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Nasza w:sdza o limfocytach jest batdzo dlża, ale
wctĘ jeszcze niedostateczl7a, o czym świadczą stale
ogłaszane nowe dane. A pomyśleć, że te komórki o
fu ndamentalnym znaczęnll dla o dp orno ś ci uchodziły
jeszcze do niedawna za jaktś nieistotny element mor-
fotyczny krwi. Co więcej niektórzy uważalt, że limfo-
cyty mogąwykazywać w pewnych sytuacjach działa-
nie patogenne. Sądzono wtedy, że masywne okołona-
czyniowe ich nacieki w mózgu i rdzeniu (warlościo-
wy wskaźnik diagnostyczny przy niektórych zakaże-
,tiach wirusowych) mogą przyspieszać procesy zwy-
rodnieniowe, gdyż gromadząc się w dużym skupieniu,
mechanicznie, a także wskutęk działania witusa, ule-
gając zmianom, produktami swego rozpadu oddziału-
ją szkodliwie na tkankę nerwową.

Dlatego olbrzymi ,,awans" dla tych niedocenianych
dotąd komorek stanowiło opublikowanie w 1965 r.

przez G ow ans a i Mc Gre gora (cyt. 23) wystarczaj ących
dowodów, że we wszystkich typach odporności, za-
równo w jej zainicjowaniu jak i rozwoju one właśnie
odgrywaj ą centralną rolę, i że nię stanowią j ednorod-
nej populacji. Wyjaśnienie w kilka lat później przęz
Millera i Mitchelle'a(cyt.23) specyficznej roli limfo-
cytów B i T skłoniło niektórych autorow do określa-
nia,,nowej immunologii" jako nauki o limfocytach (8).
Od tego momentu trwa szybki jej rozwój, a nowe cza-
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progeny of cells undergoing a prolonged],response and, conversely,,due to incomplete differentiątion cells
arriving near the end of a re§pon§e form memory cells. The original notion that immunological memory is
maintained through eontact with trace amounts of antigen left over from the primary,response or contact
with cross-reactive environmental antigens and super

lr pathogen challenge can be divided into a short-term
phase, followed by a long-term phase. Preferential localiSation of effector]memory cells in nonlymphoid tissue
Śhows their crucial role in the struggle for immunity.
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sem zaskakujące dane zmuszają często do korekty
poprzednich poglądów.

Wiadomo na pr zykład, że w e wsp ółdziałaniu l imfo -

cytów B i ! te drugie pełniąrolę dyrygenta odpowie-
dzi immunologicznej. Ostatnio jednak coraz więcej
danych wskazuj e, że w sterowaniu nią nadrzędną funk-
cję nad jednymi i drugimi sprawująkomórki dendry-
tyczne. Banchereau i Steinman (2) oraz Pulendran i
wsp. (14) omawiająobszernie rolę tych, do niedawna
niedocenianych komórek, które: rozsiane w organizmie
maj ą naj lepsze możliwości wychwycenia antygenu;
migrując do narządów limfatycznych optymalizują
klonalną selekcję rzadko występujących limfocytow
CD4 i CDS; są inicjatorami odpowiedzi immunolo-
gicznej,stymulując limfocyty B i T - spoczynkowe,
dziewicze i pamięci; ich siła stymulowania komórek
T wyraża się tym, ze nawet małaltczba komórek den-
drytycznych i niskie poziomy antygenu indukująsilną
odpowiedź limfocytów T; są także induktorami tole-
rancji przez delecję autoreaktywnych tymocytów i
powodowanie anergii dojrzały ch komórek T.

Przykład potwierdzenia ich roli stanowią wyniki
badań Urbana i wsp. (I, 5,22), wyjaśniających brak
rozwoju odporności przeciw malarii. Wykazano, że
erytro cyty zakażone zar o dźc ami m al ari i pr zyle gaj ą do
komórek dendryty cznych, hamuj ą i ch doj rz ewanie, c o
zmniejsza ich działanie stymulujące limfocyty T. W
konsekwencji nie dochodzi do aktywacji efektorowych
cytotoksycznych limfocytów T ani limfocytów pomoc-
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niczych skłaniających limfocyty B do uruchomienia
produkcji przeciwciał. Autorzy Ęch badań sugerują
mozliwość podobnych zalężności w odniesieniu do
innych patogenów. Wirus odry hamuje dojrzewanie
komórek dendryĘcznych, co upośledza aktywację lim-
focytówT (cyt. 14).

