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Streszczenie

Summary

Wprowadzenie. Reakcja nadwra¿liwoci kontaktowej (contact
hypersensitivity response  CHS) zachodzi dziêki aktywnoci komórek
dendrytycznych, prowadz¹c do powstania zmian o charakterze
wyprysku kontaktowego. Dowiadczalnie reakcjê CHS u ludzi wywo³uje
siê stosuj¹c ró¿norodne hapteny, najczêciej difenylocyklopropenon
(DPCP), a jej wyst¹pienie wiadczy o zachowanej aktywnoci komórek
prezentuj¹cych antygen i limfocytów T. W stanie zapalnym w skórze
wystêpuj¹ co najmniej trzy populacje komórek dendrytycznych (w tym
komórki Langerhansa), których wspólnym markerem immunohistochemicznym jest cz¹steczka CD1a.
Cel pracy. Celem pracy by³a ocena udzia³u komórek dendrytycznych
naskórka w rozwoju reakcji nadwra¿liwoci kontaktowej.

Introduction. Contact hypersensitivity response (CHS) occurs as
a result of dendritic cell (DC) and lymphocyte T activity, resulting in
contact dermatitis. Experimental CHS is induced by epicutaneous
application of various haptens, such as diphenylcyclopropenone
(DPCP), and its presence indicates that the antigen-presenting cells
and lymphocytes T have retained their activity. In the course of
inflammatory processes, three populations of DCs (including
Langerhans cells) can be detected in the skin. Their common
immunohistochemical marker is the CD1a molecule.

Materia³ i metody. Badania przeprowadzono u 50 zdrowych
wolontariuszy. 40 osób uczulano DPCP, a nastêpnie po 3 tygodniach
wywo³ywano u nich reakcjê CHS. Nasilenie reakcji CHS oceniano po
48. godzinach, a nastêpnie z miejsca aplikacji DPCP pobierano biopsje
skóry. 10 osób stanowi³o grupê kontroln¹. Wycinki skórne poddane
by³y badaniu histopatologicznemu oraz immunohistochemicznemu
z zastosowaniem monoklonalnych przeciwcia³ anty-CD1a. Oceniano
gruboæ naskórka, nasilenie zjawiska spongiozy oraz liczbê
i dystrybucjê epidermalnych komórek CD1a+.

Aim of the study. The aim of our study was to evaluate the role of
epidermal dendritic cells in the development of contact hypersensitivity
response.
Material and methods. The study group consisted of 50 healthy
volunteers. Ten individuals served as the controls. Forty subjects
were sensitized with DPCP to be subjected three weeks later to
elicitation. The intensity of the CHS response was determined 48 h
later. Subsequently, the challenged sites were biopsied and then
histological and immunohistochemical examinations (with anti-CD1a
monoclonal antibodies) were performed. Epidermal thickness,
spongiosis intensity and the number and distribution of epidermal CD1a+
cells were assessed.

Wyniki. rednia gruboæ naskórka w grupie kontrolnej by³a istotnie
ni¿sza (0,061 mm) ni¿ w grupie uczulonej (0.207mm) (p<0,05).
W grupie kontrolnej nie stwierdzono cech spongiozy, natomiast
zjawisko to obserwowano u 85% osób uczulonych. Komórki CD1a+
w grupie kontrolnej (420,84/mm2) by³y zlokalizowane nad warstw¹
podstawn¹ naskórka, podczas gdy w wycinkach pobranych z miejsca
wywo³ania CHS by³y one rozproszone w ca³ym naskórku a ich liczba
istotnie wiêksza (1174,38/mm2; p<0,00001).

Results. In the control group, the mean epidermal thickness was
statistically lower (0.061 mm) than in the sensitised subjects (0.207mm)
(p<0.05). While in the controls no spongiosis was noted, in the
challenged volunteers it was detected in 85% of the analysed samples.
Epidermal CD1a+ cells in the control group (420.84/mm2) were located
in the suprabasal layer, whereas in the challenged site their number
was significantly higher (1174.38/mm2; p<0.00001) and they were
scattered throughout the whole epidermis.

Wnioski. Zwiêkszona liczba komórek CD1a+ w miejscu wywo³ania
reakcji CHS wiadczy o wzmo¿onym procesie prezentacji antygenu
oraz wskazuje na rolê komórek dendrytycznych w rozwoju reakcji
nadwra¿liwoci kontaktowej.

