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INTERLEUKIN 15  WHAT DO WE KNOW?
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Zak³ad Biochemii Ogólnej i ¯ywnoci, Wydzia³ Nauki o Zdrowiu,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Streszczenie: Interleukina 15 (IL-15) jest cytokin¹ o plejotropowym dzia³aniu, wykazuj¹c¹ szerokie spektrum aktywnoci. Znacz¹ca rola IL-15 w patogenezie procesów zapalnych, autoimmunologicznych, zakanych i nowotworowych sugeruje mo¿liwoæ interwencji terapeutycznej
polegaj¹cej na blokowaniu aktywnoci biologicznej tej cytokiny. Dotychczas stosowane metody blokowania IL-15 opieraj¹ siê na uzyskiwaniu przeciwcia³ blokuj¹cych jej aktywnoæ,
skierowanych przeciwko IL-15 lub jej receptorowi, oraz na modyfikacjach prowadz¹cych do
uzyskania rozpuszczalnego receptora lub zmutowanej cz¹steczki IL-15, wykazuj¹cych w³aciwoci kompetycyjnego antagonisty. Stosuje siê równie¿ inne zwi¹zki nie oddzia³ywuj¹ce bezporednio z elementami kompleksu IL-15 i jej receptora. ¯adna z tych strategii nie zosta³a jednak
wprowadzona do szerokiego stosowania klinicznego. Nowe perspektywy dla badañ, których
celem jest stworzenie metody skutecznej i wybiórczej inhibicji IL-15, stworzy³o wyznaczenie
dok³adnej struktury kompleksu IL-15 i jej receptora i poznanie najwa¿niejszych elementów
budowy tych bia³ek, bior¹cych udzia³ w ich wzajemnym oddzia³ywaniu. W artykule omówiono budowê IL-15 i jej receptora oraz sposób ich wzajemnego wi¹zania, a tak¿e przedstawiono
przegl¹d najwa¿niejszych badañ dotycz¹cych inhibicji IL-15.
S³owa kluczowe: cytokina; interleukina 15; podjednostka a receptora interleukiny 15; antagonista; przeciwcia³o.
Summary: Interleukin 15 (IL-15) is a pleiotropic cytokine with a wide spectrum of activity. The significant role of IL-15 in the pathogenesis of inflammatory and autoimmune processes, infectious diseases and
cancer suggests a possibility of a therapeutic intervention by blocking the biological activity of this
cytokine. The methods of blocking IL-15, which have been already developed, are based either on the
administration of anti-IL-15 and anti-IL-15 receptor antibodies or on the modifications leading to a
soluble receptor molecule or a mutated IL-15, exhibiting properties of competitive antagonists. There are
also other compounds used, which do not interact directly with elements of the complex of IL-15 and its
receptor. Nevertheless, none of these strategies have been introduced into a wide clinical use. New

*Praca powsta³a podczas realizacji projektu pt. Identyfikacja zwi¹zku chemicznego hamuj¹cego biologiczne efekty interleukiny 15 (IL-15) poprzez selektywne blokowanie receptora
IL-15Ra finansowanego przez Naukow¹ Fundacjê Polpharmy.
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perspectives for the research on the selective and efficient inhibition of IL-15 has been created by a recent
definition of IL-15 and its receptor complex structure. The article discusses the structure of IL-15 and its
receptor, their interactions and reviews the major advances in the research on the inhibition of IL-15.
Keywords: cytokine; interleukin 15; interleukin 15 receptor a subunit; antagonist; antibody.
Wykaz skrótów: IC50 (ang. half maximal inhibitory concentration)  stê¿enie zwi¹zku powoduj¹ce 50%
inhibicji danego parametru; Ig  immunoglobulina (przeciwcia³o); IL  interleukina; IL-15R  receptor
interleukiny 15; IL-15Ra  podjednostka a receptora IL-15R; IL-2/IL-15Rb (IL 2Rb; b; CD122; p75) 
podjednostka b receptorów interleukiny 15 i interleukiny 2; gc (g; CD132; p64) (ang. common g chain)
 powszechna podjednostka g, bêd¹ca elementem wielu receptorów; komórki NK (ang. natural killers)
 grupa komórek uk³adu odpornociowego; LSP-IL-15 (ang. long signal peptide IL-15)  forma IL-15 o
d³ugim peptydzie liderowym; NMR (ang. nuclear magnetic resonance)  magnetyczny rezonans j¹drowy; PBMCs (ang. peripheral blood mononuclear cells)  jednoj¹drzaste komórki krwi obwodowej;
Region PT  region bogaty w reszty proliny i treoniny; RZS (ang. rheumatoid arthritis, RA)  reumatoidalne zapalenie stawów; sIL-15Ra  rozpuszczalna podjednostka a receptora IL-15R; SSP IL-15 (ang.
short signal peptide IL-15)  forma IL-15 o krótkim peptydzie liderowym; TF-1  linia komórek bia³aczki
promielocytowej; TNF-a (ang. tumor necrosis factor a)  czynnik martwicy nowotworów a.

