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Immuno 1o g ta naleĘ do naj szyb c iej rozwij aj ących s i ę
dyscyplin naukowych i cęlowe jest przybllżante jej
osiągnięć lekarzom weterynarii. Nie mogątobyc oczy-
wiście dane zbytteorctyczne- o tych informują specja-
listyczne czasopisma. Na posiedzeniu grupy roboczej
nauczycieli immunologliz 53 krajoq w czasie IV Mię-
d4,narodowego Sympozjum Immunologii Weterymaryj -

nej w Davis, w Kalifornii (5), zgodnie uznano koniecz-
no ść ogran iczenia nalczania naszych studentów tylko
do kluczowych danych z olbrzymiego obszaru tej dys-
cypliny. Kierując się tym opracowałem krótkie Repety-
torium immunologii ogolnej dla studentów i lekarzy
weterynarii (14). Ponieważ odjego publikacji minęły
cztery |ata, uważam zakorzystne uzupełnienie poda-
nych tam informacji, a także, z myśląo czytelnikach
b ar dziej zaintere s owanych immuno lo gią n i ec o szęT sze
uj ęc ie niektórych zagadnteń.

Odporność skóry na zakażenie wirusowe. Dotąd
uważano, ze jest ona uwarunkowana obecnościąkomó-
rek Langerhans a, j ednej z odmi an komórek dendryty cz-
nych - DCs (dendritic cells), będących dominującymi
rezydentami w naskórku, które po kontakcie z obcym
czynnikiem migrują do węzłów chłonnych i tam ini-
cjują aktywację limfocytow T. Pogląd ten okazał się
niesłuszny w świetle badań Allana i wsp. (1). Wykazali
ont, żew zakażeniu mysiego naskórka hetpeswirusem
opryszczki, aktywację wirusowo-swoistych cytotok-
sycznych limfocytów T powoduje subpopulacja CDS
alfa * komórek dendrytycznych. W komentarzll oma-
wiającym te i inne dane dotyczące DCs, Serbina i Pa-
mer (20) pisza. że szczegołowe badania doprowadziły
do identyfi k acji r ó żny ch ich subp opulacj i, odgrywaj ą-
cych oddzielne role w odpowiedzi immunologicznej,
a nie wszystkie, jakie im przypisywano na podstawie
badań in vitro. Właśnie naprzyMadzie komórek Lan-
gerhansa wykazaĘ to prace Allana i wsp. otaz Zhao
i wsp. Autorzy ci na mysim modelu zakażenlapochwy
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wirusem Herpes simplex stwierdzili, ze komórki Lan-
gerhans a w j ej nabłonk l nIę pr zy czyniły s ię do aktywa-
cji wirusowo-swoistych komórek CD4* T, natomiast
lczynlĘ to po dśluzowe D C s w l amin a p rop r i a po chwy ;

pobraĘ one wirusowe antygeny tzaprezentowaĘje ko-
mórkom CD4* T w węzłach chłonnych.

Wrodzona odporność na zakażenie Helicobacter
pylori. Drobnoustrój ten osiedla się w żołądku prawie
połowy ludzkiej populacji, jednak u większości osob-
nikow zakażenie ma charakter bezobjawowy lub wyra-
za się tylko chronicznym zapaleniem, a owrzodzente
i stan nowotworowy żołądkaromvrlają się jedynie u ma-
łego odsetka pacjentów, co sugeruje, że organizm dys-
ponuje skutecznym mechanizmem obronnym. Ponie-
waż H. pylori stwierdza się rzadko w głębszych warst-
wach śluzówki zołądka, gdzie występują O-glikany,
maj ące tęrminalnie a I,4 zwtązaną N-acetylo glukoza-
minę, Kawakubo i wsp. ( 1 3) podj ęli badania tych związ-
kow. Wykazali tch działanię bakteriobójcze wobec
H. pylori, będące następstwem hamowania przez nie
syntezy głównego komponentu ściany komórkowej za-
r azka. Ob s erwo w ane j e g o zmuany morfo 1o g ic zne pT zy -

