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Streszczenie

Summary

Opisano i scharakteryzowano 13 TLR, podaj¹c ich budowê oraz drogi
dzia³ania. Przedstawiono najbardziej charakterystyczne wzorce
molekularne patogenów (PAMP), swoicie wi¹¿¹ce siê z
poszczególnymi TLR. Omówiono wp³yw i rolê tych receptorów na
uk³ad odpornociowy (UO), w tym tak¿e w zaka¿eniach bakteryjnych
i wirusowych.

Thirteen TLR have been described and characterised, including their
structure and the way in which they act. The most typical molecular
patterns of pathogens (PAMP) have been described, specifically linked
to various TLRs. The role and effect of TLR on immune system have
been discussed, including involvement of the receptors in bacterial
and viral infections.
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Obecnie opisano 13 TLR (TLR1-TLR13) [8]. Dziewiêæ
z nich [9] ze wzglêdu na powinowactwo do specyOsi¹gniêcia nauk immunologicznych w ostatnich kilficznych ligand zgrupowano w 5-ciu podrodzinach: TLR2
ku latach ³¹cz¹ siê z odkrywaniem mechanizmów wp³ywaj¹cych na efektywnoæ uk³adu odpornociowego (UO). (TLR1, TLR2, TLR6 lub TLR1 i TLR2 oraz TLR2 i TLR6
 g³ównie wykazuj¹ce powinowactwo do bakterii), TLR3
Opisano i scharakteryzowano receptory rozpoznaj¹ce
patogeny  PRR (pathogen recognition receptors), dla (wykazuj¹ce powinowactwo do RNA wirusów), TLR4
których ligandami s¹ struktury egzogenne pochodz¹ce (wykazuj¹ce powinowactwo do bakterii, HSP, taksolu oraz
wirusów RNA), TLR5 (wykazuj¹ce powinowactwo do
z zarazków (lipopolisacharyd  LPS, peptydoglikan 
PGN, bia³ka szoku termicznego  HSP  heat shock pro- flageliny) oraz TLR9 (TLR7,TLR8,TLR9  wykazuj¹ce
powinowactwo do RNA i DNA wirusów). Wykazano, ¿e
tein) [1] oraz struktury endogenne pochodz¹ce z makroorganizmów (produkty rozpadu martwych komórek, HSP), TLR po po³¹czeniu siê z ró¿nymi ligandami (PAMP), aka które okrelane s¹ jako wzorce molekularne zwi¹zane tywizuj¹ odpornoæ poprzez indukcjê i syntezê wielu cytokin prozapalnych oraz w wyniku zwiêkszenia ekspresji
z patogenami  PAMP (pathogen associated molecuantygenów zgodnoci tkankowej (MHC), jak te¿ cz¹stek
lar patterns) [2,3,4].
kostymuluj¹cych wystêpuj¹cych na komórkach UO
Do najm³odszych znaczników, które tworz¹ recep- [2,5,6,13]. Wed³ug wielu autorów [5,6,8,12] ju¿ opisanie
tory PRR, nale¿¹ TLR (Toll-like-receptors  receptory i scharakteryzowanie tych trzynastu TLR pozwoli³o na
Toll-podobne), stanowi¹ce wa¿ny element aktywuj¹cy poznanie wielu brakuj¹cych ogniw we wci¹¿ tajemniczym
i pobudzaj¹cy g³ównie odpornoæ wrodzon¹ (naturaln¹)*, mechanizmie odpornoci przeciwzapalnej. Dane o tych
ale tak¿e i nabyt¹ [5,6,7]. Receptory te wystêpuj¹ u ssaków, w tym u cz³owieka, i s¹ homologiczn¹ wersj¹ wczeniej wykrytego receptora Toll, scharakteryzowanego po
raz pierwszy u muszki owocowej, który bierze udzia³ w jej * Przyjmuje siê, ¿e odpornoæ ta u ssaków warunkowana-tworzona
jest poprzez cytokino- i chemokino-zale¿n¹ odpornoæ komórek
embriogenezie, a u jej osobników doros³ych warunkuje odUO, perforyno-zale¿n¹ aktywnoæ komórek NK, cytotoksyczn¹
pornoæ przeciwzakan¹, g³ównie przeciwgrzybicz¹ [1].
rolê dope³niacza niezale¿n¹ od przeciwcia³a, fagocytozê oraz nieWprowadzenie