WSTÊP
W 1994 r. odkryto now¹ cytokinê naladuj¹c¹ funkcjami interleukinê 2 (IL-2).
Wykazano, ¿e oddzia³uje ona z podjednostkami b (IL-2Rb, CD122, p75) i g (gc,
CD132, p64) receptora dla IL-2 (IL-2R) oraz z prywatn¹ podjednostk¹ a (IL-15Ra)
[30]. By³a to interleukina 15. W odró¿nieniu od IL-2, która jest produkowana
praktycznie wy³¹cznie przez limfocyty T, now¹ cytokinê charakteryzowa³ szeroki
zakres wystêpowania. Transkrypt IL-15 powstaje w wielu tkankach, miêdzy innymi
w miêniach szkieletowych, ³o¿ysku, nerkach, p³ucach, sercu i w¹trobie. G³ównym
ród³em IL-15 s¹ monocyty i fibroblasty [13, 30].
IL-15 pe³ni wiele istotnych funkcji zarówno w warunkach fizjologicznych, jak
i patologicznych [2, 67, 70]. Wbrew pocz¹tkowym doniesieniom rola IL-15
znacznie ró¿ni siê od funkcji IL-2. Wiêcej informacji na temat funkcji IL-15
czytelnik znajdzie w innych pracach przegl¹dowych [13, 54].
Zaburzenie mechanizmów reguluj¹cych ekspresjê IL-15, prowadz¹ce do jej
nadprodukcji, bezporednio przyczynia siê do rozwoju wielu schorzeñ. Zwiêkszony
poziom IL-15 w surowicy krwi obserwuje siê w chorobach autoimmunologicznych,
takich jak: sarkoidoza, ³uszczyca, toczeñ rumieniowaty uk³adowy, nieswoiste zapalenie
jelit, astma oskrzelowa, stwardnienie rozsiane czy reumatoidalne zapalenie stawów
(RZS) [13, 18, 22, 28, 33]. Zauwa¿ono równie¿ zwi¹zek pomiêdzy podwy¿szonym
stê¿eniem IL-15 a czêstoci¹ odrzucania przeszczepów [13]. Te i inne stany
chorobowe zwi¹zane z zaburzeniami ekspresji IL-15 opisano szerzej w pracach
przegl¹dowych [3, 13, 14].
Eksperymentalne leczenie chorób zwi¹zanych z nadmiern¹ ekspresj¹ IL-15 uzyskuje
siê miêdzy innymi stosuj¹c jej inhibitory. Wiêkszoæ z nich to zwi¹zki wielkocz¹steczkowe,
aczkolwiek istniej¹ równie¿ prostsze substancje organiczne hamuj¹ce aktywnoæ IL-15 [53,
63]. Badania w zakresie inhibicji IL-15 do niedawna prowadzone by³y przy wykorzystaniu
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cz¹stkowych informacji na temat budowy IL-15, uzyskanych przede wszystkim w wyniku
mutagenezy. W 2007 roku wyznaczono strukturê krystaliczn¹ kompleksu IL-15·IL-15R [17,
45, 68]. Dwa lata póniej okrelono najistotniejsze termodynamicznie fragmenty bior¹ce udzia³
w wi¹zaniu IL-15 z podjednostk¹ a jej receptora [51]. Informacje te stwarzaj¹ nowe
perspektywy badañ w zakresie terapii chorób zwi¹zanych z zaburzeniami ekspresji IL-15.
W niniejszej pracy opisano budowê IL-15 i jej receptora oraz scharakteryzowano ich
wzajemne oddzia³ywania wystêpuj¹ce w kompleksie IL-15·IL-15R. Omówiono tak¿e
najwa¿niejsze dotychczasowe osi¹gniêcia w poszukiwaniu skutecznych inhibitorów IL-15.

BUDOWA I W£ACIWOCI IL-15
IL-15 jest glikoprotein¹ o masie cz¹steczkowej 1415 kDa [30]. Ludzki gen IL15 znajduje siê na chromosomie 4q31 i sk³ada siê z dziewiêciu egzonów oraz omiu
intronów [4, 13]. Ekspresja IL-15 jest kontrolowana na wielu etapach: transkrypcji,
translacji, transportu wewn¹trzkomórkowego i translokacji. Chocia¿ mRNA koduj¹ce
IL-15 wystêpuje powszechnie, do translacji i wydzielania bia³ka w wielu komórkach
dochodzi dopiero po ich aktywacji zachodz¹cej m.in. pod wp³ywem cytokin
prozapalnych [13, 42, 47].
IL-15 wystêpuje w dwóch formach splicingowych: SSP-IL-15 (ang. short signal
peptide) oraz LSP-IL-15 (ang. long signal peptide), ró¿ni¹cych siê d³ugoci¹
peptydu liderowego. Peptyd liderowy (peptyd sygna³owy) jest to krótka sekwencja
aminokwasów, znajduj¹ca siê zazwyczaj na N-koñcu niektórych bia³ek, kieruj¹ca
bia³ko do konkretnego przedzia³u komórki. Peptyd liderowy krótszej formy IL-15
sk³ada siê z 21 aminokwasów, natomiast formy d³u¿szej z 48 aminokwasów [30].
W niektórych typach komórek ekspresji ulega tylko jedna z tych form, w innych
obecne s¹ oba bia³ka [8]. Obie formy IL-15 charakteryzuj¹ siê ró¿n¹ dystrybucj¹
wewn¹trzkomórkow¹, a tak¿e w ró¿ny sposób ulegaj¹ sekrecji. Pocz¹tkowo wyniki
badañ sugerowa³y, ¿e SSP-IL-15, czyli cz¹steczka z krótszym peptydem liderowym
jest magazynowana w cytoplazmie, podczas gdy LSP-IL-15 preferencyjnie jest
wydzielana na zewn¹trz komórki [13]. Niedawno dowiedziono jednak, ¿e po
utworzeniu kompleksu z podjednostk¹ IL-15Ra obie formy splicingowe mog¹ byæ
wydzielane na zewn¹trz komórki, a przy nieobecnoci tej podjednostki receptora lokuj¹
siê wewn¹trzkomórkowo, rozproszone w cytoplazmie [7, 8]. Ponadto wykazano, ¿e
SSP-IL-15 lokalizuje siê w j¹drze, gdzie wraz z podjednostk¹ receptora IL-15Ra
reguluje transkrypcjê genu IL-15 [8, 42]. Co ciekawe, mimo identycznej sekwencji
aminokwasowej dojrza³ej IL-15, obie formy wykazuj¹ czêciowo odmienne
w³aciwoci. Przyczyn¹ tego zjawiska s¹ prawdopodobnie ró¿nice w modyfikacji
posttranslacyjnej obu bia³ek zdeterminowane przez peptyd liderowy [8].
Dojrza³a IL-15 zbudowana jest ze 114-aminokwasowego ³añcucha [30]. Nale¿y
ona do rodziny cytokin zbudowanych z czterech a-helis (A, B, C i D), obejmuj¹cej
równie¿ inne bia³ka: IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7 i IL-9 [4, 30]. IL-15 wykazuje
du¿e podobieñstwo w strukturze drugo- i trzeciorzêdowej do IL-2, mimo ¿e ich
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sekwencje aminokwasowe znacznie siê ró¿ni¹ [17, 48]. Najwiêksz¹ analogiê do
IL-2 przejawia w budowie helis A, C i D, które bior¹ udzia³ w oddzia³ywaniu
ze wspólnymi podjednostkami receptora IL-2/IL-15Rb i gc [17, 56, 65]. IL-15
ma dwa mostki dwusiarczkowe w pozycjach Cys35-Cys85 i Cys42-Cys88, które
stabilizuj¹ miejsce wi¹zania z podjednostk¹ receptora IL-15Ra [17, 30, 45].

