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Artyku³ przegl¹dowy Review

Izolacja psiego homologu
ludzkiego wirusa zapalenia w¹troby C

To cenne odkrycie Kapoora i wsp. (5) budzi nadzie-
jê podjêcia szczegó³owych badañ patogenezy wirusa
zapalenia w¹troby C (HCV � hepattis C virus) izo-
lowanego przed ponad 20 laty. Wywo³uje on obecnie
w �wiecie chroniczne zaka¿enie 300 milionów ludzi,
a stwarza ryzyko rozwoju zw³óknienia w¹troby, jej
marsko�ci i raka. Nie ma szczepionki przeciw HCV,
a leki � interferon i rybawiryna � maj¹ ograniczon¹
warto�æ, czêsto s¹ nieskuteczne oraz �le tolerowane.
Badania nad wyja�nieniem patogenezy zaka¿enia HCV
by³y dotychczas utrudnione, gdy¿ wirus namna¿a siê
tylko u cz³owieka i szympansów, a tak¿e, dopiero od
niedawna, wykazano to w hodowlach komórkowych.

W czasie szczegó³owych badañ wirusów oddecho-
wych u domowych psów Kapoor i wsp. zidentyfi-
kowali kilka patogenów genetycznie podobnych do
flawiwirusów, w tym jeden najbardziej do ludzkiego
HCV � wstêpnie nazwano go psim hepaciwirusem
(CHV � canine hepacivirus). CHV wykryto w prób-
kach uk³adu oddechowego, a tak¿e w w¹trobie � w niej
jego miana by³y niskie. Te wyniki wskazuj¹, zdaniem
autorów, ¿e hepaciwirusy (rodzaj Hepacivirus w ro-
dzinie Flaviviridae) nie s¹ ograniczone do naczelnych,
co sugeruje mo¿liwo�æ, ¿e HCV móg³ byæ wprowa-
dzony do ludzkiej populacji przez kontakt z rodzin¹
psowatych lub innymi gatunkami nienaczelnych.

Autorzy badali próbki 33 psów z piêciu ró¿nych
ognisk choroby oddechowej. U 6 z 9 zwierz¹t w jed-
nym ognisku oraz u 3 z 5 w drugim uzyskano dodatni
wynik CHV. W celu wyja�nienia epidemiologii zaka-
¿enia CHV badano wymazy z nosa 60 zdrowych psów
i u ¿adnego z nich nie wykazano zaka¿enia CHV lub
jego wariantami. Badano równie¿ 19 próbek w¹troby
i 5 próbek p³uc 19 psów pad³ych z powodu nie-
wyja�nionej choroby ¿o³¹dkowo-jelitowej. U piêciu
stwierdzono RNA CHV w w¹trobie, lecz nie w tkance
p³ucnej. Krew, obwodowe jej jednoj¹drzaste komórki
oraz inne próbki tych zwierz¹t nie by³y badane. Nie
uda³o siê namna¿anie CHV in vitro przy u¿yciu dwu
ci¹g³ych i jednej pierwotnej (nerka psa) psiej komór-
kowej linii.

Molekularna charakterystyka CHV wskazuje, ¿e jest
on najbardziej genetycznie spokrewnionym homolo-
giem HCV. S¹ jednak te¿ godne uwagi ró¿nice miê-
dzy tymi wirusami mog¹ce mieæ biologiczne znacze-
nie, na przyk³ad replikacja HCV w ludzkiej w¹trobie
mo¿e nie byæ potrzebna w zaka¿eniach psów CHV.
Podobnie wysokie poziomy CHV stwierdzono w uk³a-
dzie oddechowym zaka¿onych psów, a tylko niski lub
niewykrywalny HCV RNA jest typowy w próbkach
p³uc ludzi zaka¿onych HCV. Wyra�na ró¿nica d³u-
go�ci ¿ycia ludzi i psów mo¿e równie¿ wp³ywaæ na
wzorzec chorobowy wywo³any przez genetycznie spo-
krewnione wirusy.