Wydawało się też, że pozna|tśmy drogi różnicowa-
nia się multipotencjalnych krwiotwórczych komórek
macierzystych w limfocyty T i B, ale zaskakujące wy-
niki prac Nutta i wsp. (I3) oraz Rolinka i wsp. (16),

skomentow anę ptzez Cory (3 ) wykazŃy inne możliwe

ka Pax5, wejść na drogę prowadzącą do przekształce-
niasięwdo jrzałąkomórkęvlrtwarzającąprzeciwciaŁa.
Może natomiast stać się limfocytem T lub NK, atakżę
przybrac postać kilku różnych typów komórek wywo-
dzących się ze szpiku kostnego, takich jak: komórka
dendrytyczna, makrofag, osteoklast, a nawet granulocy,t.

Dużę zatntere sowani e budzi w ciĘ nie do stateczni e

wyj aśniony me chanizm pamięci immuno 1o g tcznej, tej
gotowości układu immunologicznego do bardziej in-
tensyr,vnej i szybszej odpowiedzi (reakcji anamnestycz-
nej) na powtórny kontakt z tym samym patogenem.
Pamięć immunologiczna j est uwarunkowana długo-
wiecznością limfocytów pamięci. Poprzednie poglą-
dy, że utrzymuje się ona dzięki kontaktowi limfocy-
tow zę śladowymi ilościami antygenu pozostaĘmi po
pierwszym kontakcie, lub w następstwie stałego po-
budzani a limfo cytów przez W zy żow o reaguj ąc e anty-

ność możę utrzymywac sięprzez wiele lat, a klasycz-
ny przykład w odniesieniu do odporności humoralnej
stanowią obserwacje z Wysp Faroe jeszcze z I84J r-,
gdzie kolejne epidemie odry rozdzjelał okres 31 i 65
lat; w każdej epidemii nie chorowŃy tę osoby, które
przebyły je w poprzedniej. Równieżkilka innych do-
niesień wykluczaj ących powtóme ekspozycj e wska-
zująna długie utrzymywanie się znacznej ilości prze-
ciwciał dla wirusa żóŁtej febry przęz75lat, przeciw
polio (u Eskimosów) - przez 40 lat i przec iw gorączce
Doliny Rift - przez I2Iat. W odniesieniu do odporno-
ści komórkowej wykazano, że pamięć limfocytów T
cytotoksycznych rozpo znający chantygeny wirusa kro-
wianki utrzymywała się przez 30 lat po szczepieniu
(6). Nie wyklucza to możliwości przedłużania odpor-
nośctprzez dźce antygenowe, na
przykJad w występujących cho-
rób odry o zki, chorują dzieci i
młodzież, a dla reszĘ populacji, obecny w środowi-
sku wirus stanowi kolejny bodziec uodparniający.

Ostatnio ukazało się kilka prac dotyczących limfo-
cytów T pamięci tak istotnych w odporności w zaka-

żęniach wewnątrzkomórkowych, a więc wirusami,
grzyb ami i niektórymi b akteriami. Sprawę po cho dz e -

nia komórek pamięci T czy jest to odrębna Iinta, czy
powstaj ą z typowych komórek efektorowych omawiaj ą
Śprent i Tough (18). Obecnie ugruntowany jest ten
drugi pogląd, za wy-
jaśnienie zupe śmierć
efektorowych się, ze
czas ekspozycji na antygenjest tu decydującym czyn-
nikiem. Ponieważ tempo recyrkulacji limfocytów jest

nym kontakcie z anĘgenem wchodząna drogę śmier-
cl, ate,które stykająsię z nlmprzy końcu odpowiedzi
(krótka ekspozycja) proliferują i różnicują się w ko-
mórki efektorowe, |ecz nie uruchamiaj ą mechanizmów