BUDOWA I W£ACIWOCI RECEPTORA IL-15R
Receptor dla IL-15 (IL-15R) wystêpuje w ró¿nych typach komórek, jednak znaczne
nasilenie jego ekspresji nastêpuje dopiero po ich aktywacji [19, 30, 34]. Sk³ada siê on
z trzech podjednostek: specyficznej dla IL-15 podjednostki a (IL-15Ra); podjednostki
b, któr¹ wspó³dzieli z IL-2 (IL-15/IL-2Rb) oraz podjednostki gc, bior¹cej udzia³ w
wi¹zaniu wiêkszej grupy cytokin, m.in. IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 i IL-21 [13]. Receptor
ten nie zawsze wystêpuje w postaci heterotrimeru. Na niektórych typach komórek
obecne s¹ tylko jedna lub dwie podjednostki [1]. IL-15 mo¿e byæ wi¹zana przez
heterodimer bg ze rednim powinowactwem (Kd = 0,27·10 913,5·109 M [30, 40]).
Obecnoæ ³añcucha IL-15Ra wielokrotnie zwiêksza powinowactwo tej cytokiny do
receptora (Kd = 10115·1010 M [1]). IL-15 zwi¹zana z podjednostk¹ IL-15Ra mo¿e
tworzyæ kompleks czwartorzêdowy z heterodimerem bg obecnym na tej samej
(kompleks cis), b¹d innej komórce (kompleks trans) [46, 52] (ryc. 3). IL-15 mo¿e
równie¿ wi¹zaæ siê z heterodimerem IL-15Ra·IL-15/IL-2Rb, jednak badania
sugeruj¹, ¿e nie prowadzi to do wyzwolenia sygna³u [13]. Aktywacja cie¿ki
sygna³owej nastêpuje natomiast po zwi¹zaniu IL-15 samej b¹d zwi¹zanej z IL-15Ra
z kompleksem IL 2/IL-15Rb·gc [9].

Podjednostka IL-15Ra
Podjednostka IL-15Ra jest bia³kiem o masie 5860 kDa wystêpuj¹cym w formach
o ró¿nym stopniu N- i O-glikozylacji [7, 20, 29]. U ludzi gen IL15Ra koduj¹cy to
bia³ko zlokalizowany jest na chromosomie 10 na pr¹¿kach p14-p15 [1]. Aktualnie
znanych jest osiem form splicingowych tej podjednostki [20, 52]. Ludzka IL-15Ra
zbudowana jest z 263 aminokwasów [29]. Istniej¹ doniesienia literaturowe sugeruj¹ce,
¿e choæ ma ona stosunkowo krótk¹, 41-aminokwasow¹, domenê cytoplazmatyczn¹
[1, 29], to mo¿e wyzwalaæ niektóre sygna³y wewn¹trzkomórkowe [47].
Strukturê mysiej i ludzkiej podjednostki IL-15Ra okrelono na podstawie badañ
metod¹ magnetycznego rezonansu j¹drowego (NMR) [35] oraz pomiarów krystalograficznych [17, 45]. Ró¿nice w jej strukturze u cz³owieka i myszy s¹ niewielkie
[17, 45]. Poni¿ej omówiono budowê ludzkiej formy tego bia³ka. Podjednostka IL15Ra ma we fragmencie pozakomórkowym jedn¹, niezbêdn¹ do wi¹zania IL-15,
tzw. domenê 'sushi', charakterystyczn¹ dla wielu oddzia³ywañ bia³ko-bia³ko [17, 66].
Domena ta sk³ada siê z 66 aminokwasów i zawiera dwa mostki dwusiarczkowe w
pozycjach Cys4-Cys46 i Cys30-Cys64, konieczne do utworzenia struktury
trzeciorzêdowej bia³ka [51, 66]. Zbudowana jest ona z szeciu nici b (B, C, C', D,
E, E'), z których fragmenty C, D i E tworz¹ charakterystyczn¹ dla domeny sushi
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RYCINA 1. Budowa IL-15Ra. Ludzkie bia³ko IL-15Ra zbudowane jest z 32-aminokwasowego fragmentu
sygna³owego, 173-aminokwasowej domeny zewn¹trzkomórkowej (domena sushi, linker, region PT),
fragmentu transb³onowego o d³ugoci 21 aminokwasów i 37-aminokwasowej domeny cytoplazmatycznej
[13, 52]
FIGURE 1. Schematic structure of IL-15Ra. Human IL-15Ra consists of a 32-amino acid signal peptide,
173-amino acid extracellular domain (sushi domain, linker, PT region), 21-amino acid transmembrane
domain and 37-amino acid cytoplasmic domain [13, 52]

formê b-kartki [17, 35, 45]. Ponadto, podjednostka IL-15Ra w czêci usy-tuowanej
bli¿ej b³ony komórkowej zawiera bogaty w reszty treoniny i proliny region PT oraz
³¹cz¹cy go z domen¹ sushi linker [17, 29]. Schematyczn¹ budowê podjednostki a
przedstawiono na rycinie 1. Oprócz opisanej wy¿ej formy IL-15Ra, w kr¹¿eniu
wystêpuje równie¿ niezwi¹zana z b³on¹ komórkow¹ krótsza forma tej podjednostki
receptora, sIL-15Ra, o wielkoci oko³o 42 kDa. Powstaje ona po trawieniu IL-15Ra
przez metaloproteinazy [12, 39]. Mo¿e ona funkcjonowaæ jako naturalny inhibitor
kompetycyjny dla IL-15Ra, zmniejszaj¹cy iloæ IL-15 zwi¹zanej z receptorem
b³onowym [39].

Podjednostki IL-2/IL-15Rb i gc
Ludzka podjednostka IL-2Rb jest bia³kiem o masie 70 kDa i d³ugoci 525 aminokwasów. Zawiera 214-aminokwasowy fragment pozakomórkowy, 25-aminokwasowy hydrofobowy fragment transb³onowy i 286-aminokwasow¹ domenê
cytoplazmatyczn¹, a ca³oæ poprzedzona jest po stronie N-koñca 26-aminokwasowym
fragmentem sygna³owym [31].
Ludzka podjednostka gc ma masê 64 kDa i sk³ada siê z 369 aminokwasów. Zbudowana
jest z 22-aminokwasowego fragmentu sygna³owego, 233-aminokwasowego fragmentu
pozakomórkowego, 28-aminokwasowego ³añcucha transb³onowego i domeny
cytoplazmatycznej o d³ugoci 86 aminokwasów [59]. Wiêcej informacji na temat budowy
i w³aciwoci tych podjednostek zawarto w pracach przegl¹dowych [37, 58].

