Gronkowski M i wsp.

Rola komórek dendrytycznych w wirusowych zakażeniach...

77

Rola komórek dendrytycznych w wirusowych
zakażeniach układu oddechowego
The role of dendritic cells in viral respiratory infections
MARIUSZ GRONKOWSKI 1, ALEKSANDRA SZCZEPANKIEWICZ 2, ANNA BRĘBOROWICZ 3
student Analityki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Pracownia Badań Komórkowych i Molekularnych Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej
i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
1
2

Streszczenie

Summary

Komórki dendrytyczne stanowią integracyjny element układu odpornościowego kierując rozwojem odpowiedzi immunologicznej. Celem pracy
jest przedstawienie funkcji oraz biologii różnych subpopulacji komórek
dendrytycznych w zwalczaniu zakażeń wirusowych. W pracy przeanalizowano wpływ patogenów na aktywację różnych subpopulacji komórek
dendrytycznych ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania komórek dendrytycznych na pozostałe elementy układu odpornościowego
(np. makrofagi). Wywołaną przez komórki dendrytyczne odpowiedź
immunologiczną rozpatrywano pod kątem strukturalnych i funkcjonalnych cech tych komórek. W pracy zwrócono uwagę na związek rozwoju
odpowiedzi immunologicznej z funkcją pełnioną przez komórki dendrytyczne znajdujące się na określonym etapie dojrzałości. Scharakteryzowano rolę komórek dendrytycznych w rozpoznaniu i prezentacji antygenów
limfocytom T, uwzględniając proces migracji do obwodowych narządów
limfoidalnych. Opisano czynniki wpływające na inicjację syntezy interferonu (szlak białka adapterowego MyD88, szlak związany z helikazą RIG-I,
oraz szlak związany z białkiem adapterowym TRIF) oraz rolę interferonu
w odpowiedzi na infekcje wirusowe. Liczne badania nad biologią komórek dendrytycznych dają szanse na zrozumienie patogenezy zakażeń
wirusowych układu oddechowego i opracowanie nowych środków zwalczania tych zakażeń.

