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Artyku³ przegl¹dowy Review

Atypowy pestiwirus byd³a
Pierwszy przypadek izolowania tego wirusa w Eu-

ropie, przyczyny ciê¿kiej choroby uk³adu oddechowe-
go ciel¹t, opisali Decaro i wsp. (2). Do rodzaju Pesti-
virus (w rodzinie Flaviviridae) nale¿¹: wirus biegun-
ki byd³a typu 1 (BVDV-1, bovine viral diarrhea virus
type 1), typu 2 (BVDV-2), wirus pomoru �wiñ, wirus
choroby granicznej oraz inne gatunki pestiwirusa wy-
kryte u dzikich prze¿uwaczy. W 2004 r. izolowano
z zanieczyszczonej partii surowicy cielêcej, pochodz¹-
cej z Brazylii, atypowy pestiwirus. Oznaczono go jako
D32/00 HoBi i zaproponowano uznaæ za prototyp
nowego gatunku � BVDV-3. Mimo wykrycia dalszych
szczepów HoBi-like (HoBi-podobny) w po³udniowej
Ameryce, jest jedno doniesienie o naturalnym zaka-
¿eniu byd³a wywo³anym przez ten wirus izolowany
z próbki surowicy bydlêcej pobranej w czasie badañ
epidemiologicznych w Tajlandii w kierunku BVDV.

Decaro i wsp. izolowali w 2010 r. szczep HoBi-like
od klinicznie chorych ciel¹t w stadzie byd³a we W³o-
szech. Zwierz¹t nie badano w kierunku pestiwirusów
przed wprowadzeniem do stada, ale by³y one regu-
larnie szczepione przeciw BVDV. Objawy kliniczne
wyst¹pi³y u 26 ciel¹t, a wyra¿a³y siê gor¹czk¹ (39,4-
-40,1°C), kaszlem, przyspieszeniem têtna i oddechu,
surowiczo-�luzowym wyciekiem z nozdrzy oraz leu-
kopeni¹. U wiêkszo�ci ciel¹t po podaniu leków nastê-
powa³ stopniowy powrót do zdrowia w ci¹gu dwu
tygodni, ale dwa zwierzêta pad³y. Stwierdzono u nich

sekcyjnie ciê¿kie zapalenie tchawicy oraz odoskrze-
lowe zapalenie p³uc obejmuj¹ce szczytowe ich p³aty.

Wydalinê z nosa sze�ciu chorych ciel¹t oraz zmie-
nione partie p³uc pad³ych zwierz¹t poddano rutyno-
wym i molekularnym badaniom w kierunku g³ównych
patogenów p³ucnych byd³a. Izolowany HoBi-like pe-
stiwirus by³ na poziomie genetycznym  �ci�lej spokrew-
niony z wirusami z Brazylii ni¿ z izolatem z Tajlandii.

Bior¹c pod uwagê fakt wielokrotnego wykrywania
tego wirusa w partiach p³odowej surowicy cielêcej,
mo¿na zak³adaæ mo¿liwo�æ wprowadzenia go na kon-
tynent europejski przez szczepionki lub inne prepara-
ty sporz¹dzane z u¿yciem zanieczyszczonej surowicy
bydlêcej, co sugerowa³y ju¿ dane z pi�miennictwa
z lat 1988-1999. Filogenetyczna analiza nie wspiera
nazwania szczepów HoBi-like jako BVDV-3, po-
niewa¿ nomenklatura nie odzwierciedla genetycznej
relacji miêdzy ró¿nymi gatunkami pestiwirusów.

Decaro i wsp. podaj¹, ¿e ró¿nice antygenowe miêdzy
szczepami HoBi-like a szczepami BVDV-1/BVDV-2,
stwierdzone w testach krzy¿owej seroneutralizacji sta-
wiaj¹ wa¿ne pytania dotycz¹ce skuteczno�ci szcze-
pionek dostêpnych na rynku czy konieczno�ci utwo-
rzenia swoistych przeciw temu nowemu wirusowi.
Ci¹g³y nadzór epidemiologiczny pomo¿e oceniæ sto-
pieñ rozprzestrzeniania szczepu HoBi-like pestiwi-
rusa w �wiatowych populacjach byd³a, ich wp³yw na
zdrowie i produkcyjno�æ zwierz¹t, a tym samym pla-
nów swoistej immunizacji.

