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Celem pracy by³a ocena wzajemnych zale¿noci pomiêdzy
efektami klinicznymi immunoterapii swoistej (SIT) a zachowaniem
siê subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u pacjentów chorych
na py³kowicê. Badania przeprowadzono w trzech grupach pacjentów
 nie odczulanych (n=17), odczulanych z efektem klinicznym dobrym
lub bardzo dobrym (12 pacjentów po 3-letnim i 5-pacjentów po
rocznym kursie odczulania)) oraz odczulanych z efektem klinicznym
miernym lub brakiem poprawy (n=8). Wszystkie badania przeprowadzano w sezonie nasilonej ekspozycji alergenowej (czerwiec/lipiec).
W ocenie fluorocytometrycznej analizowano wartoci odsetkowe
komórek CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, NK oraz proporcji T/B i Th/Ts.
W przeprowadzonej ocenie w grupie pacjentów odczulanych przez
1 sezon w odniesieniu do grupy pacjentów nie odczulanych
stwierdzono znamiennie ni¿sz¹ wartoæ odsetka komórek CD3+
(63,5±6,2 vs. 69,3±5,8%; p<0,05), ni¿sz¹ wartoæ odsetka komórek
CD4+ (33,9±7,1 vs. 39,5±8,6%; p<0,09) oraz znamiennie wy¿sz¹
wartoæ odsetka komórek NK (19,8±6,4 vs. 11,7±5,1%; p<0,002).
W grupie pacjentów odczulanych przez 3 lata z dobr¹ odpowiedzi¹
na immunoterapiê w odniesieniu do pacjentów nie odczulanych
stwierdzono znamiennie wy¿sz¹ wartoæ odsetka komórek NK
(18,8±6,9 vs. 11,7±5,1; p<0,002). Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ grupê
pacjentów odczulanych przez 3 lata z w¹tpliwym efektem klinicznym
by³a wartoæ odsetka komórek CD8 + i NK  najni¿sza sporód
ocenianych.
W wietle uzyskanych wyników wydaje siê, i¿ dobry efekt
kliniczny stosowanej immunoterapii swoistej mo¿e byæ wynikiem
kumulacji wp³ywów komórek o przewadze czynnoci supresorowo/
cytotoksycznej tj. CD8 i NK. O pomylnym przebiegu immunoterapii
swoistej mo¿e decydowaæ odpowied immunologiczna w pierwszym
sezonie pylenia po jednym kursie odczulania.
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The aim of this study was to evaluate peripheral blood lymphocyte
subsets in pollen-sensitive patients during specific immunotherapy
(SIT). The three groups of patients were examined: group I  patients
who had not received immunotherapy (n=17), group II - patients who
received immunotherapy with very good or good clinical response
(n=17) and group III - desensitized with doubtful results (n=8). Group
II was divided into 2 subgroups - 12 persons treated for 3 years with
good or very good results and 5 persons treated for 1 year with marked
improvement. The majority of desensitized patients had received
preseasonally a grass pollen extract- Allergovit. CD3+, CD4+, CD8+,
CD19+ and NK cells were determined by flow cytometry method.
The study was carried out during natural allergen exposure (June/
July). In comparison with the untreated group, the percent of CD3+
cells was significantly lower (63,5±6,2 vs. 69,3±5,8%; p<0,05) and
the NK cells was significantly higher (19,8±6,4 vs. 11,7±5,1%;
p<0,002) in the patients treated for one year. In the group of patients
desensitized for three years with good response to SIT a significantly
higher percentage of NK cells was observed in comparison to the patients
without SIT (18,8±6,9 vs. 11,7±5,1; p.<0,02). In patients with doubtful
clinical results the percentage of CD8+ and NK cells was the lowest of
all groups evaluated. Based on the results obtained it would seem that
good clinical response to specific IT may be due to the cumulating of
effects of suppressor/cytotoxic cells in peripheral blood. The good results
of the first course of IT may predict the successful effects of subsequent
immunotherapy.
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Mimo, i¿ immunoterapia swoista (SIT) stosowana jest
od ponad 80 lat, to wiele problemów zwi¹zanych z mechanizmem jej dzia³ania, a tak¿e monitorowaniem skutecznoci klinicznej pozostaje nadal nie wyjanionych [1-3].
Doniesienia na temat korzystnych efektów klinicznych
SIT, opieraj¹ siê przewa¿nie na ocenie zmniejszenia in-

