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Wzrost zainteresowania tym ewolucyjnie najstar-
s zy m,,,ar chalc znym" rami eni em układu o dp o rn o ś c i o -
wego omawia w,,Nature" Brown (4) w artykule ,,Cin-
derella goes to the ball" (,,Kopciuszek idzie na bal").
Autorka p i s ze, że wr o dzona o dp orn o ś c była przez wi e le
lat takim ,,kopciuszkiem" w immunologit, ale teraz
ulega to radykalnej zmianie. Wydaje się celowe omó-
wienie w skrócie tego interesującego artykułu i innych
na ten temat, zwłaszcza, żę tę całktęm nowe zagad-
nienia, będące ostatnio przedmiotem licznych prac, nie
znalazĘ jeszcze miejsca w podręcznikach immunolo-
gii. W publikacjach, na których oparto niniejszy arty-
kuł używane są angielskie terminy: ,,innate immuni-
ty", odporność wrodzona, odpornośc nieswoista, oraz
,,adaptive immunity", odpomość adaptywna - odpo-
wiednik naszego terminu odporność nabyta swoista.

w kilku ostatnich latachbadacze uświadomili so-
bie, że wrodzona odpowiedź immunologiczna jest
mocnym czynnikiem rożntcującym poszczególne ro-
dzaj e p ato genów we wc z e s nych go dzin ach zakażenia.
Wzrasta szybko liczb a b adań r o dziny drob in okre ś la-
nych jako Toll-podobne receptory (TLRs - Toll-like
receptors), odgrywających centralnąrolę w uruchomie-
niu wrodzonej odpowiedzi odpornościowej. Nazwę
swą zawdzięczająpierwszemu takiemu receptorowi
wykazanemu u muszki owocowej Drosophila, a ozna-
czonemu,,Tol1" (T). U bezkręgowców, nie mających
adaptywnego systemu odpornościowego, T i jemu
podobne receptory stymulowan ę ptzęz drobnoustroj e
ini cj uj ą wy tw ar zanie prze c iw drobn ous troj owy ch sub -

stancji, TLRs mleszcząsię u ssaków na powierzchnI
komórek krui - makrofagów i komórek dendrytycz-
nych, a takżę na komórkach niektórych innych tka-
nek, takich jak nabłonki wyścielające jelita i przewo-
dy nosowe. Przy wrodzonej odpomości wytwarzane
są cytokiny powodujące zapalenią a podobieństwo
TLRs do receptora Toll wskazuje, ze stanowią one
część mechanizmu obronnego zachowanego w czasie
ewolucji. Stwierdzono, żekażdy typ TLR rozpoznaje
swoiste molekularne odpowiedniki na rożnych pato-
genach PAMPs (pathogen - associated molecular
patterns). Ponieważ poszczegóIne rodzaj e zar azków
mająrożne PAMPs, makrofag lub komórka dendry-
tyczna może dzięki TLRs zidentylrkowac intruza t
odpowiednto zateagować. Brown przytaczaopinię j ed-
nęgo zbadaczy, że ,,to co zaczynamy rozumieć stano-
wi system cyfrowej informacji, poniekąd odczyĘwa-
nie kodu kreskowego".

Od identyfikacji w 1997 r. Medzhitowa i wsp. (16)
pierwszego TLR ssaków, obecnie oznaczonęgo jako
TLR4, wykryto dalszych dziewięć i dokonano duzego
postępu w powiązanhlposzczególnych TLRs z odpo-
wiednimi PAMPs. TLR4 ulega aktywacji przezlipo-
polisacharyd (LPS) gram-uj emnych bakterii, przez irtne
bakteryjne PAMPs, a także ptzez białko oddechowe-
go wirusa syncytialnego (11). TLR2 odpowiada na gli-
kolipid ściany mykobakterii, jest aktywowany przęz
LPS rodzaju Leptospira, a TLR5 przez flagelinę, biał-
ko powierzchni urzęsionych bakterii, np. listerii (6).
Niektóre TLRs odpowiadają więcej niż jednemu