pominały te, powodowanęptzez takie antybiotyki, jak
inhib itory b eta- 1 aktam azy, niszc za3:e b i o syntez ę p epty-
doglikanu w ścianie komórkowej. Unikatowe O-glika-
ny w zołądkowej mucyntę można więc uwazaó za na-
turalny antybiotyk chroniący gospodarza przed zaka-
żęnięm H. pylori. Uzyskane wyniki stwarzająpodsta-
wę do planowania nowych, bezpiecznych preparatów
do zapobie gania i Ięczenta zakażeh. O-glikany warun-
kujątez prawdopodobnie wrodzoną odpomość na He-
licobacter-podobne drobnoustroje występujące w zo-
łalkach zwterząt. Stwierdza sięje np. u82-I00ońpsów,
w zalężności od stopnia zagęszczenia populacji tych
zw ierza! (2 0). Podobnie j ak u ludzi, ob ecno ś ć tych b ak-
terii wykaz ać możnaĘlko w powierzchniowych warst-
wach śluzówki, ajedynie w jednej trzeciejprzypadków



zakażęhsąprzyczynąchronicznegozapalrentażołalka,
głównie w okolicy odźwiernika.

Bakteriobó jcze działanie neutrofili bez fagocyto-
zy. Neutrof,rle stanowią pierwszą czynnąlinię obrony
organizmu p r zę d zakażeniem b akteryj ryłn. D otychczas
ttważano, że istotą tch działania jest fagocytoza drob-
noustroju i zabicię go dzięki dokładnie jlż poznanym
mechanizmom. Ostatnio Brinkmann i wsp. (4) w bada-
niach skomentowanych przez Lee i Grinsteina (16)
stwierdzili nowy męchanizm działanta neutrofi li. Wy-
kazali,ze komorki te po aktywacji wydalaj ąbtńkaztar-
nistości i chromatynę, tworzące pozakomórkowe włók-
na (widocnre w mikroskopie skaningowym). Wiązą one
bakterie zarówno Gram-dodatnte (Staphylcoccus
clureu s),j ak i Gram-uj emne (S almon ell a Ęp himurium
i Shigellaflexneri). Te pozakomórkowe sieci neutrofi-
li, NETs (neutrophil extracellular traps) znoszączynnt-
ki zjadliwości i zabijĄą bakterie. NETs powstają juz
około 10 min. po aktywacj i dziewiczych neutrofili m.in.
interleukiną-8 (IL-8) lub lipopolisacharydem (LPS).
W obraz ie elektronowlłn NETs maj ąkształt sp 1 aJanych
gładkich włókien średnicy 15-17 nm z kulistymi struk-
turami średnicy około ż5 nm. Chemicznie składają się
z DNA, histonów i białek ziarnistości enzymów. Wia-
domo, ze neutrofile ulegają apoptozie w ciagu kilku
godzin po wejściu do krazenia, ale NETs powstają
wcześniej, a więc nie są wyciekiem z rozpadajapych
się komórek. U bakterii gronkowca złocistego związa-
nychprzez NETs stwierdzono mniej toksyny alfantż
u wolnych bakterii lub gdy zablokowano proteazy neu-
trofilowe; sugeruje to, że NETs mogą rozbtajac wiele
patogenów. Aliorzy wykazalt, ze NETs wy,twarzane są
invivo.WdoświadczalnymzakażenllpałeczkamiShi-
gellaukrolikow i w naturalnymw zapaleniu wyrostka
robaczkowego u człowieka, NETs wystąpiły obficie
w strefach objętych zapaleniem.

Postęp w badaniach Toll-podobnych receptorów.
Historię odkrycia TLRs (Toll-like receptors) i pierwsze
dane wskazujape na ich waznąrolę w odporności wro-
dzonej omówiłem w artykule z2002 r. (15). W ostat-
nich latach wielu immunologów ukierunkowało swe
badania na poszukiwanie tych receptoróq co omawia
O'Neill (18) w komentarzu dotyczącym badaitrzech
grup uczonych - Zhanga wsp. (23), Heila i wsp, (10)
oraz Diebold i wsp. (9). Wyniki §ch prac odpowiadają
na wiele pytań doĘ czapy ch dro g sygnalizacj i ob ecno ś -

