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Motywy CpG s¹ to fragmenty bakteryjnego DNA sk³adaj¹ce siê
z niemetylowanego oligonukleotydu cytozyno-guaninowego (CpG)
umieszczonego w tzw. szczególnym kontekcie zasad. Na ich
podstawie wrodzony uk³ad immunologiczny cz³owieka i innych ssaków
odró¿nia DNA drobnoustrojów od komórek gospodarza. Motywy CpG
okaza³y siê silnym generatorem procesów zapalnych, bowiem 
stymuluj¹c procesy typu Th1  przyczyniaj¹ siê do rozwoju odpowiedzi
komórkowej i eliminacji patogenu wewn¹trzkomórkowego. Z drugiej
strony zmniejszaj¹ produkcjê przeciwcia³ IgE oraz aktywnoæ
eozynofilów i komórek tucznych, a zatem hamuj¹ odpowied Th2zale¿n¹, le¿¹c¹ u pod³o¿a zapalenia alergicznego. Zdolnoæ
koniugowanych z alergenem motywów CpG do przesuwania równowagi
Th1/Th2 w kierunku Th1 sta³o siê podstaw¹ próby opracowania nowych
form alergenowej immunoterapii chorób atopowych.
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The human and mammalian immune system has the ability to
recognize the presence of bacterial DNA on the basis of recognition
of CpG motifs (unmethylated cytidine-guanosine dinucleotides) within
a particular base context. Several raports have shown that CpG motifs
are both potent inducers of Th1-response that eliminates intracellular
pathogenes and inhibitors of eosinophils and mast cells activation as
well as IgE production, thus inhibiting Th2 type immune response
characteristic for the allergic inflammation. It has been postulated that
CpG DNA establishes Th1/Th2 balance, supporting the concept that
the injection of allergen conjugated with appropriate CpG motifs may
provide a novel immunotherapeutic approach for the treatment of
allergic disorders.
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W XIX wieku, kiedy to John Bostock po raz pierwszy
opisa³ catharus aestivius  czyli katar sienny  a Charles
Blackley zidentyfikowa³ py³ek zbó¿ jako przyczynê tego
zaburzenia, choroby alergiczne by³y rzadkoci¹ wystêpuj¹c¹ raczej wród przedstawicieli klasy wysoko uprzywilejowanej [1]. Dzisiaj, u progu XXI wieku, dotycz¹ one a¿
20-30% populacji w ro¿nych regionach wiata [2].
Poszukiwanie przyczyn wzrostu czêstoci chorób alergicznych  obok analizy czynników sprzyjaj¹cych alergizacji ogniskuje siê wokó³ zjawisk immunologicznych
o potencjalnym znaczeniu protekcyjnym. Szczególne zainteresowanie budzi oddzia³ywanie na uk³ad odpornociowy czynników zakanych  wród nich bakterii i ich fragmentów DNA, zwanych CpG DNA, charakteryzuj¹cych
siê silnym dzia³aniem immunomodulacyjnym.

Rozwój choroby atopowej
W konfrontacji uk³adu odpornociowego z mikroorganizmem inwazyjnym kluczow¹ rolê odgrywa komórka
Th CD4. To ona rozpoznaje antygen, a nastêpnie podejmuje decyzje o wyborze mechanizmów efektorowych,
bêd¹cych w stanie skutecznie wyeliminowaæ intruza [3,4].
Nastêpstwem nadmiernej odpowiedzi uk³adu immunologicznego na alergeny, nieszkodliwe w warunkach normalnych czynniki, jest zapalenie alergiczne. Jest ono
uwarunkowane przez jeden z dwóch typów komórki Th
CD4  komórkê Th2 wraz z panelem cytokin (Interleukiny-4,5,13,3; (IL-4,5,13,3)), które  stymuluj¹c produkcjê przeciwcia³ klasy IgE oraz aktywuj¹c komórki tuczne i eozynofile  s¹ odpowiedzialne za rozwój jego podstawowych elementów [3,5,6] (ryc.1).