swoist¹ reaktywnoæ limfocytów T wobec wirusów [10,11].
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receptorach (TLR) dostarczy³y wielu faktów stwarzaj¹cych mo¿liwoæ nowego spojrzenia na obronnoæ organizmu gospodarza w wyniku oddzia³ywania patogenów [5,6].
Przyjmuje siê, ¿e poznanie mechanizmów efektorowych
reakcji odpornociowych i sygna³ów transdukcyjnych
w komórkach UO, w wyniku po³¹czenia PAMP z TLR,
to bez w¹tpienia nowa jakoæ w immunologii [5,6,12].
Nale¿y s¹dziæ, ¿e jeszcze bardziej szczegó³owe poznanie
w przysz³oci roli TLR w mechanizmach reakcji z PAMP,
w tym PAMP zarazków, bêdzie wa¿nym elementem do
odnalezienia nowych, innowacyjnych rozwi¹zañ w walce
z zaka¿eniami oraz nowych dróg do polepszania profilaktyki i terapii ci¹gle gronych chorób zakanych wystêpuj¹cych u zwierz¹t i wielu milionów ludzi [5,6,12,13].
Miejsce wystêpowania i budowa TLR

TLR s¹ transmembranowymi znacznikami wystêpuj¹cymi na b³onach (g³ównie TLR2,4,5), a tak¿e w cytoplazmie komórek (g³ównie TLR3,7,8,9). Charakteryzuj¹
siê swoistym konserwatyzmem, przejawiaj¹cym siê wystêpowaniem tych samych elementów strukturalnych, np:
domeny TIR (Toll/IL-1R domain) [2,4]. U ssaków stwierdzono, ¿e wystêpuj¹ one na powierzchni komórek UO
(g³ównie: TLR1 na limfocytach B; TLR2 na monocytach,
neutrofilach i komórkach DC; TLR3 oraz TLR8 i 9 na
komórkach DC; TLR4 na leukocytach krwi; TLR5 na
monocytach i komórkach DC; TLR6 na leukocytach i makrofagach; TLR7 na makrofagach, komórkach DC i granulocytach; TLR9 na monocytach i komórkach DC pochodzenia plazmocytoidalnego; TLR10 tylko na limfocytach B i komórkach DC), na komórkach nab³onkowych
przewodu pokarmowego i oddechowego, ródb³onku naczyñ, w tym naczyniach krwiononych skóry, adipocytach, kardiomiocytach, fibroblastach oraz komórkach ledziony, nerki, grasicy, p³uc i mikrogleju [3,4,8,9,10,13,19,20].
Taka lokalizacja powoduje, ¿e receptory te maj¹ du¿¹
mo¿liwoæ kontaktu z wieloma dostaj¹cymi siê do makroorganizmów zarazkami i ³¹czenia siê z ich PAMP (tab. I).
Prowadzi to do zainicjowania ukierunkowanej modulacji
reakcji obronnych w organizmie gospodarza [21] i stawia
je w rzêdzie jednych z wa¿niejszych naturalnych elementów, które stymuluj¹ i aktywizuj¹ uk³ad odpornociowy
[18] wobec ogromnej iloci ró¿nych zwi¹zków pochodz¹cych miêdzy innymi z bakterii, wirusów i grzybów (tab. I).
Analizuj¹c budowê 13 opisanych do tej pory TLR,
mo¿na stwierdziæ, ¿e u wszystkich jest ona podobna, chocia¿ rola ich w uk³adzie odpornociowym jest ró¿na. S¹
one zbudowane z glikoprotein o masie molekularnej od
90-115 kDa [2,9,18] i sk³adaj¹ siê z czêci zewn¹trzkomórkowej utworzonej przez domeny z powtórzeniami bogatymi w leucynê  LRR (Leucine Rich Repeats) [4],
które rozpoznaj¹ PAMP [22] oraz z czêci przezb³onowej
i wewn¹trzcytoplazmatycznej  podobnej do wystêpuj¹cej w receptorach dla interleukiny 1(IL-1) [4,5]. Na C-ter-
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minalnym koñcu TLR u³o¿one s¹ jednostki cysteiny niezbêdne do regulacji przekazywania sygna³u i transdukcji
[4,18,23,24], natomiast na ich N-terminalnym koñcu wystêpuje d³ugi, sk³adaj¹cy siê z 31 aminokwasów  region
flankuj¹cy [4,23]. Zarejestrowano tak¿e rozpuszczaln¹ formê
TLR4 we krwi i tkankach [26] oraz analogiczn¹ formê
TLR2 wystêpuj¹c¹ w surowicy i mleku cz³owieka [25].
Rola TLR w odpornoci przeciwzakanej

