oC,
5 % CO

2 
v atmosfére. Pred ka�dým pokusom bola stanovená �ivo-

taschopnos� buniek trypanovou modrou.

Príprava testovaných látok
Kry�talický CsA sa rozpustil v 99,5 % etanole na koncentrá-

ciu 10-3 mol/l ako zásobný roztok. Retinová kyselina (RA) bola
v zásobnom roztoku v 99,5 % etanole, s koncentráciou 10-3 mol/l.
Zásobné roztoky sa riedili kultivaèným médiom. Finálna koncen-
trácia etanolu v ka�dej vzorke bola 0,1 %.

 Stimulácia buniek
Na pokus sa pou�ila bunková línia THP-1 v koncentrácii 2x105

buniek/ml kultivaèného média. Bunky boli umiestnené v 96-jamko-
vej kultivaènej platni s �U� tvarom jamiek s malým vyparovaním (100
µL komôrka = 2x104 buniek). THP-1 bunky sa kultivovali v prítom-
nosti 50 µl roztoku sledovanej látky a 50 µl LPS (s koneènou kon-
centrácioa 100 ng/ml). Indukèné vlastnosti CsA a RA sme zis�ovali
kultiváciou samotných buniek THP-1 a týchto látok bez prítomnosti
LPS. Za úèelom negatívnej kontroly sme kultivovali THP-1 bunky
v médiu samostatne. Ïal�ou kontrolou bola inkubácia buniek v mé-
diu, ktoré obsahovalo identické mno�stvo rozpú��adla skúmaných lá-
tok (etanol). Stimulované bunky sme kultivovali 48 h.

Závislos� tvorby IL-8 od koncentrácie CsA a RA
CsA sa pou�íval v 10-násobných riedeniach v koncentrácii od

10-9 mol/l po 10-6 mol/l. RA aj v 10-násobných riedeniach v kon-
centrácii od 10-10 mol/l po 10-7 mol/l. Látky pridané na zaèiatku
kultivácie boli prítomné poèas celého kultivaèného obdobia 48 h.
Odstredené supernatanty sa uskladnili pri teplote -70 oC a� do vy-
hodnotenia prítomnosti chemokínov. Ka�dá vzorka sa robila dup-
licitne a experiment triplicitne.

Predinkubácia s CsA a RA
V tomto experimente sa pou�ili rovnaké koncentrácie skúma-

ných látok a LPS za rovnakých podmienok ako pri predchádzajú-
com pokuse, okrem mno�stva pou�itej látky, ktoré bolo dvojná-
sobné (100 µl). Predinkubácia sledovaných látok trvala 48 h alebo
96 h. Po tomto èase sme pridali LPS, ktorý pôsobil 48 h. Odstre-
dené supernatanty sa uskladnili pri teplote -70 oC a� do vyhodno-
tenia prítomnosti chemokínov. Ka�dá vzorka sa robila duplicitne
a experiment triplicitne.

Krivka èasovej závislosti úèinku CsA
V tomto experimente boli THP-1 bunky stimulované LPS od

zaèiatku experimentu a CsA sme pridali v 10-násobných riede-
niach od 10-8 mol/l po 10-6 mol/l, a to na zaèiatku experimentu a po-
tom po 3, 6, 12 a po 24 h. Experiment trval 48 hodín. Ka�dá vzor-
ka sa robila duplicitne. Odstredené supernatanty boli ulo�ené pri
teplote -70 oC a� do vyhodnotenia prítomnosti chemokínov.

Vyhodnotenie cytotoxickosti CsA
Bunky THP-1 sa inkubovali v 24-jamkovej plochej kultivaè-

nej platni s malým vyparovaním (500 µl jamka = 1.105 buniek/
jamku). Mno�stvo 250 µl CsA sa pou�ilo v 10-násobných riede-
niach od 10-8 mol/l po 10-6 mol/l. Súèasne sa pridávalo 250 µl LPS.
Po 48 hodinách inkubácie sme vyhodnotili �ivotaschopnos� bu-
niek THP-l pomocou trypanovej modrej.

Urèovanie prítomnosti chemokínov
Na konci ka�dej inkubácie sa supernatanty odstredili za úèe-

lom odstránenia bunkových zvy�kov a uskladnili sa pri teplote
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�70 oC a� do vyhodnotenia prítomnosti chemokínov pomocou tes-
tu ELISA pre ¾udský IL-8 (Quantikine TM, R+D systém, USA).

�tatistická analýza
Výsledky medzi dvoma skupinami sme porovnali nepárovým

Studentovým t-testom. Rozdiely sme pova�ovali za �tatisticky sig-
nifikantné pri p<0,05.