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Ryc. 1. Równowaga Th1/Th2 i rozwój zapalenia alergicznego
(opis w tekcie)

Kluczowe zdarzenia determinuj¹ce cytokinowy fenotyp swoistych komórek pamiêci Th wydaj¹ siê zachodziæ ju¿ we wczesnym okresie ¿ycia, czêsto wiele lat przed
pojawieniem siê choroby atopowej [1,7,8]. Uznaje siê,
¿e od momentu urodzenia dziecka kontakt jego uk³adu
odpornociowego z alergenem mo¿e prowadziæ do dwóch
przeciwstawnych zjawisk. Uk³ad immunologiczny albo
przed³u¿a lub/i nasila odpowied typu Th2 odziedziczon¹ jeszcze z okresu ¿ycia p³odowego, czyni¹c w ten sposób dziecko atopikiem, albo rozwija odpowied cytokinow¹ typu Th1 (tzw. dewiacja immunologiczna)
[9,10,11]. Prawdopodobnie to proces dewiacji immunologicznej pozwala ustaliæ optymaln¹ równowagê Th1/Th2
i prawid³owe funkcjonowanie uk³adu odpornociowego.
Przypuszcza siê zatem, ¿e zaburzenie tego procesu mo¿e
stanowiæ jeden z mechanizmów prowadz¹cych do pojawienia siê atopii i chorób atopowych u dzieci z krajów
rozwiniêtych [12,11,13].
Ostatnie badania sugeruj¹, i¿ wa¿nym elementem
determinuj¹cym naturalne postnatalne dojrzewanie odpowiedzi typu Th1 jest oddzia³ywanie na uk³ad immunologiczny czynników infekcyjnych [11]. Zaobserwowano
bowiem, ¿e choroby alergiczne wystêpuj¹ czêciej u dzieci z rodzin o wysokim standardzie higienicznym, w których nara¿enie na czynniki infekcyjne jest znacznie zredukowane. Sta³o siê to podstaw¹ wysuniêcia tzw. higienicznej hipotezy alergizacji [42]. Przyjmuj¹c za³o¿enie,
¿e w procesie ustalania równowagi Th1/Th2 pewn¹ rolê
odgrywaj¹ w³anie drobnoustroje, higieniczna hipoteza
alergizacji staje siê jednym z elementów wielkiej uk³adanki: Co jest przyczyn¹ alergii?
Drobnoustroje wewn¹trzkomórkowe a odpowied
uk³adu immunologicznego
Wyniki badañ epidemiologicznych wskazuj¹, ¿e wzrost
czêstoci atopowych zaburzeñ alergicznych koreluje ze

spadkiem w dzieciñstwie zapadalnoci na niektóre choroby
zakane (m. in. grulicê, odrê, krztusiec, grypê) [14,15].
Badania Shirakawy wykaza³y mniejsz¹ czêstoæ alergii
wród japoñskich dzieci z dodatnim testem tuberkulinowym. W zwi¹zku z tym autor sugerowa³, ¿e zaka¿enie
pr¹tkiem grulicy chroni je przed póniejszym rozwojem stanów atopowych [12,15]. Jednak¿e nastêpne badania nie potwierdzi³y protekcyjnego znaczenia infekcji
pr¹tkiem w stosunku do rozwoju alergii, co nadaje koniecznoæ dalszych w tym zakresie badañ.
Mycobacterium tuberculosis, sprawczy czynnik grulicy, jest drobnoustrojem wewn¹trzkomórkowym. W walce z organizmem wewn¹trzkomórkowym (np. L. monocytogenes, F. tularensis, wirusy) uk³ad immunologiczny
mobilizuje komórkowe mechanizmy efektorowe, tj. procesy cytotoksycznoci, fagocytozy, produkcjê rodników
tlenowych i tlenku azotu, w których udzia³ bior¹ m.in.
makrofagi, komórki NK i limfocyty T cytotoksyczne (Tc).
Wzmo¿one wytwarzanie interferonu-γ (IFN-γ), czynnika
martwicy nowotworów-α (TNF-α) oraz IL-12 i 18, czyli
w wiêkszoci cytokin profilu Th1, wskazuje, ¿e infekcja
patogenem wewn¹trzkomórkowym prowadzi do ró¿nicowania siê prekursorowych limfocytów Th0 w kierunku
Th1. Naturalnym nastêpstwem powy¿szych zjawisk jest
st³umienie fenotypu Th2 i spadek wydzielania IL-4,5,13
i 3, co przyczynia siê do redukcji wydzielania przeciwcia³ klasy IgE i IgG2a oraz zmniejszenia aktywacji eozynofilów i mastocytow.