Niektóre nowe dane dotycz¹ce wirusologii,
prionów i immunologii
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Summary
Isolation of atypical pestivirus from clinically affected calves in Italy. Experimental studies of foot-and-

-mouth disease transmission in cattle and the implications for control, controversial preemptive control
measures may be unnecessary. Different gene expression profiles of bovine brains infected with classical
and atypical BSE indicate possible different pathogenesis or origin of the disease. Emergence of classical
BSE from atypical BSE-H supports the hypothesis that this type may be at the origin of the food-borne BSE
epizooty. First cases of atypical scrapie in Poland. Two drugs that prevent the differentiation of T

H
17 cells

which mediate autoimmune disorders. Local proliferation of macrophages in TH2 inflammation. Macro-
phages can enhance tumour resistance to chemotherapy.
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Zale¿no�æ czasowa miêdzy wyst¹pieniem objawów
klinicznych a zaka�no�ci¹ pryszczycy u byd³a

Charleston i wsp. (1) z Institute for Animal Health
w Pirbright i Centre for Immunity University of Edin-
burgh podjêli eksperymentalne badania oceny warto-
�ci obecnej strategii kontroli szerzenia siê pryszczycy
u byd³a. Podobnie jak w wielu chorobach zaka�nych
opiera siê ona ca³kowicie lub czê�ciowo na wykrywa-
niu klinicznych przypadków oraz izolacji, usuwaniu
lub leczeniu bêd¹cych z nimi w kontakcie osobników.
Powodzenie takiej strategii zale¿y od w³a�ciwego
uwzglêdnienia czasu od pocz¹tku zaka�no�ci w sto-
sunku do wyst¹pienia wykrywalnych objawów klinicz-
nych.

Charleston i wsp. wykonali do�wiadczalne badania
transmisji pryszczycy miêdzy parami krów trzymanych
w zamkniêtym pomieszczeniu w �cis³ym kontakcie
przez 8 godzin, w temperaturze, wilgotno�ci i wymia-
nie powietrza optymalnych dla transmisji.

Osiem krów eksponowano na zaka¿enie przez bez-
po�redni kontakt z krowami zaka¿onymi sztucznie
wirusem pryszczycy serotypu 0, kr¹¿¹cym w 2001 r.
w Wielkiej Brytanii. Transmisjê jego badano w dwu-
dniowych odstêpach. Pozwala³o to wykazaæ indywi-
dualn¹ transmisjê w okre�lonych momentach po eks-
pozycji, w odró¿nieniu od poprzednich badañ innych
autorów, które podawa³y wyniki transmisji dla ma³ych
grup zwierz¹t bêd¹cych w kontakcie przez d³u¿sze
okresy.

Wykazano tylko osiem udanych transmisji (od sied-
miu krów � jedna zaka¿ona nigdy nie okaza³a siê za-
ka�n¹) w 28 próbach, mimo wykrycia wirusa we krwi,
wycieku z nosa oraz/lub w p³ynie prze³ykowo-gard³o-
wym we wszystkich próbach. Autorzy okre�lili ilo�-
ciowo zbiór 23 wirusologicznych, immunologicznych
i klinicznych zmiennych dla ka¿dej eksponowanej kro-
wy. Na tej podstawie przy u¿yciu modelu statystycz-
nego dokonali oceny d³ugo�ci okresów: zaka�nego,
utajonego i inkubacji (stwierdzenie widocznych obja-
wów klinicznych lub wzrost temperatury cia³a powy-
¿ej 39,5°C). �redni utajniony okres wynosi³ 4,6 dni
(3,1-7,2), okres inkubacji 4,1 (2,9-5,9) dni, a �redni
okres zaka�no�ci 1,7 (0,3-4,8) dni; tak krótki, ponie-
wa¿ zaczyna dzia³aæ odporno�æ wrodzona (interferon
typu-1) zapobiegaj¹cy zaka¿eniu dalszych komórek
nab³onkowych. Zwierzêta nie stanowi¹ �ród³a zaka-
¿enia przeciêtnie przez pó³ dnia po wyst¹pieniu obja-
wów klinicznych.