Conclusions. An increased number of CD1a+ cells at challenged
sites suggests enhanced activity of the antigen presenting cells and
points to their role in contact hypersensitivity response development.

S³owa kluczowe: komórki dendrytyczne, CD1a, reakcja
nadwra¿liwoci kontaktowej, alergia kontaktowa
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konane podstawowe badania laboratoryjne (morfologia
krwi, badanie ogólne moczu).
U czterdziestu osób wywo³ywano reakcjê CHS z zastosowaniem DPCP, 10 za stanowi³o nieuczulan¹ grupê
kontroln¹.
Faza uczulenia i wywo³ania reakcji CHS

Reakcja nadwra¿liwoci kontaktowej (contact hypersensitivity response  CHS) jest to reakcja alergiczna
typu komórkowego, w której objawy kliniczne wyprysku
kontaktowego wystêpuj¹ po ekspozycji na alergen, który
powstaje po wnikniêciu haptenu i jego zwi¹zaniu siê z bia³kiem. Po kontakcie alergenu z komórkami Langerhansa
(KL) zostaje on przez nie poch³oniêty i przetworzony [1],
a powstaj¹ce ma³e peptydy ³¹cz¹ siê z antygenami zgodnoci tkankowej HLA-DR. Kompleks taki jest nastêpnie
przemieszczany na powierzchniê komórki Langerhansa
i prezentowany naiwnym limfocytom T w regionalnych
wêz³ach ch³onnych. Po prezentacji antygenu dochodzi do
pobudzenia ma³ej populacji limfocytów T pomocniczych
i powstania populacji limfocytów T pamiêci, rozpoznaj¹cych dany alergen [2]. Badania nadwra¿liwoci kontaktowej u ludzi przeprowadzane s¹ z u¿yciem ró¿norodnych
haptenów, najczêciej: 1-chloro-2,4-dwunitrobenzenu
(DNCB) i difenylocyklopropenonu (DPCP) [3,4]. Wyst¹pienie reakcji CHS wiadczy o aktywnoci komórek prezentuj¹cych antygen i limfocytów T. Zahamowanie reakcji CHS nastêpuje pod wp³ywem ekspozycji na UVR
[3,5-6] lub w stanach przebiegaj¹cych ze zmniejszon¹ odpornoci¹ np. w zaka¿eniu wirusem HIV [7].
Migracja i dojrzewanie komórek dendrytycznych
w naskórku s¹ uwa¿ane za kluczowy mechanizm w zapocz¹tkowaniu skórnej odpowiedzi immunologicznej. Przechodzenie KL do wêz³ów ch³onnych jest niezbêdnym procesem prowadz¹cym do wywo³ania wczesnej antygenenowo-specyficznej fazy uczulenia [8,9], natomiast ich znaczenie w fazie wywo³ania reakcji CHS nie jest w pe³ni
poznane [10,11]. St¹d te¿ celem pracy by³a ocena udzia³u
komórek dendrytycznych naskórka w rozwoju reakcji
nadwra¿liwoci kontaktowej.

W eksperymencie uczulenie przeprowadzano przy zastosowaniu roztworu DPCP w acetonie (20mg DPCP/
20ml acetonu) (Fluka Chemie GmbH, Buchs, Szwajcaria), aplikowanego na 48 godzin na skórê poladka
w dwóch komorach Finnchambers (rednica jednej komory 8 mm) (Epitest Ltd, Tussula, Finlandia), przymocowanych hypoalergicznym plastrem. Po trzech tygodniach
od aplikacji, w celu wywo³ania reakcji CHS, u wszystkich
wolontariuszy zak³adano plastry z komorami (rednica
8 mm) wype³nionymi DPCP rozpuszczonym w acetonie
na wewnêtrzn¹ czêæ ramienia lewego w 4 zwiêkszaj¹cych siê dawkach: 0,4 µg, 0,8 µg, 1,6 µg, 3,2 µg. W szóstej
komorze by³ aceton, stanowi¹cy kontrolê. Roztwór DPCP
pozostawa³ na skórze przez 6 godzin. Reakcjê CHS oceniano po 48 godzinach od aplikacji [3,4] kieruj¹c siê skal¹
kliniczn¹: (0)  brak reakcji, (1)  wyczuwalny rumieñ,
(2)  rumieñ i naciek, (3)  rumieñ, naciek, grudki i/lub
pêcherzyki, (4)  odczyn pêcherzowy (6), (ryc. 1).

