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Zarażenia grzybami z rodzajów: Candida, Aspergillus, 
Cryptococcus, Mucor i Rhizopus, powszechnie występującymi 
w środowisku oraz mogącymi zagrażać życiu pacjentów 
z obniżoną odpornością, stanowią stały problem terapeutyczny 
dla lekarzy różnych specjalności. W dobie narastającej oporności 
powyższych patogenów na stosowane leki, pojawiła się koncepcja 
wykorzystania immunoterapii jako metody eliminującej grzyby 
z organizmu człowieka. Różni autorzy potwierdzają skuteczność 
takiego sposobu leczenia, zwłaszcza jako kuracji łączonej 
z podawanymi preparatami przeciwgrzybiczymi. W pracy 
zestawiono dane na ten temat.

Słowa kluczowe: immunoterapia, CSF, IFNg, IL, grzyby 
chorobotwórcze

Infections caused by fungal species such as Candida, Aspergillus, 
Cryptococcus, Mucor and Rhizopus commonly occurring in 
the environment and possibly fatal for immunosuppressed 
patients continue to be a therapeutic issue for physicians of 
various specialties. Increasing resistance of these pathogens to 
therapeutic agents has resulted in developing the concept of 
immunotherapy as a method for eliminating fungal pathogens 
from the human organism. Various authors confirm the efficacy 
of this type of treatment, especially in combination with 
simultaneous administration of antimycotic drugs. Data are 
presented that support the feasibility of using immune system 
stimulating agents in treatment of mycoses.
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Wstęp

	 Większość	 gatunków	 grzybów	 potencjalnie	
chorobotwórczych	 występuje	 kosmopolitycznie.	
W	 naszej	 strefie	 klimatycznej	 najczęściej	 inwazje	
wywołane	 są	 przez	 grzyby	 z	 rodzajów:	 Candida, 
Aspergillus, Cryptococcus, Mucor	i	Rhizopus.
	 Grzyby	 z	 rodzaju	 Candida	 mogą	 zajmować	
wszystkie	tkanki	i	narządy	człowieka,	powodując	
infekcje	powierzchniowe,	narządowe	i	uogólnione.	
Poszczególne	gatunki	bezobjawowo	występują	na	
skórze,	w	jamie	ustnej,	przewodzie	pokarmowym	
i	 pochwie,	 natomiast	 w	 inwazjach	 objawowych	
wykrywane	są	ponadto	w	układzie	oddechowym,	
narządach	płciowych	i	moczowych,	tkance	podskór-
nej,	paznokciach,	spojówkach,	kanalikach	łzowych,	
gałce	ocznej,	przewodzie	słuchowym	zewnętrznym,	

