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mune system (SIS). A major role in adaptative defens
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Skóra, która jest głównym miejscem kontaktu orga-
nizmu ze środowiskiem zewnęffznym chroni zarów-
no przed zakażęntęm. jak i działaniem szkodliwych
czynników mechanicznych, chemic znychi promi enio-
waniem. Odporność skóry warunkuj ą struktury anato-
miczno - fizjo lo gi c zne o dp owi e dz ialne za o dp orno ś ć
nieadaptacyj nąor azukład immunolo giczny skóry wa-
runkuj ący odporno ś ć swo i stą (adaptacyj n{. Pietwszo -
pl anową rolę o dgrywaj ą mechanizmy odporno ś ci na-
turalnej skóry, poniewaz od ich sprawnego funkcjo-
n owania zależy inte gralno ś ć śro dowi ska wewnętrzne -
go organizmu. Odpomośó swoista natomiast wspoma-
ga działanie o chronne me chanizmów o dp orno ś c i wro -
dzonej.

Mechanizmy 0dpOmości nieadaptacyinei skóry

W odporności nieadaptacyjnej podstawową rolę
odgrywająskóra i jej wytlvory, Włosy, wielowarstwo-
wa struktura skory, wydzielina gruczołów łojowych i
potowych, kwaśne pH i mikroflora obecna na skórze,
stanowi ą do śc szczelnąb arierę hamuj ąc ą ro zwoj wi e -

lu infekcji. Włosy stanowią barierę mechaniczną dla
bakterii, wirusów oraz zarodnikow grzybów, zaś per-
manentna proliferacja i złuszczanie naskórka powo-

duje, że drobnoustroje w sposób mechaniczny sąusu-
wane z powierzchni skory. Ponadto warstwa rogowa
naskórka wTaz zkompleksem lipidowym stanowi spe-
cyftcznąbarieręchroniącąorganizmprzedutratąwody
oraz czynnikami toksycznymi t zakaźnymi. Nienasy-
cone kwasy tłuszczowe obecne w wydzielinie gruczo-
łów łojowych i potowych tworzą barierę chemiczną
h amuj ąc ą r o zw ój infekcj i b akt eryj ny ch i gr zyb tc zy ch.
Podobne działanie wywiera niskie pH skóry uwanrn-
kowane obecnością kwasu mlekowego i kwasów or-
ganic zny ch w y tw ar zany ch pr ze z 1 okalną mikro fl o rę.
Flora bakteryjna zasiedlająca okresowo lub stale skó-
rę współzawodnicząc o miejsce oraz pożywtenię z
drobnoustrojami działajako czynnik limitujący roz-
wój infekcjt, Zaburzenia we współzawodnictwie o
pokarm i miejsce osiedlenia, spowodowane miejsco-
wym stosowaniem chemioterapeutyków usposabia do
rozwoju wielu infekcji (1,7, 18, 23).

Istotną rolę w odporności wrodzonej skóry odgry-
w aj ą ni e sp e cy ftczne c zynniki humoraln e takie j ak: a2 -
makroglobulina, laktoferyna i transferyna, haptoglo-
bina oraz składowe dopełniacza. Makroglobulina ogra-
nic za p enetracj ę p ato g en ó w d o zew nętr znych s ker aty -

nizowanych warstw naskórka. Laktoferyna i transfe-



ryna hamują wzrost drobnoustrojów poprzez pozba-
wienie ich jonów żelaza, istotnych dla rozwoju wielu
bakterii i grzybów. Laktoferyna ponadto reguluje pro-
ces migracji komórek Langerhans a oraz ograniczaroz-
woj zapalenia w skórze przęzhamowanie lokalnej pro-
dukcj i i uwalnianie czynnika martwicy g)za a (TNFa).
I stni ej ą suge sti e, ze ni e sp e cyfi c zne c zy nniki humoral -
ne mogądyfundować do warstwy rogowej naskórka i
bezpośrednio hamować wzrost mikroorganizmów.
Haptoglobina, która jest jednym z czynnlkow regulu-
jących funkcję komórek Langerhansa, uczestniczy w
aktywacji limfocytów T podczas prezentacji an§genu
w regionalnej tkance limfoidalnej, Ważnąrolę spełnia
również fragment składowej C3 dopełniacza. Jest on
c ąmniki em chemotakĘ czn>rrn dl a neutro flrlów, indukuj e
zapalenie i hamuje w miejscu infekcji wzrost patoge-
nów w sposób bezpośredni lub wiążąc się zpowierzch-
nią ściany komórkowej drobnoustrojów ułatwia neu-
trofilom ich fagocyt ozę (4, 22).