Dendritic cells, the integral element of immune system, are responsible
for immunological response. The aim of the paper is to describe the function and biology of different subpopulations of dendritic cells in fighting
viral infections. In the paper we have analyzed the role of pathogens in
the activation of various subpopulations of dendritic cells, with focus on
the influence of dendritic cells on other elements of the immune system
(e.g. macrophages). We have analyzed the relationship between the
development and functions of dendritic cells with regard to their maturation stage. We characterized the role of dendritic cells in identification
and presenting antigens, including their migration process, to the lymphoid tissues. The factors determining the initiation of the synthesis of
interferon (MyD88 adaptor-protein pathway, RIG-I helicase pathway, TRIF
adaptor-protein pathway) and its role in combating viral infections have
been described. Numerous studies on the dendritic cells biology offer
an opportunity to understand the pathogenesis of viral infections in the
airways and develop novel methods to fight them.
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Wprowadzenie
Komórki dendrytyczne (DC) zostały po raz pierwszy opisane przez Langerhansa w 1868 r. w skórze, na podstawie
reakcji z solami złota [1]. Wówczas uważano, że są to komórki pochodzenia nerwowego. Dopiero w 1973 r. badania
prowadzone na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku
wyjaśniły ich pochodzenie. Nazwa komórki dendrytyczne
oddaje morfologiczny obraz populacji adherentnych komórek wyizolowanych z obwodowych narządów limfatycz-
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nych i wykrytych przez Steinmana oraz Cohna przy użyciu
mikroskopu z kontrastem fazowym.
Komórki dendrytyczne w drogach oddechowych są narażone na ciągły kontakt z patogenami, ponieważ układ
oddechowy stanowi dużą powierzchnię kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Heterogenność populacji komórek
dendrytycznych oraz ich szybkie tempo wymiany (85%
populacji wymieniana jest w czasie 72 godzin) [2] predysponuje je do kompleksowego i szybkiego działania w przy-
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padku infekcji. Komórki DC rezydujące w nabłonku oskrzeli
wykazują cechy występujących powszechnie w naskórku
komórek należących do populacji komórek dendrytycznych
tzw. komórek Langerhansa. Charakteryzują się ekspresją
CD1a oraz obecnością ziarnistości Birbecka zawierających
białko langerynę [3]. W stanie homeostazy liczba komórek
DC waha się od kilku tysięcy komórek na milimetr kwadratowy w oskrzelach do stu komórek na milimetr kwadratowy
w obwodowych drogach układu oddechowego [4].
Populacja ludzkich komórek DC rekrutowana jest do
nabłonka dróg oddechowych z układu krążenia dzięki
obecności na ich powierzchni receptora CCR6. Produkowana przez nabłonek dróg oddechowych defensyna 2 jest
ligandem odpowiedzialnym za chemotaksję komórek DC
[5]. W patogenezie alergii wykazano, że drobne cząsteczki
pochodzące z powietrza stymulują komórki nabłonka do
produkcji chemokiny CCL20, która łączy się z receptorem
CCR6 powodując wzrost ilości komórek DC [6].
Dla rozwoju komórek DC w płucach ważny jest fakt, że
komórki układu oddechowego charakteryzują się wysoką
ekspresją czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF). Stężenie tego głównego
czynnika wzrostu komórek DC ulega znacznemu zwiększeniu w czasie wirusowej infekcji układu oddechowego.