. +-
(9},

PAMĘ a inne działająwspólnie rozpoznając kombi-
nacje PAMPs swoistych dla odpowiednich rodzajów
patogenów, np. TLR6 wspólnie zTLPe wykrywabak-
teryjne petydoglikany (17). Medzitow uważa, żę I0
znanych receptorów moze oddziaĘwac z około 20
swoisĘmi kombinacjami PAMĘ co wystarcza prak-
ty cznie do r o zp o znania każdej klasy zakaźn e g o c zyn-
nika. TLR aktywowany przęz PAMP uruchamia kas-
kadę sygnałów komórkowych, których następstwem
możę być pobudzenie jądrowego czynnlka transkryp-
cyjnego NF-rcB (nuclear factor rcB - jądrowy czynntk
rcB), regulującego aktywność genów produkcji cyto-
kin takich jak TNF-alfa i interleukina-l. Są jednak
dowody, że mogąbyć także włączane inne drogi sy-
gnaltzacyjne przy aktywacji TLRs (1). Uważa się, że
MyD88 jest adaptorowym białkiem wspólnym dla
wszystkich znanych TLRs (cyt. za 2). Nie poznano
j eszcze dokładnie j ak PAMP s akĘwuj ą o dp owiadaj ą-
ce im TLRs, a wydaje się, ze biorą w tym udział do-
datkowe drobiny ,,pomocnicze". Na przykład na po-
wierzchni gram-ujemnych bakterii, LPS tworzy kom-
pleks z drobiną określanąjako białko wiĘące LPS -
LBP (LPS binding protein). Kompleks ten jest roz-
poznawany przezcDl4 makrofagów i sądzi się, że ta
trójka-LPS, LBP i CD14 aktywująTLR4 (1). Więk-
szość badaczy przyp,|Jszcza, żeróżne TLRs powodują
uwalnianie zr óżnicow anych kombinacj i cytokin o dp o -
wiadaj ących grup om czynników zakaźny ch. Na przy-
kład być może TLRs rozpoznające białka wirusowe
uwalniają cytokiny instruujące inne komórki do pro-
dukcji interferonu. Alexopoulou i wsp. (2) wykazali,
że TLR3 rozpoznaje dwułańcuchoorry RNA jako swój
molekularny odpowiednik (PAMP), powstający w
pewnej fazie replikacji niektórych wirusów. Aktywa-
cja TLR3 indukuje aktywację NF-rcB i wytwarzanie
interferonów typu I (alfa i beta). Myszy z niedoborem
TLR3 wykazują słabszą odpowiedź na syntetyczny
interferonogen poli (I : C) i zmniejszone wytwarzanie
zapalnych cytokin. Ocena zl7aczenla TLR3 w ochro-
nie przeciwwirusowej zależęc będzie od wyników za-
k1żantamyszy z niedoborem tego receptora, różnymt
WlruSaml.

Szlak sygnałowy TLRs, głównie w układach zalęż-
nych od TLR2 i TLR4, byŁ przedmiotem prac kilku
grup badaczy (cyt. za 10). TLR2 możę aktywowaó
wrodzoną odpowiedź odpornościową włącznie z po-
wstaniem NO (b ezp o średni me chanizm niszczący p a-
togena) i stanowić wczesny sygnał do indukcji IL-I2,
czynntka wpły.wającego na nabytą odpowiedź limfo-
cytów T. TLR2 odgrywa kluczowąrolę w odporności
wrodzonej, gdyż reaglje na szereg różnych kompo-
nentów ściany komó wej, natomiast TLR4 jest wy-
soce specyficzny dla LPS.