WI¥ZANIE IL-15 Z RECEPTOREM IL-15R
Wi¹zanie IL-15 z IL-15Ra
IL-15 jest wi¹zana przez podjednostkê IL-15Ra z wysokim powinowactwem
(Kd = 1·1011100·1011 M [1, 9, 29, 40]). Ostatnie badania dowodz¹, ¿e wi¹zanie
to mo¿e nastêpowaæ ju¿ wewn¹trzkomórkowo, zanim obydwa bia³ka zostan¹
przetransportowane na powierzchniê b³ony [7, 52]. Po powstaniu kompleksu,
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podjednostka IL-15Ra ulega pe³nej O-glikozylacji i przemieszcza siê na powierzchniê
b³ony [7]. Wtedy mo¿e dojæ do uwolnienia aktywnego biologicznie heterodimeru
IL-15·sIL-15Ra. IL-15 zwi¹zana z sIL-15Ra wykazuje znacznie wiêksz¹ stabilnoæ
ni¿ wolna IL-15, m.in. dziêki unikaniu degradacji przez proteasomy prowadz¹cemu
do wyd³u¿enia okresu pó³trwania [8]. Dziêki temu cytokina ta mo¿e ulegaæ obszernej
dystrybucji i wykazywaæ aktywnoæ biologiczn¹ w miejscach znacznie oddalonych
od miejsca ekspresji [7, 8, 21, 41].
Jak wspomniano wczeniej, na zewn¹trz komórki mo¿e byæ wydzielana zarówno
IL-15 z krótkim (SSP-IL-15), jak i d³ugim (LSP-IL-15) peptydem liderowym i nastêpuje
to zazwyczaj po zwi¹zaniu z podjednostk¹ IL-15Ra [8]. Po opuszczeniu komórki oba
kompleksy nie wykazuj¹ ró¿nic w aktywnoci, która zale¿y jedynie od ich stê¿enia we
krwi. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e peptyd liderowy determinuje stabilnoæ
i sekrecjê obu form. Kompleks SSP-IL-15·IL-15Ra jest wydzielany w znacznie
mniejszej iloci ni¿ LSP-IL-15·IL-15Ra [8]. Ponadto, SSP-IL-15 ulegaj¹c w tej
samej komórce koekspresji z LSP-IL-15, zachowuje siê jak inhibitor kompetycyjny
konkuruj¹c o wi¹zanie z podjednostk¹ IL-15Ra, a w kompleksie z ni¹ wykazuj¹c
mniejsz¹ stabilnoæ ni¿ LSP-IL-15. W rezultacie, iloæ aktywnej IL-15 we krwi jest
mniejsza ni¿ w przypadku, gdy ekspresji ulega jedynie LSP-IL-15. Wydaje siê
prawdopodobne, ¿e w komórkach, w których obecne s¹ obie formy, SSP-IL-15
mo¿e pe³niæ funkcjê regulatora aktywnoci IL-15 [8].
Model kompleksu IL-15·IL-15Ra opracowano korzystaj¹c z pomiarów NMR
[35] oraz badañ krystalograficznych [17, 45], wspieraj¹c siê modelem kompleksu
IL-2·IL-2Ra. Wi¹zania IL-15 z IL-15Ra tworz¹ w¹skie, s¹siaduj¹ce ze sob¹, dobrze
dopasowane powierzchnie o wielkoci oko³o 10 x 25 A [17]. Podczas wi¹zania pêtla
C'D receptora wpasowuje siê we wklês³oæ utworzon¹ przez pêtle AB i CD oraz helisê
B IL-15 (ryc. 2A) [17]. W miejscu wi¹¿¹cym receptora wystêpuj¹ w wiêkszoci
zasadowe reszty aminokwasów, podczas gdy ligand w miejscu wi¹zania ma charakter
kwany. Taki uk³ad zapewnia silne oddzia³ywania elektrostatyczne na du¿ej powierzchni
[17, 45]. W przeciwieñstwie do wiêkszoci kompleksów typu cytokina-receptor, w miejscu
wi¹zania IL-15 z IL-15Ra znajduje siê niewiele hydrofobowych reszt aminokwasowych
[35]. Co wiêcej zast¹pienie ich w obrêbie IL-15 silnie hydrofilowymi, kwanymi resztami
asparaginowymi, znacznie zwiêksza powinowactwo tej cytokiny do receptora [35].
Parametry termodynamiczne oddzia³ywañ pomiêdzy IL-15 i IL-15Ra scharakteryzowano dopiero w 2009 roku [51]. W miejscu wi¹zania tych dwóch cz¹steczek
mo¿na wyró¿niæ trzy regiony najsilniej wp³ywaj¹ce na energiê oddzia³ywañ pomiêdzy nimi.
W regionie pierwszym, po³o¿onym po rodku powierzchni wi¹zania, wyró¿-niono
aminokwasy o krytycznym znaczeniu dla tworzenia kompleksu. S¹ to IL-Tyr26, IL-Glu46
i R-Arg35 (gdzie: IL i R oznaczaj¹ odpowiednio aminokwasy w obrêbie IL-15 i
podjednostki IL-15Ra) (ryc. 2B). IL-Glu46 tworzy mostek solny z R-Arg35, natomiast
IL-Tyr26, po³o¿ona w pobli¿u tego mostka, tworzy wi¹zanie wodorowe z karboksylowym
atomem tlenu R-Arg35. W drugim regionie du¿y wp³yw na energiê wi¹zania ma mostek
solny pomiêdzy IL-Glu53 a R-Arg26. Trzeci rejon po³o¿ony jest w regionie PT, tu¿ obok
domeny sushi. Bardzo dobre dopasowanie struktur IL-15 oraz IL-15Ra w tym miejscu
znacz¹co zwiêksza wzajemne powinowactwo tych cz¹steczek [51].
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Sumarycznie, w wi¹zaniu IL-15 z
IL-15Ra bierze udzia³ 31 reszt aminokwasowych, które tworz¹ siedemnacie
oddzia³ywañ van der Waalsa, osiem
wi¹zañ wodorowych i dwa mostki solne
[17]. Istotnym elementem stabilizuj¹cym
strukturê kompleksu s¹ dwie cz¹steczki
wody tworz¹ce sieæ wi¹zañ wodorowych
³¹cz¹cych reszty IL-Glu53 oraz R-Arg35
[51]. Stabilizuj¹ one mostki sol-ne pomiêdzy
resztami aminokwasów liganda i receptora
w regionie 1 i 2 [17, 51]. Wysokie powinowactwo IL-15 do IL-15Ra jest
zwi¹zane z niezmiernie nisk¹ wartoci¹
sta³ej dysocjacji kompleksu IL-15·IL-15Ra
[51].

Wi¹zanie IL-15 z IL-2/IL-15Rb i gC
Oprócz specyficznego wi¹zania z IL-15Ra,
IL-15 mo¿e równie¿ przy³¹czyæ siê do
heterodimeru zbudowanego z podjednostek
IL-2Rb i gC. Jest to tak zwany receptor IL-15R
o rednim powinowactwie (Kd = 0,27·109
13,5·109 M [30, 40]).
Bardzo ciekawy wydaje siê fakt, ¿e
IL-15 mo¿e byæ prezentowana przez
podjednostkê a swojego receptora
komórkom, na których obecne s¹ jedynie podjednostki IL-2/IL-15Rb i gC [13,
17]. W ten sposób IL-15 jest ujawniana
limfocytom T i B przez komórki
prezentuj¹ce antygen [17]. Z dotychczas
przeprowadzonych badañ wynika, ¿e taki
sposób wi¹zania IL-15 (kompleks trans)
ma du¿e znaczenie biologiczne.
Niektórzy autorzy postuluj¹ nawet, ¿e
wystêpuje ono czêciej ni¿ wi¹zanie
IL-15 przez pojedyncze komórki
(kompleks cis) [52]. Ponadto, IL-15
w kompleksie z podjednostk¹ IL-15Ra
znacznie efektywniej przekazuje sygna³
podjednostkom IL-2/IL-15Rb i gC, ni¿
w formie niezwi¹zanej. Mo¿e to