Niektóre nowe dane dotycz¹ce wirusologii,
prionów i immunologii
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Summary
Discovery of a canine homolog of hepatitis C virus provides the exciting prospect of a unique experimental

model for HCV infections in humans. Interferon-inducible transmembrane 3 protein acts as an essantial
barier to influenza A virus infection in vivo and in vitro. Lymphoid tissue is consistently more permissive than
the brain to prions such as those causing chronic wasting disease of deer and elk, and bovine spongiform
encephalopathy. Population of innate response activator (IRA) B cells protects against septic shock by
controlling the organism�s ability to clear bacteria. Exposure to commensal microbes during early childhood
is critical for later enviromental exposures and protects from immune-mediated diseases such as inflam-
matory bowel disease and astma. Langerhans cells can enhance chemical carcinogenesis via metabolism
of polyaromatic hydrocarbons. Attempts to prevent Alzheimer�s disease by using antibodies.
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W zakoñczeniu pracy autorzy pisz¹, ¿e chocia¿ po-
zostaje do wyja�nienia hepatotropizm oraz zdolno�æ
zapewnienia trwa³o�ci CHV, to jego obecno�æ w he-
patocytach przypomina zaka¿enie HCV u cz³owieka.
Bez wzglêdu na jego ewolucyjne pochodzenie, od-
krycie CHV zapewnia doskona³¹ szansê unikalnego
eksperymentalnego modelu dla zaka¿eñ HCV u ludzi
oraz otwiera przysz³e drogi badañ patogenezy, zapo-
biegania i leczenia zaka¿eñ hepaciwirusowych.

Indukowane przez interferon przezb³onowe bia³ko
ogranicza zachorowalno�æ i �miertelno�æ w grypie
Wykaza³y to badania Everitta i wsp. (3), którzy

charakteryzuj¹c pandemiê grypy H1N1 w 2009 r.,
wskazuj¹ na szybko�æ szerzenia siê nowego oddecho-
wego wirusa oraz na wywo³ywanie przez na ogó³ ³a-
godn¹ infekcjê, ciê¿kiego przebiegu i znacznej �mier-
telno�ci u czê�ci populacji. Niedawne badania in vitro
wykaza³y, ¿e indukowane przez interferon bia³ka przez-
b³onowe (IFITM � interferon-inducible transmembra-
ne) silnie ograniczaj¹ namna¿anie siê patogennych
wirusów � grypy A, dengi i Zachodniego Nilu, jednak
rola tych bia³ek w odporno�ci przeciwwirusowej in vivo
jest nieznana i temu po�wiêcona jest praca autorów.

Przy u¿yciu modelu myszy pozbawionych IFITM3
wykazali oni, ¿e to bia³ko jest niezbêdne dla obrony
gospodarza przed wirusem influenzy A in vivo. U my-
szy pozbawionych IFITM nawet zaka¿enie normalnym
s³abo patogennym wirusem grypy wywo³ywa³o pioru-
nuj¹ce zapalenie p³uc, wykazuj¹ce destrukcjê spowo-
dowan¹ wysoce patogenn¹ H1N1 gryp¹ �hiszpank¹�
z 1918 r.

W celu okre�lenia roli IFITM3 w zaka¿eniu ludzi
wirusem grypy autorzy oceniali allele IFITM pacjen-
tów hospitalizowanych z powodu zaka¿enia wirusami
grypy sezonowej lub pandemicznej H1N1/09. Wyka-
zali statystycznie znamienne dane, które upowa¿niaj¹
do stwierdzenia, ¿e dzia³anie tego jednego wewnêtrz-
nego efektora immunologicznego, IFITM3, gruntow-
nie zmienia przebieg zaka¿enia wirusem grypy ptasiej
H5N1, ostatnich izolatów tego wirusa, a tak¿e grypy B
u myszy i cz³owieka in vivo i in vitro. Piorunuj¹ce za-
palenie p³uc wystêpuj¹ce przy braku IFITM rozwija
siê w nastêpstwie niekontrolowanego namna¿ania siê
wirusa w p³ucach. Ten czynnik wrodzonej odporno�ci
jest szczególnie skuteczny w czasie kontaktu z poja-
wiaj¹cym siê nowym pandemicznym wirusem, gdy
nabyte odporno�ciowe mechanizmy obronne s¹ mniej
skuteczne. Wtedy osobnicy nie posiadaj¹cy IFITM3,
a tym samym populacja o du¿ym odsetku takich osob-
ników, mog¹ byæ bardziej bezbronni wobec zapocz¹t-
kowania i szerzenia siê wirusa u osób nie posiadaj¹-
cych nabytej odporno�ci. Poniewa¿ IFITM3 wykazuje
zdolno�æ redukowania replikacji wielu innych pato-
gennych wirusów in vitro, te wyniki uzyskane in vivo
przy grypie sugeruj¹, ¿e to bia³ko mo¿e równie¿ wp³y-
waæ korzystnie na kliniczny przebieg innych zaka¿eñ
wirusowych.

