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Mechanizmy immunoterapii swoistej
The mechanisms of specific immunotherapy
MAREK JUTEL, J ÓZEF MA£OLEPSZY
Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii Akademii Medycznej, ul. Traugutta 57, 50-417 Wroc³aw
W ostatnich latach dokona³ siê znaczny postêp w wyjanieniu
mechanizmów swoistej immunoterapii. Stwierdzono, ¿e mo¿e ona
wp³ywaæ na swoist¹ odpowied immunologiczn¹ u osób uczulonych
w sposób, który przywraca jej prawid³owe funkcjonowanie.
Podstawow¹ rolê w wytwarzaniu klinicznej tolerancji alergenów
odgrywa modulacja funkcji swoistych alergenowo limfocytów T.
Zmiana funkcjonalnego fenotypu swoistych limfocytów T,
z dominuj¹cego typu Th2 w kierunku Th1, nastêpuje poprzez
indukowan¹ IL-10 anergiê komórek z nastêpow¹ reaktywacj¹ pod
wp³ywem cytokin obecnych w mikrorodowisku komórkowym.
Ponadto stosowane wysokie dawki alergenu mog¹ prowadziæ do
supresji swoistych limfocytów Th2 i dominacji komórek typu Th1.
Poniewa¿ wydzielane przez poszczególne populacje limfocytów
cytokiny odgrywaj¹ podstawow¹ rolê w regulacji syntezy
immunoglobulin oraz aktywacji komórek efektorowych, immunoterapia mo¿e na tej drodze hamowaæ zarówno humoralny, jak
i komórkowy komponent zapalenia alergicznego.
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The mechanism of specific immunotherapy has been a subject of
intense research and remarkable progress in recent years. It was found
that immunotherapy may modify the specific immune response to
restore its normal function in allergic patients. Functional modulation
of allergen specific lymphocytes T is of essential role in evoking the
clinical tolerance to allergens. The shift of specific cell T phenotype,
from the dominant Th2 into Th1 type, is induced by IL-10 that brings
about to cell anergy and subsequently, cell reactivation elicited by other
cytokines. Moreover, large doses of an allergen may suppress specific
Th2 lymphocytes and, therefore, favor Th1 dominance. Regarding that
cytokines, released by respective lymphocyte populations, play essential
role in the regulation of immunoglobulin synthesis and the activation of
target cells, immunotherapy may decrease both humoral and cellular
components of allergic inflammation.
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Liczne badania ostatnich lat wskazuj¹, ¿e SIT wp³ywa
na swoist¹ odpowied immunologiczn¹ w sposób, który
przywraca jej prawid³owe funkcjonowanie, a w konsekwencji homeostazê organizmu. Obecnie wiadomo, ¿e pojawienie siê tolerancji alergenów podczas immunoterapii jest
procesem z³o¿onym, zwi¹zanym z jednoczesnym lub sekwencyjnym uruchomieniem kilku mechanizmów.
Poznanie mechanizmów swoistej immunoterapii alergenowej (SIT) przyczynia siê w znacznym stopniu do
poprawy skutecznoci tej formy leczenia dziêki lepszemu
ustaleniu wskazañ, udoskonaleniu schematów SIT oraz
wprowadzeniu nowych szczepionek. Skutecznoæ swoistej immunoterapii w leczeniu alergicznego nie¿ytu nosa,
astmy oskrzelowej oraz alergii na jad owadów ¿¹dl¹cych
zosta³a dobrze udokumentowana [1-10]. Poznanie mechanizmów swoistej immunoterapii jest bardzo wa¿ne z kilku
powodów. Po pierwsze SIT stanowi bardzo dobry model
do badania mechanizmów alergii. Ponadto, dotychczas
ustalone wskazania do prowadzenia SIT, stosowane szczepionki oraz schematy ich podawania zosta³y wprowadzo-