RYCINA 2. Wi¹zanie IL-15 z IL-15Ra. (A) Kolorem
czerwonym zaznaczono a-helisy, kolorem zielonym
b-struktury. (B) Wyró¿nienie najwa¿niejszych
aminokwasów bior¹cych udzia³ w wi¹zaniu IL-15 z
IL-15Ra. Dok³adny opis w tekcie. Rysunek
sporz¹dzono za pomoc¹ programu PDB
ProteinWorkshop 3.9 korzystaj¹c ze struktury
kompleksu 2Z3Q [17] uzyskanego z bazy struktur
krystalograficznych (www.rcsb.org)
FIGURE 2. IL-15 and IL-15Ra complex. (A) a-helixes are shown in red, b-structures in green. (B) The
amino acids of critical importance for IL-15 and IL15Ra binding. The precise description is given in the
text. The figure was prepared using the PDB Protein
Workshop 3.9 program using the model of the complex 2ZQ3 [17] from the Protein Data Bank website
(www.rcsb.org)

442

B. J. ¯Y¯YÑSKA-GRANICA

sugerowaæ, ¿e po zwi¹zaniu z IL-15Ra konformacja cytokiny ulega niewielkim
zmianom u³atwiaj¹cym jej wi¹zanie z pozosta³ymi podjednostkami receptora.
Opisywane przez badaczy ró¿ne sposoby wi¹zania IL-15 z komórkami (kompleks
cis lub trans) przyczyni³y siê do podjêcia rozwa¿añ nad sposobem jej oddzia³ywania
z podjednostk¹ IL-15Ra, umo¿liwiaj¹cym ró¿norodne u³o¿enie przestrzenne wszystkich
podjednostek receptora. Olsen i wsp. zaproponowali, ¿e jest to mo¿liwe dziêki budowie
IL-15Ra po stronie C-koñca. Obecny tam 32-aminokwasowy linker oraz 74aminokwasowy region PT wykazuj¹ du¿¹ giêtkoæ, co umo¿liwia ró¿ny sposób u³o¿enia
czêci wi¹¿¹cej IL-15Ra. Dziêki temu, bez wzglêdu na to, czy wszystkie trzy
podjednostki bêd¹ obecne na jednej komórce, czy nie, wi¹zania w czwartorzêdowym
kompleksie IL-15·IL-15Ra·IL-2Rb·gC bêd¹ mia³y taki sam uk³ad [45] (ryc. 3).

ZWI¥ZKI HAMUJ¥CE AKTYWNOÆ IL-15
W wiêkszoci badañ prowadzonych na eksperymentalnych modelach chorób
zwi¹zanych z nadmiern¹ ekspresj¹ IL-15, hamowanie aktywnoci biologicznej
IL-15 osi¹gane jest poprzez stosowanie zwi¹zków oddzia³uj¹cych bezporednio z t¹
cytokin¹ b¹d jej receptorem. Do blokowania IL-15 wykorzystuje siê przeciwcia³a
RYCINA 3. Schemat wi¹zania IL-15 z podjednostkami receptora IL-15Ra, IL-2/IL-15Rb i gc
wystêpuj¹cymi na tej samej komórce (cis) b¹d na
ró¿nych komórkach (trans). Rycina przedstawia
identyczny sposób wi¹zania IL-15 przez wszystkie
trzy podjednostki. Jest to mo¿liwe dziêki znacznej
d³ugoci oraz du¿ej giêtkoci C-koñcowego
³añcucha pojednostki IL-15Ra (linia przerywana)
[45]
FIGURE 3. Schematic presentation of IL-15
binding with its receptor subunits IL-15Ra,
IL-2/IL-15Rb and g c expressed on the surface
of the same (cis) or different (trans) cell. Due
to the length and high flexibility of the C-terminal chain of the IL-15Ra subunit (dashed
line)the mechanism of the binding may be identical in both configurations [45]

monoklonalne rozpoznaj¹ce IL-15 lub rozpuszczalne formy rekombinowanej podjednostki IL-15Ra. Z kolei, do blokowania receptora stosuje siê przeciwcia³a
skierowane przeciwko podjednostkom receptora IL-15R lub zmodyfikowane formy
IL-15. Stosowane dotychczas metody inhibicji IL-15 wykorzystuj¹ce oddzia³ywanie
z ni¹ b¹d jej receptorem zestawiono w tabeli 1. Ponadto znane s¹ tak¿e inne
sposoby hamowania aktywnoci IL-15 niezwi¹zane bezporednio z oddzia³ywaniem
z elementami jej kompleksu z receptorem. Poni¿ej opisano najwa¿niejsze stosowane
dotychczas strategie blokowania aktywnoci biologicznej IL-15.
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ZWI¥ZKI WI¥¯¥CE SIÊ Z IL-15
Przeciwcia³a skierowane przeciwko IL-15
Bernard i wsp. wyodrêbnili kilka przeciwcia³ monoklonalnych skierowanych
przeciwko IL-15 [9]. Jedno z nich, B-E29, wykaza³o hamowanie wi¹zania IL-15
do komórek bia³aczki promielocytowej linii TF-1 (IC50 = 172 pM). Wi¹¿e siê ono z
TABELA 1. Zwi¹zki hamuj¹ce aktywnoæ IL- 15 przez oddzia³ywanie z ni¹ b¹d jej receptorem
TABLE 1. Inhibitors of IL- 15 interrupting the IL- 15 and IL- 15R interactions
Rodzaj

N azwa

Cel

W³aciwoci, uwagi

Literatura

Przeciwcia³a
monoklonalne
przeciwko
IL- 15

Anti- IL- 15 B- E29

IL- 15

Wi¹zanie z sekwencj¹ 6 1 DTVENLIILANN7 2 na helisie
C IL- 15; hamowanie wi¹zania z IL- 15Ra

[9]

Anti- IL- 15 MAB247 IL- 15

Wi¹zanie z sekwencj¹ 1 0 2 SFVHIVQ MFIN 11 2
na helisie D IL- 15; hamowanie wi¹zania z
IL 2/IL- 15b i/lub gc

[9]

DISC0280

IL- 15

Ludzkie przeciwcia³o monoklonalne IgG1 przeciwko
IL- 15

[26]

HuMax- IL15
(146B7, AMG714)

IL- 15

Ludzkie przeciwcia³o monoklonalne IgG1 przeciwko
IL- 15; I/II faza badañ klinicznych

[5, 62]