Zarówno geneĘczne jak i biochemiczne dane wska-
zująnaznaczęnie roli TLR, gdyżm,iacje tego recep-
tora wyrażają się zmianąwrażliwości na zakażenie.
Kang i Chae (10) potwierdzili decydujące znaczel7le
TLR2 w odpowiedzi odpornościowej na mykobakte-

rie i wykazal| że mutacje w wewnątrzkomórkowym
obszarze tego receptora (powoduj ące zmniej szenie
wytwarzanialL-IZ)zwiększająryzrykozakażeniaprąt-
kami, szcze góInie trądu,

Zainteresowanie TLRs wtĘe się nie tylko zich rolą
w uruchamianiu wrodzonej odpowiedzi odpornościo-
wej. Coraz więcej danych wskazuje, że aktywowane
TLRs wysyłają decydujące sygnały do adaptywnego
układu odpornościowego. Brown przytacza wypo-
więdź Medzitova, że do momentu wykrycia TLRs ta
wrodzona odpornośó była uważana za szczątkowy,
ewolucyjny element, aleterazwiemy, że odgrywa ona
kluc zową rolę w nabytej, adaptywnej o dporno ś ci. Orę-
downikiem takiego poglądu był Janeway, który już w
1 9 8 9 r. sugerował, że sy gnŃy uruchamiaj ące wrodzo-
ną odporność aktywuj ą komórki nabytej, adaptywnej
odporności. Ta hipoteza została wspańa pIzęz bada-
nia TLRs, a najlepiej pozflanę, współdziałające sĘ-
mulująco drobiny należądo grupy białek 87, wytwa-
r zany ch pr zęz makro fagi i komórki dendrytyczne.

Na związek między odpornością wrodzoną i adap:
tywnąwskazująwyniki badań Hemmi'ego i wsp. (7),
omówione pIzęz Modlina ( 1 7). Stymuluj ące działanie
bakteryjnego DNA na komórki odpomościowe ssaków
uwarunkowane jest obecnościąw tym kwasie nieme-
tylowanych par nukleotydów, cytozyny i guanozyny
(CpG). DNA ssaków ma tych sekwencji CpG dwa-
dzieścia razy mniej i dlatego nie wykazuje akty^uvno-
śc i immuno sĘmulacyj nej . Niezro zumiaŁy m było do -
tąd wjaki sposób następuje rozpoznanie irozróżnia-
nie obcego DNA od DNA gospodarza. Odpowiedź na
to planie dĄ właśnie wyniki prac Hemmi'ego i wsp.,
ktorzy wykazal| że w uruchomieniu komórkowej od-
powiedzi na CpG DNA pośredniczy receptor TLR9.
Potwierdził to brak reakcji na CpG DNA u myszy po-
zbawionych tego receptora. Autorzy wyrażająopinię,
że w systemie odpornościowym kręgowców doszło do
ewolucji swoistego TLR, który odrożnia bakteryjny
DNA od DNA własnego. Nie wiadomo jednak jak
bakteryjny DNA aktywuje TLR9 - czy wiąząsię ze
sobą bezpośrednio czy następuje jakaś faza pośred-
nia. Hemmi i wsp. wykazalt, że TLR9 jest konieczny
aby sekwencje CpG indukowały monocyty i komórki
dendry ty czne do wy tw ar zania interl eki ny - I 2, cytoki -
ny biorącej udział w aktywacji limfocytów Th-1 nie-
zbędnych do obrony przeciw wielu śródkomórkowym
p ato genom . Z danięm M o dlina ( 1 7) naj wi ększąkor zy -
ściąpraktycznąbadań Hemmi'ego i wsp. będzie zro-
zumienie i ulepszenie szczepionek geneĘcznych DNA.
Szczepionki te wykazują większą skuteczność u my-
szy niż u ludzi mimo, żebakteryjne sekwencje DNA
akĘwujące mysie i ludzkie komórki odpornościowe
różnią się tylko j ednym nukleotydem. Odkrycie TLR9
może wyjaśnić różnicę efektywności; tylko 75,5oń
aminokwasów w białku mysim znaleziono w ludzkim
receptorze. Być może stwierdzenie w jaki sposób róż-
nic e aminokwasowe wpływaj ą na swo isto ść r o zp ozna-
wania sekwencji CpG umożliwi stworzenie sekwen-



cji bardziej aktyłvnych u ludzi. Modlin plsze dalej, że
aktywacja TLR wpływa korzystnie na odpowtędźim-
munologiczną lecz mo że również prowadzić do uszko-
dzenlakomórek i tkanek. Zanimwięc CpGs i inne dro-
biny akĘwujące TLRs mogĘby zostać klinicznie wy-
korzystane, w ażne b ędzie zna|ezięnię sp o sob ów unik-
nięcia tych szkodliwych skutków ubocznych.