tensywnoci objawów alergicznych i redukcji zu¿ycia leków [4-6]. W miarê postêpu wiedzy coraz czêciej w wyjanianiu mechanizmów SIT i skutecznoci tej terapii siêga
siê po inne metody  in vivo i in vitro [1]. U chorych
poddanych immunoterapii, w badaniach in vivo stwierdzono zmniejszenie reaktywnoci skóry, a tak¿e zmniejszenie
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odpowiedzi ze strony b³ony luzowej nosa lub oskrzeli
w tecie prowokacji miejscowej ze swoistym alergenem
[7-10]. Coraz wiêcej badañ in vitro dotyczy wp³ywu SIT
na poszczególne elementy uk³adu immunologicznego, zarówno bior¹ce udzia³ w odpowiedzi wczesnej IgE-zale¿nej, jak i odpowiedzi pónej, zapalnej [11-16]. Jak dot¹d
trudno by³o jednak wykazaæ znamienn¹ korelacjê miêdzy
obserwowanymi zmianami a wynikami leczenia. Ostatnio uwaga badaczy skupi³a siê na roli limfocytów i makrofagów oraz uwalnianych przez te komórki cytokinach
i chemokinach i ich udzia³u w rozwoju pónej fazy zapalnej odczynu alergicznego [17-20]. Przypuszcza siê, i¿ SIT
powoduje zmianê reaktywnoci komórek T w wytwarzaniu tolerancji lub anergii klonów Th2, co mo¿e mieæ istotne znaczenie w wyjanieniu roli SIT w przyczynowym
leczeniu chorób alergicznych [1,12,19,21]. Z³o¿one procesy immunologiczne i nie do koñca wyjanione  zarówno w patogenezie odczynów alergicznych, jak i mechanizmach dzia³ania immunoterapii  wymagaj¹ dalszych, intensywnych badañ wielu orodków alergologicznych i immunologicznych.
Celem prezentowanej pracy by³a ocena zachowania
siê odsetkowych wartoci subpopulacji limfocytów krwi
obwodowej poprzez oznaczanie ekspresji ich antygenów
powierzchniowych u chorych na py³kowicê poddanych
tradycyjnej immunoterapii swoistej w porównaniu z grup¹ chorych nie odczulanych. Rozszerzeniem celu pracy
by³o uwzglêdnienie efektu klinicznego w grupie poddanej
immunoterapii w zestawieniu z wynikami immunologicznymi. Ze wzglêdu na klinikê py³kowicy i mo¿liwoæ uzyskania jednoczasowej oceny wyników wszystkie badania przeprowadzono w okresie naturalnej ekspozycji py³kowej.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Do badañ zakwalifikowano 42 pacjentów, w tym
15 kobiet i 27 mê¿czyzn w wieku od 15 do 35 r.¿. (rednia
wieku 21,5 lat) leczonych ambulatoryjnie z powodu py³kowicy. Alergia na py³ki traw i ¿yta zosta³a potwierdzona
danymi z wywiadu, dodatnimi wynikami testów skórnych
(prick tests), a u czêci pacjentów, oznaczaniem swoistych IgE metod¹ UniCAP. Wszyscy pacjenci wykazywali objawy alergicznego nie¿ytu nosa w okresie pylenia
traw (wydzielina z nosa, zatkanie, wi¹d, kichanie).
U znacznej wiêkszoci wystêpowa³y tak¿e objawy alergiczne ze strony spojówek (zaczerwienienie, ³zawienie,
wi¹d i pieczenie oczu). W omiu przypadkach stwierdzono objawy astmy sezonowej. Pacjentów podzielono
na dwie podstawowe grupy: 17 osób nie odczulanych stanowi³o grupê odniesienia (grupa I). Chorzy ci w okresie
pylenia pozostawali tylko na leczeniu farmakologicznym.
W grupie drugiej licz¹cej 25 osób, znaleli siê pacjenci
poddani immunoterapii swoistej, w wiêkszoci przez okres