Ryzyko prionowych zoonoz
W tak zatytu³owanym artykule Collinge (2) komen-

tuje badania Beringue�a i wsp. (1) wskazuj¹ce na u³at-
wione miêdzygatunkowe przenoszenie siê prionów
w pozanerwowej tkance.

Bariera gatunkowa chroni cz³owieka przed rozwo-
jem choroby prionowej po ekspozycji na zwierzêce
zaka�ne rezerwuary � s¹ to: trzêsawka owiec i kóz
(scrapie), g¹bczasta encefalopatia byd³a (choroba sza-
lonych krów) oraz chroniczna wyniszczaj¹ca choroba
(CWD � chronic wasting disease) jeleni i ³osi. Berin-
gue i wsp. wykazali, ¿e u transgenicznych myszy da-
j¹cych ekspresjê owczego lub ludzkiego bia³ka prio-
nowego (PrP) tkanka limfoidalna jest bardziej wra¿li-
wa na krzy¿owo-gatunkowe przeniesienie ni¿ tkanka
nerwowa (mózg), co sugeruje celowo�æ dokonania
ponownej oceny efektywno�ci bariery gatunkowej.

Szczep prionowy sk³ada siê z molekularnego zespo³u
quasigatunków utrzymywanych pod selekcyjn¹ presj¹
gospodarza zapewniaj¹c¹ dominacjê g³ównego kom-
ponentu. Te drugorzêdne mog¹ siê namna¿aæ w spo-
sób uprzywilejowany w nowym gospodarzu, co po-
wodowaæ mo¿e zmianê szczepu lub mutacjê, tak¿e
w innej jego tkance.

Beringue i wsp. podjêli dalsze badania kilku szcze-
pów prionowych, w tym szczepu BSE powoduj¹cego
wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) u ludzi
i CWD u jeleni, prawdopodobnie posiadaj¹cej zoono-
tyczny charakter, na transgenicznych myszach daj¹-
cych ekspresjê owczego lub ludzkiego PrP. W wielu
zaka¿eniach prionowych, w³¹cznie z trzêsawk¹ owiec
i vCJD, a tak¿e w do�wiadczalnych modelach gryzoni
priony namna¿a³y siê w uk³adzie limfo-siateczkowym
(LRS � lymphoreticular system) � �ledziona, wêz³y
ch³onne, migda³ki, wyrostek robaczkowy oraz inne
tkanki limfoidalne zwi¹zane z jelitami. To poprze-
dza³o, a w niektórych przypadkach by³o niezbêdne do
neuroinwazji. Stwierdzono brak klinicznych zachoro-
wañ po zaka¿eniu myszy daj¹cych ekspresjê owczego
PrP prionami CWD, jednak u prawie wszystkich wy-
kazano po�miertnie zaka¿enia LRS, a tylko u mniej-
szo�ci myszy ¿yj¹cych d³u¿ej ni¿ 500 dni wykryto PrPSc

w mózgu. Bariera transmisji w LRS by³a ³atwiejsza
do sforsowania ni¿ w mózgu.

G³ówny niepokój s³u¿by zdrowia dotyczy przecho-
dzenia prionów BSE miêdzy lud�mi a byd³em (oraz
owcami i kozami). Autorzy znale�li s³abe dowody
klinicznego zachorowania u transgenicznych myszy,
daj¹cych ekspresjê ludzkiego PrP po zaka¿eniu ich
prionami BSE, natomiast u du¿ej czê�ci tych zwierz¹t
zaka¿enie �ledziony; tylko u 10% wyst¹pi³o zaka-
¿enie mózgu po d³ugich okresach inkubacji. Chocia¿
podkliniczne zaka¿enie obcymi prionami mo¿e nie
powodowaæ szkody, to miana prionów mog¹ byæ po-
równywalne ze stwierdzanymi u zwierz¹t pad³ych
z powodu typowej choroby prionowej. Takie priony
adaptowane do nowego gospodarza powoduj¹ wyso-
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k¹ �miertelno�æ innych osobników tego gatunku. Jest
to istotne w odniesieniu do zdrowia publicznego, kie-
dy osobnicy bezobjawowo zasiedleni prionami vCJD
mog¹ stwarzaæ ryzyko dla innych jako dawcy krwi lub
innych tkanek, a tak¿e przez zaka¿one narzêdzia chi-
rurgiczne.