ośrodkowym	układzie	nerwowym,	wsierdziu,	mięś-
niu	 serca,	 osierdziu,	 kościach	 i	 stawach.	 Poprzez	
przerwy	w	barierach	anatomicznych	grzyby,	będące	
florą	endogeniczną,	dostają	się	do	krwiobiegu	[1].
	 Zarażenie	 grzybami	 należącymi	 do	 rodzaju	
Aspergillus	następuje	drogą	oddechową,	pokarmo-
wą	lub	krwionośną,	ale	także	–	po	operacjach,	czy	
urazach	–	przez	rany	powłok	ciała.	Grzyby	te	mogą	
zasiedlać	gałki	oczne,	układ	oddechowy,	trawienny	
oraz	powodować	aspergilozę	uogólnioną	z	zajęciem	
ośrodkowego	układu	nerwowego	i	wytworzeniem	
wielu	 ognisk	 inwazji,	 np.	 we	 wsierdziu,	 mięśniu	
serca,	czy	szpiku	[1].
	 Cryptococcus sp.	wykrywany	 jest	w	 inwazjach	
bezobjawowych	na	skórze,	w	jamie	ustnej	i	w	po-
chwie.	 Jest	odpowiedzialny	 za	 inwazje	objawowe	
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a	także	chemokin	(MIP-1a,	MIP-1b,	MCP-1	i	MCAF)	
[4].
	 Komórki	tuczne	(mastocyty)	uwalniają	czynniki	
prozapalne,	takie	jak	TNFa,	GM-CSF,	prostaglan-
dyny,	 leukotrieny,	 histaminę,	 które	 nasilając	 stan	
zapalny,	eliminują	czynnik	patogenny	[4].
	 Eozynofile	ograniczają	migrację	grzybów.	Liczba	
krwinek	kwasochłonnych	i	ich	zwiększona	aktyw-
ność	cytotoksyczna	jest	wynikiem	produkcji	przez	
komórki	tuczne,	limfocyty	i	makrofagi	cytokin	(IL-3,	
IL-5,	G-CSF,	GM-CSF,	TNFa)	[4].
	 G-CSF,	 GM-CSF	 i	 IFNg	 wzmagają	 aktywność	
monocytów	 i	 neutrofilów	 przeciwko	 strzępkom;	
IL-15	 –	 niszczenie	 strzępek,	 a	 IL-8	 –	 przyciąganie	
neutrofilów	do	miejsc	zapalenia	i	uwalnianie	białek	
przeciwmikroorganizmowych.	Przeciwnie,	produkcja	
IL-4	przez	limfocyty	T	CD4+	osłabia	przeciwgrzy-
biczą	aktywność	neutrofilów.	IL-10	osłabia	wybuch	
tlenowy	 i	 przeciwgrzybiczą	 aktywność	 komórek	
jednojądrzastych	 wobec	 strzępek,	 ale	 wzmaga	 ich	
działalność	fagocytarną	[4].	GM-CSF	przede	wszyst-
kim	pobudza	produkcję	granulocytów,	makrofagów,	
komórek	dendrytycznych,	komórek	Langerhans’a,	
eozynofilów	i	megakariocytów,	a	ponadto	wzmacnia	
przeciwbakteryjne	oraz	przeciwgrzybicze	działanie	
dojrzałych	neutrofilów	 i	monocytów.	 Syntetycznie	
rekombinowany	 GM-CSF	 wywołuje	 proliferację	
prekursorów	czerwonych	krwinek,	działając	syner-
gistycznie	z	erytropoetyną	[6].
	 W	pośredniczeniu	odpowiedzi	limfocytów	Th-
1	ważną	rolę	odgrywają	IFNg	i	IL-12	[7].	IL-12	jest	
wytwarzana	 głównie	 przez	 makrofagi	 i	 komórki	
dendrytyczne,	a	rzadziej	przez	keratynocyty,	granu-
locyty	i	komórki	tuczne.	Stymuluje	ona	limfocyty	T	
i	komórki	NK	–	ich	proliferację,	aktywację,	cytotok-
syczność	i	wytwarzanie	IFNg	oraz	TNFa	–	cytokin	o	
właściwościach	antyproliferacyjnych.	IFNg	wzmaga	
cytotoksyczność	limfocytów	Tc,	komórek	K	i	NK,	
nasila	 funkcjonowanie	 neutrofili	 oraz	 aktywność	
makrofagów,	 a	 także	 pobudza	 produkcję	 TNFa.	
Ponadto	wzmaga	ekspresję	cząsteczek	MHC,	ale	jed-
nocześnie	zmniejsza	ich	wrażliwość	na	aktywność	
komórek	NK.	Hamuje	również	aktywację	limfocy-
tów	Th-2	CD4+	i	produkcję	IL-4,	IL-10	oraz	innych	
cytokin	przeciwzapalnych	[4,8].
	 Rekombinowany	interferon-g	(rIFNg)	jest	najle-
piej	poznaną	cytokiną	nasilającą	aktywność	prze-
ciwgrzybiczą	komórek	efektorowych,	która	–	obok	
IL-12,	IL-15	i	IL-18	oraz	chemokin	–	rokuje	nadzieję	
dla	 terapii	 stosowanej	 w	 infekcjach	 grzybiczych.	
rIFNg	wykazuje	działanie	antyproliferacyjne	i	im-
munomodulujące,	bierze	udział	we	wczesnej	reakcji	

skóry,	tkanki	podskórnej,	płuc,	gałki	ocznej,	prze-
wodu	pokarmowego,	stawów,	narządów	miąższo-
wych	zawierających	komórki	układu	siateczkowo-
śródbłonkowego,	innych	narządów	wewnętrznych,	
także	ośrodkowego	układu	nerwowego	(najczęstszą	
postacią	kryptokokozy	jest	zapalenie	opon	mózgo-
wo-rdzeniowych)	oraz	krwi	[1].
	 Mucor sp. i	Rhizopus sp. są	grzybami	powodują-
cymi	inwazje	płuc,	zatok	przynosowych,	przewodu	
pokarmowego,	gałki	ocznej,	oczodołu,	skóry,	tkanki	
podskórnej,	pochwy,	układu	moczowego,	przewo-
du	słuchowego	zewnętrznego,	krwi,	serca,	szpiku,	
otrzewnej	i	ośrodkowego	układu	nerwowego.	Różne	
formy	zarażenia	(skórna,	nosowo-mózgowa,	płucna,	
żołądkowo-jelitowa,	rozsiana)	mogą	być	wynikiem	
angioinwazji,	 zakrzepów,	 zawałów	 lub	 martwicy	
zajętych	tkanek	[1-3].