ci p ato genó w oT az uruchamiania odpowiedzi immuno -
logicznej i zapa|nej w celu lch zniszczenia; wskazują
tez ewentualne drogi nowych terapii. Najnowszy taki
receptor - TLRl1 wykrywa uropatogenne bakterie po-
wodujące zakażęnię pęcherza moczowego i nerek (23);
u myszy nie posiadających tego receptora stwierdzono
10 000 razy więcej bakterii w nerkach niz u normal-
nych myszy. Mysi TLRll wy,wofuje odczyn zapalny
powodujący szybki klirens tych bakterii. Okazuje się,
żę uhldzi TLR11 występuje w postaci skroconej i jest
prawdopodobnie nleczynny, co moze byc przyczyną
większej wrazliwości człowieka na zakażenie dróg

moczowych. TLR7 i TLR8 wykrywaj ąj ednołańcucho-
we RNA, ssRNAs (single-stranded RNAs) obecne
u wielu wirusow (9, 10). Wykazano też (9), że geno-
mowy s sRNA wirus a influenzy powoduj e produkcj ę in-
terferonu alfa przez komórki dendrytyczne. Artykuł
O'Neilla (18) zawiera tęż zębtanę dotąd dane wielu
autorów dotyczące poznanych TLRs. I tak TLR2 wy-
krywa bakteryjne lipoproteiny, porynę wirusa influen-
zy, hemaglutyninę wirusa odry, wirus opryszczki zwyk-
łej 1 (HSV-i); TLR4 - lipopolisacharyd, białko F wi-
rusa mięsaka Rousa, białko otoczki wirusa raka gru-
czołu mlekowego myszy; TLR5 - flagellinę rzęsek;
TLRl1 - bakterie uropatogenne; TLR9 niemetylo-
wane oligonukleotydy CpG, DNA bakterii i wirusów;
TLR3 - ds RNA wirusów; TLR7 i TLRS - bogate w ura-
cyl ssRNA wirusów.

Wykazano równiez, że TLRs nadzorująproces fago-
cytozy przez regulację dojrzewania fagosomu (3,22);
wyraża się to przyspieszonym tworzeniem się fagoli-
zosomów, szybszym zabicięmi rozpadem pochłoniętej
bakterii. Szczegółowe poznanie roli TLRs we wrodzo-
nej odporności stwarza punkt wyjścia do klinicznego
wykorzystantaprzezblokowanie lub stymulowanie ich
sygnałów (2).

Prezentacja anĘgenów lipidowych limfocytom T.
Nowych inforrnacji doĘczących tego zjawiska dostar-
czyły dwte prace Zhoui wsp. (24) oraz Moody'ego
i wsp, (17) omowtone przez De Libero (8). Wiadomo
było,że drobiny CD1 prezentująlipidowe anĘgeny lim-
focytom ! ale pozostawała do wyjaśnienia sprawa spo-
sobu łączenia się tych antygenow z CDI. Obecnie wy-
kazano (24),żepotrzebne sądo tego endosomalne białka
transferowe lipidów - LTPs (lipid transfer proteins),
znane jakoprzęnosząaę lipidyw czasie ich syntezy i roz-
kładu w endosomie. U myszy zbrakiem saposyny, pre-
kursora LTPs, stwierdzono swoiste upośledzenię zależ-
nej od CDl prezentacji antygenu i brak jednej z sub-
populacji komórek T. Autorzy pracy uważają że LTPs
stanowią uprzednio nięznane o gniwo mlędzy metab o -

lizmem tłuszczów a odporno ś cią i prawdop odobnie wy-
wierają znaczny wpływ na lipidowe antygeny - włas-
ne, nowotworowe i drobnoustrojowe. Badania zróżni-
cowanęgo Tozmleszazenia i lipidowej swoistości po-
szczegolnych LTPs będą miały decydujące znaczęnie
dla racj onalne go planowania szczepionek lipidowych
i adiuwantow,

Autorzy drugiej pracy (17) informująże grupamy-
kobakteryj nych lipopeptydow, nazw any chmykobakty-
nami, stymuluje populacje określonych limfocytow T.