MATERIA£ I METODY

W tym samym czasie pobierano od wolontariuszy biopsjê skóry przy zastosowaniu sztancy o rednicy 3 mm,
z miejsca wywo³ania reakcji CHS. Ze wzglêdów etycznych pobierano j¹ tylko z miejsca aplikacji jednej dawki
DPCP (3,2µg). Wycinki skóry z tej samej okolicy zosta³y
pobrane od osób z grupy kontrolnej.
Pobrane tkanki umieszczane by³y w 10% roztworze
formaldehydu i zatapiane w parafinie, a nastêpnie krojone na skrawki gruboci 3-4 µm oraz barwione hematoksylin¹ i eozyn¹. Ka¿dy preparat oceniano dwukrotnie w 10
polach widzenia, w powiêkszeniu x100, x200 i x400 w mikroskopie (Nicon Microfob FXA, Japonia). W ka¿dym
preparacie oceniano: gruboæ naskórka (rednia wartoæ

Pacjenci

Do badañ zakwalifikowano 50 ogólnie zdrowych i nie
przyjmuj¹cych ¿adnych leków wolontariuszy: 23 mê¿czyzn
w wieku 21-45 lat, 27 kobiet w wieku 22-48 lat. Ochotnicy wyrazi³ pisemn¹ zgodê na udzia³ w badaniu, na które
wczeniej uzyskano akceptacjê lokalnej Komisji Bioetyki
UM w £odzi. Przed rozpoczêciem eksperymentu ka¿dy
z uczestników poddany by³ badaniu lekarskiemu i mia³ wy-
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Ryc. 1. rednia gruboæ naskórka w grupie kontrolnej i uczulanej
Badania tkankowe
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z pomiarów wykonanych w 10 polach widzenia), nasilenie spongiozy (okrelenie patomorfologiczne opisuj¹ce
obrzêk miêdzykomórkowy naskórka z nastêpowym tworzeniem siê pêcherzyków ródnaskórkowych- cechy
charakterystyczne dla wyprysku kontaktowego), gdzie
0 oznacza³o jej brak, 1  niewielki obrzêk naskórka, brak
pêcherzyków ródnaskórkowych, 2  obrzêk naskórka
i pojedyncze pêcherzyki ródnaskórkowe, 3  du¿y obrzêk
naskórka, liczne pêcherzyki ródnaskórkowe.
Odczyny immunohistochemiczne przeprowadzono na
skrawkach parafinowych o gruboci 3-4 µm. Po odparafinowaniu w szeregu ksylenów i odwodnieniu w szeregu
alkoholi skrawki p³ukano w kilku zmianach wody destylowanej. Skrawki inkubowano przez 5 minut w 3% roztworze nadtlenku wodoru (H2O2) celem zablokowania aktywnoci endogennej peroksydazy. Nastêpnie skrawki
p³ukano w buforze TBS (Dako Cytomation, Dania) i poddawano 30-minutowej inkubacji z pierwotnym przeciwcia³em mysim antyludzkim skierowanym przeciwko cz¹steczce CD1a, w rozcieñczeniu 1:200 (Novocastra Laboratories Ltd, Wielka Brytania). Inkubacjê przeprowadzono w komorze wilgotnej w temperaturze pokojowej.
Po inkubacji, skrawki dwukrotnie p³ukano w buforze TBS,
a nastêpnie, aby uwidoczniæ reakcje antygen-przeciwcia³o zastosowano system wizualizacyjny EnVision/HRP/
DAB+ firmy DAKO Cytomation (Dania). Po 30 minutowej inkubacji skrawków z u¿yciem wtórnego przeciwcia³a znakowanego perksydaz¹ chrzanow¹, przeprowadzano reakcjê enzymatyczn¹ stosuj¹c substrat dla peroksydazy  tetrachlorek 3,3 diaminobenzydyny (DAB). Po
zakoñczeniu reakcji immunohistochemicznej j¹dra komórkowe podbarwiano hematoksylin¹ wg. Meyera (2min),
a nastêpnie odwadniano w szeregu alkoholi o rosn¹cych
stê¿eniach, przeprowadzano przez szereg ksylenów i zaklejano balsamem kanadyjskim. Kontrolê negatywn¹ stanowi³y skrawki, w których pierwotne przeciwcia³o zast¹piono buforem TBS.
Komórki wykazuj¹ce ekspresjê cz¹steczki CD1a (dodatni odczyn immunohistochemiczny typu b³onowego:
komórki Langerhansa, komórki dendrytyczne) liczono
w mikroskopie (Nicon Microfob FXA, Japonia) przy powiêkszeniu 400x. Liczbê komórek odnoszono do powierzchni naskórka wyra¿onej w mm2. W ka¿dym przypadku dokonywano od 3 do 6 pomiarów. Oceniano dwa
skrawki od ka¿dego pacjenta, a nastêpnie obliczano redni¹ liczbê tych komórek w mm2.
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WYNIKI
W grupie uczulanej stwierdzono wyst¹pienie reakcji
CHS u 36 osób (78,5%) w najni¿szym stê¿eniu DPCP
(0,4 mg), w tym u 1 ochotnika (2,5%) wyst¹pi³a reakcja
pêcherzowa. W miejscu przy³o¿enia najwiêkszej dawki
DPCP reakcjê CHS obserwowano u 90% osób i u 6 (15%)
z nich wyst¹pi³ odczyn pêcherzowy. Szczegó³ow¹ kliniczn¹ ocenê reakcji CHS przedstawia tabela I.
Tabela I. Obecnoæ reakcji CHS w grupie uczulonej difenylocyclopropenonem (DPCP)
Skala
CHS
0
1
2
3
4