3 lat, jedynie 5 pacjentów by³o odczulanych przez 1 rok
(grupa II). Immunoterapiê prowadzono metod¹ klasyczn¹, podaj¹c szczepionkê alergenow¹ przed sezonem, rozpoczynaj¹c w miesi¹cach padziernik/listopad, a koñcz¹c
na dwa tygodnie przed spodziewanym pyleniem traw.
Ponad po³owa odczulanych (15 osób) otrzymywa³a preparat Allergovit wg zaleceñ producenta, pocz¹tkowo dawki podstawowe, a nastêpnie leczenie podtrzymuj¹ce, a¿
do zakoñczenia odczulania w danym sezonie. U 5 osób
stosowano Pollinex Ray (szczepionkê podawano w ci¹gu
1 roku), za 4 pacjentów odczulano preparatem Catalet T
zgodnie z instrukcj¹ producentów. Chorych odczulanych
(grupa II) podzielono zale¿nie od efektu klinicznego prowadzonej immunoterapii na dwie podgrupy: podgrupa IIA
 pacjenci dobrze lub bardzo dobrze odpowiadaj¹cy na
immunoterapiê (17 osób); podgrupa IIB  pacjenci s³abo
odpowiadaj¹cy na immunoterapiê (8 osób). Ponadto w czêci wynikowej poddano dodatkowej analizie pacjentów,
u których wykazano dobre lub bardzo dobre wyniki ju¿ po
pierwszym kursie odczulania (podgrupa IIA1). Do kryteriów stanowi¹cych podstawê zaliczenia do powy¿szych
grup nale¿a³y score objawów nosowych, objawów ze strony oczu oraz wystêpowania objawów ze strony oskrzeli.
Zmniejszenie sumy przyjêtych punktów oceny dla ka¿dego objawu od 60 do 80% uznano za wynik dobry lub bardzo dobry, poni¿ej 60 do 30% za wynik mierny, a wyniki
poni¿ej 30% kwalifikowano jako brak poprawy. Wa¿nym
kryterium by³a tak¿e iloæ przyjmowanych leków, która
u pacjentów z dobrym i bardzo dobrym wynikiem immunoterapii uleg³a istotnemu zmniejszeniu. W przypadku wyst¹pienia lub zaostrzenia objawów pacjenci przyjmowali
leki przeciwhistaminowe doustne lub miejscowe, a w razie potrzeby leki przeciwastmatyczne lub inne preparaty
objawowe. W ¿adnej z grup nie zalecano steroidów, które
mog³yby w powa¿nym stopniu wp³ywaæ na wyniki, aczkolwiek nie mo¿na wykluczyæ, i¿ pojedynczy pacjenci w przypadku silnej blokady nosa nie siêgali po miejscowe leki
glikokortykosteroidowe. Wszystkie badania przeprowadzono w okresie naturalnej ekspozycji alergenowej, w sezonie pylenia traw (czerwiec, lipiec).
Metody
Oceny wartoci odsetkowych limfocytów krwi obwodowej dokonano w oparciu o metodê znakowania przeciwcia³ami monoklonalnymi w odczycie cytometrii przep³ywowej.
Krew ¿yln¹ w iloci 2 ml pobierano do probówki zawieraj¹cej EDTA. Do 100 µl krwi pe³nej dodawano po 10 µl
nastêpuj¹cych dwukolorowych przeciwcia³ monoklonalnych (Becton Dickinson): CD14-PE(Leu-M3)/CD45-FITC(Hle-1), CD3-FITC (Leu-4)/CD19-PE(Leu-12), CD4FITC(Leu-3a)/CD8-PE(Leu-2a); CD3-FITC(Leu-)/
CD16(Leu-11c)+CD56(Leu-19)-PE. Do ka¿dego zestawu stosowano zgodne izotypowo kontrole negatywne.
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Po 20 minutach inkubacji w temperaturze pokojowej, Tabela II. rednie wartoci ± odchylenie standardowe odsetka
w ciemni, ka¿d¹ z próbek poddawano procesowi automa- komórek CD4+, CD8+ oraz proporcji Th/Ts (CD4+/CD8+) w potycznej lizy i analizowano w cytometrze przep³ywowym szczególnych grupach pacjentów chorych na py³kowicê
(Coulter EPICS XL). Ka¿dorazowo liczono po 104 komórek. Wyniki podawano jako wartoci odsetkowe.
Oceniane grupy