ważnąwskazówkę przy konstruowaniu szczepionek.
Powodzenie w tych pracach zalężęć może od znale-
zlęnta sposobow ograniczenia śmierci komórek przy
końcu pierwotnej odpowiedzi, aprzez to zwiększenia
przejścia komórek efektorowych do puli długo żyją-

wanie dziewtczych komórek T aIę też tych klonów,
któr ę zostały wyselekcj onowane pt zęz drobnoustro-

antyge
cytów.
ści od
nych limfo cytów efektorowych dla op anowani a zaka-
żenia, najważniejsza jest więc ich proliferacja. Ta
potrzeba staje się jeszcze większa, gdy utrzymujące
Śtę zakażenie przechodzi w fazę chroniczną a jest

antygenowo wyselekcj onowanych klonów limfocytów.
Jeżelt tak jest, to limfocyty pamięci nie tylko chronią
pr z e d pr zy szłą r einfekcj ą Ie c z także z acho wuj ą mo ż-
no ś ć dłu gotrwałe go wytw ar zania limfo cytów efękto -



rowych w chronic znych, trwaĘch zakażeniach. Auto -
rzy uważają że ta funkcja opiera się na aktywnej su-
presji końcowego różnicowania się tych komórek, da-
jącej limfocytom pamięci zdolność samoodnowy po-
dobną do tej, jaką mają komórki macierzyste w in-
nych układ ach nar ządowych.

Przyspieszona i silniejsza odpowiedź komórek T na
powtórny kontakt z antygenem jest nie tylko następ-
stwem S-l0O-krotnego wzrostu liczby antygenowo-
swoistych komórek T pamięci, ale też ich odmienną
j ako ścią (2 0) ; różnią się ekspresj ą powierzchniowych
drobin (zwiększona ilość adhezyjnych umozliwia wy-
dajniejsze wiązante się z APC); wytwarzająwięcej IL-
4 i interferonu galnma oraz wydaje się, ze siiniej reagu-
jąna stymulację ich TCRs, co moze teżbyó spowodo-
wane większym powinowactwem do receptor ów IL-Z.

Prawdopodobnie jeszczejeden czynnik wpłyrlva na
sprawność limfocytów T pamięci. Khan i wsp, (7)
stwierdzili bowiem ostatnio, że proteogllkan agryna,
dziaŁającawsynaptycznychpołączęniachmiędzyneu-
ronami a komórkami mięśniowymi, występuje rów-
nież w układzte immunologicznym. Autotzy pracy
sądzą że możę ona brać ldział w skupianiu się (agre-
gacji) antygenowo-swoistych receptorów limfocytów
T i dodatko\\ych drobin w tej ,,immunologicznej sy-
napsie", między limfocytami T i komórkamlprezęn-
Ęącymi antygen. Dodanie agryny do hodowli komó-
rek T wyraźnie obniżyło prób reakcji na antygen, Są-
dzi się, że jest ona potrzebna do reorganizacji błony
limfocytów T, mogącej się przyczynić do utrwalenia
pamięci immunologtcznej. Agrynę, jako pomost mię-
dzy układem nerwowym a immunolo glcznymomawia-
jąTrautman i Mvier (21).

Murali-Krishna i wsp. (12) wykazali, że komórki
CD8 T pamięci mogąutrzymywać się przez czas nie-
określony u myszy z brakiem MHC klasy I. Zachowl-
jąprry tym zdolność szybkiej odpowiedzi cytokino-
wej przy powtórnym kontakcie z antygenem. Ponad-
to, w odróznieniu do dziewiczych, dzielą się bez wza-
jemnego oddziaŁywania z komórkowym receptorem
MHC - T. Autorzy pr acy uw ażaj ą że ta,,homeo sta§rcz-
na" p ro li feracj a j e st prawdop o dobn ie w ażna dla utr zy -
mywania się dużych ilości tych komórek pamięci w
obwodowych częściach organizmu. Takwięc, gdy dzie-
wicze komórki CD8 zmienią się w komórki pamięci,
pr ze cho dząna nięzalężny od MHC -I,,styl ży cta" t nie
wymagają dla swego trwania dalszej dodatkowej sty-
mulacji ptzez swoisty lub Wzyżowo reagujący anty-
gen. Podobnie Swain i wsp. (I9) v,rykazalt, że komór-
ki efektorowe CD4 uzyskane in vitro z dziewiczych
CD4 T myszy wydajnie przechodzlĘ w małe spoczyn-
kowe komórki pamięci, po przeniesieniu ich do my-
szy zbrakiem MHC klasy II.