Głównym komórkowym mechani zmęm odporno ści
nieswoistej skóryjest fagocytoza. w której najważniej-
szą rolę odgrywają neutrofile. Małe cząsteczki po
wchłonięciu są niszczone w fagolizosomie, duże są
otaczane przez neutrofile, które uwalniają substancje
bojcze do bezpośredniego otoczenia, W procesie fa-
gocytozy uczestntcząrówniez makrofagi, których ak-
tywność wzrasta pod wpływęm działania interferonu
l GFN7), interleukiny 3 (IL-3), czynntka stymulujące-
go tworzenie kolonii granulocytów i mo-
nocytów (GM-C SF) oTaz czynnika stymu-
lującego tworzenie kolonii makrofagów
(M-CSF). Makrofagi posiadają receptory
lektynowe wtĘące bezpośrednio pewne
cukry ściany komórkowej drobnoustrojów
lubniszcząjeprzy udziale obecnego na ich
powierzchni receptora Fc IgG i składnika
dopełniacza C3b. Makrofagi pochłaniaj ą
przefuvarzają i prezentują antygeny drob-
noustrojów komórkom T oraz uwalniają
cytokiny p owo duj ąc e ekspre sj ę cząsteczek
adhezyjny ch na komórkach śródbłonka
naczyń wło sowatych skory. Bezpośrednie
działantę cytotoksyczne wob ec mikroorga-
ntzmów wykazująrównież komórki uryka-
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cells-like, dendrocyty, komórki dendrytyczne skóry
właściwej, keratynocy§, limfocyĘ l komórki śródbłon-
ka wyściełaj ące go naczynia krwiono śne oraz makrofa-
gi, granulocyĘ komórkitucznę i melanocyty (5,6, 13,
20).

Komórki dendrytyczne (KD) pochodzenia szpiko-
wego stanowią heterogenną populację leukocytów.
Wspólnym prekursorem dla tych komórek oraz mo-
nocytów/makrofagów, granulocytów i limfocytów są
krwiotwórcze komórki p otomne po s iadaj ąc e cząstecz-
kę CD34- (ryc. 1). Dają one początek dwóm odręb-
nym subpopulacjom rożniącym się fenoĘpem i funk-
cją komórkom macierzysĘm CD33 i limfoidalnym
komórkom macierzystym CD10-. Komórki CD33* w
wyniku dalszego przekształcenia się w komórki CD14
pod wpływem M-CSF rożntcują się ostatecznie w
makrofagi lub w obecności GM-CSF i TNFa w śród-
miązszowe komórki dendrytyczne i komórki dendry-
tyczne ośrodków rozmnażania. Komórki te mogątak-
że przekształcać się w komórki CDla- i wówczas rv
obócności GM-CSF i TNFa rożntcująsię ostatecznic
w komórki Langerhansa. Natomiast komórki linii lim-
foidalnej CD10* przekształcająsię w komórki prekur-
sorowe CD 1 1 c i pod wpĘ.w ęm działania interleukiny
3 (IL-3).i interleukiny 7 (IL-7) różnicują się ostatecz-
nie w grasicze komórki dendrytyczne i komórki den-
drytyczne grudek chłonnych (FDC - follicular dendri-
tic cells) (7,9-II).
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zujące naturalną bójczość (NK), które dodatkowo
uwalniaj ąc TNFa stymuluj ą bój cze właściwości neu-
trofi lów. F ago cyty btor ąteż udział w pro dukcj i l akto -
feryny, wolnych rodników tlenowych i peroksydazy li-
zosomalnej i współdziałająw inicjacji procesu napraw-
częgo uszkodzonych składników skóry (2,5,6).

lmmunologiczne mechanizmy 0blonne skóry
Układ immunologrczny skóry SIS (skin immune

system) sprawuj e nadzor immuno lo g iczny i warunku-
je odporność swoistą skóry. Tkankę limfaĘczną skó-
ry SALf (skin associated lymphoid tissue) tworząko-
mórki obecne w naskórku i skórze właściwej, a mia-
nowicie komórki Langerhansa, dermal Langerhans

Ryc. 1. Schemat rozwoju komórek dendrytycznych

Wśród wielu komórek dendrytycznych skóry naj-
w ażniejszą rolę w zj awiskach odpomościowych od-
grywająkomórki Langerhansa (KL). Komórki te ze
względu na zdolność rozpoznawania i przetwarzania
antygenu i jego prezentacji limfocytom T uczestniczą
w p i erwotnej i wtórnej odp owiedzi immunolo gicznej .