Tabela I. rednie wartoci ± odchylenie standardowe odsetka
komórek CD3+, CD19+, NK oraz proporcji T/B (CD3+/CD19+)
w poszczególnych grupach pacjentów chorych na py³kowicê

pacjenci nie
39,5±8,6 27,9±8,1
odczulani (n=17)
IIA efekt b.dobry/ 36,5±8,2 29,9±4,6
dobry (n=17)
IIB efekt mierny/
44,0±7,0 21,8±1,7
brak poprawy
(n=8)
analiza statystyczna
nz I vs.IIB; p<0,08
IIA vs.IIB; p<0,03
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I
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4,5
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4,0
30
3,5
3,0

Th/Ts

pacjenci nie
15,8±4,3 69,3±5,9 11,7±5,1 4,7±1,5
odczulani
(n=17)
IIA efekt b.dobry/ 14,1±2,9 65,5±8,1 18,8±6,9 4,8±1,5
dobry (n=17)
IIB efekt mierny/ 14,4±3,6 73,2±6,0 9,5±3,9 5,3±1,5
brak poprawy
(n=8)
analiza statystyczna nz
nz
nz I vs. IIA; p<0,002

2,0±0,5

30

25

24

NK (%)

CD19 (%) CD3 (%)

1,3±0,4

35

30

20

Oceniane grupy

1,6±0,8

poprawy) w odniesieniu do wartoci stwierdzanych w
grupie IIA (pacjenci z efektem dobrym lub bardzo dobrym) oraz grupie I (pacjenci nie odczulani). Nie stwierdzono znamiennej ró¿nicy pomiêdzy wartociami rednimi
odsetka komórek CD8+/ w grupach I i IIA. Znamiennie
wy¿sza by³a wartoæ proporcji Th/Ts w grupie IIB w odniesieniu do stwierdzanej w grupach pozosta³ych.
Wartoci mediany, minimum i maksimum oraz P25
i P75 odsetka komórek CD4+, CD8+, NK oraz wspó³czynnika Th/Ts przedstawiono na rycinie 1.
Analogicznie do wartoci rednich, w zakresie odsetka komórek NK w grupie pacjentów odczulanych z klinicznym efektem dobrym lub bardzo dobrym stwierdzono
wy¿sz¹ wartoæ mediany w odniesieniu do grup pozosta³ych. Nie stwierdzono ró¿nic pomiêdzy wartoci¹ mediany w grupie pacjentów nie odczulanych i odczulanych z klinicznym efektem miernym lub bez poprawy. W grupie
pacjentów odczulanych z efektem klinicznym dobrym lub
bardzo dobrym stwierdzono ni¿sz¹ wartoæ mediany odsetka komórek CD4+ w odniesieniu do wartoci stwier-

CD8 (%)

WYNIKI
W przeprowadzonych badaniach fluorocytometrycznych oceniano wartoci odsetkowe subpopulacji limfocytów krwi obwodowej: CD3 +, CD19 + , CD4+ , CD8 + ,
CD16++56+ oraz wartoci proporcji odsetka komórek T
(CD3 +) do B (CD19+) oraz Th (CD4+ ) do Ts (CD8+)
w poszczególnych grupach pacjentów chorych na py³kowicê. Wyniki oceny przedstawiono w kolejnych tabelach
i rycinach.
W przeprowadzonej analizie w grupie IIA stwierdzono znamiennie wy¿sz¹ redni¹ wartoæ odsetka komórek
NK w odniesieniu do wartoci stwierdzanych w grupach
pozosta³ych. Nie stwierdzono natomiast znamiennych ró¿nic pomiêdzy rednimi wartociami odsetka komórek
CD3+, CD19+ oraz wartoci¹ proporcji T/B (tab. I).
rednie wartoci odsetkowe komórek CD4+, CD8+ oraz
proporcji Th/Ts stwierdzane w ocenianych grupach pacjentów chorych na py³kowicê przedstawiono w tabeli II.
Jak wynika z tabeli wykazano znamiennie ni¿sz¹ redni¹ wartoæ odsetka komórek CD8+ w grupie IIB (pacjenci odczulani z klinicznym efektem miernym lub brakiem

Th/Ts

I

CD4 (%)

Analiza statystyczna
Medianê, P25 i P75 obliczano wg procedur ANOVA/
MANOVA. Ró¿nice pomiêdzy rednimi dla poszczególnych grup, w przypadku ka¿dego ocenianego parametru
niezale¿nie, wobec braku cech rozk³adu normalnego, oceniano nieparametrycznym testem U Manna-Whitneya
i Wilcoxona, przyjmuj¹c ró¿nicê na poziomie p<0,05 jako
znamienn¹.