ne w oparciu o przes³anki pragmatyczne. Wyjanienie,
w jaki sposób SIT wywiera wp³yw na uk³ad immunologiczny pozwala na optymalizacjê tej formy leczenia, opracowanie nowych rodzajów szczepionek, oraz prowadzenie monitorowania skutecznoci SIT. Monitorowanie SIT
jest jednym z g³ównych i jak dot¹d nierozwi¹zanych w zadowalaj¹cym stopniu problemów. Jest on szczególnie istotny podczas immunoterapii u osób uczulonych na jad owadów, u których kolejne u¿¹dlenie mo¿e stworzyæ zagro¿enie dla ¿ycia pacjenta. Ponadto potwierdzenie wp³ywu SIT
na odpowied immunologiczn¹ dostarcza wa¿nych dowodów na skutecznoæ i celowoæ stosowania tej formy leczenia.
Modulacja funkcji limfocytów T
Synteza przeciwcia³ IgE oraz eozynofilia s¹ uzale¿nione od czynników uwalnianych przez aktywowane limfocyty pomocnicze typu Th2. Komórki te wydzielaj¹ interleukinê (IL)-4, która jest g³ównym czynnikiem odpowiedzialnym za regulacjê syntezy przeciwcia³ IgE oraz
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Tabela I. Wp³yw immunoterapii na syntezê cytokin
Alergen

Schemat SIT

Badane komórki

jad pszczo³y
jad pszczo³y
jad pszczo³y i osy
jad pszczo³y
jad pszczo³y
jad pszczo³y
roztocze i py³ki traw
py³ki traw
py³ki traw
roztocze
roztocze i py³ki traw

rush
rush
rush
rush
klasyczny
klasyczny
klasyczny
klasyczny
klasyczny
klasyczny
klasyczny

linie limf. T
PBMC
PBMC
linie limf. T
PBMC
linie limf. T
linie limf. T
PBMC
klony limf. T
PBMC
linie limf. T

Tabela II. Ekspresja cytokin w narz¹dach docelowych podczas
swoistej immunoterapii
Varney,
Hamid i wsp. [22]
Th1
IFN-γ ↑
IL-2 ↑
IL-12 ↑

Th2
IL-4 ⇔
IL-5 ⇔

Fireman
i wsp. [58]
Th1
IFN-γ ↑
IL-2↑

Th2
IL-4 ⇔
IL-1 ⇔
IL-6 ⇔

Lack
i wsp. [16]
Th1
IFN-γ ↑

IL-5, od której zale¿y dojrzewanie i aktywacja eozynofilów [11,12]. Znaczna liczba prac pokazuje, ¿e podczas
SIT dochodzi do reorientacji typu aktywnoci swoistych
limfocytów T od dominacji Th2 w kierunku Th1 [13-26].
Limfocyty Th1 odró¿niaj¹ siê od komórek typu Th2 zdolnoci¹ do wydzielania du¿ych iloci interferonu (IFN)-γ.
Poniewa¿ synteza przeciwcia³ IgG4 przez limfocyty B jest
zale¿na od stê¿enia IFN-γ, który tak¿e hamuje syntezê przeciwcia³ IgE, opisywana modulacja funkcji limfocytów T
mo¿e stanowiæ podstawowy mechanizm, który prowadzi do
przywrócenia prawid³owej odpowiedzi na alergeny u osób
uczulonych. Jakkolwiek koncepcja ta znajduje obecnie po-

IL-4

IFN-γ

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

↑
↑
↑
↑
↑
bez zmiany
↓ ns
bez zmiany
↓
↑

Autor
Jutel i wsp.
Akoum i wsp.
Bellinghausen i wsp.
Akdis i wsp.
McHugh i wsp
Kammerer i wsp.
Secrist i wsp.
Giannarini i wsp.
Ebner i wsp.
OBrien i wsp.
Benjaponpitak i wsp.

[13]
[20]
[59]
[23]
[17]
[14]
[15]
[60]
[25]
[18]
[26]

parcie w licznych pracach (tabela I,II), nie ma jasnoci
na jakiej drodze dochodzi do zmiany typu aktywnoci
swoistych limfocytów. Pod uwagê brane s¹ ró¿ne mo¿liwoci, takie jak bezporednia zmiana funkcjonalnego fenotypu limfocytów lub klonalna delecja swoistych limfocytów typu Th2. W badaniach in vitro wykazano wzrost
syntezy IFN-γ i supresjê IL-4 przez swoiste alergenowo
klony limfocytów T wraz ze wzrostem stê¿enia alergenu
[27,28]. Efekt ten ma zwi¹zek z nasileniem sygna³u zale¿nego od TCR wraz ze wzrostem stê¿enia alergenu
w mikrorodowisku komórkowym.
Jednak najbardziej prawdopodobna wydaje siê zmiana funkcjonalnego fenotypu limfocytów w dwóch etapach,
które obejmuj¹ anergiê swoistych limfocytów z nastêpuj¹c¹ reaktywacj¹ komórek o zmienionym funkcjonalnie
fenotypie.
Wiele danych wskazuje na to, ¿e SIT wywo³uje anergiê swoistych limfocytów T. wiadczy o tym zmniejszenie proliferacji limfocytów pod wp³ywem stymulacji swoistym alergenem (tabela III). Efekt ten nie jest zwi¹zany
z klonaln¹ delecj¹ swoistych limfocytów, poniewa¿ mo¿liwe jest reaktywowanie limfocytów poprzez dodanie cytokin (IL-2, IL-15) [23]. Ostatnio wykazano tak¿e, ¿e