Powy¿sza teoria poparta jest wynikami badañ. DNA
uzyskane ze szczepu BCG wzmaga³o aktywnoæ komórek NK (natural killer) oraz stymulowa³o komórki mysiej ledziony i ludzkie PBL do produkcji IFN-α, β i γ,
a pr¹tek bydlêcy (Mycoabcterium bovis  BCG) donosowo podany myszom hamowa³ wywo³an¹ ovalbumin¹
eozynofiliê dróg oddechowych [15,16].
Okaza³o siê, ¿e elementem patogenu wewn¹trzkomórkowego uruchamiaj¹cym rozwój immunologicznych
mechanizmów Th1-zale¿nych s¹ fragmenty DNA bogate
w tzw. motywy CpG (CpG DNA) [17,18].
CpG DNA
Motywy CpG s¹ fragmentami DNA sk³adaj¹cymi siê
z niemetylowanego oligonukleotydu cytozyno-guaninowego (CpG) otoczonego od koñca 5 dwiema zasadami
purynowymi, a 3 dwiema zasadami pirymidynowymi.
(5-pur-pur-CpG-pyr-pyr-3), np. AACGTT [5,19,20,21].
Jest to usytuowanie w tzw. szczególnym kontekcie zasad [22,17]. Odkryto, ze motywy CpG s¹ cech¹ swoist¹
organizmów prokariotycznych. Genom organizmów prokariotycznych zawiera ich wiêcej, s¹ w wiêkszoci niemetylowane i czêciej wystêpuj¹ w owym szczególnym
kontekcie zasad, co wrodzony uk³ad immunologiczny
wykorzystuje do rozpoznawania tych organizmów
[17,22,23].
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Molekularny mechanizm oddzia³ywania CpG DNA
na komórki odpornociowe nie jest jasny. Uwa¿a siê, ¿e
bia³ko rozpoznaj¹ce CpG DNA nale¿y do rodziny receptorów Toll-podobnych (TLR9), bowiem motywy CpG nie
wzbudzaj¹ odpowiedzi immunologicznej u myszy genetycznie go pozbawionych. W wyniku jego pobudzenia
dochodzi do rekrutacji adaptorowej cz¹steczki MyD88
i kinazy IRAK  elementów cie¿ki receptora TLR-1 
nastêpnie aktywacji kinaz MAP oraz j¹drowego czynnika transkrybcyjnego NF-κB. Przypuszcza siê, ¿e TLR-9
jest prawdopodobnie zlokalizowany wewn¹trzkomórkowo, choæ pewne doniesienia tego nie potwierdzaj¹, i pobudzony aktywuje wrodzon¹ odpowied immunologiczn¹ do obrony przeciw wirusom, wewn¹trzkomórkowym
bakteriom i paso¿ytom, których kwasy nukleinowe s¹ dla
TLR9 ³atwo dostêpne [17,18,24].
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tygenu [17,19,21,27]. Stymuluj¹ równie¿ produkcjê cytokin, z których decyduj¹ce znaczenie ma IL-12
[21,32,33]. Ona bowiem w czasie prezentacji antygenu
determinuje ró¿nicowanie siê komórek Th0 w limfocyty
Th1 [21,32]. Pod wp³ywem CpG DNA komórka dendrytyczna, makrofag i inne APC wydzielaj¹ równie¿ TNFα, IFN-α i β, które wraz z IL-12 stymuluj¹ komórki NK
oraz ju¿ zró¿nicowane limfocyty Th1 do produkcji IFNγ [6,17,34]. IFN-γ za jest g³ównym elementem mikrorodowiska promuj¹cego aktywnoæ komórek Th1, poniewa¿  wzmagaj¹c ekspresjê ³añcucha β-2 receptora
IL-12  uwra¿liwia je na tê wa¿n¹ cytokinê [5,24]. Hamuje jednoczenie proliferacjê komórek Th2 i produkcjê
cytokin tego fenotypu [32]. A zatem obecnoæ IFN-γ w
mikrorodowisku zapalnym ukszta³towanym przez CpG
DNA mobilizuje rozwój procesów Th1-zale¿nych[34].