Salusto i wsp. (I7) uważają że pamięć immunolo-
gic zną determinuj ą dw ie r ó żnę subp opul acj e l imfo cy -
tów T. Ich rozrożnienie uzyskali autorzy ptzy ttżyciu
przeciwciał monoklonalnych dla nowo poznanego
powierzchniowego markera - receptora chemokiny,

CCR7. Jedną subpopulację, komórki CCR7*, zlokali-
zowanę w węzłach chłonnych, nie posiadające funk-
cjizapalnych i cytotoksycznych- altotzy nazwali cen-
tralnymi komórkami T pamięci, T., (central memory
T cells). D-gą komórki CCR7 , rozmieszczone w
obwodowych tkankach np. w skórze i błonach śluzo-
wych, wyposazonęw rożnę funkcje efektorowe, okre-
ślili jako efektorowe komórki T pamięci T., (effector
memory T cells), Komórki tych subpopulacji wyka-
zująodmienny sposób działania. Komórki T* zapew-
niaj ąnaĘchmiastową,,frontow{' ochronę peryferyjnych
tkanek, szczegolnie skóry i błon śluzowych, a urucha-
miając odczyny zapalne lub cytotoksyczność szybko
zw alczaj ąpato gena. Komórki T., stanowią natomiast
rezerwę komórek pamięci, nie mających natychmia-
stowych funkcj i efektorowy ch, Iecz mogą po wtórnej

się w T9l"r. Ąrłg.rro*o-swo-
utrzymują się in vivonawet do
stosunek nie ulega zmianie po

dodatkowej immunizacji. Omówienie tych badań za-
wiera komęntarz Mackay'a (9).

W celu oceny zachowania się dziewtczych komó-
rek CD4 T w ciele myszy, Reinhardt i wsp. (15) użyli
metody immunohistochemicznej swoistej dla mode-
lowego antygenu, peptydu owalbuminy, także zbak-
teryjnym lipopolisacharydem. Myszy zabijano w okre-
ślonych odstępach czasupo iniekcji antygenu, perfun-
dowano w celu usunięcia komórek z naczyh krwio-
nośnych, zamrażano w ciekłym azocię i sporządzano
skrawki całego zwierzęcia, Wykazano, że u myszy nie
eksponowanych na antygen, komórki byĘ obecne wy-
łącznie we Mómych tkankach limfaĘ cznych - ś ledzio -
nte iwęzłach chłonnych. Po iniekcji samego antygenu
komórki T proliferowały, migrowały do płuc, wątro-
by, jelit i gruczołów ślinowych, a następnie zntkaĘ z
Ęchnarządów Po iniekcji antygenu z lipopolisacha-
rydem, proliferacja i migracja byĘ wzmozone, a dwie
populacje komórek pamięci utrzymywaĘ się miesią-
cami. Jedn a, w w ęzłach chłonnych wytw aruała inter -
leukinę-2, a druga,Iiczniejsza, w tkankach nielimfa-
Ęcznych - interferon gamma. Dowodzi to, że rozpo-
znanie zakażającego antygenu powoduj e powstanie
komórek pamięci wyspecjalizowanych do namnaża-
nia się we wtórnych tkankach limfatycznych lub do
walki z zakażenięm w miej scu wnikania patogenu. Te
funkcj onaln ę r ożnice sugeruj ące odmienność subpo-
pulacji komórekpamięci sązgodne z wynikami omó-
wionych badań Salusto i wsp.