W Ęch badaniach wykazano po raz pierwszy, że oprócz
glikolipidow, także lipopepĘdy są immunogenne dla
limfocytow ! a następuje to dzięki wiązaniu mykobak-

Ęny przezjej acylowy łańcuch z drobiną CDla, pre-
zeniĄącą antygen. Nie można wykluczyć, że oprócz
mykobaktyn, inne drobnoustrojowe i własne lipopro-
teiny są rozp oznawane przęz limfocly T.

Adiuwancyjne działanie wodorotlenku glinu . Zna-
ne jest ono od 1926r, (cyt.12) i powszechnie wykorzy-



stywane w wielu szczepionkach,Iecz mechanizm tego
działanta nie został dotąd w pełni wyjaśniony. Przyj-
muje się, że jest to następstwem miejscowej reakcji za-
palnej, aktywacji dopełniacza i spowalniania desorpcji
antygenu z adsorbensu. Znaczęnie tego ostatniego zja-
wiska było od dawna kwestionowane. Dane zebranę
przęz Stóckla (2I) zaprzeczająznaczeniu depot anĘ-
genowego i desorpcji antygenu z AI(OH),, Uzyskano
bowiem dobre dziaŁanie uodparniające po wstrzyknię-
ciu toksoidu błoniczego i rwiązków glinu oddzielnie
w różnych częściach ciała świnki morskiej. Stóckl(21)
sądził, ze w obecności glinu zachodzi zwiększone po-
b i eran i e tlenu pr zez układ dehy dr aza kwasu bur s ztyno -
wego-cytochrom i to wpĘva dodatnio na tworzenie
się globulin odpornościowych.

Wyniki ostatnio opublikowanych badań Jordana
i wsp. (12) sugerują inny mechanizm zwiększania od-
powiedzi limfoclów B przez omawiany adiuwant. Wia-
domo, że grasiczozalężna produkcja przeciwciał jest
efektem wzaj emnego receptorowo-ligandowego oddzia-
Ąrvania limfocytow B i T. Autorzy wykazali, że mają
na to wpłyrv dodatkowe czynniki, uruchamianę przez
AI(OH)3. Iniekcj a te go zw iązku myszom powo duj e ak-
tywację limfocy{ow B śledziony i nagromadzenie się
w niej nieznanej poprzednio populacji mieloidalnych
komórek produkujapych interleukinę-4 (IL-4). Te ko-
mórki i IL-4 razęm są potrzebne do aktywacji i roz-
pr zestrzenienia s ię antygenowo - swoi stych komórek B
i optymalnej produkcji przeciwciał. Altorzy potwier-
dzilitęż omowiony poprzednio (21) brak roli powolne-
go uwalniania się antyg enu z cząste czek AI(OH) 

3,
Regulatorowe limfocyty ! komórki dendr}tycz-

ne, geny odporności dlakrzyżujących się linii cho-
rób. Te tr zy tematy obrad Międzynaro dowe go Kongre-
su Immunologii w Montrealu w lipcu 2004 r. omówiła
C ouzin (7 ). Zaintere s owani znaj dąw tym artykule wie -
le szczegółowych danych - tu tylko niektóre informa-
cje w skrocie.

Limfocyty regulatorowe (Treg) stanowią 5-10% ko-
mórek T u człowieka, powodują supresję funkcji in-
nych limfocl.tów T,lecz nie wiadomo dokładnie jak
panują one nad układem odpornościowym. Treg, po-
przednio nazywane supresorowymi (Ts), wzbudziły
zainteresowanie w latach I 97 0., lęcz I0 lat pożniej utra-
ciĘ swą atrakcyjność, ponieważ trudno było je izolo-
wać i hodować. I dopiero w ostatnich pięciu latach
wykryto u nich nowe markery-powierzchniowe biał-
ka CD4 I CD25, co spowodowało powrót zaintereso-
wania tymi komorkami. Stwierdzono, że in vitro i in
vivo lmyszy łagodząone stany zapalne i regulują dzia-
łanie innych komórek odpornościowych, biorących
udziaŁw chorobach autoimmunologicznych, takich j ak
cubzyca typu I. W kilku przypadkachzapobiegĘ tak-
żę odrzucęniuprzeszczepow u myszy. Pewne badania
dowodzą że pacjenci ze stwardnieniem rozsianym,
chorobą autoimmunologiczną mają normalną liczbę
Tregz markerami CD4 i CD25, ale te ich komórki są
niezdolne do kierowaniainnymi limfocytami T. Komór-