W badaniach eksperymentalnych na myszach z nadekspresją GM-CSF w płucach wykazano, że w przebiegu infekcji
dochodzi do masowej aktywacji i rekrutacji mieloidalnych
komórek DC (mDC), a w efekcie do rozwinięcia odpowiedzi
Th1 [7]. Dowiedziono, że w wyniku infekcji wirusem RSV
duża ilość prekursorowych DC w trakcie różnicowania wykazuje ekspresję cząsteczki CD11b+ oraz brak MHC klasy
II, a do ich pełnego przekształcenia w funkcjonalne mDC
potrzebny jest wydzielany w wyniku infekcji GM-CSF. Subpopulacja mieloidalnych DC powstająca w opisanych warunkach jest zdolna do aktywacji dziewiczych limfocytów
T CD4+ [8].
Badania przeprowadzone na myszach pozbawionych
wtórnych narządów limfatycznych (śledziony i węzłów
chłonnych) wskazały, że rozwój efektywnej odpowiedzi immunologicznej zachodzi w obrębie strefy iBALT (ang. inducible bronchus-associated lymphoid tissue), która wykazuje
zdolność produkcji limfocytów T i B. Rozwój odpowiedzi
swoistej ze strony limfocytów T CD8+ w obrębie płuc ogranicza aktywację ogólnoustrojowego układu odpornościowego i podkreśla decydującą rolę komórek dendrytycznych
rezydujących w układzie oddechowym w lokalnej odpowiedzi immunologicznej [9].
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dojrzałości (ang. semi-mature). Wykazano, że ta grupa
komórek bierze udział w indukcji tolerancji, w przeciwieństwie do immunogennych dojrzałych komórek DC [12].
Migracja DC jest wieloczynnikowo sterowanym procesem, który decyduje o odpowiedzi immunologicznej.
Zainicjowanie migracji grupy komórek DC o niepełnym
stopniu dojrzałości, zdolnych do prezentacji antygenu
w kompleksie z MHC klasy II, ale nie produkujących TNFα,
IL-6 i IL-12, prowadzi do anergii limfocytów T, potwierdzając
udział migrujących komórek DC w indukcji tolerancji immunologicznej [13]. Proces rozwoju i migracji obrazuje rolę DC
w komunikacji między centralnymi organami limfatycznymi
oraz obwodowymi elementami układu odpornościowego
[14,15].
Komórki DC wpływają kompleksowo na regulację odpowiedzi immunologicznej. Dzięki zdolności do wydzielania
licznych interleukin (IL–1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18), chemokin (ang. Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted, RANTES), MCP–1, MIP–1α, MIP–1β,
I–309, DC–CK1, SLC, MDC, TARC) oraz cytokin (limfotoksyny, TGF–β, IFN–α, IFN–γ, G–CSF, GM–CSF, TNF–α), komórki
DC działają chemotaktycznie na wiele komórek układu
odpornościowego [10,11].
Na błonie komórkowej DC znajdują się tzw. receptory rozpoznające wzorce (ang. pattern-recognition receptor, PRR),
wśród których fundamentalne znaczenie mają receptory
Toll-podobne (TLR) wiążące struktury drobnoustrojów zaliczone do grupy PAMP (ang. pathogen associated molecular
patterns) np. bakteryjne lipopolisacharydy, węglowodany
i wirusowe cząsteczki RNA i DNA [10,11,16]. Aby nastąpiła
aktywacja komórek DC, musi dojść do rozpoznania struktur
drobnoustrojów z wykorzystaniem różnych receptorów.
Receptory TLR posiadają konserwatywną domenę TIR,
która jest kluczowa w przekazywaniu sygnału aktywacji do
wnętrza komórki. Komórki DC posiadają receptory TLR 2,
3, 5, 7, 8, 9, 10 [16]. Oprócz receptorów TLR istnieją także
receptory lektynowe, za pomocą których zachodzi endocytoza antygenów. Węglowodanowe ugrupowania bakterii
i grzybów rozpoznawane są przez receptory C-lektynowe,
do których zaliczają się DC-SIGN, dektyna-1, receptor dla
mannozy oraz DEC-205 [10,17]. Na powierzchni komórek
DC wykryto również receptory dla lipidów, tzw. zmiatacze
klasy b (scavenger) CD36 oraz SR-BI [18].