Badania Charlestona i wsp. sugeruj¹, ¿e kontrower-
syjne, stosowane obecnie dzia³ania ograniczaj¹ce, ukie-
runkowane na �farmy ryzyka�, a zw³aszcza wyprze-
dzaj¹ce wybijanie zwierz¹t, s¹ przeceniane, a nawet
niepotrzebne. Szczegó³owe dane oraz interpretacja
wyników badañ zainteresowaæ mog¹ specjalistów zna-
j¹cych zalecenia stosowanej obecnie strategii zwalcza-
nia pryszczycy. Co mo¿na w niej zmieniæ, aby uzy-
skaæ wiêksz¹ skuteczno�æ ograniczaj¹c¹ koszty tej

walki przy maksymalnym zapewnieniu dobra zwierz¹t?
G³ówne starania nale¿y skierowaæ, zdaniem autorów,
na opracowanie praktycznych elementów przedklinicz-
nego rozpoznania, poniewa¿ pocz¹tek wykrywanej
wiremii nastêpuje na jeden lub wiêcej dni wcze�niej
ni¿ zaka¿one krowy staj¹ siê zaka�ne i/lub wykazuj¹
objawy kliniczne.

Badania nad zaka�n¹ g¹bczast¹ encefalopati¹ byd³a
(BSE)

Prace w tym kierunku podejmowane s¹ w wielu
o�rodkach, a maj¹ na celu dog³êbne poznanie patoge-
nezy tej choroby oraz szczególnie istoty i pochodze-
nia prionów, zw³aszcza w odniesieniu do wywo³anych
przez nie zmian u cz³owieka.

Wiadomo ju¿, ¿e BSE nie jest jednorodn¹ chorob¹,
a opisano trzy jej typy wywo³ane przez atypowe szcze-
py prionowe: BSE typu H, BSE typu L oraz BSE typu
C klasyczne (classical). Atypowe przypadki stwierdza
siê u zwierz¹t w wieku ponad 8 lat, a ich czêsto�æ jest
bardzo niska, stanowi¹ca dla typu H i typu L, odpo-
wiednio, 0,41 i 0,35 na milion badanego doros³ego
byd³a. W Polsce ten wska�nik jest 4-10 razy wy¿szy.
Nie obserwowano klinicznych form naturalnego aty-
powego BSE u byd³a, jednak wykazano ostatnio za-
ka�no�æ atypowego BSE w eksperymentalnym zaka-
¿eniu byd³a i gryzoni.

Dotychczas wiêkszo�æ przypadków BSE badano na
podstawie cech patologicznej formy bia³ka prionowe-
go (PrPSc) lub zmian w szarej istocie mózgu. Larska
i wsp. (6) zaproponowali u¿ycie do charakterystyki
i odró¿nienia typów BSE badania poziomu ekspresji
genów w pniu mózgu byd³a naturalnie zaka¿onego
klasycznym i atypowym BSE. Autorzy wybrali do tego
porównania geny znane jako odgrywaj¹ce rolê w pa-
togenezie zaka�nych g¹bczastych encefalopatii. Wy-
ra�ne ró¿nice poziomu ekspresji stwierdzono w 7 z 11
genów badanych przy porównaniu wyników zwierz¹t
chorych na BSE i kontrolnych. Ró¿ne profile ekspre-
sji genów w mózgach bydlêcych zaka¿onych klasycz-
nym i atopowym BSE wskazuj¹ na mo¿liw¹ odmianê
i �ród³o choroby.