Masopust i wsp. (11) wskazująna preferencyjnąlo-
kalizację efektorowych komórek pamięci w tkankach
nielimfatycznych. Wiadomo, ze wiele śródkomórko-
wych patogenów zakaża szerokie spektrum tkanek
gospodarza,Iecz znaczenie komórek T w tych miej-
scach dla odpomości pozostaje wciąż niejasne, ponie-
waż nasza więdza o przeciwdrobnoustrojowej odpo-
wiedzi komórek T opiera się głównie na wynikach
badań tkanki limfaĘ cznej . Poprzednie prace wskazy-
waŁy, iż komórki T pamięci migrowaĘ przęz obwo-



dowe tkanki takie jak skóra lub jeltta,mogązatem ist-
nieć subpopulacjekomórek o pewnej preferencji mi-
growania do określonej tkanki. Sprawy te pozostalą
j-ednak niedostateczniepoznane i to skłoniło autorów
pracy do podjęciabada
antygenowo-swoistych k
i pamięci po
UZytiw t}r" rę zakażono dożylnie wi-
rusem stoma (VSV),jakoniewywofu-
j ącym trw ałe go zakażenia or az my szy zakażony ch p e r
os rekombinowanym, dają
n.Y.SZCZ :
stępach
izÓlowano limfocl,ty z tkanek limfatycznych i nielim-
faty czny ch. Odsetek antygenowo-swoistych CD 8 T
określano przez znakowanie tetramerami i przeciw-
ciałami, a następnie przy użycitt fluorescencyjnej 9y-
tometrii prrepĘwowej. Tetramer stanowiły drobiny
MHC-I Żaw tór ające immunodominuj ący peptydowy
epitop nukleopróteidu VSY a w odniesieniu do zwię-
rŻąt ŹakaZonyih Listeria monocytogenes - zawierają-
ce peptyd owalbuminy.

Ósiein dni po zakażeniuwirusem swoiste dla niego
komórki CDS T stwierdzono we wszystkichbadanych
tkankach - w śledzionie, obwodowych i krezkowych
w ęzłach chłonnych, krwi obwodowej, l amina propri a
jelita cienkiegÓ, płucach, wątrobie, nerce i jamie
btr"ewro*ej; ich |iczbaw tych tkankach stanowiła aż

do 4\ońcałej populacji CD8. Podobne wyniki uzyska-
no p o zakażeiilt my s zy L i s t e r i a m on o c sĄ o g e n9{.^ Ą}
torŻy stwierdzili, że 81 i 296 dnipo zakażeniu VSV a

20 i'59 dni po zakażęniu Listeria monocytogene.lko-
mórki pamiĘci były wykrywalne we wszystkich tkan-
kach nielim faty cŻny ch. natomi ast subp opulacj a ta znk-
łazupełniez tkanek ltmfatycznych. Da_ne te wskazują
żeńgracjaaktywowanych komórek CD8 T do wielu

ÓZy od rodzaju czynntka zakażnego t
ia. Zakażęnie powoduj e przesunięcie
T efektorowych i pamięci do tkanek

nielimfatyc znych. Wyniki te sugerują że komórki pa-

mięci al6o ni-eprzęrwante recyrkulują przez tkanki
obwodowe lub stale tam przebywają.

Mackay i von Andrian (10) przedstawili syntetycz-
nie ujęty porównawczy komentarz wyników _badań
MasopuŚtó i wsp. (11) oraz Reinhardta i wsp. (15)rzu-
pełnióny danymi własnymi i innych autorów. Roz-
mieszcŻenie komórek efektorowych i pamięci CD8 w
nielimfatyc znych tkankach stwierdzone w pracach
Masopusta i wsp. było podobne do wykazywanego
przez Reinhardta dla komórek CD4, natomtastznacz-
ne różnice wystąpiły w odniesieniu do liczby limfa-
tycznych komórek pamięci. Ten pierwszy stwierdzał
t}lko nielicznę, aw badaniach Reinhardta stanowiły
Óne 50% całej populacji długowtecznych komórek T
pamięci. TaróŻb|ęZność moze być wyrazem różnicy
inęaŻy komórkami pamięci CD4 i CD8 lub charakte-
ru uZYego antygenu - żywy wirus w odróżnieniu od
rekombińacyjńego peptydu. Na wazne znaczente tej
o statni ej odmienno ś ci - rc dzajll modelowe go anty ge -
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