Aktywacja i dojrzewanie komórek
dendrytycznych w przebiegu zakażeń
wirusowych

Aktywacja komórek dendrytycznych, spowodowana pobudzeniem receptorów, indukuje wewnątrzkomórkowy sygnał o aktywacji czynników transkrypcyjnych i transkrypcji
szeregu genów. Wykazano, że liczba genów, które ulegają
ekspresji w celu uzyskania pełnej dojrzałości przez DC wynosi około 6000 [19]. Sygnałem do aktywacji są produkty
metabolizmu patogenów, sygnały zagrożenia, cytokiny
oraz interakcje z innymi komórkami [19].

W rozwoju komórek dendrytycznych można wyróżnić
cztery fazy: progenitorowe komórki szpiku, prekursorowe
DC we krwi i chłonce oraz tkankach limfoidalnych, niedojrzałe DC zlokalizowane w tkankach, nazywane również
spoczynkowymi, oraz dojrzałe DC rezydujące we wtórnych
narządach limfatycznych [10,11]. Obecnie wyróżniono jeszcze inną istotną frakcję komórek DC o niepełnym stopniu

Na znaczenie tzw. sygnałów zagrożenia (ang. danger
signals) w aktywacji komórek DC zwrócili uwagę Gallucci
i Matzinger w 2001 roku. Sygnały te zostały podzielone
na endogenne (np. białka szoku cieplnego, nukleotydy,
reaktywne formy tlenu, pozakomórkowe produkty rozpadu
macierzy komórkowej, cytokiny oraz neuromediatory) oraz
na egzogenne wytworzone przez patogeny [20]. W wyni-
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ku kontaktu komórek DC z antygenem w obecności tzw.
sygnałów zagrożenia (np. angażujących receptory rozpoznające wzorce, PAMP) rozpoczyna się proces dojrzewania
komórek DC. Wykazano, że albumina jaja kurzego podana
myszom do płuc wywołuje rozwój tolerancji na ten antygen. Dopiero podanie albuminy jaja kurzego w obecności
wirusa grypy spowodowało prezentację antygenu przez
komórki DC oraz aktywną odpowiedź ze strony limfocytów
T CD4+ i T CD8+ [21], co potwierdza teorię sygnału zagrożenia i konieczność kontaktu komórek DC z patogenami
w celu aktywacji.
W procesie aktywacji komórki DC przechodzą szereg
zmian. Dojrzewanie komórek DC wiąże się ze zmianą
charakteru komórek z pochłaniających i przetwarzających
antygen na komórki prezentujące antygen. W trakcie tego
procesu komórki DC ulegają wielu zmianom fenotypowym.
Zmiany morfologiczne dotyczą reorganizacji cytoszkieletu,
utraty struktur adherentnych oraz uzyskania dużej ruchliwości przez komórki [10]. Aktywowane komórki DC tracą
zdolność endocytozy, następuje stymulacja ekspresji białek
umożliwiających interakcje z limfocytami T takich jak białka
z rodziny B7 (CD80, CD86, PD-L2/B7-DC, ICOS-L) oraz TNF
(CD137/4–1BBL, CD134/ OX40L, CD70) [22]. W procesie