Torres i wsp. (11) podjêli badania w³a�ciwo�ci mo-
lekularnych i neuropatologicznych piêciu atypowych
izolatów BSE-H w czasie ich transmisji w transgenicz-
nych myszach, daj¹cych ekspresjê homologicznego
bia³ka prionowego (PrP). U kilku zwierz¹t inokulo-
wanych dwoma takimi izolatami nieoczekiwanie
stwierdzono pojawienie siê wyra�nie odrêbnego prio-
nu o cechach szczepowych do klasycznego czynnika
BSE-C, utrzymuj¹cych siê w nastêpuj¹cych pasa¿ach.
Potwierdza to, zdaniem autorów, potencjaln¹ zdolno�æ
ró¿nicowania siê prionów w czasie namna¿ania, na-
wet przy braku bariery gatunkowej. Stanowi zarazem
pierwsze do�wiadczalne wykazanie potencja³u atypo-
wego, przypuszczalnie sporadycznego prionu bydlê-
cego do nabycia BSE-podobnych epidemicznych cech
w czasie namna¿ania siê w �rodowisku bydlêcego PrP.
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�ród³o epidemicznego czynnika BSE, który od po-
jawienia siê w 1985 r. spowodowa³ �mieræ oko³o 200
tys. sztuk byd³a, opiera siê wci¹¿ na przypuszczeniach.
Badania epidemiologiczne wskazywa³y na zaka¿on¹
m¹czkê miêsn¹ i kostn¹ jako no�nik czynnika, który
spowodowa³ jego powrót do byd³a, stawiano hipote-
zê, ¿e choroba ta mog³a byæ przeniesiona od trzêsawki
owiec lub od spontanicznej prionowej bydlêcej cho-
roby, analogicznie do sporadycznej postaci Creutzfeld-
ta-Jakoba (CJD) u ludzi, a nawet, ¿e od ludzkiej cho-
roby prionowej.

Chocia¿ danych uzyskanych przez Torresa i wsp.
na transgenicznych myszach nie mo¿na bezpo�rednio
ekstrapolowaæ na naturalnego gospodarza, autorzy
uwa¿aj¹, ¿e te obserwacje s¹ zgodne z pogl¹dem, i¿
epidemiczny czynnik BSE móg³ pochodziæ od endo-
gennego prionu bydlêcego, BSE-H. Obserwacje te
umo¿liwiaj¹ nowe spojrzenie na istotê wydarzeñ mo-
g¹cych prowadziæ do pojawienia siê tego czynnika.

Rozpoznanie pierwszych przypadków trzêsawki
(scrapie) u owiec w Polsce

Trzêsawka owiec i kóz jest chorob¹ prionow¹ nale-
¿¹c¹ do grupy zaka�nych g¹bczastych encefalopatii,
obejmuj¹cej u zwierz¹t ponadto: BSE, zaka�n¹ ence-
falopatiê norek i przewlek³¹ wyniszczaj¹c¹ chorobê
pó³nocnoamerykañskich jeleni i ³osi, a u ludzi choro-
bê Creutzfeldta-Jakoba, �mierteln¹ rodzinn¹ bezsen-
no�æ (fatal insomnia, FFI) oraz wariant choroby Creutz-
feldta-Jakoba � vCJD, uwa¿an¹ za wynik zaka¿enia
prionem BSE. Polak i wsp. (8) rozpoznali atypow¹
formê choroby, zidentyfikowan¹ po raz pierwszy przez
Benestada i wsp. w Norwegii w 2003 r. a nastêpnie
w innych europejskich krajach. G³ówne jej cechy od-
ró¿niaj¹ce j¹ od klasycznej trzêsawki to: starszy wiek
zapadaj¹cych na ni¹ zwierz¹t (6,5 roku w porównaniu
do 2-5 lat przy klasycznej); przewaga patologicznej
postaci bia³ka prionowego PrPSc w mó¿d¿ku, a nie
w obeksie; brak limfotropizmu; mniejsza oporno�æ
PrPSc na proteolityczne trawienie.

Autorzy zdiagnozowali ten atypowy fenotyp u dwu
pad³ych owiec w wieku 7 i 9 lat. Próbki pnia mózgu
da³y wynik dodatni w szybkim te�cie ELISA, potwier-
dzone w systemie Western blotting.