Powy¿sza teoria pozwala przyj¹æ, ¿e motywy CpG
Wp³yw CpG DNA na uk³ad immunologiczny
oddzia³uj¹ na limfocyty Th tak¿e w sposób poredni,
DNA bogate w motywy CpG jest bardzo silnym czyn- poprzez cytokiny produkowane przez komórki prezentuj¹ce antygen. Sugeruje siê równie¿ istnienie bezporednikiem pobudzaj¹cym uk³ad odpornociowy i generuj¹cym procesy zapalne [25]. Podane zwierzêtom dowiad- niego oddzia³ywania za pomoc¹ fragmentów poli-G [35].
Za wybór mechanizmów efektorowych w konfrontaczalnym, powoduje rozwój miejscowej odpowiedzi zacji
uk³adu
odpornociowego z organizmem inwazyjnym
palnej, lokaln¹ limfadenopatiê, splenomegaliê oraz przejodpowiedzialny
jest pocz¹tkowy profil cytokinowy rociowe uk³adowe uwolnienie cytokin [12,26]. CpG DNA
bezporednio aktywuje komórki prezentuj¹ce antygen dowiska, w którym zachodzi prezentacja antygenu [12].
(APC), takie jak: komórki dendrytyczne, limfocyty B, NK Stwierdzono, ¿e motywy CpG w DNA patogenów wei komórki Langerhansa [5,6,17,19,27,20,28,29,30,31]. wn¹trzkomórkowych warunkuj¹ obecnoæ IL-12 i IFN-γ
Wydaje siê to logiczne, bowiem s¹ to pierwsze komórki w trakcie prezentacji antygenu i w efekcie prowadz¹ do
uk³adu odpornociowego stykaj¹ce siê z patogenem, po ró¿nicowania siê limfocytów Th0 w limfocyty Th1 [36].
wch³oniêciu którego maj¹ swobodny dostêp do jego DNA. Pozwala to uk³adowi immunologicznemu generowaæ
mechanizmy obronne odpowiednie do eliminacji tego
Sporód komórek prezentuj¹cych antygen CpG DNA
najsilniej pobudza komórkê dendrytyczn¹ (DC) [17] rodzaju drobnoustrojów [5,6,17,22].
Teoriê t¹ potwierdzaj¹ wyniki badañ nad zwierzêta(ryc.2). Uwa¿a siê, ¿e komórka ta jest g³ówn¹ APC zaanmi.
Otó¿ okazuje siê, ¿e niektóre organizmy infekcyjne
ga¿owan¹ w pierwotn¹ odpowied immunologiczn¹, gdy¿
potrafi¹
kreowaæ niew³aciw¹ odpowied uk³adu odporpodczas prezentacji antygenu najsilniej stymuluje prolinociowego
gospodarza, zapewniaj¹c sobie w ten spoferacjê limfocytów Th [4]. Motywy CpG silnie aktywuj¹
sób
dogodne
warunki do rozwoju [4]. W przebiegu zakakomórki dendrytyczne do ró¿nicowania i dojrzewania
(wzrost CD83), a poprzez wzmaganie ekspresji MHC ¿enia wewn¹trzkomórkowym pierwotniakiem Leishmaklasy II i cz¹stek kostymulujacych (ICAM-1{CD54}, nia maior dochodzi u myszy do rozwoju nieefektywnej
B72{CD86} i CD40) przygotowuj¹ je do prezentacji an- w tym przypadku odpowiedzi Th2-zale¿nej, co uniemo¿liwia obronê immunologiczn¹ gospodarza i prowadzi do
jego mierci. Natomiast badania wykaza³y, ¿e myszy, któprezentacja
Th0
APC
CpG DNA
antygenu
rym podano CpG DNA, potrafi³y sobie z tym patogenem
poradziæ [21]. Wykazano równie¿, ¿e podanie CpG DNA
IL-12
zabezpiecza myszy przed infekcj¹ drobnoustrojami, ta+
+
kimi jak: Listeria monocytogenes czy Francisella tularensis [37,38]. W surowicy krwi tych zwierz¹t wykazano
TNF-á
Th1
wzrost poziomu IFN-γ i IL-12 [21]. DNA bogate w moIFN- á
+
IFN- â
tywy CpG warunkowa³o tak¿e d³ugotrwa³¹ ochronê myszy przed rozwojem malarii oraz zaka¿eniem przywr¹
Schistosoma, bakteri¹ w¹glika, wirusem Ebola, a podane
+
donosowo razem z wirusem grypy i HBV wzmaga³o odNK
IFN-ã
powied humoraln¹ przeciw ich powierzchniowym anRyc. 2. Obecnoæ CpG DNA sprzyja rozwojowi mikrorodowi- tygenom [17,37,38,39,40].