Patofizjologia zakażeń

	 Wniknięcie	 grzybów	 do	 ustroju	 człowieka	
wywołuje	pobudzenie	receptorów	toll-podobnych	
(TLR),	 granulocytów	 obojętnochłonnych,	 makro-
fagów,	 komórek	 dendrytycznych	 (DC),	 tucznych,	
kwasochłonnych	i	limfocytów	[4].
	 TLR2,	TLR4	i	TLR6,	łączą	się	z	wzorcami	mo-
lekularnymi	 związanymi	 z	 patogenami	 (PAMP),	
m.in.	grzybów;	wspólnie	indukują	obronę	organi-
zmu	przed	grzybami,	wzmagając	syntezę	i	uwal-
nianie	 prozapalnych	 cytokin,	 takich	 jak	 TNFa,	
IL-1,	IL-1b,	IL	-6,	IL-8,	IL-10,	IL-12,	IL-18,	a	także	
defensyn	 oraz	 oddziaływując	 na	 transkrypcyjny	
czynnik	 jądrowy	 NF-kB	 w	 komórkach	 układu	
odpornościowego	[5].
	 W	 ziarnistościach	 wewnątrzkomórkowych	
neutrofilów	 znajdują	 się	 m.in.	 kwaśne	 hydrolazy	
lizosomowe,	serprocydyny,	defensyny,	mieloperok-
sydaza	i	laktoferyna,	które	po	pobudzeniu	neutrofila	
(głównie	przez	IL-8	i	TNFa)	uwalniane	są	w	procesie	
degranulacji	wewnątrzkomórkowej	oraz	zewnątrz-
komórkowej.	Pozakomórkowo	neutrofile	indukują	
także	 wybuch	 tlenowy,	 polegający	 na	 tworzeniu	
reaktywnych	form	tlenu,	głównie	rodników,	które	
niszczą	komórki	grzyba	[4].
	 Aktywowane	przez	TLR	makrofagi	efektywniej	
prezentują	antygen	limfocytom	T	i	 indukują	oraz	
regulują	 swoistą	 odpowiedź	 immunologiczną	 po-
przez	wydzielanie	cytokin:	IL-1a	(pobudza	prolife-
rację	limfocytów	T	pomocniczych),	IL-8	(aktywuje	
neutrofile),	TNFa,	 IFNg,	czy	prostaglandyn	PGE2	
(pobudzają	supresorowe	limfocyty	T)	[4].
	 DC	wytwarzają	duże	ilości	cytokin	prozapalnych	
(GM-CSF,	 IFNg,	 TNFa,	 IL-1,	 IL-6,	 IL-12,	 IL-18),	
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obronnej	 organizmu,	 zwłaszcza	 w	 zakażeniach	
wirusowych,	bakteryjnych,	grzybiczych	 i	pierwot-
niakowych	[9].
	 W	odporności	nabytej	odpowiedź	humoralna	
polega	 m.in.	 na	 pobudzaniu	 produkcji	 swoistych	
immunoglobulin	 przeciwko	 antygenom	 ściany	
komórkowej	 lub	 antygenom	 cytoplazmatycznym	
grzyba.	 Wytwarzane	 przeciwciała	 klasy	 A,	 E	 i	G	
uczestniczą	 w	 mechanizmie	 cytotoksyczności	
komórkowej	zależnej	od	przeciwciał	(ADCC),	za-
pobiegają	adherencji	komórek	grzyba,	opłaszczają	
komórki	 docelowe	 (np.	 makrofagi),	 warunkują	
swoistość	reakcji	i	uwalniają	mediatory	z	komórek	
tucznych.	W	odpowiedzi	komórkowej	istotne	jest	
zróżnicowanie	limfocytów	T	CD4+	na	komórki	Th1	
i	Th2.	Limfocyty	Th	rozpoznają	swoiste	antygeny	
grzybów	przygotowane	przez	komórki	prezentujące	
antygen;	rozwój	odpowiedzi	Th1	(aktywacja	odpo-
wiedzi	komórkowej	–	makrofagów,	komórek	NK,	
PMNL)	zależy	od	działania	wielu	cytokin,	np.	IFNg,	
TNFa,	IL-2,	IL-3,	IL-12,	zaś	rozwój	odpowiedzi	Th2	
(silna	aktywacja	limfocytów	B	i	odpowiedź	humo-
ralna)	związana	jest	z	np.	IL-4,	IL-5,	IL-10,	IL-25.	
Zarażenia	 grzybami	 są	 spowodowane	 przewagą	
liczebności	limfocytów	Th2	nad	Th1	[4].

Immunoterapia

	 Obserwowany	w	ostatnich	latach	wzrost	częstości	
grzybic	uogólnionych	oraz	narastanie	oporności	na	
antybiotyki	i	chemioterapeutyki	przeciwgrzybicze	
wymusza	poszukiwanie	nie	tylko	nowych	leków,	ale	
także	możliwości	wykorzystania	do	leczenia	innych	
metod;	jedną	z	obiecujących	jest	immunoterapia.