ki CD25 podane myszom zzapalentem jelit infiltrowa-
Ę do zajętej tkanki i powodowaĘ ustąpienie procesu
chorobowe go, Pozostaj e nadal niewyj aśniony sposób,
w jaki Treg powodują supresję układu odpornościowe-
go i czy u ludzi z chorobami autoimmunologicznymi
ich aktywność słabnie. Uzyskano nowe dane sugerują-
ce, że niszcząone limfocytyB in vitro. Jężęli miałoby
to miejsce także in vivo wskarywałoby całkiem odmien-
ną drogę supresji. Szczegołowe poznanie funkcji ko-
mórek Tregpozwoli zdaniem jednego z immunologów
robić klinicystom to, co było dotąd niemozliwe - ma-
nipulować odpornością.

Komorki dendrytyczne DCs to następny obszerny
temat obrad Kongresu, omówiony przęz Couzin (7).
Pomagaj ą one układowi odpornościowemu utrzymać
delikatną lecz decyduj ącą równowagę między obroną
przed atakującymi patogenami a ochronąwłasnej tkan-
ki gospodarza. Ponieważ zachowanie się ich in vitro
nie daje informacji o ich działaniu w żywym organiz-
mie, opracowano drogie, wysoce trudne technicznie
sposoby ich unaocznienia u zywych myszy. Dzięki temu
można było wrykazać, jak D C s wykonuj ą j e dną z w aż-
nych swych funkcji - alarmowanie limfocytów T o in-
wazj i p ato genu; poruszaj ą się szybko przęz p ew ne częś-
ci węzłów chłonnych i często oddziaŁująĘlko krótko
z komórkami T. Finezyjna metoda umozliwiła tężzro-
zumienie drugiej ważnej funkcji DCs - zapewnienie,
że nie zostanie zaatakowana własna tkanka. Otrzyma-
no genetycznte zmodyfikowaną linię myszy, dających
ekspresję fluoryzującego białka w ich DCs, co umozli-
wiło ich obserwacjępod mikroskopem, U myszy tych,
w narkozie, ostroznie odseparowano płat skóry uda
z w ęzŁem chłonnym zawier ającym liczne DCs. Obser-
wacja tego żywego obrazu wykazała, że niedojrzałe
DCs, jeszcze nieaktywowane przęz antygen, twolzą
gęstą siatkę prawie nieruchomych komórek. Limfocyty
T wnikające do węzła chłonnego docierały do tej siat-
ki, a następnie pozostawały zlpełnie bez ruchu pTzez
ponad godzinę. Jeden z autorów Ęch badań przypnsz-
cza, że ta siatka jest miejscem, gdzie niedojrzałe DCs
dokładnie r ozpoznają środowisko w ęzŁa chłonnego
w celu wychwlania wnikających tam pewnych włas-
nych anĘgenow i wyłączenia potencj alnie autoreaktyw-
nych limfoclów T; dzięki temu DCs mogąchronió gos-
podarza przed rozwoj em procesów autoimmun o|o gicz-
nych.

G enetyc zne uwarunko w ania zabtlr zeń o dp omo ś c i to
trzęci temat omawianego komentarza (7). Naukowcy
spędzili wiele czasu na poszukiwanie odpowiedzialnych
za nie genów, Iecz b ęz większych sukcesów. Dużę na-
dzieje na postąl w tych badaniach stwarzauĘcietech-
niki interferencji RNA-RNAi, szybkiej i prostej meto-
dy wyłączania ekspresjt poszczególnych genów przy
użyciu małych odcinków RNA-RNAs. Metoda RNAi
pozwoliła wyłączacjeden lub kilka genów u embrio-
nów i dorosĘchmyszy. Wyniki badań wskazują żęrola
niektórych genów w jednej chorobie autoimmun ologicz-
nej może dotyczyó także, innych, pokrewnych proce-



sów patologicznych. Na przykład odpornościowy gen
PTPN22 przehaczagranice chorób ; na początku 2004 r.
wykazano j ęgo z\]vwękzcul<rzycątypu I, w czerwcu-
z reumatoidalnymzapaleniem stawóq a w miesiąc póź-
niej - takżę z toczniem (lupus).