Wykazano, ¿e TLR1 ³¹cz¹c siê min. z peptydoglikanem (PGN) bakterii (tab. I), wzmaga odpornoæ organizmu poprzez bia³ko cytoplazmatyczne A 20 i TNF (tumor
necrosis factor), które to substancje aktywizuj¹ ubikwitynê, makrofagi oraz czynnik transkrypcyjny (j¹drowy)
(NF-κB  nuclear factor kappa B) [14]. To podwy¿szanie aktywnoci immunologicznej poprzez ten receptor, nastêpuje zwykle w obecnoci lub w po³¹czeniu z TLR2 [12].
TLR2 ³¹cz¹c siê z PAMP wielu zarazków (tab. I),
a tak¿e z receptorami CD (receptory ró¿nicowania), wystêpuj¹cymi miêdzy innymi na komórkach UO  szczególnie CD 11a/CD18, CD11b/CD18, CD14 oraz TLR1
i TLR6, wzbudza nie tylko wobec nich odpornoæ (tab. I),
ale tak¿e wobec Bacteroides subtilis i Yersinia sp. [27].
Przyjmuje siê, ¿e ta mo¿liwoæ (tab. I) wzbudzania odpornoci, w tym odpornoci naturalnej, wynika z jego budowy oraz faktu, ¿e funkcjonuje on czêsto jako dimer
z TLR6, a nawet z TLR1 [4,28,29]. U ludzi wykazano, ¿e
LPS bakterii Gram-ujemnych, a w szczególnoci ich lipid
A, poprzez TLR2, przy wspó³udziale TLR4 i cz¹steczek
CD80 i CD86, wzmaga syntezê TNF-α, IL-10, IL-12,
chemokin oraz oddzia³ywuje na czynnik j¹drowy NF-κB
w komórkach UO [30]. St¹d uwa¿a siê [31], ¿e TLR2
jest g³ównym receptorem wród TLR, tym bardziej, ¿e
bierze on dodatkowo udzia³ wraz z TLR3 i TLR4 w stymulacji kinaz bia³kowych komórek makroorganizmów
zainfekowanych bakteriami Gram-dodatnimi [32].
W przypadku TLR3 wykazano, ¿e po zwi¹zaniu siê
miêdzy innymi z wirusami RNA oraz innymi zarazkami
(tab. I), g³ównie poprzez limfocyty T i komórki DC [33],
aktywuje on UO. Dowiedziono tak¿e jego udzia³u w stresie oksydacyjnym [34] i w zwiêkszaniu ekspresji innych
TLR na komórkach DC, ale i na granulocytach obojêtnoch³onnych (PMN) oraz komórkach NK (natural killer)
[12,13]. Podano te¿, ¿e jest on wa¿nym elementem g³ównie przy stymulacji makroorganizmu ró¿nymi adiuwantami biologicznymi [35].
TLR4 po po³¹czeniu siê z PAMP wielu zarazków
(tab. I), zwiêksza odpornoæ [34] poprzez podwy¿szenie
syntezy TNF-α, IL-1 oraz IL-12 [13,30]. Wykazano, ¿e
receptor ten dopiero ³¹cznie ze znacznikami CD14
i C-D11b/CD18 mo¿e po³¹czyæ siê z fimbriami bakteryjnymi, PGN bakterii Gram-ujemnych, kwasami uronowymi bakterii Gram-dodatnich, a tak¿e bia³kami wirusa RSV
i bakteryjnymi bia³kami HSP  doprowadzaj¹c do
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Tabela I. TLR i ich ligandy w zarazkach [1,2,4-9,13,15-17,20,21,26,28,29,33,34,39,41-43,46-49,53-55]
TLR
TLR1

Zarazki
Bakterie w tym pr¹tki i krêtki

Neisseria meningitidis
TLR2 Bakterie G+ i G-, w tym Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus aureus, meningokoki i Leptospira
interrogans, Anaplasma phagocytophilum
Porphyromonas gingivilis
Pr¹tki grulicze i niegrulicze, w tym Mycobacterium
lepreae, avium oraz mykoplazmy, w tym Mycoplazma
hyopneumoniae i fermentas
Neisseria sp.
Pseudomonas aeruginosa, krêtki, w tym Treponema
pallidum i Borrelia burgdorferii
Chlamydophila muridarum
Grzyby, w tym Candida albicans
Wirus cytomegalii, HSV1
Wirus odry
TLR2/ Mykoplazmy
/TLR6 Dro¿d¿e
Bakterie G+
Staphylococcus sp.
Wirus RSV
TLR3 Birna, reowirusy i wirus zachodniego Nilu
Wirus RSV i cytomegalii myszy (MCMV)
Bakterie GTLR4 Bakterie G-, w tym Salmonella sp. i Yersinia sp. oraz
Anaplasma phagocytophilum, Bakterie G+, w tym
Bacillus anthracis oraz Bordatella pertrusis
Mycobacterium tuberculosis i bovis