Immunoterapia kandydozy

	 W	immunoterapii	kandydozy	wykorzystuje	się	
m.in.	czynniki	stymulujące	wzrost	populacji	(colony-
stimulating factors	–	CSF)	–	granulocytów	(G-CSF),	
granulocytów	 i	 makrofagów	 (GM-CSF)	 oraz	 ma-
krofagów	(M-CSF),	które	in vitro	zwiększają	grzy-
bobójczą	funkcję	fagocytozy.	GM-CSF	dodatkowo	
stymulują	szereg	innych	czynników	immunomodu-
lujących	organizm	gospodarza	[10,11].	Przypuszcza	
się,	że	w	połączeniu	z	lekami	przeciwgrzybiczymi	
(np.	flukonazol,	czy	worykonazol)	G-CSF	i	GM-CSF	
wykazują	wzmożoną	aktywność	przeciwgrzybiczą	
[12,13],	 aczkolwiek	dane	kliniczne	nie	 są	 jeszcze	
wystarczające	do	oceny	skuteczności	takiej	terapii,	
która	jest	bezpieczna.
	 Kuhara	 i	 wsp.	 przeprowadzili	 doświadczenia	
na	myszach	zarażonych	Candida albicans,	w	stanie	
immunosupresji	 wywołanej	 przez	 cyklofosfamid.	
Miały	one	na	celu	analizę	aktywności	M-CSF	oraz	

ich	 działania	 na	 makrofagi	 i	 neutrofile.	 Autorzy	
wykazali,	że	podawanie	M-CSF	wzmaga	odporność	
myszy	na	grzyby,	przedłużając	im	życie.	Efekt	ten	
był	silniejszy	po	połączeniu	immunoterapii	z	leka-
mi	przeciwgrzybiczymi,	takimi	jak	amfoterycyna	B	
(AMB)	i	flukonazol	(FLCZ),	przy	czym	większa	sku-
teczność	cechowała	kombinację	AMB	z	M-CSF,	niż	
FLCZ	z	M-CSF.	Przypuszcza	się,	że	dodatkowe	za-
stosowanie	M-CSF	do	terapii	AMB	może	ograniczyć	
szkodliwy	wpływ	tego	antybiotyku	na	organizm	po-
przez	zmniejszenie	jego	dawki.	Badania	makrofagów	
ex	vivo	potwierdziły,	że	połączenie	AMB	i	M-CSF	
hamuje	znacznie	wzrost	strzępek	Candida albicans,	
a	makrofagi	aktywniej	fagocytują	i	niszczą	komórki	
grzyba	niż	w	przypadku	zastosowania	monoterapii	
AMB	 lub	 M-CSF.	 Granulocyty	 obojętnochłonne	
(PMNL)	silniej	od	makrofagów	hamowały	wzrost	
strzępek	 grzyba,	 co	 potwierdziło	 lepsze	 działanie	
neutrofili	 jako	 bezpośrednich	 komórek	 efektoro-
wych	przeciwko	Candida	albicans	[14].
	 Podobną	 skuteczność	 M-CSF	 w	 zwalczaniu	
zarażeń	 grzybami	 z	 tego	 rodzaju	 wykazali	 Cenci	
i	 wsp.	 [15],	 którzy	 zauważyli	 istotny	 pozytywny	
wpływ	 M-CSF	 na	 przeżycie	 myszy	 z	 kandydozą.	
Również	Vitt	i	wsp.	[16]	w	badaniach	na	szczurach	
zaobserwowali	 zwiększanie	 liczby	 monocytów	
i	makrofagów	we	krwi	obwodowej	pod	wpływem	
M-CSF.	Natomiast	Karbassi	i	wsp.	[17]	wykazali,	że	
wzrost	przeciwgrzybiczej	aktywności	makrofagów	
pod	wpływem	M-CSF	wyraża	się	wzmożoną	zdol-
nością	do	fagocytozy.
	 Analizę	wpływu	różnych	cytokin	na	aktywność	
monocytów	 skierowaną	 przeciwko	 Candida	 albi-
cans	 przeprowadzili	 Baltch	 i	 wsp.	 [18].	 Zaobser-
wowali	oni,	że	dużą	aktywnością	przeciwgrzybiczą	
charakteryzuje	się	GM-CSF	oraz	połączenia:	TNFa	
z	IL-10,	 IL-1b	 z	 IL-10,	 IL-4	z	 IL-10,	TNFa	 z	 IL-4	
i	IL-10.	Natomiast	TNFa	i	IL-1b	oraz	kombinacja	
GM-CSF	 z	 IFNg	 nie	 pobudzały	 funkcjonowania	
monocytów,	zaś	IFNg	nasilał	wewnątrzkomórkowe	
niszczenie	grzyba	tylko	w	obecności	flukonazolu.	
IL-4	i	IL-10	ograniczały	przeciwgrzybicze	działanie	
makrofagów,	co	opisane	zostało	także	przez	innych	
autorów	[19-22],	ale	w	połączeniu	z	flukonazolem	
powodowały	wzrost	aktywności	tych	komórek	[18].	
GM-CSF	dodatkowo	wzmagał	efektywność	leczenia	
flukonazolem,	 co	potwierdzają	Gujral	 i	wsp.	 [23]	
oraz	Natarajan	i	wsp.	[24].	Wiele	badań	prowadzo-
nych	na	myszach	z	kandydozą	wykazało	skuteczność	
TNFa	jako	czynnika	przedłużającego	życie	zwierząt	
[25-27].
	 W	 innych	 doświadczeniach	 Vonk	 i	 wsp.	 [28]	
oraz	Kullberg	i	wsp.	[29]	zaobserwowali	skuteczność	
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profilaktyki	z	użyciem	rekombinowanego	G-CSF	my-
szy	(rmG-CSF).	U	zwierząt	doświadczalnych	liczba	
neutrofilów	w	momencie	zarażenia	była	zwiększona,	
z	czym	wiązało	się	wzmożone	niszczenie	blastospor	
Candida albicans.	Leczenie	rmG-CSF	(podawanym	
najwcześniej	3	dni	po	zarażeniu)	nie	wpływało	zna-
cząco	 na	 liczbę	 kolonii	 grzyba,	 prawdopodobnie	
dlatego,	 że	 w	 tym	 czasie	 większą	 od	 neutrofilów	
aktywność	 przeciwgrzybiczą	 wykazują	 makrofagi	
i	limfocyty,	a	G-CSF	hamuje	produkcję	TNFa	przez	
te	komórki	[30]	oraz	zmniejsza	uwalnianie	monokin	
[31,32],	prowadząc	do	osłabienia	procesów	odpor-
nościowych	żywiciela.	Dodanie	rmG-CSF	w	trakcie	
terapii	AMB	lub	FLCZ	nieznacznie	redukowało	popu-
lację	grzyba,	w	porównaniu	z	zastosowaniem	samego	
leku.	 Przypuszcza	 się,	 że	 czynnik	 ten,	 zwiększając	
liczbę	 granulocytów	obojętnochłonnych	krążących	
w	miejscu	zarażenia,	powoduje	wzrost	stężenia	leków	
akumulujących	się	w	neutrofilach	[28,33].
	 Silniejsze	 od	 flukonazolu	 działanie	 przeciwko	
grzybom	z	rodzaju	Candida	wykazuje	worykonazol	
(VCZ);	 granulocyty	 obojętnochłonne	 i	 monocyty	
działają	 synergistycznie	 z	 tym	 lekiem,	 podobnie	
jak	z	FLCZ,	zwiększając	efektywność	grzybobójczą	
komórek	 fagocytarnych	 (10-krotnie	 lepsze	wyniki	
z	VCZ).	Za	jeszcze	bardziej	wzmożoną	aktywność	
neutrofilów	i	monocytów	oraz	ich	współdziałanie	
z	omawianymi	 lekami	 przeciwgrzybiczymi	 odpo-
wiadają	G-CSF	i	GM-CSF	[34-36].