Tabela III. Wp³yw immunoterapii na proliferacjê limfocytów
Alergen

Schemat SIT

Badane komórki

jad pszczo³y
jad pszczo³y
jad pszczo³y i osy
jad pszczo³y
jad pszczo³y
jad pszczo³y
roztocze i py³ki traw
py³ki traw
py³ki traw

rush
rush
rush
rush
standard
standard
standard
standard
standard

PBMC
PBMC
PBMC
linie limf. T
PBMC
linie limf. T
linie limf. T
PBMC
Klony limf. T

Proliferacja
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

Autor
Jutel i wsp.
Akoum i wsp.
Bellinghausen i wsp.
Akdis i wsp.
McHugh i wsp.
Kammerer i wsp.
Secrist i wsp.
Giannarini i wsp.
Ebner i wsp.

[13]
[20]
[59]
[23]
[17]
[14]
[15]
[60]
[25]
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prawdopodobny mechanizm tego zjawiska jest zwi¹zany
ze zwiêkszon¹ syntez¹ IL-10 przez swoiste limfocyty T,
a w dalszym etapie tak¿e przez limfocyty B i monocyty
[24,31]. Z eksperymentów in vitro wiadomo, ¿e limfocyty CD4+ pod wp³ywem du¿ych dawek immunogennych
peptydów, bêd¹cych fragmentami cz¹stek alergenów, trac¹
zdolnoæ do proliferacji i stymulacji limfocytów B [29].
Komórki te pod wp³ywem stymulacji nie wydzielaj¹ IL-2,
IL-4 i IL-5, natomiast zachowuj¹ zdolnoæ do syntezy
IFN-γ. Stwierdzono tak¿e, ¿e immunoterapia z zastosowaniem peptydów, bêd¹cych immunogennymi fragmentami fosfolipazy A2, g³ównego alergenu jadu pszczo³y
powodowa³a supresjê proliferacji limfocytów T oraz syntezy cytokin przez te komórki [28]. Ponadto potwierdzono skutecznoæ kliniczn¹ tej formy leczenia. W drugim
etapie, prowadz¹cym do zmiany funkcjonalnego fenotypu komórki zachodzi ich reaktywacja. W zale¿noci od
stê¿enia poszczególnych cytokin w mikrorodowisku, komórki uzyskuj¹ albo fenotyp Th1 albo Th2. Wykazano, ¿e
w obecnoci IL-2 i IL-15 komórki uzyskuj¹ fenotyp Th1
natomiast IL-4 promuje fenotyp Th2 [23]. Sukces immunoterapii jest zatem uzale¿niony od syntezy IL-10 i indukcji przez ni¹ anergii swoistych limfocytów T, a nastêpnie
stê¿enia poszczególnych cytokin w mikrorodowisku komórkowym. St¹d skutecznoæ immunoterapii u osób uczulonych na wiele alergenów jest bardzo ma³a.
Wydzielana przez swoiste limfocyty T i B oraz monocyty IL-10 mo¿e równie¿ hamowaæ syntezê IgE i nasilaæ
syntezê IgG4 przez limfocyty B, a tak¿e hamowaæ dojrzewanie i aktywnoæ eozynofilów, bazofilów i komórek
tucznych.
Reaktywnoæ narz¹dów efektorowych
Stwierdzono, ¿e skuteczna immunoterapia powoduje
zwiêkszon¹ tolerancjê na naturaln¹ ekspozycjê na swoiste alergeny aeropochodne. [32,33]. Ponadto wykazano,
¿e SIT zmniejsza odczyny skórne, skurcz oskrzeli, objawy za strony b³ony luzowej nosa i oczu po prowokacji
alergenowej [4-8,33,34,53,54,56,57]. Ca³oroczna immunoterapia powoduje z³agodzenie zarówno wczesnych, jak
i pónych reakcji alergicznych po ekspozycji na alergen.
Obecnie wiadomo, ¿e opisywane efekty SIT s¹ zwi¹zane
z jej wp³ywem na poszczególne poziomy odpowiedzi immunologicznej, a w szczególnoci na funkcje limfocytów
T, syntezê immunoglobulin i reaktywnoæ komórek efektorowych tj. bazofilów, komórek tucznych i eozynofilów.
Synteza immunoglobulin
Obecnoæ swoistych przeciwcia³ IgE w surowicy oraz
na komórkach efektorowych w tkankach jest podstawow¹
cech¹ atopii. Podczas SIT najczêciej obserwuje siê