Pomocna d³oñ przeciw autoimmunizacji
W tak zatytu³owanym komentarzu Jetten (5) omawia

prace Huh i wsp. (3) oraz Solt i wsp. (10) po�wiêcone
poszukiwaniu sposobów supresji autoimmunizacji.

Jeden rodzaj pomocniczych limfocytów T, komórki
T

H
17 wytwarzaj¹ce cytokinê IL-17, nie tylko broni¹

gospodarza przed patogenami, lecz maj¹ te¿ udzia³
w patogenezie kilku chorób autoimmunizacyjnych.
Z tego wzglêdu limfocyty T

H
17 stanowi¹ cel dla le-

ków w terapii tych stanów.
Pomocnicze limfocyty T

H
 posiadaj¹ na swej po-

wierzchni drobinê CD4 (komórki CD4+) i ulegaj¹ zró¿-
nicowaniu na komórki efektorowe ró¿nych linii. Jest

to mediowane przez swoisty zestaw cytokin i wymaga
swoistych czynników transkrypcyjnych. Zró¿nicowanie
limfocytów T

H
17 pobudzaj¹ cytokiny IL-6 i TGF-â,

a czynniki transkrypcji zawieraj¹ dwa receptory j¹d-
rowe RORá i RORãt. Utrata ekspresji RORãt znosi
to zró¿nicowanie oraz hamuje wytwarzanie IL-17 i in-
nych cytokin wydzielanych przez limfocyty T

H
17. Ta

decyduj¹ca rola receptorów ROR w ró¿nicowaniu ko-
mórek T

H
17 czyni j¹ atrakcyjnym celem leczenia cho-

rób autoimmunologicznych. I w³a�nie ten kierunek
badañ wybra³y wymienione na wstêpie dwie grupy
badaczy.

Huh i wsp. w badaniach przesiewowych ligandów,
które mog³yby dzia³aæ jako antagoni�ci RORã, ziden-
tyfikowali digoksynê nale¿¹c¹ do grupy leków jako
nasercowe glikozydy. Preparat ten okaza³ siê swoistym
antagonist¹ receptorów ROR, poniewa¿ hamowa³ ró¿-
nicowanie mysich T

H
17 bez oddzia³ywania na ró¿ni-

cowanie innych linii limfocytów T. W badaniach prze-
ciwzapalnego dzia³ania digoksyny u myszy autorzy
wykazali, ¿e jej podanie tym zwierzêtom z ekspery-
mentalnie wywo³anym autoimmunologicznym zapa-
leniem mózgu i rdzenia (mediowanym przez T

H
17),

opó�nia³o rozwój choroby i zmniejsza³o jej ostro�æ.
W wysokich stê¿eniach digoksyna jest toksyczna

dla ludzkich komórek, lecz dwie jej pochodne nietok-
syczne substancje swoi�cie hamowa³y indukcjê IL-17
w ludzkich limfocytach CD4+T. Dane te wskazuj¹ na
przydatno�æ pochodnych digoksyny jako chemicznych
szablonów dla utworzenia nacelowanych na receptory
ROR, leków w chorobach autoimmunologicznych.

Solt i wsp. (10), u¿ywaj¹c odmiennego podej�cia,
utworzyli syntetyczny ligand oznaczony jako SR1001,
dzia³aj¹cy antagonistycznie wobec RORá i RORãt.
Hamuje on ró¿nicowanie limfocytów T

H
17 in vitro,

a tak¿e na zwierzêcym modelu eksperymentalnego
autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia ³a-
godzi ciê¿ko�æ jego przebiegu u myszy. Ten nowy pre-
parat wykazuje potencjaln¹ przydatno�æ w leczeniu
chorób autoimmunologicznych. Autorzy pracy pisz¹,
¿e w odró¿nieniu od obecnie u¿ywanych leków po-
woduj¹cych ogóln¹ immunosupresjê i zwi¹zane z tym
skutki uboczne, preparat SR1001 wybiórczo hamuje
limfocyty T

H
17 bez wp³ywania na inne linie pomocni-

czych limfocytów T. Umo¿liwia to bardziej precyzyj-
ne dzia³anie terapeutyczne.