ska typu Th1 (opis w tekcie)
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Wp³yw CpG DNA na zapalenie alergiczne
Wyniki badañ przemawiaj¹ za tym, ¿e CpG DNA jest
silnym induktorem odpowiedzi Th1-zale¿nej i jednoczenie inhibitorem reakcji typu Th2. Dlatego zbadano jego
oddzia³ywanie na procesy immunologiczne zachodz¹ce
w przebiegu zapalenia alergicznego. Wiadomo, ¿e zapalenie alergiczne zapocz¹tkowane jest prezentacj¹ alergenu prekursorowym limfocytom Th0 przez komórkê prezentuj¹ca antygen (APC), a zjawisko to zachodzi w mikrorodowisku cytokin faworyzuj¹cych ró¿nicowanie
limfocyta Th0 w limfocyt Th2. Komórka Th2 pobudza
limfocyt B do produkcji swoistych przeciwcia³ klasy IgE,
które wi¹¿¹ siê z odpowiednimi receptorami na mastocytach. Ponowne zetkniêcie IgE z alergenem powoduje degranulacjê mastocytów i w efekcie ostr¹ fazê reakcji alergicznej, a nastêpnie nap³yw eozynofilów i innych komórek zapalnych prowadz¹cych do rozwoju przewlek³ego
zapalenia alergicznego [11].
Okaza³o siê, ze podanie myszom z astm¹ dowiadczaln¹ fragmentów CpG DNA, a nastêpnie ekspozycja
tych myszy na alergen zmniejsza eozynofiliê dróg oddechowych, obni¿a iloæ swoistych komórek B oraz produkcjê swoistych przeciwcia³ klasy IgE [6,5,12,32,41].
W ten sposób hamuje aktywnoæ kluczowych elementów bior¹cych udzia³ w alergicznym procesie zapalnym
(ryc.3). Zaobserwowano równie¿ redukcjê oko³ooskrzelowego i oko³onaczyniowego nacieku zapalnego w p³ucach oraz zmniejszenie nadreaktywnoci oskrzeli przez
6 tygodni po ekspozycji na ostatni¹ dawkê [5,6,32]. Co
ciekawe, podobny efekt uzyskano po podaniu myszom
czynnika blokuj¹cego IL-4 (anty-IL-4) oraz cytokin takich jak IFN-γ i IL-12, które  jak wykaza³y badania 
promuj¹ odpowied Th1-, a hamuj¹ Th2-zale¿n¹ [6].
Powy¿sze spostrze¿enie nale¿y powi¹zaæ z faktem,
¿e u myszy poddanych dzia³aniu CpG DNA zaobserwowano lokalny wzrost poziomu w³anie IL-12 i IFN-γ oraz
produkuj¹cych te zwi¹zki komórek, jak i spadek pozioTh0
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Ryc. 3. Mikrorodowisko typu Th1 wytworzone pod wp³ywem
CpG DNA przeciwdzia³a rozwojowi odpowiedzi typu Th2 i zapalenia alergicznego

mu IL-4 i pozosta³ych cytokin tego fenotypu oraz samych
limfocytów Th2 [6,32]. Odnotowano równie¿ redukcjê
stê¿enia IgG1 i wzrost IgG2 [6]. Warto zauwa¿yæ, ze synteza IgG1 zale¿y od IL-4 i jest jednym z czynników zapalenia alergicznego w p³ucach, natomiast produkcja IgG2
jest zale¿na od IFN-γ i hamuje to zapalenie.
Zatem wysoce prawdopodobne jest, ¿e IFN-γ i stymuluj¹ca jego syntezê IL-12 s¹ istotnymi czynnikami
porednicz¹cymi w oddzia³ywaniu CpG DNA na stabilizacjê równowagi Th1/Th2. Za tym przemawia równie¿
fakt, ¿e motywy CpG podane transgenicznym myszom
z inaktywowanym genem IFN-γ (IFN-γ knock-out mice)
nie wywo³uj¹ efektu przeciwalergicznego [6].