HuMikb1

IL- 2Rb

Humanizowane przeciwcia³o przeciwko IL- 2R b

[49, 60]

BF- IgG

IL- 2Ra b

Dwufunkcyjne przeciwcia³o przeciw podjednostkom
a i b receptora dla IL- 2,
o aktywnoci równie¿ wobec IL- 15R

[49]

Przeciwcia³a
monoklonalne
przeciwko
IL- 15R

M161

IL- 15Ra

Humanizowane przeciwcia³o przeciwko IL- 15 Ra

[9]

Mutanty IL - 15 E64K

IL- 15Ra

Mutacja: Glu64 zast¹piony Lys; wi¹zanie IL- 15Ra,
hamowanie dalszego wi¹zania z IL- 2/IL- 15Rb i gc

[9]

I 68D

IL- 15Ra

Mutacja: Ile68 zast¹piona Asp; wi¹zanie z IL- 15R a, [9]
hamowanie dalszego wi¹zania z IL- 2/IL- 15R b i gc

N 65K

IL- 15Ra

Mutacja: Asn65 zast¹piona Lys; wi¹zanie z
[9]
IL- 15Ra, przy jednoczesnym hamowaniu aktywnoci
biologicznej kompleksu IL- 15·IL- 15R a

mutant IL- 15
/Fcg2a (CRB- 15)

IL- 15Ra

Bia³ko fuzyjne mutant IL- 15 /Fc g2a;
mutacje w IL- 15: Glu101 i Glu108 zast¹pione Asp

IL15- PED293 (IT1)

K omórki Bia³ko fuzyjne z³o¿one z IL- 15 i endotoksyny
z IL- 15R Pseudom onas aeruginosa

[43]

IL15M- PED293
(IT2)

K omórki Bia³ko fuzyjne z³o¿one z antagonisty IL- 15 i
z IL- 15R endotoksyny Pseudom onas aeruginosa

[44]

sIL- 15Ra

IL- 15

Pozakomórkowy fragment IL- 15R a (193 aa,
26 kDa)

[50,
55]

T1

IL- 15

Pozakomórkowy fragment IL- 15Ra (182 aa)

[66]

T2

IL- 15

Domena sushi + linker IL- 15R a (85 aa)

[66]

T3

IL- 15

Domena sushi IL- 15R a (65 aa)

[66]

Immunotoksyny

Fragmenty
IL- 15Ra

[23, 32]
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IL-15 w obrêbie sekwencji 61DTVENLIILANN72, nale¿¹cej do helisy C, blokuj¹c w
ten sposób wi¹zanie IL-15 do podjednostki IL-15Ra [9]. W 2011 roku opisano podobne
do B-E29 i wi¹¿¹ce siê z IL-15 w zbli¿onym miejscu przeciwcia³o DISC0280 [26].
Blokuje ono wi¹zanie IL-15 z podjednostk¹ IL-15Ra oraz z he-terodimerem IL-2/IL15Rb·gC, hamuj¹c aktywnoæ tej cytokiny in vitro. W³aciwoci te ograniczone s¹
do ludzkiej IL-15, natomiast nie ujawniaj¹ siê wobec cytokiny mysiej i szczurzej. Co
ciekawe, przeciwcia³o DISC0280 w warunkach in vivo wykazuje efekt
hiperagonistyczny, zwiêkszaj¹c aktywnoæ egzogennej IL-15 [26]. Ten niezwyk³y efekt
nie zosta³ dotychczas wyjaniony, jednak badacze przypusz-czaj¹, ¿e mo¿e to byæ
zwi¹zane z wyd³u¿eniem okresu pó³trwania IL-15 po zwi¹zaniu z przeciwcia³em, b¹d
u³atwieniem trans-prezentacji IL-15 komórkom NK [26].
Kolejne obiecuj¹ce przeciwcia³o, MAB247, pomimo braku wp³ywu na wi¹zanie
IL-15 z IL-15Ra, hamuje przekazywanie sygna³u. Dok³adniejsze badania dowiod³y,
¿e wi¹¿e siê ono z sekwencj¹ 102SFVHIVQMFIN112 zlokalizowan¹ na helisie D
IL-15, która prawdopodobnie jest zaanga¿owana w wi¹zanie tej cytokiny z
podjednostk¹ gc [9]. W ten sposób zablokowane jest przekazywanie sygna³u przez
heterodimer bg. Podobne w³aciwoci wykazuje HuMax-IL-15, jedno z najbardziej
znanych przeciwcia³ blokuj¹cych aktywnoæ IL-15. Jest to przeciwcia³o monoklonalne
146B7, znane te¿ pod nazw¹ AMG714, wi¹¿¹ce siê z IL-15 we fragmencie
oddzia³uj¹cym z podjednostk¹ gc receptora IL-15R [62]. Przeciwcia³o to znacznie
efektywniej hamuje aktywnoæ IL-15 ni¿ przeciwcia³a blokuj¹ce wi¹zanie IL-15 z
podjednostk¹ IL-15Ra [62]. Jak wspomniano wczeniej, IL-15 ³¹czy siê z podjednostk¹
IL-15Ra z bardzo wysokim powinowactwem. Co wiêcej, wiêkszoæ IL-15 obecnej w
organizmie wystêpuje w formie zwi¹zanej z t¹ podjednostk¹. Oznacza to, ¿e potencjalny
inhibitor wi¹¿¹cy siê z IL-15 w miejscu oddzia³ywania cytokiny z podjednostk¹ IL-15Ra,
powinien wykazywaæ wzglêdem niej wy¿sze powinowactwo ni¿ IL-15Ra. Z tego
wzglêdu lepszy efekt inhibicji uzyskano dla przeciwcia³a HuMax-IL-15, które nie
interferowa³o z wi¹zaniem IL-15 z IL-15Ra, a zaburza³o oddzia³ywanie tego kompleksu
z podjednostk¹ gc [62]. Aktywnoæ biologiczn¹ tego przeciwcia³a potwierdzono w badaniach in vitro oraz in vivo [62], a tak¿e przeprowadzono dobrze rokuj¹ce próby
kliniczne na chorych z RZS [5].