dojrzewania komórka dendrytyczna migruje do wtórnych
narządów limfatycznych. Na jej powierzchni pojawiają
się receptory CCR7 warunkujące ruch w kierunku cytokin
CCL19 i CCL21, obecnych w węzłach chłonnych [10].
Cząsteczką, która pozwala odróżnić dojrzałe komórki DC
od niedojrzałych jest CD83, ponieważ wykazano, że ekspresja CD83 występuje tylko na dojrzałych DC i jest związana
z kostymulacją limfocytów T [23].
Aktywowane komórki DC migrują do lokalnych węzłów
chłonnych lub śledziony, gdzie tworzą frakcję dojrzałych
DC, które za pomocą chemokin przyciągają limfocyty T.
Badania wykazały, że wśród grupy chemokin takich jak
RANTES, MIP-1alpha, interleukiny-8 i DC-CK1, ta ostatnia
przyciąga dziewicze limfocyty T [24]. Jest to ważny etap
odpowiedzi immunologicznej, który prowadzi do rekrutacji limfocytów T. Przykładowo wykazano, że komórki DC
pozyskane od CMV-pozytywnych pacjentów stymulowane
LPS wydzielały duże ilości chemokiny prozapalnej CCL2.
Chemokina ta promuje transport monocytów, limfocytów
T oraz komórek NK do miejsca infekcji. Z wykorzystaniem
analogicznego mysiego modelu udokumentowano, że
wydzielanie chemokin prozapalnych skutkuje rozsiewem
wirusa EBV oraz infekcją monocytów, w których wirus przechodzi w formę uśpioną [25].
Analiza wpływu innych komórek układu odpornościowego na aktywację komórek DC wymaga dokładnego poznania interakcji zachodzących między komórkami. Zarówno
w płucach myszy, jak i człowieka, komórki DC występują
w nabłonku dróg oddechowych, w przegrodach pęcherzyków płucnych oraz w tkance łącznej otaczającej naczynia
płucne [26]. W procesie aktywacji komórek DC biorą udział
różne komórki występujące w płucach. Dobrym przykładem są makrofagi, które występują w świetle pęcherzyków
płucnych i są oddalone od komórek DC tylko o mikrometry.
Makrofagi w płucach są w stanie hamować funkcje DC
przez produkcję rozpuszczalnych mediatorów oraz tlenku
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azotu, który zatrzymuje ekspresję MHC klasy II [27]. Dodatkowo, supresyjne działanie na komórki dendrytyczne
wywierają wydzielane przez makrofagi prostaglandyny,
nadtlenek wodoru, TGF-β oraz IL-10 [26,28]. Makrofagi
mają więc szereg właściwości umożliwiających zapobieganie aktywacji komórek DC. Godny uwagi jest fakt, że
w przypadku zniszczenia bariery nabłonka zawierającego
makrofagi oraz surfaktant, zmienia się środowisko cytokin
i możliwa jest aktywacja komórek DC. Dodatkowo, makrofagi mogą wspomóc komórki dendrytyczne w aktywacji
oraz prezentacji antygenu przez wstępną obróbkę peptydów na mniejsze fragmenty [29].