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w pocz¹tkowej fazie przejciowy wzrost stê¿enia swoistych
przeciwcia³ IgE w surowicy, a nastêpnie stopniowe obni¿enie ich poziomu na przestrzeni miesiêcy i lat [35-45].
Ponadto, u osób uczulonych na py³ki rolin wykazano,
¿e SIT zapobiega wzrostowi poziomu przeciwcia³ IgE
podczas sezonu pylenia [42,44]. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e supresja syntezy przeciwcia³ IgE nie jest g³ównym
mechanizmem tolerancji wytwarzanej podczas SIT, poniewa¿ pojawia siê ona stosunkowo póno, w wielu przypadkach jest nieznaczna, a ponadto s³abo koreluje z efektem klinicznym SIT [48].
W licznych pracach starano siê udowodniæ hipotezê,
zak³adaj¹c¹, ¿e synteza tzw. przeciwcia³ blokuj¹cych
jest g³ównych mechanizmem SIT [39,40,42,45-48]. Badano syntezê subklasy przeciwcia³ IgG4, które mia³yby
wi¹zaæ alergen zanim ten zostanie rozpoznany przez przeciwcia³a IgE na powierzchni komórek efektorowych.
Obecnie wiadomo, ¿e podczas SIT wystêpuje zmiana
w zakresie syntezy subklas przeciwcia³ IgG z IgG1 na
IgG4. Jednak u wiêkszoci osób poddanych SIT wystêpuje s³aba korelacja pomiêdzy syntez¹ swoistych przeciwcia³ IgG a efektem klinicznym. Dotyczy to zw³aszcza
SIT z alergenami aeropochodnymi. Nieco lepsze dane
pochodz¹ od osób uczulonych na jad owadów, u których
wystêpuje doæ dobra korelacja pomiêdzy wzrostem syntezy przeciwcia³ IgG4 i tolerancj¹ alergenu, zw³aszcza
w pocz¹tkowej fazie SIT [45,48].
Reaktywnoæ komórek efektorowych
Wykazano, ¿e SIT powoduje zmniejszenie aktywnoci komórek zapalnych oraz ich nap³ywu do miejsc tocz¹cego siê zapalenia. Np. podczas SIT z alergenami py³ku
brzozy stwierdzano obni¿enie poziomów bia³ka kationowego eozynofilów (ECP) oraz czynników chemotaktycznych dla eozynofilów i neutrofilów [49,50]. Stwierdzono
tak¿e, ¿e immunoterapia zapobiega sezonowemu wzrostowi aktywnoci eozynofilów i wykazano korelacjê pomiêdzy tym zjawiskiem a kliniczn¹ popraw¹ stanu pacjentów [51]. Podczas immunoterapii zmniejsza siê tak¿e
uwalnianie mediatorów anafilaksji, takich jak histamina
i sulfidoleukotrieny [57]. U dzieci z astm¹ poddanych immunoterapii ekstraktem roztoczy obserwowano obni¿enie stê¿enia endotheliny-1, czynnika o w³aciwociach
prozapalnych i wywo³uj¹cego skurcz oskrzeli [52].
W badaniach biopsyjnych obserwowano tak¿e zmniejszenie liczby komórek tucznych i bazofilów w b³onie luzowej nosa i oskrzeli [56]. Na tej drodze immunoterapia przyczynia siê do ograniczenia zapalenia alergicznego. W kilku pracach obserwowano tak¿e zmniejszenie uwalniania
histaminy i sulfidoleukotrienów z bazofilów u osób poddanych immunoterapii jadem owadów ¿¹dl¹cych [53,55].
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Podsumowanie
Jakkolwiek mechanizmy SIT nie zosta³y dotychczas
ca³kowicie wyjanione dysponujemy obecnie wystarczaj¹cymi danymi uzasadniaj¹cymi stwierdzenie, ¿e SIT wywiera istotny wp³yw na funkcjonowanie uk³adu immunologicznego. W szczególnoci modulacja funkcji swoistych
limfocytów T odgrywa decyduj¹ca rolê w skutecznej SIT.
Zmiana funkcjonalnego fenotypu swoistych limfocytów
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