Polipeptydy o budowie zbli¿onej do budowy IL-15Ra
Ju¿ pod koniec lat 90. ub. wieku pojawi³y siê doniesienia o skutecznym
hamowaniu aktywnoci IL-15 poprzez stosowanie egzogennych, rozpuszczalnych
form podjednostki a receptora IL-15R (sIL-15Ra) [50] (ryc. 4A). Parê lat póniej
przeprowadzono badania maj¹ce na celu okrelenie, które fragmenty IL-15Ra s¹
niezbêdne do wi¹zania IL-15. Wei i wsp. wykazali, ¿e minimalny fragment
rozpuszczalnej formy podjednostki IL-15Ra, skutecznie hamuj¹cy aktywnoæ IL-15,
to 65-aminokwasowa domena sushi [66]. Nowsze badania sugerowa³y, ¿e dopiero
obecnoæ 13-aminokwasowego fragmentu przylegaj¹cego do C-koñca tej domeny
nadaje jej w³aciwoci antagonistycznych wzglêdem trimeru IL-15Rabg [10].
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RYCINA 4. Rozpuszczalna forma podjednostki a receptora IL-15R, sIL-15Ra , mo¿e dzia³aæ wobec
receptora IL-15R antagonistycznie (A), lub agonistycznie (B)
FIGURE 4. A soluble form of the a subunit of IL-15R, sIL-15Ra , may act as IL-15R antagonist (A), or
agonist (B)
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Wykazano jednak, ¿e pewne fragmenty rekombinowanej podjednostki sIL-15Ra,
zawieraj¹ce domenê sushi, mog¹ dzia³aæ agonistyczne wobec heterodimeru bg [10,
40, 57]. Wydaje siê prawdopodobne, ¿e sIL-15Ra wi¹¿¹c IL-15 prezentuje j¹
komórkom zawieraj¹cym heterodimer bg, podobnie jak to siê dzieje w kompleksie
trans IL-15 z podjednostk¹ IL-15Ra zwi¹zan¹ z komórkami [40] (ryc. 4B). Z tego
wzglêdu rozpuszczalne analogi podjednostki IL-15Ra nie mog¹ byæ uniwersalnie
stosowane jako inhibitory IL-15.

Zwi¹zki wi¹¿¹ce siê z receptorem IL-15R
Dzia³anie receptora IL-15R mo¿na selektywnie zahamowaæ poprzez zablokowanie
podjednostki IL-15Ra, która jest specyficzna jedynie dla IL-15. Blokada pozosta³ych dwóch
podjednostek (IL-2/IL-15Rb i gC) równie¿ zmniejsza aktywnoæ biologiczn¹ IL-15, jednak,
poniewa¿ podjednostki te s¹ aktywowane równie¿ przez inne cytokiny, zablokowanie ich
hamuje tak¿e inne szlaki sygna³owe. Z tego wzglêdu wiêkszoæ badañ nad zwi¹zkami
celuj¹cymi w receptor IL-15R d¹¿y do hamowania podjednostki IL-15Ra.
Przeciwcia³a monoklonalne skierowane przeciwko IL-15R
Pierwszymi przeciwcia³ami zastosowanymi do hamowania aktywnoci IL-15 by³y
przeciwcia³a blokuj¹ce receptor dla IL-2 (IL-2R). Przeciwcia³o humanizowane
HuMiKb1 skierowane przeciwko wspólnej dla IL-2 i IL-15 receptorowej
podjednostce b, oprócz hamowania aktywnoci IL-2 wykazuje tak¿e w³aciwoci
antagonistyczne wobec IL-15 [49, 60]. Równie¿ dwufunkcyjne humanizowane
przeciwcia³o skierowane przeciwko IL-2Rab, BF-IgG, hamuje odpowied proliferacyjn¹ limfocytów T indukowan¹ przez IL-15 [49]. Prawdopodobnie utrudnia ono
oddzia³ywanie pomiêdzy podjednostkami IL-15Ra i IL-2/IL-15Rb [49]. Bardziej
specyficzne w³aciwoci wzglêdem IL-15 wykazuje natomiast przeciwcia³o
skierowane przeciwko IL-15Ra, M161, które praktycznie ca³kowicie hamuje wi¹zanie
IL-15 do receptora (IC50 = 100 pM) [9].
Polipeptydy o budowie zbli¿onej do budowy IL-15
Podczas badañ maj¹cych na celu okrelenie miejsc wi¹¿¹cych IL-15 i IL-15R
zidentyfikowano kilka mutacji IL-15 w obszarze helis B i C (sekwencje odpowiednio
4452 i 6468) wp³ywaj¹cych na wzajemne oddzia³ywanie tych bia³ek oraz
przekazywanie sygna³u. W³aciwoci antagonistyczne wzglêdem IL-15 ma kilka
mutantów IL-15: E64K, N65K, I68D [9]. Wi¹¿¹ siê one z podjednostk¹ IL-15Ra z
wysokim powinowactwem, blokuj¹c w ten sposób dostêp natywnej IL-15 do
receptora, a przy tym nie powoduj¹ wyzwolenia sygna³u [9, 32].
Bia³ka fuzyjne
Podstawowym problemem podczas projektowania zmodyfikowanych cz¹steczek
IL-15 o w³aciwociach antagonistycznych wzglêdem receptora IL-15R, jest krótki
okres pó³trwania t1/2 tych cz¹steczek in vivo. Stosowanie ich jako leków wymaga-
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³oby czêstego podawania, co utrudni³oby ich praktyczne stosowanie. Problem ten
mo¿na omin¹æ ³¹cz¹c odpowiednio zmodyfikowan¹ IL-15 z ³añcuchem ciê¿kim
przeciwcia³a IgG. Strategiê tê wykorzystano przy projektowaniu bia³ka fuzyjnego
CRB-15. Po³¹czenie zmodyfikowanej IL-15 z fragmentem Fc przeciwcia³a IgG2a
umo¿liwi³o zwiêkszenie okresu pó³trwania t1/2 cytokiny w warunkach in vivo z 23
minut do 6 godzin. Z kolei w³aciwoci antagonistyczne tego bia³ka fuzyjnego wobec
IL-15Ra wywo³ane s¹ modyfikacjami w obszarze C-koñcowym IL-15, w którym dwie
reszty kwasu glutaminowego (Glu101 i Glu108) zast¹piono resztami kwasu asparaginowego [32]. Mutacje te uniemo¿liwiaj¹ aktywacjê cie¿ki sygna³owej, bior¹cej
udzia³ w indukcji proliferacji komórek [32]. Badania in vitro potwierdzi³y blokowanie
przez CRB-15 proliferacji komórek indukowanej przez IL-15 [32, 48]. Inne badania
dowiod³y, ¿e dziêki inhibicji aktywacji i proliferacji limfocytów T CD8+ w warunkach
in vivo, zastosowanie tego bia³ka u myszy zwiêksza czas prze¿ycia przeszczepu
[25, 69]. Ponadto wykazano, ¿e u myszy zapobiega ono powstawaniu i rozwojowi
zapalenia stawów indukowanego kolagenem [24]. Hamowanie aktywnoci
podjednostki IL-15Ra przez CRB-15 wp³ywa równie¿ na zmniejszenie ekspresji
cytokin prozapalnych: IL-1b, IL-6, IL-17 i TNF-a [24].
Obecnoæ ³añcucha Fc w bia³ku fuzyjnym CRB-15 zapewnia mu nie tylko wyd³u¿enie
okresu pó³trwania, ale równie¿ nadaje w³aciwoci cytotoksycznych w stosunku do komórek
maj¹cych IL-15R na swojej powierzchni. Dziêki temu eliminowane s¹ komórki uczestnicz¹ce
w wi¹zaniu i przekazywaniu sygna³u przez IL-15 [24]. Podobne w³aciwoci wykazuj¹
immunotoksyny zaprojektowane przez Niu i wsp. [43, 44]. S¹ to bia³ka fuzyjne z³o¿one z
fragmentu egzotoksyny PE produkowanej przez pa³eczkê ropy b³êkitnej Pseudomonas
aeruginosa oraz z IL-15 (IL-15 PED293; IT1), b¹d jej fragmentu o w³aciwociach
antagonistycznych (IL-15M PED293; IT2). Egzotoksyna PE jest proenzymem, który dostaje
siê do wnêtrza komórki w drodze endocytozy, gdzie ulega aktywacji i poprzez inhibicjê czynnika
elongacji 2 (ang. elongation factor 2, EF-2) hamuje syntezê bia³ek. Prowadzi to do mierci
komórki. Powy¿sze w³aciwoci egzotoksyny PE, po modyfikacji jej domeny wi¹¿¹cej,
wykorzystuje siê w terapiach celowanych [27]. Zaprojektowane przez Niu i wsp.
immunotoksyny specyficznie rozpoznaj¹ komórki, na których powierzchni obecny jest receptor
IL-15R i prowadz¹ do ich apoptozy. Badania in vivo wykaza³y efektywnoæ tych zwi¹zków
w eliminowaniu aktywowanych limfocytów T i makrofagów u szczurów z indukowanym
zapaleniem stawów [64]. W ten sposób usuwane s¹ komórki wi¹¿¹ce siê i odpowiadaj¹ce na
stymulacjê IL-15. Stwarza to potencjalne mo¿liwoci zastosowania klinicznego u chorych, u
których nadmierna aktywnoæ tych komórek prowadzi m.in. do chorób autoimmunologicznych.