Immunoterapia aspergilozy

	 W	 dużym	 stopniu	 od	 prawidłowego	 funkcjo-
nowania	neutrofilów	i	makrofagów	zależy	obrona	
gospodarza	przed	zarażeniem	grzybami	z	 rodzaju	
Aspergillus.	Dlatego	do	ich	zwalczenia	mogą	przy-
czynić	się	czynniki	wzrostowe	stymulujące	kolonie	
granulocytarne	 (G-CSF)	 oraz	 granulocytarno-ma-
krofagowe	(GM-CSF),	które	pobudzają	proliferację	
i	 różnicowanie	 prekursorowych	 komórek	 szeregu	
granulocytarnego	i	makrofagowego,	a	GM-CSF	także	
totipotencjalnych	 komórek	 hematopoetycznych.	
Ponadto	przedłużają	one	przeżycie	neutrofilów	poza	
organizmem,	przyspieszają	rozwój	układu	monocyt-
makrofag,	 nasilają	 cytotoksyczność	 eozynofilów	
zależną	od	przeciwciał	i	wzmagają	fagocytozę	[9-11].	
Znalazły	zastosowanie	praktyczne	preparaty	G-CSF	
(Neupogen,	 Granocyte)	 i	 GM-CSF	 (Leucomax)	
[37].
	 W	 badaniach	 doświadczalnych	 wykazano,	 że	
prekursory	 szpikowe	 granulocytów	 i	 monocytów	
istotnie	 przyczyniają	 się	 do	 ochrony	 organizmu	
przed	A. fumigatus	[38].