Dawka DPCP
0,4 µg

0,8 µg

1,6 µg

9/40 (22,5%) 5/40 (12,5%) 4/40 (10%) 4/40 (10%)
20/40 (50%) 10/40 (25%) 3/40 (7,5%) 2/40 (5%)
5/40 (12,5%)19/40 (47,5 %)16/40 (40% ) 10/40 (25%)
5/40 (12,5%) 5/40 (12,5%) 12/40 (30%) 18/40 (45%)
1/40 (2,5%) 1/40 (2,5%) 5/40 (12,5%) 6/40 (15%)

CHS  reakcja nadwra¿liwoci kontaktowej
Skala CHS  wg ICDRG (International Contact Dermatits Research Group) (0)  brak reakcji, (1)  wyczuwalny rumieñ, (2)  rumieñ i naciek, (3)
 rumieñ, naciek, grudki i/lub pêcherzyki, (4)  odczyn pêcherzowy

rednia gruboæ naskórka pobranego z wewnêtrznej
powierzchni ramienia u 10 osób z grupy kontrolnej wynosi³a 0,061 mm (SD± 0,0019; min-max: 0,031  0,085 mm)
i by³a istotnie ni¿sza (p<0,05) ni¿ w grupie uczulanej (0,207
mm; SD±0,041; min-max: 0,015  0,305 mm) (ryc. 1).
W grupie uczulanej obecnoæ spongiozy stwierdzono
u 85% ochotników, natomiast w grupie kontrolnej tego zjawiska nie obserwowano. W grupie uczulanej w 30% przypadkach spongiozê oceniono jako nieznaczn¹ (1 punkt);
w kolejnych 30% przypadków jako umiarkowan¹, natomiast w 37,5% jako nasilon¹ (3 punkty) (ryc. 2 i ryc. 3).

Analiza statystyczna

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, bior¹c pod uwagê wartoci minimalne i maksymalne, redni¹ wartoæ arytmetyczn¹, odchylenie standardowe oraz
medianê. Obliczenia wykonano w oparciu o test MannaWitneya, za znamienne statystycznie uznawano wyniki
w przypadku p<0,05.

3,2 µg

Ryc. 2. Reakcja CHS z odczynem pêcherzowym
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a

Ryc. 3. Obraz histopatologiczny skóry w fazie wywo³ania reakcji CHS. Widoczny nasilony obrzêk ródkomórkowy w naskórku, liczne pêcherzyki ródnaskórkowe oraz nacieki limfoidalne
w skórze w³aciwej (H+E, pow. x100)