Potencjalne mo¿liwoci terapeutycznego wykorzystania CpG DNA
Istniej¹ dzisiaj co najmniej dwie potencjalne mo¿liwoci terapeutycznego zastosowania CpG DNA. Pierwsza  wydaje siê, ¿e bli¿sza realizacji  to CpG DNA
jako adjuwant dodawany do szczepionek stosowanych
w leczeniu chorób alergicznych i druga  bardziej hipotetyczna jak na razie  poddanie uk³adu immunologicznego dzieci na CpG DNA celem prewencji rozwoju alergii [5,12,17,22,43].
Jedn¹ z metod leczenia chorób alergicznych jest immunoterapia swoista. Polega ona na poddawaniu uk³adu
odpornociowego pod oddzia³ywanie wzrastaj¹cych dawek alergenów, na które jest on uczulony [22]. Chocia¿
uwa¿a siê, ¿e immunoterapia jest w pewnym sensie przyczynowym leczeniem alergii atopowych, jej obecna forma nie daje ca³kiem zadowalaj¹cych i tym bardziej oczekiwanych efektów [5,44]. Dlatego podejmuje siê próby
stosowania zwi¹zków ogólnie zwanych adjuwantami
w celu zwiêkszenia jej efektywnoci. Jednym z nich mog¹
okazaæ siê w³anie fragmenty DNA zawieraj¹ce motywy
CpG, które obecnie nietrudno jest zsyntetyzowaæ (CpG
ODN) [43].
Badania Tighe i wsp. wykaza³y, ¿e myszy immunizowane alergenem ambrozji (Amb a 1) chemicznie zwi¹zanym z CpG ODN generowa³y wysoki poziom przeciwcia³ IgG2a oraz komórek produkuj¹cych IFN-γ i rozwija³y odpowied typu Th1, podczas gdy sam alergen aktywowa³ komórki T wydzielaj¹ce IL-5 oraz indukowa³ syntezê przeciwcia³ klasy IgE i IgG2 (odpowied typu Th2).
Natomiast alergen ambrozji zwi¹zany z DNA pozbawionym  z powodu zmiany sekwencji CpG na CC lub AG 
w³aciwoci immunostymuluj¹cych (non-ISS ODN) nie
wykazywa³ takiego dzia³ania. Co wiêcej, swoista wobec
alergenu ambrozji odpowied typu Th2 istniej¹ca ju¿
u myszy nie zapobieg³a rozwiniêciu reakcji Th1-zale¿nych po stymulacji koniugatami Amb a 1  CpG ODN,
co wydaje siê mieæ potencjalnie du¿e znaczenie kliniczne.
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Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e jednoczesna iniekcja niepo³¹czonych ze sob¹ chemicznie alergenu Amb a 1 i CpG
ODN równie¿ indukowa³a odpowied Th1, aczkolwiek
by³a ona s³absza ni¿ ta wywo³ana przez koniugaty [45].
W innych badaniach wczeniejsza ekspozycja myszy
na mieszaninê linowego antygenu moskita (rAed a 2)
i CpG ODN hamowa³a póniej indukowan¹ antygenem
produkcjê swoistych przeciwcia³ IgE (ale nie IgG1) oraz
syntezê przez komórki ledzionowe IL-4 i IL-5. Jednoczenie zaobserwowano wzrost poziomu przeciwcia³
IgG2, IL-12 i IFN-γ [46].
W mysim modelu astmy wywo³anej jajami przywry
Schistosoma lub ich antygenem (SEA) dosz³o do produkcji IgE, eozynofilii w drogach oddechowych, p³ucnej sekrecji IL-4 i nadreaktywnoci oskrzeli. Okazuje siê, ¿e
powy¿sze procesy nie mia³y miejsca, gdy jednoczenie
z jajami Schistosoma podawano CpG ODN [12].