CD4 (%) CD8 (%)

2,5
2,0
1,5

18

12

1,0

Min-Maks

6
0,5
0,0

25%-75%
Min-Maks.
nieodczulani

b.dobry/dobry

redni/brak

nieodczulani b.dobry/dobry redni/brak

0

25%-75%
Mediana
nieodczulani

b.dobry/dobry

redni/brak

nieodczulani b.dobry/dobry redni/brak

Mediana

Rycina 1. Mediana, P25, P75, minimum i maksimum wartoci
odsetkowych komórek CD4+, CD8+ i NK oraz wspó³czynnika
Th/Ts w ocenianych grupach pacjentów
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dzanych w grupach pozosta³ych. W grupie pacjentów
odczulanych z klinicznym efektem miernym lub trudnym
do oceny zwraca uwagê ni¿sza w odniesieniu do stwierdzanej w grupie IIA, wartoæ mediany odsetka komórek
CD8+ oraz wy¿sza wartoæ mediany proporcji Th/Ts.
Zachêcaj¹ce kliniczne efekty immunoterapii uzyskane w grupie 5 pacjentów odczulanych tylko przed jednym
sezonem (podgrupa IIA1), sk³oni³y nas do podjêcia próby
oceny dynamiki procesu poprzez analizê zmian wartoci
wybranych parametrów immunologicznych. Wyniki oceny porównawczej z grup¹ I i grup¹ IIA2 (chorzy z dobrym wynikiem odczulani 3 lata po wydzieleniu pacjentów odczulanych przed 1 sezonem) przedstawiono w tabeli III i na rycinie 2.
W podgrupie IIA1 w odniesieniu do wartoci uzyskanych w podgrupie I stwierdzono znamiennie ni¿sz¹ wartoæ redni¹ odsetka komórek CD3+ oraz wy¿sz¹ redni¹
odsetka komórek NK (odpowiednio p<0,05; p<0,002).
84
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oceniane grupy

11*

0

IIB

25%-75%
25%-75%

1

I

11)
11)
IIA1
IIA2
oceniane grupy
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11*

IIB

Mediana
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Rycina 2. Mediana, P25, P75, minimum i maksimum wartoci
odsetkowych komórek CD3+, CD4+, CD8+ oraz NK w ocenianych grupach pacjentów z py³kowic¹ nie odczulanych (grupa I),
poddanych rocznej (grupa IIA1) i 3-letniej immunoterapii swoistej (grupa IIA2) z efektem bardzo dobrym lub dobrym oraz
3-letniej z efektem miernym lub brakiem poprawy (grupa IIB)

Ni¿sza, aczkolwiek nieznamiennie, by³a równie¿ wartoæ
odsetka komórek CD4+ i proporcji Th/Ts (p<0,09).
W przeprowadzonej ocenie nie stwierdzono znamiennych
ró¿nic pomiêdzy wartociami rednimi ocenianych parametrów w podgrupach IIA1 i IIA2 (pacjenci odczulani
przez 3 sezony z efektem dobrym lub bardzo dobrym),
jakkolwiek obserwowano pewne tendencje, co wyranie
obrazuje rycina 2. W grupie IIA1 obserwowano najni¿sz¹ sporód ocenianych, wartoæ mediany komórek CD3+,
CD4+ oraz najwy¿sz¹ wartoæ mediany odsetka komórek CD8+ i NK.
DYSKUSJA
Celem niniejszej pracy by³a ocena wzajemnych zale¿noci pomiêdzy efektami klinicznymi immunoterapii
swoistej a zachowaniem siê subpopulacji limfocytów krwi
obwodowej u pacjentów chorych na py³kowicê.
Badania przeprowadzono w trzech grupach pacjentów
 nie odczulanych, odczulanych z efektem klinicznym dobrym lub bardzo dobrym oraz odczulanych z efektem klinicznym miernym lub brakiem poprawy. Równolegle do
analizy klinicznej przeprowadzano badania immunologiczne w zakresie oceny wartoci odsetkowych i wzajemnych
proporcji limfocytów krwi obwodowej. Badania przeprowadzano w okresie optymalnym dla oceny skutecznoci
immunoterapii swoistej, tj. w czasie nasilonej ekspozycji
alergenowej  w czerwcu i lipcu, po uprzednim zakoñczeniu, u wiêkszoci pacjentów, 3-letniego kursu odczulania. Jedynie u 5 pacjentów oceny dokonano po zakoñczeniu jednego kursu odczulania.
Wykazano, i¿ 3-letnia immunoterapia swoista pozostaje bez wp³ywu na wartoci odsetkowe limfocytów
CD3+ ,CD4+ i CD19+. Dobry lub bardzo dobry efekt immunoterapii swoistej zdaje siê te¿ nie wynikaæ ze zmian
ilociowych dotycz¹cych subpopulacji CD8+ oraz wzajemnych relacji pomiêdzy komórkami Th i Ts. Z drugiej
strony brak lub s³aba odpowied na immunoterapiê mo¿e
wi¹zaæ siê ze znamiennie ni¿sz¹ redni¹ wartoci¹ odsetka komórek CD8+, a w konsekwencji wy¿sz¹ wartoci¹
proporcji Th/Ts. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ grupê pacjentów