W koñcowej czê�ci komentarza Collinge omawia
obecn¹ sytuacjê w Wielkiej Brytanii od wykazania
w 1996 r., ¿e vCJD spowodowane by³o ekspozycj¹ na
szczep BSE. Wywo³a³o to wtedy du¿y niepokój s³u¿-
by zdrowia, ale pó�niejszy spadek liczby tych zacho-
rowañ do oko³o 200 da³ nadziejê takiej skuteczno�ci
bariery przeniesienia bydlêcej BSE na ludzi, ¿e dziêki
temu uniknie siê gro�nej epidemii, jednak¿e pozosta³
niepokój dotycz¹cy nieznanej liczby zaka¿eñ bezob-
jawowych w spo³eczeñstwie oraz zwi¹zany z rozpiê-
to�ci¹ d³ugo�ci okresów inkubacji, które mog¹ prze-
kraczaæ 50 lat, a tak¿e mo¿liwo�ci¹ podklinicznych
stanów nosicielstwa. Badania oko³o 14 000 próbek
chirurgicznych wyrostków robaczkowych da³y dodat-
ni wynik u czterech.

Rozwa¿ane s¹ przyczyny rozbie¿no�ci miêdzy licz-
b¹ klinicznych przypadków vCJD a ocen¹ wystê-
powania zaka¿enia populacji w tkankach LRS. Tê
rozbie¿no�æ mog¹ wyja�niaæ dane uzyskane przez
Beringue�a i wsp. (1) Ekspozycja na BSE prowadzi
do kolonizacji LRS u wielu osobników, a do rozwoju
choroby neuroinwazyjnej u bardzo niewielu. Oznacza
to równie¿, ¿e wyra�ne wystêpowanie podklinicznych
zaka¿eñ prionowych bêdzie wzrastaæ w zespo³ach eks-
ponowanych na BSE, poniewa¿ mo¿e to zaj¹æ lata, aby
da³o siê je wykazaæ obecnymi metodami. Nale¿y po-
czyniæ wszystkie starania w celu oceny wystêpowania
zaka¿enia prionowego w populacji na badanie tkanek
chirurgicznych i sekcyjnych LRS oraz nerwowych.
Wa¿ne jest te¿ wyja�nienie, czy testy na vCJD oparte
na badaniu krwi mog¹ wykrywaæ utajone zaka¿enia,
zarówno dla oceny stopnia powszechno�ci zaka¿enia
u dawców, jak te¿ aby w razie potrzeby zapobiec
jatrogennemu jego przeniesieniu w czasie zabiegów
chirurgicznych i leczniczych.

Wspomniane przez Collinge�a powa¿ne zaniepoko-
jenie s³u¿by zdrowia w 1996 r. spowodowane by³o
wykazaniem zwi¹zku przyczynowego miêdzy BSE
u byd³a a vCJD u ludzi (Nagroda Nobla dla S. Prusi-
nera za odkrycie prionów). Nale¿y jednak przypom-
nieæ, ¿e podobny niepokój wywo³a³o wykazanie 20 lat
wcze�niej (1976 r.), ¿e czynnikiem etiologicznym m.in.
choroby Kuru i CJD u ludzi, a tak¿e trzêsawki owiec
i kóz oraz zaka�nej g¹bczastej encefalopatii norek s¹
niekonwencjonalne wirusy (obecnie znane jako prio-
ny), za których odkrycie Nagrodê Nobla otrzyma³
w 1976 r. D. Gajdusek (4).

Limfocyty B, aktywatory wrodzonej odporno�ci,
chroni¹ przed seps¹

Wykaza³y to modelowe badania na myszach wyko-
nane przez Raucha i wsp. (9). Posocznicê charaktery-

zuje ogólnoustrojowy stan zapalny w odpowiedzi na
wszechogarniaj¹ce zaka¿enie. W ostatnich 30 latach
wzros³a czêsto�æ jej stwierdzania, co wskazuje na
potrzebê zrozumienia z³o¿onej patofizjologii tego
procesu chorobowego. Czynnik stymuluj¹cy tworze-
nie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF �
granulocyte-macrophage colony-stimulating factor)
wywo³uje liczne zmiany w komórkach daj¹cych eks-
presjê jego pokrewnego receptora. Wci¹¿ jeszcze,
mimo wielu funkcji GM-CSF oraz znanego powi¹-
zania z wrodzonymi leukocytami, jego komórkowe
�ród³o in vivo oraz rola w posocznicy pozostaj¹ nie-
jasne.