Perspektywy użycia cytokin w kontroli chorób
w produkcji drobiarskiej. Omawiajątakie możliwoś-
ci Hilton i wsp. (II), zwracając uwagę, że corazpo-
wszechniej sze wprow adzanię pTzęz wiele kraj ów
zakazu sto s owani a antybio§ków, uzas adnione wyka-
zaniem, ze j est to przyczyną wzrostu liczby antybioty-
koopornych patogenów, moze jednak spowodować
pewne uj emne następstwa. Mikroorg anizmy, obecnie
profi laktycznie hamow anę przęz do dawane antyb ioĘ-
ki, będą się intensywniej namnażać i wywoływać cho-
roby. Autorzy artykuŁauważalau ze u drobiu nalezy się
sp odziewać wzro stu nas ilenia zakażęh żołądkowo-j eli-
towych spowodowany chprzez Clostridium perfringens .

Dlatego pilnym zadanięm jest znalezienie alternaĘw-
nych metod postępowania, mogących zastapió zakaz
lżywania antybiotykow. Jedną z nich jest uzycie cl,to-
kin, tych naturalnych białek kontrolujących typ i sto-
pień odpowiedzi immunologicznej. Hilton i wsp. po-
dają żerekombinacyjne clokiny otrzymyłvane w ukła-
dach ekspresyjnych bakulowirusa, drożdży |ub E. coli
są z powodzęl7lęm stosowane drogą iniekcji u duzych
zwterząt- świń i bydła. W przemyśle drobiarskim cy-
tokiny podawać można będzie ptakom w postaci ży-
wych wektorów witusowych, takich jak adenowirus
drobiu, FAV (fowl adenovirus), dający ekspresję genów
cytokinowych, z wodądo picia lub w postaci aerozolu.
Z uwagi na podobieństwo układu immunologicznego
kurczaJi ssaków, te pierwsze stanowiąatrakcyjny, tani
i łatwy model do badań skuteczności cytokinowej kon-
troli chorób zwterzątw intensyrvnej hodowli.

Kwaśna chitynaza ssaków w patogenezie astmy.
Badania te, wykonane przez Zhui wsp. (25) skomento-
waŁaCouzin (6). A oto niektóre ważniejsze informacje
podane przez autorów placy -:, zawatl.;ę w komentarzu
autorki. Chitynazy to enzymy rozkładające bardzo po-
wszechny w przytodzie polisacharyd chitynę, obecną
w ścianach komórek grzybów, ekoszkieletach skoru-
piaków i owadów oTaz w osłonkach pasożytniczych
nicieni. Choctaż człowiek ni e wytwarza chiĘny, chity-
nazy sąobecne w ludzkim genomie, co uwazane jestza
relikt ewolucyjny. Zhu t wsp. stwierdzili powiązan|a
jednej z opisanych ostatnio chiĘnaz, oznaczonej jako
kwaśna chttynazassaków, AMCase (acidic mammalian
chitinase), stwierdzonej w postaci kryształow w plwo-
cinie astmatyków, z klasy czną zapalną odpowiedzią
w astmie. Następnie skupili swąuwagęna limfocytach
w sp oma g aj apych ty pu 2 (Th2 ) uw ażany ch pr zęz wi e lu
za decydujące dla rozwoju astmy. Okazało się, ze te
komórki powodują gwałtowny wzrost poziomu chity-
nazy, a jest to za\ężnę od kluczowego białka komórek
Thz - interleukiny-l3 (IL-13). Nadmiar IL-l3 obecny
w płucach astmatyków uważany jestzaczynnik sprzy-
jaja.cy wystąpieniu ataku astmy. W tkance płucnej osób

chorych stwierdzono wysokie poziomy chitynazy, a jej
brak u osób zdrowych. Zdolność gospodarua do wy-
twarzantachltynazmożęzatemstanowićważnądeter-
minantę osobniczej skłonności do astmy. Podanie cho-

rym my s zom surowi cy b 1o kuj ąc ej chtty nazę Łago dztło
stanzapalny. Dane te sugerują że chiĘnaza moze sta-
nowić cel nowych lekow przeciwastmatycznych.
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