Komórki CD1a+ w grupie kontrolnej zlokalizowane
by³y g³ównie nad warstw¹ podstawn¹ naskórka (ryc. 4
i ryc. 5 a, b), a ich rednia liczba wynosi³a 420,84 komórek/mm2 (SD±127,17 komórek/mm2; min-max: 221 -630
komórek/mm2), podczas gdy w wycinkach pobranych
z miejsca wywo³ania reakcji CHS przy aplikacji stê¿enia
DPCP (3,2µg) by³y one rozproszone w ca³ym naskórku
(ryc. 4 i ryc. 6 a, b) a ich liczba by³a istotnie wiêksza
(1174,38 komórek/mm2; SD±436,38 komórek/mm2; minmax: 535  2433,4 komórek/mm2; p<0,00001).
OMÓWIENIE
Komórki dendrytyczne zidentyfikowane i opisane
przez Steinmanna i wsp. w 1972 roku s¹ profesjonalnymi
komórkami prezentuj¹cymi antygen i odgrywaj¹ niezwykle wa¿n¹ rolê w indukcji odpowiedzi komórkowej [12].
Jest to heterogenna populacja komórek, pochodz¹ca ze

rednia liczba komórek CD1a+/m
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Ryc. 4. rednia liczba komórek CD1a+ w grupie kontrolnej i uczulanej

b
Ryc. 5. Komórki wykazuj¹ce ekspresjê cz¹steczki CD1a (reprezentatywny odczyn immunohistochemiczny) w naskórku grupy kontrolnej, pow. 100x (a) i pow. 400x (b)

szpiku kostnego, z komórek pnia CD34+ [12,13]. Badania ostatnich lat wskazuj¹ na istotn¹ rolê komórek dendrytycznych nie tylko w procesie prezentacji antygenów,
ale równie¿ w utrzymywaniu równowagi pomiêdzy miejscow¹ i ogóln¹ odpowiedzi¹ immunologiczn¹ [14].
Komórki Langerhansa s¹ populacj¹ komórek dendrytycznych wystêpuj¹c¹ g³ównie w naskórku i stanowi¹ od
3 do 8% ca³kowitej liczby komórek epidermalnych. Ich
rol¹ jest transportowanie antygenu z naskórka do regionalnych wêz³ów ch³onnych i jego prezentacja
limfocytom T. Pobudzone przez antygeny KL syntetyzuj¹ ATPazê i ADPazê. Cechuje je wzmo¿ony metabolizm,
co wyra¿one jest równie¿ nasilon¹ ekspresj¹ ich antygenów powierzchniowych, cz¹steczek adhezyjnych i cz¹steczek kostymuluj¹cych.
Jedn¹ z cz¹steczek wystêpuj¹cych na powierzchni komórek Langerhansa i komórek dendrytycznych zwanych
niekiedy nieokrelonymi (nie posiadaj¹cych ziaren Birbecka), a tak¿e na tymocytach czêci rdzeniowej grasicy
jest cz¹steczka b³onowa - CD1a, czyli bia³ko o ciê¿arze
43-49 KD [15,16]. Pod wp³ywem ekspozycji na UVR b¹d
w trakcie stanu zapalnego, zarówno w naskórku, jak
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Ryc. 6. Komórki wykazuj¹ce ekspresjê cz¹steczki CD1a (reprezentatywny odczyn immunohistochemiczny) w naskórku grupy uczulonej DPCP pow. 100x (a) i pow. 400x (b)