Ocena ekspresji GM-CSF metod¹ cytometrii prze-
p³ywowej da³a zaskakuj¹ce dane. W�ród badanych
narz¹dów szpik kostny i �ledziona zawiera³y wiêkszo�æ
komórek GM-CSF+ w ustabilizowanym stanie. W od-
powiedzi na lipopolisacharydowy (LPS) komponent
Gram-ujemnych bakterii liczba komórek GM-CSF+

wzros³a bardziej w �ledzionie i by³y to g³ównie IgM+

limfocyty B. Jest to zaskakuj¹ce, poniewa¿ uwa¿a siê,
¿e GM-CSF jest wytwarzany in vivo przez niekrwio-
twórcze komórki, makrofagi oraz niekiedy przez
limfocyty T, niemniej jednak limfocyty B stanowi³y
najwiêksz¹ populacjê GM-CSF+ w tych warunkach,
co potwierdzono równie¿ analiz¹ Western blot.

Rauch i wsp. nazwali te limfocyty B aktywatorami
wrodzonej odporno�ci IRA B (innate response activa-
tor B cells), poniewa¿ znana jest rola GM-CSF w ak-
tywacji wrodzonych leukocytów. Liczne limfocyty
IRA B gromadzi³y siê w �ledzionie w mysim modelu
posocznicy i w odpowiedzi na zaka¿enie Escherichia
coli. Wskazuje to, ¿e wzrost liczby limfocytów IRA B
jest g³ówn¹ cech¹ odpowiedzi gospodarza na zaka-
¿enie bakteryjne. Rozpoznaj¹ one bakteryjny lipo-
polisacharyd za po�rednictwem TLR4 i produkuj¹
cytokinê GM-CSF, która aktywuje komórki wrodzo-
nej odporno�ci.

W dalszych szczegó³owych badaniach autorzy wy-
kazali, ¿e limfocyty IRA B s¹ fenotypowo i funkcjo-
nalnie odmienne od innych limfocytów, w tym te¿ od
ostatnio opisanych limfocytów B10 B wytwarzaj¹cych
IL-10. Stanowi¹ one podzbiór w grupie ró¿nych ko-
mórek B1a B. IRA B limfocyty wytwarzaj¹ GM-CSF
i chroni¹ przed bakteryjn¹ seps¹. Eliminowanie aktyw-
no�ci limfocytów IRA B u myszy utrudnia bakteryjny
klirens, wywo³uje burzê cytokinow¹ oraz sepsê.

Rauch i wsp. uwa¿aj¹, ¿e, byæ mo¿e, tak¿e inne ko-
mórki szpiku kostnego wytwarzaj¹ GM-CSF chroni¹-
cy przed seps¹ w takim uk³adzie, jednak najbardziej
prawdopodobne jest wyja�nienie, ¿e to w³asne limfo-
cyty IRA B chroni¹ przed szokiem dziêki sprawowa-
niu kontroli nad mechanizmem usuwania bakterii.
Identyfikacja in vivo limfocytów B wytwarzaj¹cych
GM-CSF dowodzi niedostrzeganej uprzednio specy-
ficznej lokalizacji decyduj¹cej o dzia³aniu cytokiny.
Limfocyty IRA B ró¿ni¹ siê od innych podzbiorów
dziêki swym rozpoznawaniu dróg patogenów oraz roz-
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mieszczeniu w tkankach ekspresji GM-CSF. Dzia³a-
nie to jest wa¿ne w sepsie, a zebrane informacje wzbo-
gacaj¹ nasze zrozumienie wrodzonej odporno�ci, roli
limfocytów IRA B jako stra¿ników przed zaka¿eniem
bakteryjnym, a tak¿e wskazuj¹ nowe drogi terapii cho-
rób zaka�nych, szczególnie posocznicy.