Tabela III. rednie wartoci ± odchylenie standardowe odsetka ocenianych subpopulacji komórkowych u chorych na py³kowicê
poddanych rocznej i 3-letniej immunoterapii swoistej
Oceniana grupa

CD3 (%)

CD4 (%)

CD8 (%)

Th/Ts

NK (%)

I (n=17)
IIA1 (n=5)
IIA2 (n=12)
analiza
statystyczna

69,3±5,8
63,5±6,2
66,0±9,3
I v.IIA1; p<0,05

39,5±8,6
33,9±7,1
37,3±7,6
I v.IIA1; p<0,09

27,8±8,1
30,6±5,3
29,2±4,3
nz

1,6±0,8
1,1±0,4
1,3±0,3
I v.IIA1; p<0,09

11,7±5,1
19,8±6,4
19,0±7,0
I v.IIA1; p<0,002
I v.IIA2; p<0,006

grupa I
 pacjenci nie odczulani
grupa IIA1  pacjenci odczulani 1 rok z efektem b.dobrym/dobrym
grupa IIA2  pacjenci odczulani 3 lata z efektem b.dobrym/dobrym
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z miernym efektem klinicznym jest niska rednia wartoæ
odsetka komórek CD8+ i NK. W kontekcie stwierdzonych zmian jest bardzo prawdopodobne, i¿ brak poprawy
wynika niejako z pierwotnej areaktywnoci limfocytów
o przewadze aktywnoci supresorowo-cytotoksycznej
[21-24]. Z drugiej strony, jedn¹ z przyczyn niepowodzenia stosowanej terapii mo¿e byæ podanie zbyt ma³ej dawki alergenu, co w efekcie faworyzuje odpowied typu Th2
[25,26]. Bez wzglêdu jednak na przyczynê, ni¿sza w odniesieniu do stwierdzanej w grupach pozosta³ych, jak te¿
opracowanych uprzednio wartoci referencyjnych, rednia wartoæ odsetka komórek CD8+ koreluje z brakiem
poprawy klinicznej [27,28]. Badania oceniaj¹ce skutecznoæ immunoterapii swoistej dowiod³y wa¿nej roli limfocytów CD8+ w generowaniu pozytywnych efektów klinicznych. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ grupê pacjentów odczulanych z efektem dobrym lub bardzo dobrym by³a znamiennie wy¿sza w odniesieniu do obserwowanej w grupach
pozosta³ych, wartoæ odsetka komórek NK.
Wiêkszoæ prac dotycz¹cych komórek NK eksponuje ich rolê g³ównie w procesach infekcyjnych i obronie
przeciwnowotworowej [29,30]. Niewiele prac dotyczy ich
udzia³u w indukowaniu zmian o charakterze zapalenia alergicznego, gdzie jakoæ wyra¿anej przez komórki NK odpowiedzi efektorowej zdaje siê wynikaæ z rodzaju stymuluj¹cego je bodca cytokinowego. I tak w nastêpstwie
stymulacji IL-4, IL-13, przy braku IFN-γ komórki NK
syntetyzuj¹ IL-5, po stymulacji IL-12 czy IL-18 syntetyzuj¹ IFN-γ [31-36]. Dowiedziono równie¿, i¿ rodzaj syntetyzowanych cytokin zale¿y równie¿ od stopnia dojrza³oci komórek NK [37,38].
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