Výsledky

Obrázok 1 zobrazuje tvorbu IL-8 stimulovanými THP-1 bun-
kami v závislosti od pou�itej koncentrácie LPS. Za najvhodnej�iu
koncentráciu LPS pre na�e experimenty sme zvolili 100 ng/ml.
V ïal�om pokuse sme zistili závislos� tvorby IL-8 od doby pôso-
benia LPS, ako to zobrazuje obrázok 2. Najvhodnej�í èas stimulá-
cie THP-1 buniek pomocou LPS je 48 hodín.

Závislos� tvorby IL-8 od koncentrácie CsA a RA
Zistili sme, �e CsA inhibuje tvorbu IL-8 stimulovanými THP-1

bunkami v závislosti od pou�itej koncentrácie. Koncentrácie CsA
10-6 mol/l, 10-7 mol/l a 10-8 mol/l zni�ovali tvorbu tohto chemokínu
�tatisticky signifikantne. Aj koncentrácia CsA 10-9 mol/l zni�ova-
la tvorbu IL-8, ale nie �tatisticky významne (tab. 1). Obrázok 3
ukazuje závislos� tvorby IL-8 od koncentrácie CsA zobrazujúc je-
den nezávislý experiment.

Na rozdiel od inhibièného úèinku CsA sme zistili, �e RA
podporuje tvorbu IL-8 stimulovanými THP-1 bunkami a tie�
v závislosti od koncentrácie sledovanej látky. Iba najvy��ia kon-
centrácia RA 10-7 mol/l v�ak podporovala tvorbu IL-8 �tatisticky
signifikantne. Ni��ie koncentrácie RA 10-8 mol/l, 10-9 mol/l a
l0-10 mol/l podporovali tvorbu IL-8 �tatisticky nevýznamne (tab.
2). Obrázok 4 ukazuje závislos� produkcie IL-8 RA od rôznych
koncentrácii RA.

Obr. 1. Závislos� tvorby IL-8 od koncentrácie lipopolysacharidu.
Fig. 1. Relation between the IL-8 production and lipopolysaccharide
concentration.

Obr. 2. Závislos� tvorby IL-8 od doby pôsobenia lipopolysacharidu.
Fig. 2. Relation between the IL-8 production and duration of lipopoly-
saccharide.

Obr. 3. Závislos� tvorby IL-8 od koncentrácie cyklosporínu.
Fig. 3. Relation between the IL-8 production and cyclosporine concen-
trations.

Tab. 1. Ovplyvnenie tvorby IL-8 rôznymi koncentráciami cyklosporí-
nu.
Tab. 1. IL-8 production related to different cyclosporine concentra-
tions.

LPS CsA (mol/l)

10-6 10-7 10-8 10-9

Mean 4975,41 1656,48 2139,80 2604,39 3447,19
SD± 983,87 269,77 370,64 628,58 1453,44
p 0,0048 0,0095 0,0245 0,2060

Tab. 2. Ovplyvnenie tvorby IL-8 rôznymi koncentráciami kyseliny re-
tinovej.
Tab. 2. IL-8 production related to different retinoic acid concentra-
tions.

LPS RA (mol/l)

10-7 10-8 10-9 10-10

Mean 4975,41 9122,64 7607,65 6903,01 6522,50
SD± 983,87 970,58 1777,08 2029,52 2007,97
p 0,0065 0,081 0,2114 0,2969
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Predinkubácia s CsA a RA
Predinkubáciu s CsA a RA sme robili poèas 48 h a 96 h.

Predinkubácia s CsA poèas 48 h mala za následok inhibíciu tvorby
IL-8 stimulovanými THP-1 bunkami v závislosti od koncentrácie
sledovanej látky. �tatisticky významne pôsobili koncentrácie CsA
10-6 mol/l a 10-7 mol/l, kým inhibícia tvorby IL-8 pri koncentrá-
ciách 10-8 mol/l, 10-9 mol/l nebola �tatisticky signifikantná (tab. 3).
Po 96 h predinkubácie bola inhibícia tvorby IL-8 �tatisticky výz-
namná pri koncentráciách CsA 10-6 mol/l a� 10-8 mol/l (tab. 4). Pri
poslednej pou�itej koncentrácii CsA 10-8 mol/l bola inhibíca tvor-
by IL-8 stimulovanými THP-1 bunkami pri predinkubácii 48 h �ta-
tisticky nevýznamná a pri predinkubácii 96 h u� bola �tatisticky
významná. Obrázok 5 ukazuje vz�ah medzi koncetráciou CsA a in-
hibíciou tvorby IL-8 stimulovanými THP-1 bunkami v podmien-
kach predinkubácie poèas 48 h a 96 h s CsA.

Obr. 4. Závislos� tvorby IL-8 od koncentrácie kyseliny retinovej.
Fig. 4. Relation between the IL-8 production and retinoic acid concen-
trations.