Przytoczone badania dowodz¹, ¿e podawanie alergenów wraz z DNA zawieraj¹cym motywy CpG indukuje
przewagê odpowiedzi Th1-zale¿nej silnie hamuj¹c procesy alergiczne w zwierzêcych modelach ludzkich chorób [22]. Stwarza to potencjalne podstawy do wykorzystania CpG DNA jako adjuwanta w klasycznej formie
immunoterapii chorób alergicznych [5]. Klasyczna immunoterapia z samym alergenem wi¹¿e siê z ryzykiem
wyst¹pienia powa¿nego powik³ania, jakim jest reakcja anafilaktyczna [22]. Okazuje siê, ¿e dodatkowym atutem immunoterapii z u¿yciem CpG DNA mog³aby byæ lepsza tolerancja. Stwierdzono bowiem, ¿e koniugaty Amb a 1 
CpG maja znacz¹co mniejsz¹ zdolnoæ wi¹zania siê z IgE
i w mniejszym stopniu stymuluj¹ uwalnianie histaminy
z bazofilów, efektem czego jest s³absza zdolnoæ do wywo³ywania natychmiastowej odpowiedzi w testach skórnych [47,48]. W ten sposób koniugaty alergen  CpG
mog¹ stanowiæ bardziej efektywn¹ i jednoczenie bezpieczniejsz¹ swoist¹ formê immunoterapii zaburzeñ alergicznych w porównaniu z u¿yciem samego alergenu [22].
Przedstawione powy¿ej dane dotycz¹ce mo¿liwoci
wykorzystania koniugatu alergen  CpG ODN w immunoterapii swoistej pochodz¹ z badañ dowiadczalnych na
zwierzêtach. W chwili obecnej szczepionki takie znajduj¹ siê ju¿ w próbach klinicznych u ludzi, lecz z ostateczn¹ ocen¹ ich przydatnoci w praktyce trzeba poczekaæ na
wyniki tych badañ.
Potencjalne efekty uboczne stosowania CpG DNA
Próby zastosowania CpG DNA u ludzi wi¹¿¹ siê równie¿ z mo¿liwoci¹ wyst¹pienia dzia³añ niepo¿¹danych.
Poniewa¿ CpG DNA aktywuje komórki Th1 i procesy
immunologiczne od nich zale¿ne, istniej¹ teoretyczne
podstawy pozwalaj¹ce s¹dziæ, ¿e jest ono czynnikiem
przyczyniaj¹cym siê do zapocz¹tkowania agresji uk³adu
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odpornociowego wobec w³asnych tkanek i rozwoju chorób autoimmunizacyjnych [32]. Istnieje bowiem potencjalne niebezpieczeñstwo, ¿e fragmenty CpG DNA podane cz³owiekowi oka¿¹ siê czynnikiem przyczyniaj¹cym
siê do zaostrzenia, a nawet rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów. Iniekcja CpG DNA myszom z zapaleniem stawów indukowanym kolagenem (CIA) zdecydowanie pogarsza przebieg tej choroby, a wstrzykniêcie CpG
DNA do stawów myszy zdrowych indukuje przemijaj¹ce zapalenie stawów [49,50]. Istniej¹ równie¿ obawy, ¿e
motywy CpG DNA mog¹ wzbudzaæ toczeñ uk³adowy
rumieniowaty (SLE) [51]. CpG DNA u¿yte jako adjuwant do antygenów bakterii Chlamydia indukowa³o autoimmunologiczne zapalenie miênia sercowego [52].
Poniewa¿ miêdzy antygenem miênia sercowego i jednym z antygenów Chlamydia istnieje du¿e podobieñstwo
strukturalne, zgodnie z teori¹ mimikry antygenowej uk³ad
odpornociowy po kontakcie z bakteri¹ mo¿e rozwin¹æ
odpowied immunologiczn¹ wobec tkanek serca. Przypuszczalnie CpG DNA mo¿e tê odpowied wzmagaæ.
Podejrzewa siê równie¿, ¿e CpG DNA jest w stanie zaostrzyæ choroby demielinizacyjne, takie jak stwardnienie rozsiane [53,54].
Wp³yw CpG DNA na uk³ad immunologiczny cz³owieka i innych naczelnych
W przeciwieñstwie do du¿ej liczby badañ na zwierzêtach niewiele jest publikacji dotycz¹cych wp³ywu CpG
DNA na uk³ad immunologiczny cz³owieka [19]. Choæ
CpG DNA jest aktywatorem ludzkich leukocytów, charakterystyka sekwencji motywów CpG odpowiedzialnych
za tê aktywacjê i generalne oddzia³ywanie na uk³ad odpornociowy cz³owieka s¹ mniej jasne i wydaj¹ siê bardziej skomplikowane [5,19,29,55,56,57].