Jest to niezwykle istotne w zwi¹zku w nasileniem
siê w ostatnich latach jej przypadków, zw³aszcza
z masowym wzrostem antybiotykooporno�ci poz-
bawiaj¹cym nas jakiejkolwiek broni przeciw wielu
gro�nym infekcjom. Powagê sytuacji przedstawia
McKenna (6) w artykule �Epidemia bezradno�ci�, pi-
sz¹c: �Na naszych oczach ulega zachwianiu delikatna
równowaga miêdzy zarazkami a zwalczaj¹cymi je
specyfikami, jak¹ uda³o siê nam uzyskaæ w 1928 r.
wraz z odkryciem penicyliny i utrwaliæ dziêki kolej-
nym wynalazkom. Bakterie jednak za ka¿dym razem
znajdowa³y odpowied� na te dzia³ania i oto nasz arse-
na³ zaczyna �wieciæ pustkami, a wiele �mierciono�nych
infekcji, skutecznie dot¹d powstrzymywanych, mo¿e
teraz uderzyæ ze zdwojon¹ si³¹, bior¹c swoisty odwet
na ludzko�ci�.

Najwiêksze szanse na opanowanie tej sytuacji za-
pewniæ mo¿e immunologia odkrywaj¹ca i wyja�niaj¹-
ca nieznane jeszcze szczegó³y przeciwzaka�nych me-
chanizmów obronnych i stwarzaj¹ca mo¿liwo�æ ich
terapeutycznego wykorzystania. Warto tu przytoczyæ
anegdotê dotycz¹c¹ historii odkrycia penicyliny. Alek-
sander Fleming zajmowa³ siê badaniem mechanizmów
odporno�ci przeciwzaka�nej, gdy jednak przypadek
pozwoli³ mu wykryæ penicylinê, porzuci³ pierwotne
zainteresowanie i ca³y swój czas po�wiêci³ wy³¹cznie
jej badaniu. Wtedy jeden z jego wspó³pracowników
mia³ mu powiedzieæ: �to interesuj¹ce, czym siê tak pil-
nie zajmujesz, ale i tak wrócisz do immunologii�. Co
prawda, Fleming i wielu dalszych badaczy innych an-
tybiotyków, uwa¿aj¹cych je za wspania³¹ broñ w cho-
robach zaka�nych, nie wraca³o dawniej do immuno-
logii, ale, byæ mo¿e, teraz ona znajdzie sposoby z³a-
godzenia tej �epidemii bezradno�ci� spowodowanej
masow¹ antybiotykooporno�ci¹ bakterii.

Ekspozycja na komensalne drobnoustroje
we wczesnym dzieciñstwie chroni przed

zapaln¹ chorob¹ jelit i astm¹
Wyja�nieniu mechanizmów tego zjawiska po�wiê-

cona jest praca Olszaka i wsp. (8). Uk³ad immuno-
logiczny ssaków ulega pobudzeniu przez pierwsz¹
ekspozycjê na drobnoustroje w czasie ¿ycia noworod-
kowego. Szczególnie nara¿one s¹ wewnêtrzne po-
wierzchnie przewodu ¿o³¹dkowo-jelitowego, a epi-
demiologiczne obserwacje sugeruj¹, ¿e skutki tego
wczesnego kontaktu utrzymuj¹ siê w pó�niejszym
¿yciu. Wyra¿aj¹ siê one ochron¹ przed rozwojem cho-
rób t³a immunologicznego, takich jak zapalna choro-
ba jelit (IBD � inflammatory bowel disease) i astma.

Dane pi�miennictwa wskazuj¹, ¿e w patogenezie
wrzodziej¹cego zapalenia okrê¿nicy (UC � ulcerative

colitis), gro�nej formie IBD oraz w astmie prawdopo-
dobnie wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ niezmienne naturalne
zabójcze limfocyty T (iNKT � invariant natural killer
T) rozpoznaj¹ce endogenne i egzogenne lipidowe
antygeny. Olszak i wsp. badali zachowanie siê iNKT
w zale¿no�ci od wieku gospodarza przy u¿yciu drob-
noustrojów na mysich modelach IBD i astmy. Porów-
nano pojawienie siê iNKT w tkankach 8-tygodniowych
myszy: wolnych od zarazków (GF � germ-free) oraz
wolnych od swoistych patogenów (SPF � specific pa-
thogen-free). Wzrost liczby iNKT stwierdzili u myszy
GF w blaszce w³a�ciwej okrê¿nicy oraz p³uc, co wy-
ra¿a³o siê zwiêkszon¹ zachorowalno�ci¹ tych zwierz¹t
ni¿ SPF na modelowe wywo³ane u¿yciem oksazolonu
IBD oraz na modelow¹ indukowan¹ albumin¹ jaja
kurzego alergiczn¹ astmê. Towarzyszy³ temu wzrost
jelitowej i p³ucnej ekspresji chemokinowej ligandy
CXCL16 po³¹czonej ze wzrostem liczby �luzowych
komórek iNKT. Autorzy wykazali, ¿e jest ona zale¿-
nym od wieku gospodarza oraz narz¹du drobnoustro-
jowo regulowanym czynnikiem moduluj¹cym liczbê
oraz funkcjê komórek iNKT w okrê¿nicy i w p³ucach,
a w konsekwencji wra¿liwo�æ na stan zapalny tkanki.
Dok³adny mechanizm sposobu, w jaki drobnoustroje
reguluj¹ ekspresjê CXCL16, a tym samym akumula-
cjê komórek iNKT, jest nieznany.