TLR5
TLR6

TLR7
TLR8
TLR9
TLR10
TLR11
TLR12
TLR13

Chlamydiophila pneumoniae
Wirus MMTV
Wirus RSV
Birna i reowirusy
Wirus cytomegalii
Bakterie G+ i G-, w tym Legionella pneumophilia
Bakterie G+, w tym Borrelia burgdorferii
Mycobacterium tuberculosis
Mykoplazmy, w tym Mycoplazma hyopneumoniae
Grzyby
Birna i reowirusy, wirus grypy A oraz RSV, HIV i VSV
Birna i reowirusy, wirus grypy A, RSV oraz HIV i VSV
Bakterie oraz wirusy w tym wirusy HSV-1, HSV-2,
RSV, MCMV
Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia sp.
Nieznane
E.coli  uropatogenne szczepy
Nieznane
Nieznane

Ligandy (PAMP)
Peptydoglikan (PGN), lipoarabinomannan, lipopeptydy, lipoproteiny, modulina, LPS
Czynniki rozpuszczalne
PGN, LPS, kwas lipotejchojowy, modulina, HSP, poryny
Nietypowy LPS
Lipoarabinomannan,glikolipidy,lipopeptydy
Poryny
Polimer kwasu mannourynowegoLPS, Glikolipidy
Nie okrelono (prawdopodobnie sk³adniki ciany komórkowej)
Zymosan
Nieznane
Hemaglutynina
Lipopeptydy i proteiny
Zymosan
PGN
Modulina
Bia³ko fuzyjne F
dsRNA
Bia³ko nieokrelone
LPS
LPS (lipid A), otoczka polisacharydowa, HSP, bia³ka fimbrii
Kwas lipotejchojowy, HSP, bia³ka fimbrii, czynnik komórkowy zwi¹zany
z labilnocieplnoci¹
HSP60
Bia³ko os³onki
Bia³ko fuzyjne F
dsRNA
Bia³ko fuzyjne F i bia³ko os³onki
Flagellina bakterii G-, bia³ko 55kD bakterii G+
PGN, lipoproteiny, modulina, proteina A, kwas lipotejchojowy
Sk³adniki ciany komórkowej
Lipopeptydy
Zymosan
Pochodne imidazolu oraz ma³e jednostki antywirusowe, dsRNA, ssRNA
Pochodne imidazolu oraz ma³e jednostki antywirusowe, dsRNA, ssRNA
LPS, PGN, lipoproteiny i niemetylowane CpG DNA wirusów
i bakterii, ssRNA
Sk³adniki ciany komórkowej
Nieznane (bia³ka bakterii uropatogennych?)
Nieznane
Nieznane
Nieznane

aktywacji UO [34]. Te ostatnie bia³ka (HSP) charakterystyczne zarówno dla organizmów bakteryjnych, jak i organizmów gospodarza, maj¹ miêdzy innymi zdolnoæ przyspieszania dojrzewania komórek DC, co stwarza dodatkow¹ platformê oddzia³ywania tych TLR poprzez komórki DC na odpornoæ [4]. Dowiedziono te¿, ¿e zanim LPS
bakterii zwi¹¿e siê z TLR4, musi dojæ do jego po³¹czenia
siê z receptorem CD14, a wtedy dojdzie do z³¹czenia siê