Brown pisze, że TLRs mogąrównież pomóc w wy-
jaśnieniu zjawiska od dawna zagadkowego dla immu-
nologów - dlaczego wrodzona i adaptywna odpowiedź
może być niekiedy uruchomionaprzęz własne białka
organizmu przy brakl zakażenia. Na przykład, gdy
tkanki ulegają uszkodzeniu przy poważnym zabtegl
operacyjnym przeprow adzonym w warunkach jało-
!\rych, w strefie nacięcia stwierdza się wzrost pozio-
mu cytokin t zapalenio. ta zapalna odpowiedź może
równiez spowodowaó przejściowe pojawienie się prze-
ciwciał dla własnych tkanek. W artykule przytoczono
także wyrażonąprzez Matzinger w 1994 r. prowoka-
cyjną opinię, że symplicystyczne jest dowodzente, tż
układ immunolo giczny odr óżnia,,własne" od,,obce go".
Jej zdaniem kluczem do uruchomienia odporności jest
zw iązek mi ę dzy anty gen em a sy gnałem,,zagr o żenta" .
Oprócz drobin wyfuvarzanych przez patogena takimi
sygnałami mogą być produkty uszkodzonych tkanek.
Zbięrane są dowody, że niektóre TLRs mogąbyc za-
angażowane w odpowiedż na takie sygnały zagroże-
nia. Na przykŁadwykazano ostatnio, ze fibronektyna,
drobina uwalniana przez uszkodzoną tkankę, możę
aktyłvować TLR4, a tęn sam receptor akty,łrująbiałka
szoku cieplne go, wW arzanę pt zęz komórki w następ-
stwie stresu. Stanowi to wsparcie koncepcji Matzin-
ger.

W miarę jak wzrastapoznanie roli TLRs poszukuje
się zmienności kodujących je genów i ich ekspresji
wyrażającej się wrażliwościąna zachorowanie. W ar-

§kule przytoczono zdanię Colonna'y, że to mogłoby
wyjaśnić zflal7e od dawna różnice odpowiedzi indy-
widualnych osobników na bakterie. Niektórzy ludzie
sąnaprzyĘadszczegóIniewrażliwinazakażeniegron-
kowcami, a niedobory w wytwarzaniu niektórych TLRs
mogĘbywyj aśntć dlaczego tak się dzieje. Jeżeltto jest
przyczynąto istniałaby możliwośó zastosowania le-
częnia przez omini ę cie zab lokowanych sygnałów

Z ablr zęnia wro dzon ej o dp omo ś c i p re dy sp onuj ą do
zakażei, o czym świadcząnastępujące przykłady (8):
przy ciężkim oparzeniu to nie tylko zniszczęnie barie-
ry, j aką stanowi skóra, ale też nar ządll bo gato wypo s a-

żonego w przeciwdrobnoustrojowe peptydy i komór-
ki efektorowe pierwszej linii, jak makrofagi, co stwa-
rzaryzyko zakażenia; u pacjentów z mukowiscydozą
zmtany w zasoleniu płynu dróg oskrzelowych upośle-
dza funkcj ę obronnych pepĘdów, obecnych w nabłon-
ku oddechowyfll, i prowadzi do zasiedlenia i zakażę-
nla przęz gronkowce t pałeczkt Ps eudomonas.