Stymulują one proliferację uczulonych limfocytów T
oT az w zmagaj ą akĘwno ś ć b oj c z ą limfo cytów cyto tok-
sycznych Tc wobec antygenów pochodzenia egzo- t
endo genne go. Czynniki up o ś le dz aj ąc e czy nno ś ci ko -
mórek Langerhans a ptzy czy ni aj ą s ię do rozwoj u o gól -

nej lub miejscowej immunosupresji. Znacznikiem
immunologlcznym komórek KL w skórze jest anty-
gen powierzchowny CD1 uczestnlczący w prezentacji



antygenu limfocytom T posiadającym receptor 7ó.
Natomiast swoistym markerem powierzchniowym
komórek KL jest receptor lektynowy (langeryna), któ-
ry prawdopodobnie bierzę udział w prezentacji anty-
genu w obecności cząsteczekMHc klasy I. Komórki
KL wykazuj ą ekspresj ę antygenów zgodności tkanko-
wej MHC klasy I i II, antygenów CD40 t CD45 oraz
cząstek adhezyjnych CDlIa1CDIS (LFAI) i CDllc/
CD18 (CR4). Na ich powierzchni występująrównież
receptory dla fragmentu Fc IgG, składnika C3 dopeł-
niacza otaz receptory o niskim powinowactwie dla
fragmentu Fc IgE. Komórki KL człowieka posiadają
dodatkowo antygen CD4 charakterystyczny dla lim-
focytów pomocniczych Th. Komórki KL produkują i
wydzielająIL-I oraz TNFa. Ponadto komórki KL
myszy produkują również interleukinę 12 (IL-I}).
Uwalniane cytokiny pr ozapalne wywieraj ą istotny
wpływ na rożntcowanie się komórek efektorowych,
są c zynniki em chemo takty cznym dl a aktyrvowanych
antygenem limfocytów T lub B oraz uczestniczą w
rozwoju reakcji zapalnej w skórze (I,3,23).

F eno§p or az stan czynno ś c iowy wpływa na stopi eń
dojrzałości oraz miejsce lokalizacji komórek KL.
MorfologicznymznaczniktemkomórekKLzlokaltzo-
wanych w dolnych warstwach naskórka lldzi, bydła,
owiec, kóz i koni jest obecność w ich cytoplazmtę cha-
raktery s ty c zny ch s truktur zw any ch ziarnami B irb e c -
ka. Ziarna Birbecka wytwarzająu owiec głównie fos-
fatazę zasadow ąi cholinester azę aceĘlową natomiast
u świnek morskich, myszy i ludzi trójfosfatazę adeno-
zynową. Komórki KL zlokalizowane w dolnej war-
stwie naskórka posiadają zdolnośc prezentacji anty-
genów, przy jednoczesnym braku aktywacji limfocy-
tów. Biorą onę udział w wychwytyrvaniu antygenu na
dr o dze endocytozy, j e go wewnątrzkomórkowym prze -
twarzanil oraz aktywacji komórek pamięci immuno-
logicznej i efektorowych limfocytów T. Rozpoznanie
i wychwycenie antygen ow pr zez komórki KL odbywa
się za pomocą receptora dla mannozy lub fragmenfu
Fc. Niedojrzałe komórki KL po wychwyceniu antyge-
nu ulegaj ą aktyrv acji i dojrzewaniu, DojrzaŁe komórki
KL migrująze skóry do regionalnej tkanki limfoidal-
nej, w której prezentująantygen i aktywująlimfocyty,
w szczegolności komórki T. W ten sposób antygeny
uwolnione w warstwie rogowej naskórka mogą indu-
kować systemową odpowiedź immunolog iczną (8, 9,
10).