Stwierdzono, ¿e wiele oligonukleotydów CpG (CpG
ODN), które stymuluj¹co oddzia³ywa³y na uk³ad immunologiczny w mysich modelach dowiadczalnych, nie
wykazywa³o równorzêdnego i tak silnego dzia³ania wobec komórek odpornociowych cz³owieka [57,58,59].
Wydaje siê, ¿e wynika to z ró¿nic strukturalnych w budowie motywów CpG optymalnie stymuluj¹cych mysi
i ludzki uk³ad odpornociowy. Oddzia³ywanie bakteryjnego DNA zdeterminowane jest bowiem nie tylko przez
zawart¹ w nim liczbê nukleotydów CpG, lecz równie istotn¹ rolê zdaj¹ siê odgrywaæ zasady, w otoczeniu których
sekwencje CpG s¹ ulokowane [59]. Najbardziej optymalny dla komórek mysich jest oligonukleotyd o sekwencji
GACGTT, natomiast najsilniej dzia³aj¹cym na ludzkie
komórki okaza³ siê oligonukleotyd o strukturze
TCGTCGTT umieszczony we fragmencie DNA o sekwencji TCG TCG TTT TGT CGT TTT GTC GT [55]. Motywy CpG wykazuj¹ immunomoduluj¹ce dzia³anie równie¿
u innych naczelnych, takich jak ma³py Atous, orangutany
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czy szympansy [45,58,60]. Ale, co ciekawe, nawet wród
samych naczelnych dopatrzono siê pewnych ró¿nic w sile
odpowiedzi immunologicznej na te same rodzaje ODN.
Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e poszczególne gatunki
zwierz¹t, podobnie jak cz³owiek, wytworzy³y w toku tysiêcy lat ewolucji najbardziej optymalne dla siebie mechanizmy rozpoznawania DNA zagra¿aj¹cych im patogenów. A poniewa¿ ró¿ne drobnoustroje atakuj¹ poszczególne
gatunki zwierz¹t, tote¿ nie wszystkie gatunki musz¹ w ten
sam sposób reagowaæ na te same drobnoustroje. Byæ mo¿e
powy¿sze stwierdzenie jest odpowiedzi¹ na pytanie, dlaczego motywy CpG, które silnie oddzia³uj¹ na uk³ad immunologiczny myszy, nie maj¹ takiego wp³ywu na komórki odpornociowe cz³owieka. Dlatego identyfikacja motywów CpG silnie oddzia³uj¹cych na uk³ad odpornociowy
cz³owieka wydaje siê spraw¹ zasadnicz¹, aby opracowane
na zwierzêtach strategie terapeutyczne mo¿na by³o przenieæ do badañ klinicznych u ludzi.

Czy za pomoc¹ CpG DNA uda siê zahamowaæ rozwój
alergii?
Przytoczone wyniki badañ w du¿ej mierze pozwalaj¹
stwierdziæ, i¿ CpG DNA jest w stanie wywo³aæ takie procesy, które prowadz¹ do ograniczenia odpowiedzi Th2zale¿nej, której to przewagê obserwujemy w mechanizmach alergii atopowej. Poniewa¿ motywy CpG znajduj¹
siê w obrêbie genomu bakterii i wirusów, wp³yw niektórych czynników infekcyjnych na organizm mo¿e naturalnie zapobiegaæ rozwojowi alergii. Dlatego wydaje siê, ¿e
w przysz³oci cz³owiek bêdzie móg³ tak manipulowaæ kodem genetycznym drobnoustrojów, aby  oddzia³uj¹c na
uk³ad immunologiczny  odpowiednio ukierunkowaæ jego
aktywnoæ. Mo¿na zatem za³o¿yæ, ¿e przywrócenie oddzia³ywania niektórych czynników infekcyjnych na uk³ad odpornociowy cz³owieka  oczywicie w znacznie bardziej
kontrolowany sposób byæ mo¿e w formie terapii fragmentami CpG DNA  zahamuje rozwój alergii.
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