Produkcja interferonu typu I
w zakażeniach wirusowych
Szerokie spektrum działania interferonu (IFN) na
komórki oraz zróżnicowane reakcje organizmu w odpowiedzi na interferon wskazują na kluczową rolę tej
cytokiny we wrodzonej odpowiedzi przeciwwirusowej.
IFN wywiera swoje działanie poprzez receptor dla IFN
α i γ, IFNAR, co powoduje regulację odpowiedzi ze strony
innych komórek. Wykazano, że IFN typu I stymuluje komórki układu odpornościowego do produkcji cytokin IL-6,
TNF i IL-15 [30]. Na przykładzie myszy zakażonych wirusem limfocytarnego zapalenia splotu naczyniówkowego
i opon mózgowych (LCMV) wykazano, że istnieje populacja komórek, których charakterystyczną cechą jest produkcja interferonu, ograniczającego replikację wirusów [31].
Są to plazmocytoidalne komórki DC (pDC), które w wyniku
infekcji zdolne są do produkcji IFN typu I w ilościach nawet
100-krotnie większych niż w innych komórkach. Po związaniu antygenu, pDC są zdolne do migracji do węzłów
chłonnych, głównie w celu kierowania odpornością nabytą (sekrecja IFN α i IL-12), a w mniejszym stopniu w celu
prezentacji antygenów [32].
Najważniejszy dla zwalczania infekcji jest złożony proces syntezy IFN typu I, który zachodzi w wyniku aktywacji
wielu szlaków. Najlepiej zbadane i najistotniejsze szlaki
transdukcji sygnału to: szlak białka adaptorowego MyD88
(ang. myeloid differentiation primary response gene) (88),
szlak związany z helikazą RIG-I (ang. retinoic acid inducible gene I), oraz szlak związany z białkiem adaptorowym
TRIF (ang. TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β) [33].
Produkcja IFN klasy I w komórkach pDC odbywa
się przede wszystkim drogą zależną od białka MyD88.
W wyniku związania cząsteczek patogenów przez receptor z rodziny Toll-pochodnych zachodzi kaskada sygnału
zapoczątkowana przez białko adaptorowe MyD88. Następuje aktywacja czynników transkrypcyjnych, takich jak NFκB, niezbędnych do ekspresji genów odpowiedzialnych za
stan zapalny [34]. Dodatkowo, szlak ten aktywuje czynnik
RF-7, inicjując produkcję dużych ilości IFNγ po stymulacji
receptorów TLR7 i TLR9 [35]. Ponadto, komórki pDC płuc
oraz dróg oddechowych człowieka są zdolne do produkcji
IFN typu I po związaniu ligandu przez receptory TLR9 oraz
TLR7, co ma istotne znaczenie dla odpowiedzi na wirusowe zakażenia układu oddechowego [36,37].
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Drugi szlak syntezy IFN typu I w przebiegu infekcji
wywołanej przez wirusowe dsRNA zachodzi dzięki transdukcji sygnału poprzez TLR w komórkach pDC oraz szlak
RIG-I-zależny w komórkach mDC. Mieloidalne komórki
mDC wykazują ekspresję receptora TLR 7, ale co ciekawe,
produkcja IFNγ odbywa się na drodze niezależnej od receptora Toll-podobnego. Indukcja ekspresji IFNγ zachodzi
w wyniku ekspozycji na produkty replikacji wirusa wewnątrz komórki. dsRNA pochodzenia wirusowego wiąże
się z helikazą RIG-I, która aktywuje czynnik transkrypcyjny
IRF3 (ang. interferon regulatory factor 3), indukując produkcję IFNγ [38].
Syntezę dużych ilości IFN typu I zaobserwowano również po stymulacji receptorów TLR3 i TLR4, dzięki obecności domeny TIR (ang. Toll/Interleukin-1 receptor), która
umożliwia transdukcję sygnału z udziałem białka adaptorowego (TRIF), aktywując ekspresję genów zawierających
promotor zależny od NF-κB. Dodatkowo, pobudzenie białka adaptorowego TRIF na skutek stymulacji TLR3 powoduje aktywację powiązanej z TRIF kinazy trzeciego czynnika
transkrypcyjnego interferonu (ang. Interferon regulatory
factor 3, IRF-3), który jest kluczowy dla ekspresji IFN-β
[39]. W ten sposób dochodzi do aktywacji promotora i
produkcji dużych ilości IFN-β. W przypadku patogenów
blokujących funkcję białka MyD88 jest to alternatywna
droga w produkcji IFN klasy I, ponieważ odbywa się na
drodze niezależnej od MyD88.
Związanie IFN typu I z wymienionymi receptorami inicjuję kaskadę sygnałową STAT1/STAT2 [40]. Wykazano, że
kinaza tyrozynowa Janus w odpowiedzi na IFN typu I powoduje fosforylację i aktywację STAT1/STAT2, które migrują do
jądra, gdzie indukują ekspresję wielu genów odpowiedzialnych za odpowiedź antywirusową [41].
Z uwagi na zdolność IFN typu I do stymulacji odpowiedzi ze strony różnych komórek układu odpornościowego
oraz zdolności stymulacji ekspresji cząsteczek MHC oraz
cząsteczek kostymulujących CD80 i CD86 na powierzchni
komórek DC, IFN typu I jest określany mianem endogennego adjuwanta [42]. Jednakże do osiągnięcia stanu pełnej
dojrzałości komórek DC, oprócz IFN typu I, niezbędna jest
stymulacja patogenami np. wirusowym dsRNA lub bakteryjnym LPS [43], co dowodzi, że sam IFN typu I nie jest w
stanie w pełni zainicjować prezentacji antygenów przez
komórki DC. Ponadto, działanie jedynie interferonem typu
I na komórki mDC nie indukuje produkcji cytokin prozapalnych [44], a efektywną odpowiedź immunologiczną można
uzyskać w przypadku infekcji wirusem grypy lub wirusem
Sendai u myszy z defektem receptorów dla IFN typu I [45].
Przykład ten pokazuje, że IFN typu I usprawnia proces dojrzewania komórek DC i rozwój nabytej odpowiedzi immunologicznej, ale nie jest niezbędny dla ich przebiegu.