Zebrane obserwacje s¹ zgodne z uprzednimi dany-
mi epidemiologicznymi, znanymi jako �hipoteza hi-
gieniczna�, wed³ug której ekspozycja na �rodowiska
bogate w drobnoustroje we wczesnym okresie ¿ycia
zmniejsza wra¿liwo�æ na takie choroby, jak IBD i ast-
ma, a brak tej ekspozycji, jak to ma miejsce w lecze-
niu antybiotykami w dzieciñstwie, mo¿e dawaæ prze-
ciwne nastêpstwa. Wczesno¿yciowa ekspozycja wy-
wiera d³ugo trwaj¹cy wp³yw na komórki iNKT, a przy
ich braku pó�niejsza ekspozycja na czynniki stymulu-
j¹ce te komórki mo¿e indukowaæ omówione procesy
zapalne. Uzyskane wyniki na myszach mo¿na, zda-
niem autorów, ekstrapolowaæ na ludzi na podsta-
wie danych pi�miennictwa wskazuj¹cych na wyra�ne
podobieñstwa miêdzy uk³adami CDld i iNKT myszy
i cz³owieka.

Komórki Langerhansa u³atwiaj¹
rozwój raka p³askokomórkowego

To zaskakuj¹ce zjawisko wykaza³y badania Modi-
ego i wsp. (7). Tkanki nab³onkowe w³¹cznie ze skór¹
s¹ stale eksponowane na chemiczne toksyny i muta-
geny. U ludzi oko³o 90% przypadków raka rozwija
siê z tych tkanek bogatych w komórki dendrytyczne
(DCs � dendritic cells), których prototypem s¹ naskór-
kowe komórki Langerhansa (LCs � Langerhans cells).
DCs s¹ od dawna uwa¿ane za g³ówny czynnik, dziêki
któremu pojawiaj¹ce siê obwodowe nowe antygeny
tkankowe ulegaj¹ wch³oniêciu, przetworzeniu i zapre-
zentowaniu antygenowo swoistym limfocytom T, co
umo¿liwia zbudowanie i koordynacjê immunologicz-
nej obrony. Zgodnie z tym LCs uwa¿ane s¹ wraz z in-
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nymi DCs osiad³ymi w tkankach, za dobrze umiesz-
czone dla ograniczenia powstania raka przez prezen-
towanie antygenów nowotworowych limfocytom T.

Kilka ostatnich doniesieñ dotycz¹cych badañ szcze-
pów myszy wykazuj¹cych mutacje LC sugeruje jed-
nak dokonanie ponownej oceny roli tych komórek.
Modi i wsp. podjêli ich badania w odniesieniu do
karcinogenezy powodowanej przez DMBA, jeden
z poliaromatycznych wêglowodorów (PAHs � poly-
aromatic hydrocarbons). Stwierdzili, ¿e myszy nie
posiadaj¹ce LCs s¹ oporne na chemiczn¹ skórn¹ kar-
cinogenezê.

Nie znaj¹c innego przyk³adu tak wyra�nego prze-
ciwrakowego efektu ochronnego w nastêpstwie usu-
niêcia pojedynczego typu komórkowego, autorzy
szukali wyja�nienia mechanizmu tego zjawiska. Po-
niewa¿ LCs mog¹ dawaæ ekspresjê cytokin, takich jak
IL-10 dzia³aj¹cych supresyjnie na limfocyty T, najpierw
s¹dzili, ¿e ich brak mo¿e zapewniæ ochronê przed roz-
wojem przez zwiêkszenie przeciwnowotworowego
potencja³u limfocytów T ãä i áâ. Okaza³o siê to nie-
s³uszne � oporno�æ przeciwnowotworowa powodowa-
na utrat¹ LCs jest niezale¿na od limfocytów T � nie
ma charakteru immunologicznego.