Tab. 3. Ovplyvnenie tvorby IL-8 48-hodinovou predinkubáciou s rôz-
nymi koncentráciami cyklosporínu.
Tab. 3. IL-8 production after 48 h preincubation related to different
cyclosporine concentrations.

LPS CsA (mol/l)

10-6 10-7 10-8 10-9

Mean 3114,17 1304,41 1337,16 2394,61 2759,78
SD± 263,47 154,09 147,08 899,51 651,35
p 0,0005 0,0005 0,2548 0,4316

Tab. 4. Ovplyvnenie tvorby IL-8 96-hodinovou predinkubáciou s rôz-
nymi koncentráciami cyklosporínu.
Tab. 4. IL-8 production after 96 h preincubation related to different
cyclosporine concentrations.

LPS CsA (mol/l)

10-6 10-7 10-8 10-9

Mean 5074,08 2111,64 2702,25 3936,85 4688,50
SD± 1237,27 959,20 932,88 184,58 292,68
p 0,0065 0,0129 0,0028 0,151

Obr. 5. Závislos� tvorby IL-8 od èasu predinkubácie s cyklosporínom.
Fig. 5. Relation between the IL-8 production and duration of cyclos-
porine preincubation.

Obr. 7. Závislos� tvorby IL-8 od èasu pôsobeia rôznych koncentrácií
cyklosporínu.
Fig. 7. Relation between the IL-8 production and duration of action of
different cyclosporine concentrations (M).

Obr. 6. Závislos� tvorby IL-8 od èasu predinkubácie s kyselinou reti-
novou.
Fig. 6. Relation between the IL-8 production and duration of retinoic
acid preincubation.
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Odli�né výsledky sme zistili v predinkubaènom pokuse s RA.
Tvorba IL-8 stimulovanými THP-1 bunkami bola v závislosti od
koncentrácie RA zvý�ená. V experimente, po 48 h predinkubácie,
v�etky pou�ité koncentrácie RA podporujú tvorbu IL-8 stimulo-
vanými THP-l bunkami �tatisticky signifikantne (tab. 5). V expe-
rimente, po 96 h predinkubácie boli výsledky podobné. Koncen-
trácia RA 10-10 mol/l zvy�ovala tvorbu IL-8 �tatisticky nevýznam-
ne (tab. 6). Obrázok 6 zobrazuje zvý�enú tvorbu IL-8 stimulova-
nými THP-1 bunkami v podmienkach 48-hodinovej a 96-hodinovej
predinkubácie s RA.

Krivka èasovej závislosti vplyvu CsA na tvorbu IL-8 bunkovou lí-
niou THP-1

V tomto pokuse sa vyhodnocoval èasový úèinok CsA na ihi-
bíciu tvorby IL-8 stimulovanými THP-1 bunkami. Najvy��ia inhi-
bícia tvorby IL-8 sa zaznamenala, keï sa CsA pridal v tom istom
èase ako stimulant (LPS), a bola najvy��ia pri najvy��ej koncen-
trácii CsA. Inhibícia tvorby IL-8 klesala s dobou pôsobenia CsA
na stimulované THP-1 bunky. Výsledky pokusu sú na obrázku 7.

Vyhodnotenie cytotoxickosti CsA
Cytotoxikos� CsA sme vyhodnocovali pod¾a údajov uvedených

vy��ie. Bunková �ivotaschopnos� THP-l bunkovej línie bola na
zaèiatku experimentu 96,2 %. Koncentrácia CsA 10-6 mol/l zní�ila
túto hodnotu na 94,1 %, 10-7 mol/l na 95,2 %, 10-8 mol/l na 95,9 %.
CsA nemá cytotoxický úèinok na bunkovú líniu THP-1.

Diskusia

Imunitný systém predstavuje sie�, v ktorej bunky vzájomne
komunikujú prostredníctvom rozpustných cytokínov s povrchový-
mi receptormi rôznych typov buniek. Pou�ili sme techniku, ktorá
umo�òuje dôkaz extracelulárnej prítomnosti uvo¾nených cytokí-
nov na bunkovej úrovni. Predpokladali sme, �e CsA a RA budú

ovplyvòova� produkciu IL-8 mononukleárnymi fagocytmi. Ako
model sme pou�ili bunkovú líniu THP-1 stimulovanú LPS.

Zistili sme, �e tvorbu IL-8 �tatisticky významne inhiboval cyk-
losporín v koncentráciách od 10-6 do 10-8 mol/l, a to vtedy, keï sa
CsA k bunkám pridal súèasne so stimulátorom produkcie IL-8
(LPS), ako aj po predinkubácii s CsA.