rINFg

	 rINFg,	podobnie	jak	GM-CSF,	wzmaga	in	vitro	
aktywność	 makrofagów	 i	 neutrofilów	 przeciw-
ko	 różnym	 grzybom,	 w	 tym	 Aspergillus sp.	 [9].	
W	przewlekłej	 chorobie	 ziarniniakowej	 IFNg	 jest	
istotnym	czynnikiem	profilaktycznym	i	jego	stoso-
wanie	powoduje	ex vivo	nasilone	niszczenie	strzępek	
	Aspergillus,	przypuszczalnie	na	 szlakach	niezależ-
nych	 od	 oksydazy	 NADPH	 [39].	 IFNg	 i	 GM-CSF	
wzmagają	aktywność	PMNL	przeciwko	Aspergillus 
fumigatus	[9,40,41].
	 W	odpowiedzi	na	zapalne	cytokiny	pentraksy-
na	3	(PTX3)	wydzielana	jest	in vitro	i	in vivo	przez	
różnego	typu	komórki,	w	szczególności	przez	mo-
nonuklearne	fagocyty,	komórki	endotelialne	i	DC	
[42,43].	Wiąże	ona	liczne	czynniki	biotyczne,	np.	
konidia	A. fumigatus i	aktywuje	różne	efektorowe	
drogi	systemu	immunologicznego	w	celu	zwalczenia	
patogenu.	W	badaniach	doświadczalnych	u	myszy	
z	niskim	poziomem	PTX3	wykazano,	że	PTX3	jest	
receptorem	rozpoznającym	wzorce	(PRR)	i	odgrywa	
niezbędną	rolę	w	odporności	na	wybrane	patoge-
ny.	 Podatność	 myszy	 ze	 zredukownym	 PTX3	 na	
	A. fumigatus związana	 jest	z	wadliwą	organizacją	
nabytej	odpowiedzi	immunologicznej	typu	I,	która	
zostaje	przywrócona	dzięki	egzogenicznemu	poda-
waniu	zrekombinowanej	PTX3	[44].
	 W	 badaniach	 doświadczalnych	 wykazano,	 że	
naturalnie	występujące	białko	grasicy	–	tymozyna-
a1,	pobudza	 limfocyty	Th1	do	 reakcji	przeciwko	
	Aspergillus,	 chroni	 mysich	 biorców	 szpiku	 przed	
inwazją	i	przyspiesza	regenerację	komórek	szpiku	
u	myszy	z	neutropenią,	a	ponadto	wywołuje,	przy	
udziale	 różnych	 receptorów	 TLR,	 dojrzewanie	
i	produkcję	 IL-12	 w	 komórkach	 dendrytycznych	
pobudzanych	przez	Aspergillus	[45].
	 W	 przypadkach	 ostrego	 kryptokokowego	 za-
palenia	opon	mózgowych	u	chorych	na	AIDS	sku-
teczny	jest	IFNg.	Pappas	i	wsp.	[46]	przeprowadzili	
badania	na	75	osobach,	z	których	27	w	połączeniu	
z	konwencjonalną	terapią	przeciwgrzybiczą	otrzy-
mywało	(podskórnie	 trzy	razy	w	tygodniu	przez	
10	tygodni)	100	μg	IFNg,	25	osób	–	200	μg	IFNg,	
a	pozostali	–	placebo.	U	pacjentów	przyjmujących	
IFNg	zaobserwowano	szybszy	przebieg	eliminacji	
C. neoformans	 z	 płynu	 mózgowo-rdzeniowego;	
nie	 spostrzeżono	 natomiast	 istotnych	 różnic	
w	wynikach	terapii	pomiędzy	dawkami	podawa-
nej	cytokiny.	Netea	i	wsp.	również	zaobserwowali	
pozytywną	reakcję	w	terapii	tą	cytokiną	pacjentów	
z	idiopatyczną	limfopenią	CD4+	i	kryptokokowym	
zapaleniem	opon	mózgowych	[47].	U	zarażonych	
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C. neoformans zwierząt	po	leczeniu	samym	IFNg,	
lub	 w	 połączeniu	 z	 amfoterycyną	 B,	 wzrastała	
odporność	przeciwkryptokokowa,	zmniejszała	się	
inwazja	tkanek	i	malała	śmiertelność	osobników;	
reakcja	 była	 silniejsza	 przy	 łącznym	 stosowaniu	
tych	czynników.	Skojarzone	podawanie	IFNg	z	flu-
konazolem	 także	 przyniosło	 pozytywne	 wyniki,	
jednakże	w	mniejszym	stopniu	niż	z	amfoterycyną	
B	 [48].	 W	innych	 badaniach	 uzyskano	 większą	
przeżywalność	 myszy	 z	 kryptokokozą	 po	 zasto-
sowaniu	 IL-12	 w	 połączeniu	 z	 anty-CD40	 [49].	
Zaobserwowano	przy	tym	zmniejszenie	intensyw-
ności	inwazji	grzybiczej	w	obrębie	nerek	i	mózgu	
oraz	wzrost	stężenia	IFNg i	TNFa	w	surowicy.	Na	
podstawie	 doświadczenia	 przeprowadzonego	 na	
myszach	 pozbawionych	 IFNg,	 leczonych	 w	 ten	
sam	sposób,	dowiedziono,	że	jest	on	czynnikiem	
koniecznym	 do	 zapewnienia	 myszom	 ochrony	
przeciwgrzybiczej.	Wskazuje	to	na	wartość	trans-
feru	limfocytów	Th	jako	immunomodulatora	skie-
rowanego	na	żywiciela	[50].	Nie	tylko	limfocyty	T	
CD4+,	ale	także	inne	–	np.	CD8+,	mogą	wytwarzać	
IFNg,	czego	dowodem	jest	fakt,	że	u	myszy	nie	po-
siadających	limfocytów	CD4+	ilość	IFNg	powstała	
wskutek	 leczenia	 IL-2,	 połączoną	 z	anty-CD40,	
była	tylko	nieznacznie	mniejsza	niż	w	przypadku	
myszy,	 u	których	 komórki	 te	 były	 obecne	 [49].	
Limfocyty	T	CD8+,	zazwyczaj	są	uzależnione	od	
pomocy	 limfocytów	 T	 CD4+,	 jednak	 u	 myszy	
pozbawionych	tej	subpopulacji,	mogą	wytworzyć	
IFNg	w	ilości	wystarczającej	do	zwalczenia	płucnej	
postaci	kryptokokozy	[51].