i w skórze w³aciwej, poza komórkami Langerhansa,
stwierdza siê dwie inne populacje komórek dendrytycznych, ró¿ni¹ce siê ekspresj¹ antygenów powierzchniowych. S¹ to komórki CD1a++, HLA-DR++, CD11b- oraz
tzw. komórki zapalne (CD1a+, HLA-DR+++,
CD11b+++) [12,17].
Inn¹ populacj¹ komórek dendrytycznych, które mog¹
byæ obecne w naskórku w ró¿nych stanach chorobowych
s¹ komórki dendrytyczne krwi (KDK), a zw³aszcza jedna
z ich subpopulacji, tj. plazmocytoidalne komórki dendrytyczne. Wykazano ich obecnoæ w naskórku pacjentów
z ³uszczyc¹, kontaktowym zapaleniem skóry [18], a tak¿e
z toczniem rumieniowatym [19,20].
Powszechnie uznany jest udzia³ komórek dendrytycznych (g³ównie komórek Langerhansa) w zapocz¹tkowa-
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niu i kontroli odpowiedzi immunologicznej skóry oraz w rozwoju alergii [21]. Potwierdzeniem tej hipotezy s¹ wyniki
badañ Bennet i wsp. [22], którzy wykazali, ¿e u myszy
pozbawionych epidermalnych komórek dendrytycznych
dochodzi do istotnego spadku nasilenia reakcji CHS .
Wykazano równie¿ zwiêkszon¹ ekspresjê antygenu
HLA-DR na powierzchni komórek dendrytycznych w wycinkach skóry pobranych z miejsc wywo³ania reakcji CHS
co potwierdza ich bezporedni udzia³ w fazie wywo³ania
kontaktowego zapalenie skóry [23].
Inni badacze [24] analizuj¹c sk³ad komórkowy nacieku w obrêbie regionalnych wêz³ów ch³onnych w fazie eferentnej reakcji CHS równie¿ wykazali zwiêkszon¹ liczbê
komórek prezentuj¹cych antygen (CD1a+) a tak¿e limfocytów T CD4 + i gamma/delta.
Bangert i wsp. [25] uzyskali podobne wynik, badaj¹c
wycinki skóry pobrane z miejsca wywo³ania reakcji CHS,
stwierdzili ponadto zwiêkszona liczbê plasmocytoidalnej
subpopulacji komórek dendrytycznych krwi.
W sprzecznoci z przytoczonymi danymi pozostaj¹
wyniki prac Grabbe i wsp. [10] oraz Larsson i wsp. [26].
W badaniach przeprowadzonych na modelu zwierzêcym
wykazano, ¿e usuniêcie z naskórka komórek Langerhansa nie powoduje zahamowania efektorowej fazy reakcji
CHS [10]. Morfologiczna analiza wycinków skóry pobranych ze zmian wypryskowych w fazie zaostrzeñ choroby
wykaza³a obecnoæ nacieków limfocytarnych, licznych
makrofagów (CD68+) oraz mastocytów, przy zmniejszonej liczbie komórek dendrytycznych CD1a+, co wskazuje
na udzia³ g³ównie limfocytów T pamiêci oraz makrofagów w rozwoju alergii kontaktowej [26].
W badaniach w³asnych oceniaj¹cych histopatologicznie biopsje skóry pobrane z miejsca wywo³ania reakcji
CHS, stwierdzono morfologiczne cechy wyprysku kontaktowego pod postaci¹: pogrubienia naskórka, obrzêku
miêdzykomórkowego, obecnoci pêcherzyków ródnaskórkowych. Wyst¹pieniu spongiozy obserwowanej w badaniu mikroskopowym towarzyszy³a zwiêkszona liczba
komórek CD1a+. Zale¿noæ ta mo¿e wskazywaæ na przydatnoæ okrelania liczby komórek dendrytycznych w fazie wywo³ania reakcji CHS w celu oceny indywidualnej
aktywnoci komórek prezentuj¹cych antygen. Zwiêkszona liczba komórek CD1a+ w miejscu wywo³ania reakcji
CHS wiadczy bowiem o wzmo¿onym procesie prezentacji antygenu oraz potwierdza rolê komórek dendrytycznych w rozwoju reakcji nadwra¿liwoci komórkowej.

Lesiak A i wsp. Liczba i dystrybucja epidermalnych komórek CD1a+ w miejscu wywo³ania reakcji ...

97

Pimiennictwo
1. Larregina AT, Falo LD. Changing paradigms in cutaneous
immunology: adapting with dendritic cells. J Invest Dermatol.
2005; 124: 1-12.
2. Jackob T, Ring J, Udey M. Multistep navigation of Langerhans/
dendritic cells in and out of the skin. J Allergy Clin Immunol.
2001; 108: 688-696.
3. Kelly DA, Walker SL, McGregor JM i wsp. A single exposure of
solar simulated radiation suppresses contact hypersensitivity
responses both locally and systemically in humans: quantitative
studies with high-frequency ultrasound. Photochem Photobiol
B. 1998; 44: 130-142.
4. Kelly DA, Young AR, McGregor JM i wsp. Sensitivity to
sunburn is associated with susceptibility to ultraviolet radiationinduced suppression of cutaneous cell-mediated immunity. J Exp
Med. 2000; 191: 561-566.
5. Cooper KD, Oberhelman L, Hamilton TA i wsp. UV exposure
reduces immunization rates and promotes tolerance to
epicutaneous antigens in humans: relationship to dose, CD1aDR+ epidermal macrophage induction and Langerhans cells
depletion. Proc Natl Acad Sci. USA 1992; 89: 8497-8501.
6. Narbutt J, Lesiak A, Skibiñska M i wsp. Suppression of contact
hypersensitivity after repeated exposures of humans to low doses
of solar simulated radiation Photochem Photobiol Sci. 2005; 4:
517-522.
7. Levis WR, Holzer AM, Leonard LK. Topical diphenylocyclopropenone as a measure of immune competence in HIVseropositive subjects. J Drugs Dermatol. 2006; 5: 853-858.
8. Staquet MJ, Piccardi N, Piccirilli A i wsp. Novel protein kinase
C and matrix metalloproteinase inhibitors of vegetable origin as
potential modulators of Langerhans cell migration following
hapten-induced sensitization Int Arch Allergy Immunol. 2004;
133: 348-356.
9. Hunger RE, Yawalkar N, Braathen LR i wsp. CD1a-positive
dendritic cells transport the antigen DNCB intracellularly from
the skin to the regional lymph nodes in the induction phase of
allergic contact dermatitis. Arch Dermatol Res. 2001; 293:
420-426.
10. Grabbe S, Steinbrink K, Steinert M i wsp. Removal of majority
of epidermal Langerhans cells by topical or systemic steroid
application enhances the effector phase of murine contact
hypersensitivity. J Immunol. 1995; 155: 4207-4217.
11. Enk AH, Katz SI. Early molecular events in the induction phase
of contact sensitivity. Natl Acad Sci. USA 1992; 89: 1389-1402.
12. Hart DNJ. Dendritic cells: unique leukocyte populations which
control the primary immune response. Blood. 1997; 90:
3245-3287.
13. Shortman K, Caux C. Dendritic cell development: multiple
pathways to natures adjuvants. Stem Cells. 1997; 15: 409-419.