Prezentacja antygenu
Wszystkie subpopulacje komórek dendrytycznych pod
względem funkcjonalnym zaliczamy do grupy komórek
prezentujących antygen. Prezentacja odbywa się zarówno w kompleksie z MHC (z ang. major histocompatibility
complex) klasy I i klasy II. MHC klasy II prezentuje głównie
antygeny zewnątrzpochodne, ale również autoantygeny
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uwolnione np. z komórek nekrotycznych. Proces, podobnie
jak dla MHC klasy I, zachodzi w czterech etapach. Najpierw
następuje pochłonięcie antygenu na drodze endocytozy
i proteoliza antygenu w endosomach, następnie związanie
peptydów przez MHC klasy II w określonych przedziałach
komórkowych, a później transport kompleksu antygen–
MHC klasy II na powierzchnię błony komórkowej w celu
prezentacji antygenu limfocytom T CD4+ [46,47].
Połączenie kompleksu antygen–MHC klasy II z receptorem TCR ma charakter specyficzny i jest określane mianem
synapsy immunologicznej. Tworzenie synapsy immunologicznej inicjuje polaryzację limfocytu T oraz zapewnia ścisłe
oddziaływanie między komórkami poprzez adhezję limfocytu T do komórki DC. Interakcję rozpoczyna przekazanie
pierwszego sygnału aktywacji do wnętrza dziewiczego
limfocytu T, inicjując syntezę IL-2. Dalszy postęp interakcji
warunkowany jest otrzymaniem przez limfocyt T drugiego
sygnału kostymulującego, który indukuje jego proliferację,
powiększenie jego rozmiarów, zwiększenie wydzielania
IL−2, IL−4, IL−5, IL−13, IFNγ, TNFα, GM−CSF oraz ekspresję CD40L i IL−2R. Dodatkowo ekspresji ulega antygen 4
związany z cytotoksycznym limfocytem T CTLA−4 (ang.
cytotoxic T−lymphocyte associated antigen−4), którego
zadaniem jest zatrzymanie aktywacji limfocytu T [10].
W interakcji z limfocytem T również komórka DC otrzymuje sygnały promujące jej przeżywalność. Aktywowany
limfocyt T jest zdolny do produkcji cytokin TRANCE (ang.
TNF−related activation induced cytokine), które są wiązane przez receptor RANK (ang. Receptor Activator of Nuclear Factor κ B) na powierzchni komórek DC, hamując ich
apoptozę oraz sekrecję cytokin IL−1, IL−6, IL−12. Bardzo
ważne w oddziaływaniu między limfocytem T a komórką dendrytyczną są interakcje między CD40L limfocytu
a CD40 należącym do komórki DC. Oddziaływanie to nasila prezentację antygenu, w wyniku zwiększenia ekspresji
antygenów MHC, cząsteczek kostymulujących, IL-1, TNF,
chemokin i IL-12 [10,47].
Efektem powstającej synapsy immunologicznej jest
wzrost ekspresji antygenu CD40L na dziewiczych limfocytach T CD4+, co umożliwia limfocytom Th2 oddziaływanie
z limfocytami B posiadającymi receptory CD40 wiążące ligand (CD40L) aktywując proliferację limfocytów B [47]. Taki
pośredni wpływ DC na aktywację limfocytów B jest tylko
wstępnym etapem inicjacji produkcji przeciwciał wywołanym przez komórki dendrytyczne i dowodzi istotnej roli komórek DC w kształtowaniu odpowiedzi immunologicznej.
Ponadto, subpopulacja grudkowych komórek DC ma zdolność wiązania na swojej powierzchni kompleksów przeciwciało-antygen, które mogą zostać pobrane przez limfocyty
B oraz zaprezentowane w kompleksie z MHC limfocytom T.
Powoduje to stymulację najbardziej efektywnych szczepów
do produkcji przeciwciał. Limfocyty B, które nie otrzymały
takiego „potwierdzenia” ulegają apoptozie lub fagocytozie
przez makrofagi, a kompleks przeciwciała z antygenem na
grudkowych komórkach DC stanowi rezerwuar niezbędny
do wytworzenia limfocytów B pamięci [47].
Szczególnie istotne w procesie dojrzewania komórek DC
jest mikrośrodowisko. IL-12 jest główna cytokiną indukującą polaryzacje limfocytów Th1 [48].
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Rola komórek dendrytycznych w wirusowych zakażeniach...