Wa¿ne jest jednak zwrócenie uwagi, ¿e chocia¿ eks-
presja i aktywno�æ receptorów ROR s¹ niezbêdne dla
pe³nego rozwoju T

H
17, to odgrywaj¹ one rolê poza

uk³adem immunologicznym a maj¹ wa¿ne znaczenie
jako regulatory przemiany materii w w¹trobie. Auto-
rzy nie stwierdzili jednak wyra�nej toksyczno�ci
u zwierz¹t leczonych SR1001.

Jetten pisze w zakoñczeniu komentarza, ¿e oprócz
ekspresji RORã w limfocytach T

H
17, nastêpuje ona

w kilku innych typach komórek i tkanek, w których
jego dzia³anie jest nieznane. Nie wiadomo wiêc, jakie
skutki uboczne mo¿e w tych tkankach spowodowaæ
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d³ugotrwa³e leczenie. Co wiêcej, ostatnio wykazano,
¿e rola komórek T

H
17 i ich cytokin jest z³o¿ona, a wiêc

hamowanie RORãt korzystne w chorobie autoimmu-
nologicznej, mo¿e wp³ywaæ niekorzystnie na skutecz-
no�æ tych komórek w zwalczaniu patogenów. Mimo
tych obaw utworzenie bardziej skutecznych, aktyw-
nych, bardziej selektywnych pochodnych digoksyny
i SR1001 mo¿e zapewniæ atrakcyjne strategie lecze-
nia zaburzeñ autoimmunologicznych.

Miejscowa proliferacja makrofagów
cechuje zapalenie typu drugiego TH2

Dowodz¹ tego badania Jenkinsa i wsp. (4) skomen-
towane przez Randolpha (9). Makrofagi w ma³ych
ilo�ciach s¹ obecne we wszystkich odpoczywaj¹cych
tkankach, lecz ich liczba wzrasta w odpowiedzi na
zapalne sygna³y. Kr¹¿¹ce we krwi monocyty s¹ rekru-
towane do tych miejsc i zmieniaj¹ siê w makrofagi
kontroluj¹ce stan zapalny. Taki wzorzec klasycznego
zapalenia �typu 1� jest przyjmowany w zaka¿eniach
drobnoustrojami lub w nekrotycznej �mierci komór-
kowej. Zapalenie wywo³ane przez zaka¿enie helmin-
tami lub alergi¹ stwarza odmienne wyzwanie dla uk³a-
du odporno�ciowego i charakteryzuje siê rekrutacj¹
komórek produkuj¹cych interleukinê-4 (IL-4), eozy-
nofili, bazofili i limfocytów typu 2 pomocniczych
CD4+T (T

H
2). To zapalenie �typu 2� podobnie jak

klasyczne powoduje nagromadzenie siê du¿ej liczby
makrofagów w objêtych nim tkankach. Komórki te
okre�la siê jako M2 makrofagi lub alternatywnie akty-
wowane makrofagi (AAMs � alternatively activated
macrophages) w odró¿nieniu od klasycznie aktywo-
wanych CAMs (Classically activated macrophages).
Oba modele przyjmowa³y, ¿e �ród³em obu typów ma-
krofagów s¹ monocyty krwi.

Dotychczas powszechnie uwa¿ano, ¿e akumulacja
alternatywnie aktywowanych makrofagów (AAMs)
jest wynikiem procesu rekrutacji tych komórek, po-
dobnego do ich nap³ywu w czasie klasycznego zapa-
lenia. Pogl¹d ten obali³y wyniki badañ Jenkinsa i wsp.,
którzy stwierdzili, ¿e akumulacja AAMs nastêpuje nie
wskutek zwabienia ich prekursorów z krwiobiegu,
lecz przez lokaln¹ proliferacjê makrofagów. Wykaza-
li, ¿e u myszy AAMs gromadz¹ce siê w odpowiedzi
na zaka¿enie paso¿ytami jelitowymi lub stymulacjê
IL-4 powstaj¹ wy³¹cznie dziêki lokalnej proliferacji
bez udzia³u monocytów krwi. Stanowi to pierwszy
przyk³ad zapalenia i zwi¹zanego z nim nagromadze-
nia dodatkowych makrofagów uzyskany wy³¹cznie
przez proliferacjê. Ten nieoczekiwany mechanizm
zwiêksza ró¿nicê miêdzy CAMs zale¿nymi od rekru-
tacji monocytów a AAMs.