Nie je presne známe, èi CsA pôsobí imunosupresívne iba na
aktivitu T

H
-lymfocytov pri ich odpovedi na �pecifický antigén, ale-

bo èi pôsobí aj iným mechanizmom. Aktiváciu T
H
-lymfocytov an-

tigénmi CsA inhibuje v skorých fázach signálového prenosu, po
stimulácii antigénového receptora (TCR). CsA inhibuje tvorbu IL-2
a IFN-gama blokovaním transkripènej aktivity ich génov (Farley,
1990; Riesbeck a spol., 1994). V literatúre sa uvádza, �e CsA úèin-
kuje na nieko¾ko typov buniek. V mastocytoch blokuje degranu-
láciu a transkripènú aktiváciu niektorých cytokínov, ako je IL-3
a IL-5, a inhibuje syntézu leukotriénov (Schreiber a spol., 1992).
CsA tie� inhibuje antigénom indukovanú tvorbu cytokínov (TNF-
alfa) v makrofágoch (Andersson a spol., 1992). V na�om pokuse
sme poukázali na jednu z ïal�ích mo�ných príèin, ktorá mô�e
doplni� nie úplne známy mechanizmus imunosupresívneho úèin-
ku CsA. Je to inhibícia uvo¾òovania IL-8 monocytovou líniou.

Druhou sledovanou látkou bola all-trans retinová kyselina, ktorá
podporovala tvorbu IL-8 THP-1 bunkovou líniou stimulovanou
LPS. Tento úèinok sme zistili pri sledovaní závislosti tvorby IL-8
od koncentrácie RA. RA významne zvy�ovala tvorbu IL-8 u� pri
koncentrácii 10-7 mol/l. Predinkubácia s RA významne stimulo-
vala tvorbu IL-8 pri v�etkých testovaných koncentráciach (10-7�
10-9 mol/l). Úèinok retinoidov v biologickom systéme závisí nie-
len od ich koncentrácie, ale aj od typu a stavu aktivácie cie¾ových
buniek. Za urèitých situácií retinoidy mô�u stimulova� zápal (Mehta
a spol., 1993). Na�e výsledky tento názor podporujú, lebo IL-8
ako aktivaèný a chemotaktický faktor pre neutrofily je aj základ-
ným mediátorom zápalu. Zitnik a spol. (1994) udávajú, �e úèinok
retinoidov je �pecifický, inhibujú tvorbu IL-6 p¾úcnymi fibroblas-
tmi indukovanú IL-1 a neinhibujú tvorbu IL-6 epitelovou bunko-
vou líniou HeLa indukovanú IL-1, alebo èerstvo izolovanými ¾ud-
skými periférnymi monocytmi. Rôzny úèinok retinoidov opisujú
aj Mehta a spol. (1993) a uvádzajú, �e retinoidy indukujú tvorbu
transformujúceho rastového faktora beta (TNF-beta) v niektorých
bunkách a potláèajú ho v iných.

Monocytovo-makrofágová bunková línia je dôle�itým zdro-
jom cytokínov. Tieto bunky sú heterogénne v svojej úèinnosti a lí-
�ia sa v schopnosti tvori� cytokíny. V na�om experimente sme
pou�ili ¾udskú myelomonocytovú bunkovú líniu THP-1, ktorej
bunky sú schopné tvori� IL-8 po stimulovaní s LPS. RA v pod-
mienkach ná�ho pokusu stimulovala, kým CsA naopak inhiboval
tvorbu IL-8 touto bunkovou líniou.
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Testicular Injury in Breech Delivery: Possible Implications
Chandra M. Tiwary
Testikulárne poranenia pri pôrode koncom panvovým
Urology, 34, 1989, è. 4

Spontánny pôrod koncom panvovým je spojený s väè�ím rizi-
kom traumatických príhod plodu: poranenia mozgu, chrbtice, mie-
chy, dlhých kostí, klavikuly, bedrových kåbov, svalstva, genitálií,
perinea a gluteálnej oblasti. Tieto poranenia sa zistili pri pitve novo-
rodencov. Poranenia genitálií v zmysle modrín, edémov, trhlín ko�e
skróta a penisu sa najèastej�ie vyskytujú u primipar s hmotnos�ou
plodu nad 2500 g a obvodom hlavièky viac ako 33 cm. U multipar
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sa �tatisticky významné rozdiely nepotvrdili. Následkom takýchto
poranení genitálií mô�e by� redukcia testes na fibrózny pruh (ná-
sledná anorchia, syndróm miznúcich testes). Náhrada nekrotického
svalstva genitálií za tuhé denzné a afunkèné fibrotické tkanivo. Pô-
rodné traumy mu�ských genitálií poèas spontánneho pôrodu kon-
com panvovým mô�u v koneènom �tádiu vyústi� do anorchie, kryp-
torchizmu a sterility. Príèinou sú najèastej�ie hemoragické infarkty
ako následok vaskulárnej ischémie. V USA je 10�15 % dvojíc
neplodných � z toho a� v 40 % je na príèine mu�ská neplodnos�
spôsobená následkami pôrodnej traumy.
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