W końcowej części swego artykułu Brown (4) pi-
sze, że TLRs nie są j e dyn ym r ozp o znaw czym elemen-
tem w arsenale wrodzonej odporności ani jedynądro-

gą indukowania adaptlłvnego układu, Liczne są me-
chantzmy obronne w komórkach oraz cytokiny z na-
kładającymi się funkcjami i drogami wstecznych sy-
gnalizacjt, a zbter anę s ą do wo dy, że te w tome me ch a-
nlzmy mogą dztałac obok TLRs. Autorka komentuje
wyniki pracy Bouchona i wsp. (3),którzy stwierdzili
istnienie nowego receptora, TREM-1 (triggering re-
ceptor expressed on myeloid cells - spustowy recep-
tor na komórkach myeloidalnych). Występuje na ludz-
kich neutrofilach i monocytach infiltrujących tkanki
zakażonę bakteriami. Ulega akĘwacji przy ekspozy-
cji na pozakomórkowe bakterie takie jak Pseudomo-
nas aeruginosai Staphylococcus aureus, a także kwas
lipotejchojowy i LPS, natomiast nie na bakterie we-
wnątrzkomórkowe. Autorzy wykazali kluczową ro 1ę

TREM-I w septycznym szoku. Wiadomo, że ten stan
char aktery zuj e si ę ro zre gulowaniem o dp owiedzi go -

spodarza na komponenty patogenu, takie jak lipopoli-
sacharyd bakterii gram-ujemnych pepĘdoglikan lub
pozakomórkowe toksyny bakterii gram-dodatnich;
neutrofile i monocyty/makrofagi eksponowane na te
komp onenĘ ule gaj ą aktyrvacj i i wytwarzaj ą nadmier-
ne ilości prozapalnych c_yto_kin, co uważane jest za
ptzyczynę posocznicy (5). Jednak dotąd mało było
wi adom o o szc ze gołowych me c hanizm ach łąc zący ch
powierzchnię komórki bakteryjnej z transkrypcją ge-

nów w jej jądrze. Wyniki badań Bouchona i wsp, (3)
nie tylko wykazaĘ decydującąrolę TREM-I w zapal-
nej odpowiedzi organizmu na bakterie, a\e wskazaĘ
możliwo ś ć leczntcze go uży cia r ozplfszazalne go
TREM-i w terapii septycznego szoku i innych chorób
tła bakteryjnego. Lepsze zrozmiente procesów akty-
wacji komórki przezbakterie pomoże wyjaśnió znacz-
ne osobniczęróżntcę w reakcji na taki sam bodziec.
Jak pisze Cohen (5) ,,czarna skrzynka komórkowych
odpowiedzi na bakteri ę została otwarta pon adtrzy lata
temu i nie wydaje się aby rewelacje zatrzymaĘ się na
TREM-1; opisano już TREM-2at2b".

Badania procesów obronnych komórek są wazne
także dlatego, ze mogąpomóc w pracach dotyczących
uzyskania przeciwdrobnoustrojowych peptydów wy-
twarzanych m.in. przez owady i ssaki (8). Metody
otrzymywania tych antybiotyków nowej gene'racji i
mechanizmy tch działania na bakterie omówiłem ob-
szemie w dwóch artykułach (13, 14).

Odkrycie TLRs i innych receptorów komórkowych
o dp owi e dz i alny ch z a obronę pr ze ciw zakaźną doĘ c zy
także termtnologii stanów niewrażliwości na zakażę-
nie. Określenia odpornośó nieswoista i swoista już
poprzednio nie stanowiĘ wystarc zaj ące go kryterium
róznicującego, co omówiono szczegołowo w innym
aĄkule (12). Również Mackiewicz (15) pisze: ,,Prrryj-
muje się, że w przeciwieństwie do odporności wro-
dzonej,odporność nabyta j est odpornością swoistą (..,),