Me chanizmy re guluj ąc e mi gracj ę dojr zaĘ ch KL zę
skóry do regionalnej tkanki limfoidalnej nie sąw peł-
ni poznane. Przyjmuje się, że głównąrolę w stymula-
cj i ich wędrówki o dgrywaj ą czynniki chemotaktyczne
oraz powierzchowne cząsteczki adhezyjne. Czynnik
marlwicy guza (TNFa) wr az z GM- C S F indukuj ą pro -
ces dojrzew ania i przekształcania prekursorów hema-
topoetycznych dla KL. Natomiast pod wpĘrvem dzia-
łania TNFa, IL - I B oraz pro duktów p o cho dzenia b ak-
teryj ne go komórki KL ulegaj ą pewnym modyfikacj om
fenotypowym i czynnościowym takim jak: spadek

zdolności endoclĄozy, słaba ekspresja cząsteczek MHC
klasy I i II w cytoplazmie, natomiast duża na po-
wierzchni błon komóręk oraz zwiększona ekspresja
p owi erz chownych cząste c zek ko s §muluj ących umo ż -
liwiających interakcję zlimfocytami T. Komórki KL
po wychwyceniu i przetw orzeniu antygenu migruj ą z
naskórka do skóry właś ciwej, gdzie pr zekształc aj ą si ę
w komórki,,nieokre ślo nę" . P ozbawione są one ziar en
Birbecka, natomiast na ich powierzchni ma miejsce
ekspresja cząsteczek CD1, CD80, CD83 orazB7-2
(CD86) jako markerów dojrzaĘch komórek KL, Ko-
mórki ,,nieokreślone" po przedostaniu się do naczyń
ltmf atycznychdoprowadzającychprzekształcająsięz
kolei w komórki welonowate. Charaktery^Ljąsię one
obecnościąna powierzchni błony komórkowej dużych
ilości cząstęczękMHC klasy I iII oraz silną ekspresją
receptora dla fragmentu Fc IgC. Komórki welonowa-
te drogą chłonki wędrują do regionalnej tkanki limfo-
idalnej , gdzie przekształcaj ą się w komórki dendrytyczne
splatające się, prezentujące antygen limfoclom T. Wa-
runkiem kooperacji tych dwóch łpów komórek jest
posiadanie na ich powierzchni cząsteczek MHC oraz
receptora TCR na powierzchni limfocytów T wiążące-
go kompleks MHC - anĘgen (pierwszy sygnał akty-
wacji limfocytów T). Prezentacja antygenów przęz
komórki KL odbywa się poprzezwtązanie się z czą-
steczkami MHC klasy II (antygeny zewnątrzkomór-
kowe, limfocyty T rozpoznające antygen CD4*), MHC
klasy I (antygeny wewnątrzkomórkowe, limfocyty T
rozpoznające antygen CDS-) oraz cząsteczkę CDla,
Kooperacja komórek splatających się z limfocytami T
jest dodatkowo ułatwiona dzięki ekspresji na ich po-
wierzchni cząstek adhezyjnych ICAM-I, LFA-3, 87
(CD80) i kostymulujących oraz zwiększonej ekspre-
sji cząsteczek MHC klasy II i niektórych integryn.
Wzajemne interakcje pomiędzy tymi komórkami są
regulowane za pomocą cząsteczki CD40 obecnej na
komórkach KL, która wtĘe swoisty ligand CD4OL na
limfocytach TCD4*. Oddziaływanie pomiędzy Ęmt
cząsteczkami reguluje migrację komórek APC oraz
inicjuje rozwój swoistej odpowiedzi komórkowej.
Pobudzone limfocyty T CD 4* posiadaj ą zwiększoną
ekspresję CD4OL, który z kolei stymuluje ekspresję
CD40 na komórkach KL, przez co uzyskują one zdol-
ność indukcji swoistych antygenowo limfocytów
TCDS* (6, 15, 16,2I). Efektem kooperacji jest akty-
wacja limfocytów T i komórekKL oraz tworzenie się
swoistych klonów limfocytów T efektorowych. Do-
chodzi do generacji dwóch różniących się pod wzglę-
dem cąmnościowym subpopulacji limfoclów pomoc-
niczychThl i Th2, Rodzaj odpowiedzi immunologicz-
nej warunkuje odpowiedni sposób prezentacji antyge-
nuprzez komórki KL limfocytom T. Interferon gam-
ma (IFN7) iIL-z uwalniane ptzęz limfocyty Th1 ha-
mując proliferacje i czynność limfocytów Th2wzmac-
niaj ą reakcj e komórkowe. Uczestni czą one w mecha-
nizmach o.dp orno ś c i prz ec i wnowo tw oro wej, pr ze ciw -
wirusowej i przeciwgrzybiczej orazw reakcjach aler-



gtcznychzwiązanychznadwraż|iwościąkontaktową.
Natomiast IL-4,IL-I) i L-13 wytwarzane przezko-
mórki Th2 hamuj ą wspomag anąprzęz limfocyty Th 1

odpowiedź typu komórkowego i wzmagająsyntezę i
uwalnianie przeciwciał przezltmfocyty B. Stąd też lim-
focyty Th2 odgrywajągłównąrolę we wczesnych eta-
pach atopowego zapalenia skóry. Krązące limfocyty
pomocnicze (Th) aktywują komórki tuczne, które
uwalniają naczyniowo aktywne mediatory warunku-
jące migrację do skóry właściwej limfocytów, makro-
fagów i neutrofilow oraz przeciwciał ukierunkowanych
na antygeny (3,I4),