14. Steinman RM, Nussenzweig MC. Avoiding horror autotoxicus:
the importance of dendritic cells in peripheral T cell tolerance.
Proc Natl Acad Sci. USA 2002; 99: 351358.
15. Blumberg RS, Geres D, Chott A i wsp. Structure and function of
the CD1 Family of MHC-like cell surface protein. Immunol Rev.
1995; 147: 5-29
16. Melian A, Beckman EM, Porcelli SA i wsp. Antigen presentation
by CD1 and MHC-encoded class I-like molecules. Curr Opin
Immunol. 1996; 8: 82-88.
+
+
17. Ito T, Inaba M, Inaba K i wsp. A CD1a /CD11c subset of
human dendritic cells is a direct precursor of Langerhans cells.
J Immunol. 1999; 163: 1409-1419.
18. Wollenberg A, Wagner M, Gunther S i wsp. Plasmacytoid
dendritic cells: a new cutaneous dendritic cell subset with distinct
role in inflammatory skin diseases. J Invest Dermatol. 2002;
119: 1096-1102.
19. Blomberg S, Eloranta ML, Magmusson M i wsp. Expression of
the markers BDCA-2 and BDC A-4 and production of interferon
alpha by plasmacytoid dendritic cells in systemic lupus
erythematosus. Arthritis Rheum. 2003; 48: 2524-2532.
20. Farkas L, Beiske K, Lund-Johansen F i wsp. Plasmacytoid
dendritic cells (natural interferon-α/β-producing cells) accumulate
in cutaneous lupus erythematosus lesions. Am J Pathol 2001;
159: 237-243.
21. Cumberbatch M, Dearman RJ, Griffiths CE i wsp. Epidermal
Langerhans cell migration and sensitization to chemical allergens.
APMIS 2003; 111: 797-804.
22. Bennet CL, van Rinn E, Jung S i wsp. Inducible ablation of
mouse Langerhans cells diminishes but files to abrogate contact
hypersensitivity. JCB 2005; 169: 569-576.
23. Mommaas AM, Wijsman MC, Mulder AA i wsp. HLA class II
expression on human epidermal Langerhans cells in situ:
upregulation during the elicitation of allergic contact dermatitis.
Hum Immunol 1992; 34: 99-106.
24. Gunnes G, Jorundsson E, Press CM i wsp. Accessory cell
populations in draining lymph nodes of lambs in the elicitation
phase of DNCB-induced contact hypersensitivity. Vet Immunol
Immunopathol 2000; 76: 75-88.
25. Bangert C, Friedl J, Stary G i wsp. Immunopathologic features
of allergic contact dermatitis in humans: participation of
plasmacytoid dendritic cells in the pathogenesis of the disease?
J Invest Dermatol. 2003 Dec; 121(6): 1409-1418
26. Larsson A, Moller H, Bjorkner B i wsp. Morphology of
endogenous flare-up reactions in contact allergy to gold. Acta
Derm Venereol. 1997; 77: 474-479.