Immunoterapia kryptokokozy

	 W	przypadku	zarażenia	C. neoformans	korzystne	
efekty	przynosi	wykorzystanie	przeciwciał	mono-
klonalnych	 (mAb);	 zmniejsza	 się	 intensywność	
inwazji	 i	 tym	 samym	wydłuża	 życie	 zwierząt	do-
świadczalnych	[52,53].	Immunoglobuliny	te	mogą	
być	także	stosowane	u	pacjentów	z	obniżoną	od-
pornością,	ponieważ	ich	działanie	nie	jest	zależne	
od	stanu	układu	immunologicznego.	Potęgują	one	
opsonizację	patogenów	i	w	konsekwencji	niszczenie	
oraz	usuwają	antygeny	z	surowicy	zwierząt	[54-57].	
U	myszy	zarażonych	C. neoformans,	którym	podano	
przeciwciała	 monoklonalne	 skierowane	 przeciw	
polisacharydom	 otoczkowym	 grzyba,	 zaobserwo-
wano	mniejszą	inwazję	tkanek,	sprawniejsze	two-
rzenie	ziarniniaków,	wzmożone	niszczenie	komórek	
grzyba	przez	 różne	czynniki	przeciwgrzybicze,	 co	
w	następstwie	 wydłużało	 przeżywalność	 zwierząt	
[58-61].	Leczenie	trzech	pacjentów	z	ostrym	kryp-
tokokowym	 zapaleniem	 opon	 mózgowych	 amfo-
terycyną	B,	połączoną	z	króliczym	przeciwciałem	

skierowanym	 przeciwko	 C. neoformans	 wykazało	
u	dwóch	–	spadek	miana	antygenów	kryptokoko-
wych	w	surowicy	do	zera;	przeciwciała	były	dobrze	
tolerowane	 przez	 wszystkie	 osoby	 [62].	 Przykła-
dowym	 przeciwciałem	 monoklonalnym	 przeciw	
polisacharydom	otoczki	C. neoformans	 jest	18B7,	
którego	bezpieczeństwo	stosowania	 i	właściwości	
farmakokinetyczne	u	HIV-pozytywnych	pacjentów	
z	 kryptokokowym	 zapaleniem	 opon	 mózgowych	
opisał	Larsen	i	wsp.	[63].