Dendrocy,ty, określane j ako komórki wenolowate,
stanowią populacj ę komórek dendrytycznych zlokali-
zowanych wokół naczyń włosowatych skóry. W opi-
nii niektórych autorów (10) sąto ntedojrzałe postacie
komórek Langerhans a. D endro c y ty wykazują ekspre-
sję powierzchownych cząsteczek MHC klasy II,
ICAM-I, CDla, CDlb i CDlc oTaz czynnika XIII.
Obecność receptora dla czynnika XIII wskazuje, że
biorą one udział w tworzeniu się skrzepu oraz w pro-
cesie gojenla tan. Natomiast ekspresja cząsteczek
MHC klasy II warunkuje im pełnienie roli komórek
prezenfuj ących antygen.

Główną populacj ę limfocytów T występuj ącą w skó -

rze stanowią dendrytyczne naskórkowe limfocyty T
(DETC - dendritic epidermal T cells). Sąone pocho-
dzęnia szpikowego i posiadają receptor TCĘó oraz
antygen CD3. Ponadto około 4ońIimfocytów rezydu-
jących w skórze posiada antygen powierzchniowy
CD4* oraz 0,8 % komórek cząsteczkt CDS- z recepto-
rem TCRaB. Limfocyty z receptorem TCĘÓ różnią
się od komórek z TCRaB brakiem ekspresji cząste-
częk CD4, CD8 oraz MHC klasy I i II. Rozpoznają
one egzogennę oTaz własne antygeny bez obecności
cząsteczek MHC oraz konieczno ś ci wewnątrzkomór-
kowe go pr zeksztńcenia okre ślone go antygenu. Mimo
Iicznych badań sposób rozpoznawania swoistych li-
gandów przezlimfocyty TCRyó nie został dotychczas
wyjaśniony. Istnieją sugestie, że rozpoznają one anty-
gen bezpośrednio poprzez receptor TCR lub receptor
dla komórek NK. Receptory yó mająszczególne po-
winowactwo do superantygenów. Preferencyjnie roz-
poznają one antygeny drobnoustroj ów posiadaj ące
właś ciwości białek szoku termi cznę go H SP (heat shock
protein). Receptory limfocytów T7d majątakże zdol-
no ś ć rozpo znaw anla niektórych antygenów o budowie
niebiałkowej . Pobudzone limfo cfi TCR/ó wytw ar za-
j ą interleuk inę 2 (IL -2) i wykazuj ą ekspre sj ę re c eptora
dla tej cytokiny oraz fragmentu Fc, atakże wykazlją
zdolność wytwarzania i uwalniania cytokin o profilu
limfocytów Thl lub Th2. Limfocyty TCĘó podobnie
jak komórki NK posiadają zdolność naturalnej cyto-
toksyczności komórek nowotworowych oraz z uwagi
na obecność receptora dla fragmentu Fc7 uczestntczą
także w cytotoksyczności komórkowej zależnej od
pr zectw ciał AD C C (antib ody- dep endent c ell-me dia-
ted cytotoxicity). Zdolno śc wy tw arzania i uwalniania
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cytokin o profilu Th1 lub Th2 umozliwia limfocytom
TCR7d spełnianie roli regulacyjnej limfocytów
TCRaP, hamowanie reakcji autoimmunologicznych
oraz indukcj ę procesów tolerancj i immunolo gicznej.
Stąd teZ limfocyty TCR7ó pełniąfunkcję pierwszej li-
nii obronnej organizmu, skierowanej przeciwko pato-
genom (18, 23).