Zwi¹zki niewi¹¿¹ce siê ani z IL-15, ani z IL-15R
Powy¿ej opisano zwi¹zki oddzia³ywuj¹ce bezporednio z elementami kompleksu
IL-15·IL-15R. Oprócz nich znane s¹ równie¿ cz¹steczki modyfikuj¹ce aktywnoæ
IL-15 inaczej ni¿ poprzez blokowanie jej wi¹zania z receptorem. Zwi¹zki te zwiêle
omówiono poni¿ej.
Deksametazon, lek przeciwzapalny i immunosupresyjny z grupy syntetycznych
glikokortykosteroidów, hamuje ekspresjê podjednostki IL-15Ra w jednoj¹drzastych
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komórkach krwi obwodowej  PBMCs (ang. peripheral blood mononuclear cells)
[15]. Kolejnym lekiem o dzia³aniu immunosupresyjnym i cytostatycznym jest
antymetabolit kwasu foliowego, metotreksat [6, 11]. Badania dowiod³y, ¿e znacz¹co
zmniejsza on sekrecjê IL-15 w fibroblastach b³ony maziowej stawów chorych z RZS
[38]. Wp³yw na produkcjê IL-15 ma równie¿ wyci¹g z roliny Pelargonium sidoides,
którego w³aciwoci przeciwbakteryjne i przeciwbólowe wykorzystywane s¹ w
medycynie ludowej Po³udniowej Afryki. Badania jego w³aciwoci
immunomodulacyjnych wykaza³y, ¿e hamuje on syntezê IL-6 i IL-15, zmniejszaj¹c
ich stê¿enie we krwi i w komórkach nab³onka jamy nosowej [36].
Ushio i wsp. zsyntetyzowali kilka pochodnych leflunomidu, leku immunosupresyjnego o dzia³aniu antyproliferacyjnym wzglêdem limfocytów T. Jedna z nich,
Y-320, hamuje aktywacjê limfocytów T indukowan¹ IL-15 oraz ogranicza zapalenie
stawów indukowane kolagenem u myszy i ma³p z rodziny makakowatych [16, 61].
Nie okrelono jednak, w jaki sposób zwi¹zek ten zmniejsza aktywnoæ IL-15.

PODSUMOWANIE
IL-15 jest cytokin¹ o plejotropowym dzia³aniu, wykazuj¹c¹ szerokie spektrum
aktywnoci. Coraz czêciej umieszcza siê j¹ na szczycie kaskady cytokin prozapalnych. Zaburzenie ekspresji IL-15 bezporednio przyczynia siê do rozwoju procesów
zapalnych, autoimmunologicznych, zakanych i nowotworowych. Od czasu odkrycia
IL-15 przeprowadzono wiele badañ, maj¹cych na celu sprecyzowanie indukowanych
przez ni¹ cie¿ek sygnalizacyjnych, okrelenie sposobów jej aktywacji i mo¿liwoci
kontrolowania jej aktywnoci biologicznej. Ze wzglêdu na z³o¿ony i nietypowy
mechanizm ekspresji oraz wi¹zania IL-15 z receptorem, tradycyjne metody hamowania aktywnoci receptora poprzez zastosowanie zwi¹zków imituj¹cych ligand,
okaza³y siê ma³o skuteczne. Równie¿ wi¹zanie IL-15 przez rozpuszczalne formy
podjednostki IL-15Ra nie zawsze prowadzi do jej inhibicji, a wrêcz mo¿e wzmagaæ
aktywnoæ biologiczn¹ tej cytokiny. Skuteczniejsze wydaj¹ siê byæ przeciwcia³a
monoklonalne, wi¹¿¹ce siê z IL-15 w sposób zak³ócaj¹cy oddzia³ywanie z podjednostk¹ IL-15/IL-2Rb lub gc. Nie musz¹ one konkurowaæ z wi¹zaniem o wysokim
powinowactwie, które wystêpuje pomiêdzy IL-15 a IL-15Ra. Wszystkie stosowane
dotychczas strategie hamowania IL-15, choæ wydaj¹ siê skuteczne, do dzi
wykorzystywane s¹ tylko w warunkach dowiadczalnych. Mo¿na mieæ nadziejê,
¿e postêp badañ i kolejne informacje na temat dok³adnej struktury oraz sposobu
oddzia³ywania IL-15 z receptorem przybli¿¹ nas do zrozumienia skomplikowanych
interakcji prowadz¹cych do wyzwolenia sygna³u przez IL-15. Byæ mo¿e ju¿ w najbli¿szym czasie zasób wiedzy specjalistycznej w tej dziedzinie bêdzie wystarczaj¹cy,
aby zaprojektowaæ zwi¹zek skutecznie hamuj¹cy aktywnoæ IL-15. By³by to
prze³om w leczeniu wielu chorób zapalnych i autoimmunologicznych.
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