W celu okre�lenia, czy takie dzia³ania LCs pobu-
dzania chemicznej karcinogenezy stwierdzone u my-
szy wykazuj¹ te¿ ludzkie LCs, autorzy badali reakcjê
tych komórek pobranych od kilku dawców na DMBA
oraz skutki ich dzia³ania na keratynocyty in vitro. Uzy-
skane dane by³y zgodne ze stwierdzonymi u myszy.

Na podstawie wyników dalszych szczegó³owych
badañ Modi i wsp. dochodz¹ do wniosku, ¿e g³ówna
patofizjologiczna rola LCs jest niezale¿na od odpor-
no�ci nabytej, natomiast uwydatnia ich funkcjê oczysz-
czaj¹c¹ tkanki. Dziêki temu pobieraj¹ one i metaboli-
zuj¹ chemiczne zanieczyszczenia naskórka. Chocia¿
ta zdolno�æ mo¿e wydajnie os³abiæ moc naturalnych
toksyn, to mo¿e zawie�æ w odniesieniu do przemy-
s³owych poliaromatycznych wêglowodorów (PAHs),
takich jak DMBA. Ich uwalniane odtoksycznione
metabolity s¹ bardziej mutagenne ni¿ wyj�ciowy
zwi¹zek, tak wiêc wrodzone dzia³anie LCs zwiêksza
uszkodzenie DNA i swoiste mutacje w s¹siednich ke-
ratynocytach. Poniewa¿ PAHs wystêpuj¹ w znacznych
ilo�ciach w przemys³owych zanieczyszczeniach, mog¹
one stanowiæ niedoceniany �rodowiskowy czynnik
w ludzkim raku skóry. Wyra�na oporno�æ skóry nie-
doborowej w LCs na chemiczn¹ karcinogenezê wy-
ra�nie wskazuje na powodowanie przez nie wzrostu
toksyczno�ci czynników �rodowiskowych.

Uzyskane dane sugeruj¹ mo¿liwo�æ, ¿e podobnie jak
komórki Langerhansa w skórze wzmagaj¹ce w niej
chemiczn¹ kancerogenezê, tak samo lokalne komórki
dendrytyczne w innych nab³onkowych tkankach mog¹
zwiêkszaæ indukowane przez PAHs mutacje i rozwój
nowotworowy, przyczyniaj¹c siê do ryzyka powstania
raków p³uc, okrê¿nicy i uk³adu moczop³ciowego.

Próba zapobiegania chorobie Alzheimera
przy u¿yciu przeciwcia³

Jest to jeden z kilku kierunków badañ nad t¹ choro-
b¹, na których realizacjê rz¹d USA przeznaczy³ w maju
2012 r. du¿e dodatkowe fundusze. Wadman (10) oma-
wia projekt oparty na niezwykle wa¿nych klinicznych
danych, z których wynika, ¿e choroba ta zaczyna
atakowaæ mózg 10-15 lat przed pojawieniem siê ob-
jawów; jest to wniosek potwierdzony przez nowe
metody obrazowania umo¿liwiaj¹ce przy¿yciowe
monitorowanie choroby.

Te badania stanowi¹ pierwsz¹ próbê zapobie¿enia
jej wystêpowaniu przez podanie leku osobom, u któ-
rych jeszcze nie rozwinê³y siê objawy. W piêciolet-
nich badaniach u¿yty bêdzie preparat o nazwie Crene-
zumab. Jest to przeciwcia³o monoklonalne � oznacza
to koñcówka nazwy (mab. � monoclonal antibody).

Lek ma przeszkodziæ rozwojowi choroby przez
wi¹zanie siê z fragmentami amyloidu-â � nierozpusz-
czalnymi, uszkadzaj¹cymi neurony peptydami, które
ulegaj¹ agregacji u osób chorych. Lek blokuje tym
samym neurotoksyczne dzia³anie amyloidu-â, a po-
nadto wi¹¿¹c siê z mikroglejem, pomaga mu w po-
ch³anianiu i niszczeniu toksycznych peptydów.

Badania obejmuj¹ 300 bezobjawowych osób, z któ-
rych dwie trzecie jest nosicielami rzadkiej mutacji
genetycznej, powoduj¹cej ich podatno�æ na chorobê
Alzheimera.
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