Keratynocyty stanowią ważny składnik SIS, ponie-
w aż są źr ó dłem synte zy wielu cytokin pr ozap alny ch l
immunomoduluj ących, uczestntczących w różnicowa-
niu i migracji komórek Langerhansa. U zdrowych psów
or az Iudzi c zas mi gr acji keratyno c 5Ąow z warsfiły p o d-
stawnej do powierzchni naskórka wynosi około 22 dni.
Podczas migracji zmienla się ich morfologia oraz do-
cho dzi do ekspresj i r óżny ch cząstek powierzchownych.
Zmtany te doty cząpr ze de w szystkim b i ałek w ewnątrz -

komórkowych, w tym keratyny, powierzchownych
cząstek adhezyjnych oraz miejsc wiążących lektynę.
Czynniki regulujące wzrost i różnicowanie keratyno-
cytów ilustruje tabela 1. W stanie nie pobudzonym
keratynocyty po siadaj ą na powierzchni błony komór-
kowej cząsteczkt MHC klasy I orazreceptor dla frag-
mentu Fc IgG i integ::yn zrodziny B1. Natomiast ko-
mórki pobudzone posiadają zdolnośó produkcji cyto-
kin i czynników wzrostowych. Wytwarzająi uwalnia-
j ą one IL-la, IL-3, IL-6, IL- 8, IL- 1 0, IL-IZ, TNFa,
czynnik wzrostu guza B (TGFO, czynnlk wzrostu fi-
broblastów (FGF - fibroblast growth factor), czynnik
wzrostowy pochodzenia płytkowego (PDGF - plate-
late derived growth factor), czynntkstymulujący two-
rzenlę kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF
- granulocyte-macrophage colony- stimulating factor)
oraz hormon pobudzający melanocyty aMSH (mela-
nocyte-stimulating hormone). IL-1, TNF-a i INF-7
pobudzaj ą keratynocyty do produkcj i wtórnych cyto-

Tab. 1. Czynniki regulujące wzrost i różnicowanie keratyno-
cytów

O czynnik wzrostu naskórka (EGF-epidermal gtowth lactot)

O ttanslolmujący czynnik wzrostu (TGFa-translolming growth lactor)

O amlitegulina

O insulinopodobny czynnik wzlostu (lGF-insulin-like growth lactor)

O czynnik wztostu keratynocytów (KGF-keralinocyte growth taclor)

O czynnik wzrostu libroblastów (bFGF-basic libtoblast growlh lactor)

C ll-la, lL-6, GM-CSF

O adenozynotróilosfotan ATP

O niskie stężenie kwasu retinowego



kin (IL-S,IP-l0 . interferon inducible protein, MCP1
- macrophage chemoattraction protein 1) o działaniu
chemotaktycznym w miejscu zapalenia. Pobudzone ke-
raĄmocfi wykazujątakżeekspresjępowierzchownych
antygenów MHC klasy II), cz6teczekadhezyjnych cha-
rakterystyc znychdla komórek efektorowych (ICAM- 1)

oraz receptorów dla IFN7, TNFa, IL-1 i IL-6, zapo-
m o c ą który ch o db i eraj ą sy gnaĘ pr zekazane pr zez ltm-
focyĘ oraz potęgująefekty autokrynowe cytokin (17,
18,23).

Komórki tuczne, są komórkami efektorowymi
uc z e s tni c z ącymi w re akcj ach aler giczny ch, szcze góI-
nie w anafilaksji, oraz współdziałająone z innymi
komórkami w odpowiedzi zapalnej na patogeny. Ko-
mórki tlJczne, p o dobnie j ak makrofagi, wywodzą się z
wielopotencj alnych komórek macierzystych w szpiku
kostnym. Przechodzące do krwi prekursory komórek
tucznych posiadają cząsteczkęCD34 oraz receptor c-
kit (CDl17) kodowany przez protooŃogen Kit, Pre-
kursory komórek tucznych w wyniku interakcji z ko-
mórkami śródbłonka naczyń włosowatych skóry
opllszczająło gra-
cję w tkance doj-
rzałośc. Mec jest
czynnik SCF (stem cell factor) określany jako czyn-
nik wzrostowy komórek tucznych (MGF - mast cell
growth factor), który wytwarzarly jestprzez komórki
zrębu szpiku. Czynnik SCF po związaniu się z recep-
torem CDl17 obecnym na powierzchni komórek pro-
genitorowych odpowiedzialny jest za dystrybucję nie-
dojrzŃychkomórek tucznych do miejsc ich lokaliza-
cji oraz ich różnicowanie i dojrzewanie. Jest ontakże
czynniki em chemotakty czny m dojt zały ch komórek
tuc znych mi gruj ących do o gni sk a zap alne go, Właści-

órek tucznych wyka-

ffi:iTJ""iŁm,
T cells expressed and secreted).