Obecnie takte r ozgraniczenie j est trochę sztuczne (.,,)

istnieje wrodzona zdolność do reagowania w sposób
swoisty na zakażęntę". Także Jakóbisiak (9) lważa,
że ,,żadenztychterminów nie oddaje do końca rożni-



cy między nimi i terminy te pochodzą z okresu, gdy
więdza dotycząca ich istoty była nader ograniczoia".
Tęrazkiedy wiemy już znacznte więcej, warto uściślió
polską terminologię, biorąc pod uwagę także dane

cytów i odpowiadających im antygenów. W obcoję-
zycznym piśmiennictwie coraz rzadziej używane są
odpowiedniki określeń odporność nieswoista i odpor-
ność swoista, a zastępuje się je terminami odporność
wrodzona (np. ang. innate immunity, niem. angebore-
ne Immunitat) oraz odpomość nabyta lub adaptywna
(np. ang. acquired lub adaptive immunity, niem. er-
worbene Immunitót). Warto możę byłoby dla ujedno-
licenia terminologii stosować te określeni atakżęu nas.
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BUSCH W., IJOLZMANN A.: Veterinaermedizi-
nische Andrologie (Andrologia weterynaryjna)
Schattauer Verlag Stuttgart 200I, str. 561. Cena 159
Euro. ISBN 3 -7 945 -19 5 5 -8

Jest to całkowicie nowa pozycj a z zakresu andrologii a
w mniejszym stopniu biotechnologii rozrodu oraz hodowli
zwrcrząt, opracowana przezzespół 17 wybitnych specja-
listów niemieckich, szwaj carsk ich or az austri ackich, po d
kierunkiem wymienionych w tytule prosfesorów. Głów-
nym zamierzeniem autorów było opracowanie andrologii
jako przedmiotu klinicznego w nawiązaniu do aktualnych
osiągnięć naukowych w zala-esie tego przedmiotu. Andro-
logia w związku z rozwojęm biotechniki odgrywa coraz
większą rolę. Jest to bardzo nowoczesny podręcznik aka-
demicki przydatny zarówno dla studiującyclr zagadnienia
andrologii jak i praktyków, pragnących poszerzyc zalffes
swoich wiadomości. Treść książki to I5 rozdziałów, opra-
cowanych bardzo starannie i w oparciu o najnowszą wie-
dzę. Kolejne Tozdziały to: l. Morfologia i histologia mę-
skich narządów rozrodczych, 2. Biochemia plemnika,
3. Wydzielina dodatkowych gruczołów płciowych, 4. Doj-
Izewanie plemników i zapłodnienie, 5. Zasady badania an-
drologicznego, 6, Badanie nasienia, 7. Andrologia buhaja,
8, Andrologia tryka, 9. Andrologia ogiera 10. Andrologia
knura, 11. Arrdrologia psa i kocura, 12. Andrologia ssaków
ltrzymywanych w Z()O oraz zwierząt towarzyszapych,
1 3 . Wpły.w śro dków farmakol o gi czny ch, zani e czy szc zenia

środowiska i mikroelementów na płodność osobników
męskich, 14.Zoohlgieniczna ochrona i kontrola samców
przeznaczonych do rozrodu, 15. Techrriki towarzyszące.

Książka jest cennym opracowaniem, godnym polecenia.
Zostałabardzo starannie opracowana i efektownie wyda-
na. Jest bogato ilustrowana zarówno kolorowyni zdjęcia-
mi j ak i rycinami . W treści zamleszczone są liczne dane w
formie tabel.

Prof drhab. Z. Boryczko

Evaluation of certain mycotoxins in food (Ocena
niektórych mikotoksyn w żywności). WHO, Gene-
va,2002. str.62, cena 9,80 franków szwajc. ISBN 92
4 120906 2.

Treścią ksiąźki jest 56. raport Komitetu Ekspertów
WHO/FAO nt. dodatków zywnościowych. W treści zawar-
te zostały:

wprowadzenie w problematykę,

- rozważania ogólne nt. metod analttycznych, pobiera-
nie próbek, dane nt. spożycia zywności oraz zabezpiecza-
nia i kontroli,

- ustalenia nt. mikotoksyn: aflatoksyna, fumonizyna,
ochratoksyna, i trich otec enizyna,

za7ecenia.
Monografia ma charaktel wańościowej informacji dla

zaintelesowanych.
E.K. Prost