Immunoterapia mukormykozy

	 W	leczeniu	różnych	postaci	mukormykozy	udo-
wodniono	wysoką	skuteczność	lipidowej	odmiany	
amfoterycyny	B,	której	mniejsza	toksyczność	–	w	po-
równaniu	z	konwencjonalną	amfoterycyną	B	–	po-
zwala	na	podawanie	pacjentom	wyższych	dawek	
tego	leku	[64].	Jednocześnie	Rodríguez	i	wsp.	[65]	
przeprowadzili	badania	doświadczalne	na	myszach,	
mające	potwierdzić	wyższą	efektywność	działania	
CM-CSF	 i	 IFNg	w	 terapii	 łączonej	 z	 liposomalną	
amfoterycyną	B	(LAMB).	LAMB	i	IFNg	podawane	
były	dożylnie,	natomiast	GM-CSF	podskórnie.	Zba-
dano	połączenie	LAMB	z	obiema	cytokinami	oraz	
z	każdą	z	osobna.	Monoterapia	IFNg	lub	GM-CSF	
nie	wydłużyła	czasu	życia	zarażonych	myszy,	nato-
miast	kuracja	 łącząca	 IFNg	 lub	GM-CSF	 z	LAMB	
znacznie	 zwiększyła	 szanse	 przeżycia	 zwierząt.	
Połączenie	LAMB	z	GM-CSF	okazało	się	zdecydo-
wanie	bardziej	skuteczne	od	leczenia	samym	LAMB.	
Nie	 zaobserwowano	 natomiast	 lepszych	 efektów	
leczenia	 po	 zastosowaniu	 LAMB	 z	 IFNg.	 Kilka	
innych	 badań	 potwierdza	 skuteczność	 GM-CSF	
w	połączeniu	 z	amfoterycyną	 B	 lub	 jej	 lipidową	
odmianą	w	klinicznych	przypadkach	mukormykozy	
[66,67].	Także	G-CSF,	według	kilku	autorów,	pełni	
znaczącą	rolę	w	terapii	mukormykozy	u	pacjentów	
z	 neutropenią,	 przy	 równoczesnym	 podawaniu	
amfoterycyny	 B	 [68,69].	 Natomiast	 w	 przypadku	
pacjentów	bez	neutropenii	skuteczne	okazało	się	le-
czenie	z	zastosowaniem	GM-CSF.	Garcia-Diaz	i	wsp.	
[6]	wyleczyli	trzech	pacjentów	z	postacią	nosowo-
mózgową	mukormykozy	wywołaną	przez	Rhizopus 
sp.:	pierwsza	pacjentka	–	po	leczeniu	chirurgicznym	
i	intensywnym,	aczkolwiek	nieskutecznym,	leczeniu	
amfoterycyną	B	–	przyjmowała	GM-CSF,	co	dopro-
wadziło	do	poprawy	jej	stanu	i	ustąpienia	objawów;	
druga	 –	 po	 leczeniu	 chirurgicznym	 zatok	 sitowej	
i	szczękowej	otrzymywała	lipidowy	kompleks	am-
foterycyny	B	(ABLC)	oraz	GM-CSF,	po	którym	stan	
pacjentki	uległ	poprawie,	a	w	następnych	badaniach	
nie	stwierdzono	obecności	strzępek	grzyba;	u	trze-
ciej	osoby	–	po	 leczeniu	 lipidowym	kompleksem	
amfoterycyny	B	(ABLC)	z	podawanym	podskórnie	
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GM-CSF,	 uzyskano	 także	 całkowitą	 eliminację	
grzyba	z	tkanek	i	powrót	do	zdrowia.	U	wszystkich	
tych	chorych	uzyskano	wyleczenie	i	nie	stwierdzono	
nawrotu	choroby,	co	sugeruje,	że	GM-CSF	można	
z	powodzeniem	wykorzystywać	w	terapii	tej	postaci	
grzybicy.	Spellberg	i	wsp.	[70]	oraz	Simitsopoulou	
i	wsp.	[71]	wykazali,	że	u	pacjentów	z	neutropenią	
zarażonych	grzybami	z	rodziny	Mucoraceae	dobre	
wyniki	leczenia	uzyskuje	się	po	podaniu	lipidowe-
go	kompleksu	amfoterycyny	B	(ABLC)	i	transfuzji	
granulocytów,	które	 także	 in vitro	 działają	 syner-
gistycznie.	 Dalsze	 podawanie	 GM-CSF	 lub	 IFNg	
pacjentom	 bez	 objawów	 neutropenii	 wzmacnia	
odpowiedź	 immunologiczną	 i	ostatecznie	 efekt	
przeciwgrzybiczy	[70].
	 Badania	makrofagów	człowieka	i	szczurów	prze-
prowadzone	przez	Jorens’a	i	wsp.	[77]	ujawniły,	że	
komórki	te	mają	zdolność	hamowania	kiełkowania	
zarodników	Rhizopus sp.	Obecność	lipopolisacha-
rydów	(LPS)	i	rIFNg	–	łącznie	lub	osobno	–	podczas	
inkubacji	makrofagów	szczura	z	komórkami	Rhizo-
pus sp,	przyczyniła	się	do	hamowania	rozmnażania	
grzyba,	ale	tylko	w	obecności	dodanej	do	podłoża	

L-argininy	(prekursor	tlenku	azotu	II);	w	przypadku	
makrofagów	człowieka	nie	było	to	konieczne.	Kom-
binacja	LPS	i	IFNg	u	ludzi	skutecznie	zmniejszała	
germinację	spor,	a	obie	substancje	stosowane	od-
dzielnie	nie	wpływały	na	ten	proces.	Po	kiełkowaniu	
zarodników	 makrofagi	 –	 pobudzane	 powyższymi	
czynnikami	(LPS,	IFNg	i	ich	połączeniem)	–	nie	były	
w	stanie	uszkodzić	strzępek	i	tym	samym	zahamo-
wać	wzrostu	grzybów.
	 Z	immunoterapią	jako	skuteczną	metodą	zwal-
czania	 zarażeń	 grzybami,	 niekiedy	 zagrażającymi	
życiu,	wiązane	są	duże	nadzieje.	Czynniki	wykorzy-
stywane	w	tej	terapii,	takie	jak	IFNg,	mAb,	CM-CSF	
i	G-CSF	stosowane	u	ludzi,	zwiększają	aktywność	
przeciwgrzybiczą	 fagocytów,	 a	 także	 nasilają	 te-
rapeutyczne	 działanie	 leków	 przeciwgrzybiczych.	
Należy	podkreślić,	że	inwazje	nawracające	po	immu-
noterapii	zdarzają	się	dużo	rzadziej	niż	w	przypadku	
leczenia	metodami	tradycyjnymi	[6,78].
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