Komórki tucznę w iąząs ię z białka mi macterzy ze -

wnątrzkomórkowej (fńronektyna, laminina i witronek-

Ęna)poprzez receptory należące do rodziny integryn
oraz z fibroblastami za pomocąreceptora c-kit. Pobu-
dzęntę komórek tucznych odblłva się na drodze nie-
immunolo g tcznej i immunolo gicznej . Aktywacj a ni e -

immunolog tczna zachodzt pod wpływem czynników
termicznych, me chani czny ch, chemicznych i promie-
niowania j onizuj ąc e go, a także medi atorów endo gen-
nych (proteazy tkatkowe, białka kationowe), Nato-
miast pobu dzenie immunologiczne komórek tucznych
zachodzina drodze zależnej od przeciwciał klasy IgE
za pośrednictwem receptora FceRI lub dopełniacza
poprzęz receptor dla fragmentu C5a. Pobudzenie ko-
mórek tuczny ch o dbywa się również p oprzęz re c eptor
FcgR dla IgG. W wyniku aktywacji ntezależnej do
pr ze ciw ciał kl asy I gE komórki tuczne uw alni aj ą ami -

ny biogenne (serotonina i histamina), proteoglikany,
heparynę, neutralne proteazy serynowe oraz czynntkt
chemotaktycznę dla eozynofilów i neutrof,rlów. Nato-

miast w wyniku aktywacji poprzez receptor FceRI
komórki tuczneprodukuj ą i uwalniaj ą metabolity kwa-
su arachidonowego (prostaglandynę PGD, i leukotrie-
ny LTC.) IL-4,IL-5,IL-6) orazcryn-
nik PAF g factor), atakże indukują
transkrypcje genów cytokin i chemokin o działantu
prozapalnym. Ponadto aktyrvowane komórki tucznę
wykazują ekspresj ę antygenów powierzchniowych
MHC klasy II i jako komórki prezentujące antygen
lczestntcząw indukcj i limfocytów pomocniczych Th.
Zwiększonaltczba komórek twznych w ognisku za-
palnym z jednej strony przyczynia się
czynnika uszkadzającego, zaś z drugiej
dzić do rozwoju przewlekĘch stanów z
19),

Me lano cyty, komórki b arwnikowe s ą zlokali zow a-

ne w naskórku, włosach, błonie śluzowej jamy ustnej,
jagodówce oka oraz w oponach miękkich. Komórka-
mi macierzystymi melanocytów są melanoblasty po-
wstaj ące z ektodermalnych komórek grzebteni nerwo-
wych. Obecność
Wkazaó za pomo
ną lub solami sre
j e st reakcj a L -D op a, p ole gaj ąca na wykazaniu komór-
kowej monooksygenazy monofenolowej (Ęrozynazy).
W melanocytach syntetyzowane są melaniny, które
tworzą skupiska zwane melanosomami. W wyniku
połączenia się z białkamt macierzy melanosomalnej
tworzą one melanoproteinę. Głównym enzymem
uczestniczącym w syntezie melanin jest monooksyge-
naza monofenolowa, która przekształca tyrozynę w
dwuhydr następnie utle-
nia jądo limeryzacji in-
dolochin jest mieszani-
ną dwóch polimerów: brązowoczamej eumelaniny i
czerwonobrunatnej feomelaniny, U człowi eka czyn-

pewne substancj e wytwarzanę przez keraĘnocyty.
Rezydujące w naskórku melanocyty tworząz określo-

ną liczb ą keratynocy tów połączenie okre ślane j ako
,,epidermal melanin unit". Wielkość i ilo ść melanocy-
tów oraz ich rozmieszczęnle w różnych warstwach
naskórka za|eży od rasy i czynników genetycznych.
Melanocyty umiejscowione w warstwie podstawnej
naskórka za pomocąspecj alnych wypustek przekazl-
ją melanosomy do otaczających je keratynocytów.
Melanina j est unikal nym związkiem absorbuj ącym
promieniowanie IIVB, UVA oraz w paśmie światła
widzialnego. Gromadzi się ona w komóree docelowej,
pomiędzy jądrem a powierzchnią zwróconą do świa-
tła, chroniąc DNA komórki przed szkodliwym działa-
niem prom ieni or az zab ezpie cza or ganlzm pr zed nad-
miemym nasłonecznieniem. Melanocyty dzięki pro-
dukcji wielu mediatorów uczestnicząw rozwoju oraz
modulowaniu reakcji zapalnej w skórze. W hodow-