Oprócz wykazania lokalnej proliferacji makrofagów
autorzy stwierdzili w kilku z³o¿onych uk³adach do-
�wiadczalnych: instruowanie proliferacyjnego szerze-
nia siê makrofagów przez IL-4, samoodnowê osiad-
³ych w tkance makrofagów, proliferacjê rekrutowa-
nych tkankowych makrofagów, co oznacza, ¿e zarów-

no osiad³e, jak i rekrutowane makrofagi mog¹ alterna-
tywnie aktywowaæ i byæ sk³aniane do proliferacji przez
�rodowisko T

H
2 in vivo.

W zakoñczeniu opracowania Jenkins i wsp. porów-
nuj¹ dwa typy zapalenia. Oczywist¹ korzy�ci¹ klasycz-
nego jest szybko�æ, z jak¹ du¿e liczby makrofagów
mog¹ zgromadziæ siê w tkankach, lecz utrzymanie kr¹-
¿¹cej puli prekursorów w ca³ym ciele jest energetycz-
nie kosztowne. Przeciwnie za�, wolniejszy typ lokal-
nej ekspansji w typie 2 zapalenia nie wymaga zwiêk-
szonej aktywno�ci szpiku kostnego oraz pozwala unik-
n¹æ rekrutacji komórek zapalnych i towarzysz¹cej temu
mo¿liwo�ci uszkodzenia tkanki. By³oby to na przyk³ad
szczególnie korzystne w przypadku gojenia siê ran,
gdy aktywowane makrofagi typu 2 przyspieszaj¹ na-
prawê, a przed³u¿aj¹ce siê klasyczne zapalenie powo-
duje utrudnienie gojenia. Autorzy wyra¿aj¹ opiniê, ¿e
proliferacja lokalna stanowi alternatywny mechanizm
zapalenia umo¿liwiaj¹cy gromadzenie siê makrofagów
w ilo�ciach wystarczaj¹cych do spe³nienia wa¿nych
funkcji, takich jak sekwestracja paso¿ytów lub napra-
wa ran przy braku potencjalnie szkodliwej rekrutacji
komórek. Stwarza to rozleg³e implikacje terapeutycz-
ne w sytuacjach, gdy makrofagi kierowane przez T

H
2

wykazuj¹ kluczowe pozytywne lub negatywne dzia³a-
nie, takich jak: gojenie siê ran, autoimmunizacja lub
mikro�rodowisko nowotworu.

Makrofagi ograniczaj¹ skuteczno�æ
chemioterapii nowotworów

Badania DeNardo i wsp. opublikowane w Cancer
Discovery, wskazuj¹ce, ¿e te komórki mog¹ równie¿
zwiêkszaæ oporno�æ nowotworu na chemioterapiê,
omawiaj¹ DePalma i Lewis (7).

Makrofagi i neutrofile stanowi¹ce pierwsz¹ liniê
odporno�ci wrodzonej wystêpuj¹ w du¿ych ilo�ciach
w z³o�liwych nowotworach. Pocz¹tkowo s¹dzono, ¿e
jest tak dlatego, gdy¿ organizm rekrutuje te komórki
w celu obrony przed rozwojem raka, jednak zebrano
szereg danych, ¿e taki pogl¹d jest mylny. Na przyk³ad
wydaje siê, ¿e mikro�rodowisko guza hamuje normal-
ne funkcje przeciwnowotworowe zarówno makrofa-
gów, jak te¿ cytotoksycznych limfocytów T. Co gor-
sza, makrofagi raczej wspieraj¹ ni¿ ograniczaj¹ roz-
wój nowotworu przez pobudzenie jego unaczynienia,
zwiêkszenia inwazyjno�ci i dawania przerzutów.