tego kompleksu z glikoprotein¹ adaptarow¹  MD-2, wystêpuj¹c¹ na powierzchni makrofagów, co stanowi kompleks ³¹cz¹cy siê z PAMP tych bakterii [16,36]. Udowodniono, ¿e TLR4 poprzez oddzia³ywanie na mechanizm bia³ek Fas-FasL, bierze udzia³ w patogenezie przewlek³ego
zapalenia stawów, w tym tak¿e w reumatyzmie u ludzi
[24]. Znacznik ten wp³ywa równie¿ na proces starzenia
i kszta³towania siê komórek somatycznych oraz rozwój
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koci u myszy [37], jak te¿ wzmaga odpornoæ skóry [38].
Receptor ten ma tak¿e zdolnoæ ³¹czenia siê z taksolem
u rolin [12], który stosowany jest jako lek przeciwnowotworowy u ssaków, w tym równie¿ u ludzi. Dowiadczalnie wykazano, i¿ w organizmach ssaczych pozbawionych
TLR4, wskutek obni¿onej syntezy cytokin i chemokin,
dochodzi do os³abionej odpowiedzi immunologicznej wobec wielu zarazków (tab. I).
TLR5 jest szczególnym typem receptora, gdy¿ jako
jedyny z tej rodziny wi¹¿¹c flagellinê  bia³ko bakterii Gramdodatnich i Gram-ujemnych (tab. I), zwiêksza w wyniku
aktywacji monocytów, komórek DC i NK oraz limfocytów
T odpornoæ makroorganizmów [4,12,13,34,39]. Badania
wykaza³y, ¿e znacznik ten posiada du¿o, bo a¿ 20 powtórzeñ LRR, a region wi¹¿¹cy flagellinê znajduje siê na LRR
14 [2,4,40]. Stwierdzono, ¿e taka jego budowa powoduje
zwiêkszon¹ produkcjê wielu cytokin, w tym g³ównie
TNF-α i IL-6, a tak¿e moleku³ kostymuluj¹cych CD80
i CD86 wystêpuj¹cych na komórkach DC, co wydatnie
zwiêksza aktywnoæ UO i u ssaków wzmacnia wiele etapów odpowiedzi immunologicznej [12,39].
W przypadku TLR6 stwierdzono, ¿e po jego po³¹czeniu siê z PAMP wielu zarazków (tab. I) zwiêksza i aktywizuje on odpornoæ u ssaków poprzez podwy¿szenie
aktywnoci limfocytów B, monocytów i komórek NK [13].
TLR7 i TLR8 s¹ elementami aktywizuj¹cymi UO
z tym, ¿e w przypadku TLR7 zwiêkszenie odpornoci nastêpuje poprzez aktywacjê komórek B oraz DC pochodzenia mieloidalnego, za w przypadku TLR8 g³ównie
poprzez monocyty oraz czêciowo komórki NK i T [13].
Wykazano, ¿e receptor TLR7, choæ tak¿e i TLR8, posiada zdolnoæ nie tylko do wi¹zania bli¿ej nieokrelonych
ma³ych jednostek przeciwwirusowych (small antiviral
compounds) [4,16], ale tak¿e wirusów z rodziny Birna
i Reoviridae oraz wirusów grypy, RSV i HIV [4,34,41,42].
Przyjmuje siê, ¿e u myszy naturalnym receptorem dla tych
wirusów jest znacznik TLR7, za u cz³owieka znacznik
TLR7 i TLR8 [42].
Odnonie TLR9 stwierdzono, ¿e po po³¹czeniu siê
z ró¿nymi ligandami (tab. I), w tym z niemetylowanymi
CpGDNA (cytosine-phosphate-guanosine DNA) wielu zarazków, a tak¿e RNA wirusów, dochodzi do zwiêkszonej aktywnoci g³ównie DC i syntezy IL-12 oraz aktywizacji komórek B, PMN, MN (monocyty, makrofagi)
i NK [12,13,43]. Znacznik ten u ludzi poprzez receptor
BCR na limfocytach B wp³ywa i warunkuje przebieg schorzeñ autoimmunologicznych [9,15]. Dowiadczalnie wykazano [44,46], ¿e w przypadku zablokowania genu receptora TLR9 dochodzi do hamowania proliferacji wobec bia³ek w niemetylowanej sekwencji CpG DNA, które s¹ dwudziestokrotnie czêciej spotykane w bakteryjnym DNA w porównaniu do ssaków [44]. Z tego te¿
wzglêdu TLR9 ssaków bêdzie czêciej aktywowany przez
bakteryjne DNA, co powoduje, ¿e tworzy siê u nich
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naturalny mechanizm obronny wobec organizmów bakteryjnych, które tak czêsto kolonizuj¹ makroorganizmy.