Iach in vitrowykazano, że komórki te pod wpływem
IL-Ia lub TNFa uwalniają interleukinę 8 (IL-8) oraz
monocytarny czynnik chemotakty czny i aktywuj ący
(MCAF - monocyte chemotactic and activating fac-
tor). Wydzielaj ą równi ężbiałka macierzy (fibronekty-
na i lamina), które regulująprzemieszczanie się mela-
nosomów do komórek docelowych. W odpowiedzina
okre ś 1 ony b o dzie c zap alny me 1 an o cyĘ zw i ęks z aj ą lub
obniżająprodukcję melaniny lub blokują jej transfer
do keratynocytów. Stymulujący wpĘrv na proces me-
l ano genezy wywi eraj ą promienie UY, zap alenie, nie-
które metale (miedź, żelazo, srebro, zŁoto) i hormony
(melanotrop ina, horm ony tarczy cy, e stro geny). Nato -
miast melanogenezę hamuj ą hormony kory nadnerczy
i witaminy, szczegolnie kwas askorbinowy. U ludzi
inhibicyjny wpływ na proces melanogenezy wlrviera-
jącytokiny prozapalne (TNFa, IL-1, IL-6). Interleuki-
na I poprzez pobudzanie uwalniania melanotropiny
(aMSH) w ośrodkowym ul<ładzie nerwowym wzma-
ga ekspresję receptora dla tego hormonu na powierzch-
ni melanocytów. Melanotropina z jednej strony hamu-
je aktywność cytokin prozapalnych, zaś z drugiej in-
dukuj e wy Bv ar zanie pr ze ciw zap alnej IL - 1 0. Natomi a st
IFN7 i TNFa zwiększaj ąc ekspresj ę p owierzchnio\\ych
cząste c zek adhe zy jny ch ini cj uj ą e fekt cytotoks yc zny
leukocytów wobec melanocytów (20).

Reasumując można stwierdzić, żę ukŁad SIS speŁ
nia dwie podstawowe funkcje:jest miejscem przetwa-
rzania natywnego antygenu i inicjowania odpowiedzi
immunologtcznej (miejsce indukcji) oraz rozwoju od-
porności komórkowej lub humoralnej (miejsce efek-
torowe). Komórki prezentujące antygen APC (anty-
gen presenting cells) oraz limfocyty pomocnicze
TCD4* przy plęrwszym kontakcie z czynnlkiem za-
kaźnym wspołdziałają w pierwotnej odpowiedzi im-
munologicznej. Po kolejnym kontakcie ztym samym
antygenem następuje szybka i sprawna mobilizacja
komórek pamięci immunologicznej (TCD4), częgo
efektem jest rozwój wtórnej odpowiedzi immunolo-
gIcZneJ.
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Opisano 3 przypadki nwazjt Bltbesia całls u psórv w Republice C]zechosło-
rł,acji Pienłszy przypadek dotyczył sybcryjsJ<iego husky w rviel<rr |,5 lat o ma-
sie 21.5 kg Na czoło objarvów klinicznych wysurvała się gorączka (39.9"C),
apatia, przyspieszenje oddechórł,, niedokrrł,istość, zaźółcenic błon śluzowych,
Lachykardia, powiększenie podżuchworł,ych i podkolanowych r.vęzłów c.Irłon-
nych, erytropenia, leukoperria, niska lvartość hematokrytrr i hemoglobir-ry. rvzrost
poziotnu enzytnów wątrobclr,r,ych. hiperbllirubincrnia Wyleczenic trastapiło po
zastosowaniu amoksycyliny, płynu elektrolitowego łącznie z r.r,itamirrarni i di-
lninazenu Drugi przypadek babeszjozy stwierdzono u psa t,asy nrastilw rł,ieklt
1l mies, u którego występowala eryttopenia, niska waftość hema1oltl,ytrr i neu-
trolilia. Trzcci przypadek tej choroby zdiagnozor,r,ano również u psa rasy tnastif,
u którego na czoło objarł,ów klinicznych rvysur,vała się depres.ja, tltrJtx flpel,ytu,

wyllioty, ciemne zabarrł,ienie moczu, niedokrwistość, depresja, gorączka, po-
większenic śledziony i rł,ęzłów chłonnych W rozmazach l<rwl chorych psów
występowała B. canis Wyleczenie uzyskano po zastosowaniu diminazcnu (6

mgikg), trarrsfuzji krwi, podaniu clcktrolitów z witaminami i iniekcji anoks1,-
cylin1,

G,