Pierwsza wskazówka, ¿e funkcja tych zwi¹zanych
z nowotworem makrofagów TAMs i limfocytów mo¿e
byæ powi¹zana w ludzkich nowotworach, wynika z ba-
dañ DeNardo i wsp. Wykazali oni, ¿e te komórki mog¹
równie¿ zwiêkszyæ oporno�æ guza na chemioterapiê.
Nowotwory piersi wykazuj¹ce wysokie warto�ci TAMs,
a niskie cytotoksycznych limfocytów T reaguj¹ sto-
sunkowo s³abo na chemioterapiê podan¹ przed opera-
cj¹. To mo¿e wynikaæ st¹d, ¿e chemioterapia stymulu-
je komórki nowotworowe do uwalniania bia³ka CSFI.
W mysich nowotworach gruczo³u mlekowego chemio-
terapia powoduje wzrost komórkowej ekspresji CSFI,
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które nastêpnie przyci¹ga do nowotworu du¿e liczby
makrofagów daj¹cych ekspresjê receptora CSFI. Taki
efekt mo¿e byæ zale¿ny od rodzaju czynnika chemio-
terapeutycznego, rodzaju nowotworu, a tak¿e immu-
nologicznego stanu gospodarza. Na przyk³ad w po-
przednich badaniach ró¿ne formy chemioterapii nie
powodowa³y wzrostu liczby TAM w ludzkich guzach
piersi rosn¹cych u myszy nie maj¹cych limfocytów T.

Farmakologiczne zablokowanie rekrutacji makrofa-
gów znacznie zwiêksza³o zdolno�æ chemioterapeuty-
ku paklitakselu spowalniania wzrostu zarówno pier-
wotnych, jak i przerzutowych nowotworów. Zdaniem
DeNardo i wsp., to zdolno�æ TAMs os³abiania odpo-
wiedzi na chemioterapiê jest, przynajmniej czê�cio-
wo, spowodowana ich supresj¹ przeciwnowotworo-
wych funkcji cytotoksycznych limfocytów T. Autorzy
stwierdzili, ¿e po³¹czenie uszczuplenia liczby TAM
i chemioterapii redukowa³o o 50% gêsto�æ unaczy-
nienia guza i prowadzi³o do znaczniejszej jego des-
trukcji.

DeNardo i wsp. wykazali, ¿e blokowanie recepto-
rów CSF1 hamuje wybiórczo infiltracjê TAM w ob-
szarach nowotworu odleg³ych od naczyñ krwiono�nych
bez wp³ywu na oko³onaczyniowe TAM. Poniewa¿ to
czê�ciowe uszczuplenie liczby TAM poprawia skutecz-
no�æ chemioterapii, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e TAM
obecne w s³abo unaczynionych obszarach ochraniaj¹
nowotwory przed dzia³aniem chemioterapii. Autorzy
stwierdzili równie¿, ¿e ³¹czne uszczuplenie liczby
TAM i chemioterapia redukowa³y gêsto�æ naczyñ no-
wotworowych o 50% i prowadzi³y do szybszej destruk-
cji guza. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e to uszczuplenie
TAM w miejscach z dala od naczyñ krwiono�nych
mo¿e zmieniæ oko³onaczyniowe TAM z funkcji an-
giogennej w angiostatyczn¹, tym samym normalizu-
j¹c pozosta³e naczynia do uzyskania struktury i funk-
cji naczyñ w zdrowych tkankach. Zwiêkszy³oby to
przep³yw krwi do nowotworu, a tym samym dostar-
czenie TAM i efektywne dzia³anie czynnika chemio-
terapeutycznego.

De Palma i Lewis podkre�laj¹ w zakoñczeniu ko-
mentarza do tych prac wielki wk³ad w badania nad
chemioterapi¹ nowotworów. Przysz³e prace powinny
wykazaæ istotê tego chemioochronnego podzbioru
TAMs oraz wskazaæ molekularne cele terapii, któr¹
ogranicza aktywno�æ tych komórek, lub nawet reakty-
wowaæ ich przeciwnowotworowe dzia³anie.
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