W wyniku infekcji wirusem grypy dochodzi do sekrecji
szeregu cytokin. Komórki pDC płuc produkują CCL3, CCL4
oraz CCL5, stymulując ruch limfocytów T, eozynofilów,
monocytów oraz komórek NK do miejsca infekcji [49].
Subpopulacje komórek DC wykazują we wczesnej fazie
infekcji produkcję CXCL9, CXCL10 oraz CXCL11, chemokin
wiązanych przez receptor CXCR3 obecny na komórkach NK
oraz aktywowanych komórkach Th1. Produkcja chemokin
ulega zmianie po 24-48 godzinach od infekcji. Następuje
sekrecja CCL19 oraz CXCL13 odpowiedzialna za rekrutację
limfocytów T oraz limfocytów B do węzłów chłonnych [50].
Nieprzypadkowo wydzielanie tych cytokin jest powiązane
w czasie z pojawieniem się migrujących, zdolnych do prezentacji antygenu komórek dendrytycznych z płuc. Działanie chemokin, analizowane na podstawie infekcji wirusem
grypy, obrazuje rolę komórek dendrytycznych w rekrutacji
komórek odpowiedzialnych za nabytą odpowiedź przeciwwirusową.

Perspektywy zastosowania komórek DC
w terapii
Obecnie w opracowaniu znajdują się sztuczne immunomodulatory, które w sposób analogiczny do naturalnych
aktywatorów takich jak lipopolisachary (LPS) mogłyby
kształtować odpowiedź immunologiczną. Do takich cząsteczek należą pochodne substancji pochodzenia bakteryjnego. Przykładowo, pochodna muramylodipeptydu (murabutyd), warunkuje dojrzałość komórek DC, kompetencję do
aktywacji limfocytów T, produkcję cytokin oraz fosforylację
niektórych klas kinaz MAP [51]. Kolejną pochodną jest
MDP-C
(N2-[a-O-Benzyl-N-(acetylmuramylo)-L-alanylo-Disoglutaminylo]-N6-trans-(m-nitrocinnamoylo)-L-lizyna),
która pobudza aktywację komórek DC. Wykazano, że pochodne MDP zawierające łańcuchy kwasów tłuszczowych,
działają antagonistycznie na receptory TLR2 i TLR4 oraz są
w stanie indukować dojrzewanie komórek DC [52]. Dobrym
immunomodulatorem wydają się również fragmenty oligonukleotydów CpG pochodzenia bakteryjnego, których
immunogenność zapewnia brak metylacji. Takie fragmenty,
po związaniu z TLR9, mogą wywoływać wielokierunkową
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odpowiedź immunologiczną [53]. Przy użyciu syntetycznych niemetylowanych oligonukleotydów CpG można
zatem indukować produkcję IFN typu I lub dojrzewanie
komórek DC poprzez stymulację ekspresji MHC i cząsteczek
kostymulujących [54]. Efektywne działanie oligonukleotydów CpG skupia się przede wszystkim na komórkach dendrytycznych pochodzenia limfoidalnego, które wykazują
wysoką ekspresję TLR9.
Badania wyjaśniające proces aktywacji komórek DC
ujawniły obecność wielu związków chemicznych, produktów metabolizmu patogenów, które potrafią blokować
ten kluczowy dla odpowiedzi immunologicznej proces
[55]. Przykładem takiego patogenu jest wirus opryszczki
pospolitej HSV-1 (ang. herpes simplex virus), który hamuje
szlak transdukcji sygnału niezbędny do aktywacji komórek
DC, czy wirus ospy, który indukuje produkcję i sekrecję białek wiążących i hamujących IFN typu I oraz IL-1, istotnych
w procesie dojrzewania komórek dendrytycznych [56].
W przyszłości badania nad opracowaniem nowych
modulatorów aktywacji komórek dendrytycznych mogą
pomóc w zwalczaniu nowotworów oraz przewlekłych infekcji wirusowych. Zrozumienie procesu aktywacji umożliwi
wykonanie stymulacji komórek dendrytycznych pacjenta
in vitro, które następnie będą zdolne do wywołania odpowiedzi w organizmie.

Podsumowanie
Dotychczasowe badania wykazały, że komórki dendrytyczne biorą udział w procesie polaryzacji immunologicznej. Poprzez regulację sekrecji cytokin komórki DC mogą
modyfikować odpowiedź immunologiczną co wydaje się
szczególnie istotne w rozwoju alergii, w której rola stymulacji limfocytów Th2 przez komórki dendrytyczne jest
szczególnie widoczna. Komórki dendrytyczne, pośrednicząc
w rozwoju odpowiedzi wrodzonej jak i nabytej, stanowią
integracyjny element układu odpornościowego. Zdolność
do produkcji interferonu oraz szerokie spektrum jego
działania również predysponuje komórki dendrytyczne do
odgrywania kluczowej roli w obliczu infekcji wirusowych.
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