Nadal jednak nie jest wiadomo, czy to bakteryjne DNA
wi¹¿e siê bezporednio z receptorem TLR9, czy te¿ dzieje siê to w inny sposób, np. poprzez ligandy wewn¹trzkomórkowe [19,44]. Ostatnio wykazano [45], ¿e TLR9 raczej zlokalizowany jest g³ównie we wnêtrzu komórki  w
retikulum endoplazmatycznym  i dlatego tak silnie aktywizuje UO wobec bakterii paso¿ytuj¹cych wewn¹trzkomórkowo. Takimi wewn¹trzkomórkowymi receptorami
zbli¿onymi do receptorów Toll-podobnych s¹ tak¿e specyficzne zwi¹zki NOD1 i NOD2 (nucleotide  binding
oligomerization domain) [47], opisane w cytozolu bakterii i komórkach makroorganizmów, przypominaj¹ce domeny TLR bogate w leucynê (LRR), a które wykazuj¹
du¿e powinowactwo miêdzy innymi do PGN bakterii, co
stwarza potencjalne mo¿liwoci stymulacji UO makrooganizmów przez te receptory [34,47,48,49]. Ostatnio wykazano, ¿e NOD2 mo¿e byæ protein¹ wp³ywaj¹c¹ negatywnie na cie¿kê sygnaln¹ TLR2 [26].
W przypadku TLR10 stwierdzono jedynie, ¿e wystêpuje on u ludzi na limfocytach B [51], za u myszy na
prekursorowych komórkach DC pochodzenia limfoidalnego oraz neutrofilach i eozynofilach [13] i zak³ada siê, ¿e
aktywizuje on UO poprzez te komórki.
Natomiast odnonie TLR11 wykazano, ¿e wystêpuje
on u myszy na komórkach w¹troby, nerek, pêcherza moczowego, ródb³onku naczyñ i wykazuje powinowactwo
do uropatogennej E.coli, przez co wydatnie stymuluje lokaln¹ odpornoæ w drogach moczowo-p³ciowych u tych
zwierz¹t [20], a nawet wzmaga odpornoæ wobec Toxoplasmy gondii [50].
Opisane w grudniu 2004 r. [8] TLR12 i TLR13, podobnie jak i TLR10 i 11, nie maj¹ okrelonego miejsca,
które je wi¹¿e, a nadto nie wskazano (podobnie jak przy
TLR10) ich powinowactwa do okrelonego zarazka, z wyj¹tkiem TLR11.
Opisuj¹c rolê i udzia³ TLR w stymulacji UO, nale¿y
stwierdziæ, ¿e receptory te bior¹ tak¿e udzia³ w odczynie
zapalnym t³a urazowego (g³ównie TLR2 i TLR4), w powstawaniu sepsy (g³ównie TLR4) i szoku septycznego
[14,26,27], chorobach autoimmunologicznych (g³ównie
TLR9), choæ tak¿e TLR4 i 3 [9,15,26,45], chorobach
w¹troby (TLR9), procesach nowotworowych (g³ównie
TLR2, TLR4) [1], chorobach uk³adu sercowo-naczyniowego (TLR2,4,9) [6,26] oraz astmie i obstrukcyjnych chronicznych zapaleniach p³uc (TLR4) [26]. W infekcjach
bakteryjnych u wielu gatunków zwierz¹t, w tym tak¿e
u cz³owieka, wykazano, ¿e TLR aktywizuj¹c i stymuluj¹c
komórki dendrytyczne, w tym tak¿e do dojrzewania, zwiêksza ich zdolnoæ migracji do wêz³ów ch³onnych, w których, choæ tak¿e w ledzionie, komórki DC wp³ywaj¹ na
ró¿nicowanie siê limfocytów T w kierunku powstawania
komórek Th1  elementów wp³ywaj¹cych g³ównie na
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odpornoæ komórkow¹ [4,12]. U myszy udokumentowano [52], ¿e TLR poprzez makrofagi warunkuj¹ tak¿e syntezê bia³ek HSP, które s¹ receptorami dla komórek DC.
Rolê TLR wykazano równie¿ w rozrodzie u ludzi, szczególnie w procesie spermatogenezy, poprzez ich udzia³
w regulacji apoptozy [22].
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Reasumuj¹c, trzeba stwierdziæ, ¿e niezale¿nie od opisanej do tej pory roli TLR w mechanizmach aktywacji
UO i ich udzia³u w procesach rozwoju reakcji odpornociowych u ssaków, wydaje siê, ¿e postêp w zakresie
zwiêkszonej efektywnoci odpowiedzi immunologicznej
bêdzie nadal zwi¹zany z poznawaniem tych nowych receptorów moduluj¹cych UO.
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