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Pokrewieństwo immunologiczne pomiędzy proka-
riotycznymi komórkami drobnoustrojów i komórka-
lni wyzszych organizmów eukariotycznych, ma wiele
implikacj i kli nicznych o charakterzę przy czyno\\,ym
(cause and effect relationship), dotyczącym wystę-
p o w an i a zakaźny ch t nj e z akaźnyc h c h o r o b zlv ier zal t

człowieka.
Występowanie białek szoku termicznego (heat shock

protein - hsp) we wszystkich komórkach organizmów
wyższych oraz u wielu gatunkórł, bakterii i innych
drobnoustrojów, jak również reakcje krzyżowe mię-
dzy ntm| stanowią fenomen współczesnej irnmuno-
logii i patologii. W warunkach f,rzjologicznych czą-
steczki tej grupy utrzymują białka komórkowe oTga-

nizmów ssaków w odpowiedniej konformacji (16).
Odnotowano, że cząsteczki hsp biorą ldział w trans-
porcie protein i przenoszeniu ich przez błony siatecz-
ki śró dp l az maty cznej ot az pr zez błony mi to chondri al -

ne, nadając im odpowiedni układ streochemiczny;
uczestntcząrówniez w eliminacj i białek wadliwych.
W związku zpowyższym określa się je także mianem
białek opiekuńczych. Ponieważ okazało się, iż ekspre-
sja białek hsp wzrasta w odpowiędzt na wszelkiego
rodzaju czynniki lszkadzające i toksyczne, nie tylko
termiczne, ale i chemiczne, określa się je również jako
białka stresu (10, 14).

Wytwarzanie białek hsp jest u ssaków determino-
waneptzęzodpowiednie geny. U człowieka dwa geny
dla białek szoku termicznego (oraz geny dla czynni-
ków martwicy nowotwonr - TNFa, TNFB i białek
transp ortuj ących p eptydy do s iateczki śró dplazm aĘ cz-
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nej TAP), znajdują się między genami dla cząste-
czek MHC klasy III i miejscem HLA-B (9). Istnieje
szereg sugestii, iż hsp przetrwały miliony lat ewolu-
cji, co byłoprzyczynąże cząsteczki szoku termiczne-
go występujące u bakterii nie różniąsię w zasadniczy
sposób od analogicznych białek ludzkich i zwlsrzę-
cych (l3). Białkate wchodząw skład głównych anty-
genow bakterii, odpowiedzialnych za wywoływanie
takich chorób, jak trąd (czynnik etiologiczny - Myc
l e p r a e), gruźIl ca (My r. tu b ercu l o s is), li sterioz a (L i s t e -

r i a m o n o cy t o g en e s), l e gionel l ow e zap alenie pŁuc (L e -

gionella pneumophila), chlamydio za (C. trachomcttis,
C. psittaci') oraz borelioza zLyme (Borrelia burgdor-

Jeri) (2,3, 10, 1 5). Jest wafte podkreślenia, ze u,szyst-
kie wymienione mikroorgan|zmy na\eżądo grupy fa-
k ultatylvnych wewnątrzkomórkowych pato genów bak-
teryjnych. W rozpoznaniu i likwidowaniu infekcji lu-
dzi t zw ier ząt, wywoływanych pr zęz te drobnou stroj e,

istotnąrolę odgrywająlimfocyty T z receptorem typu

7d (TCĘó*) (12, 15). Obecność białek hsp odnoto-
wano takze w komórkach niektorych bakterii, których
procesy życiowe mają charakter zewnątrzkomórkowy,
Stosunkowo często wymienia się szczepy E. coli sŁu-
żące jako model w badaniach z zakręsu inzynierii ge-
netycznej (17). Stwierdzono, ze procesy odpowiedzial-
ne za zwalczante przez organizm wyższy zakażenia,
takie j ak podwyzszona ciepłota wewnętrzna, miej s co-
we niedotlenienie tkanek czy też uwalnianie wolnych
rodników, powoduj ą ekspresj ę hsp na powierzchni ko-
mórek go sp o darza obj ętych pro c e s em zap alnym. Lim-
focyty T (przede wszystkim TCĘ/ó-), uczulone na bak-



teryjne hsp mogąnastępnie oddziaŁywać przeciwko ho-
mologicznemu hsp gospodarza, niszcząc szereg ko-
mórek i tkanek. Jest to przyl<ład charakterystycznej
reakcji krzyżowej, wykorzysĘącej homologię hsp -
drobnoustroj owe go i organizmu wy ższe go . U ludzi zę
stwardni eni em roz s i anym lub reumatoidalny m zap a-
leniem stawów, odnotowano ekspresję hsp na komór-
kach rej onów obj ętych pro ce s em zap alnym. T ow arzy -
szyło temu nagromadzenie w tych obszarach limfocy-
tów T (TCR7ó), swoiście rozpoznających antygeny
białek szoku termicznego i mogących uczestniczyc w
ntszczenlu tkanek (16). Warto podkreślić, iż wymie-
nione procesy i choroby mają charakter autoimmuno-
Iogiczny (l0). Trzy białka hsp (Dna K, Dna J, Grp E),
odgrywają ważnąrolę w niektórych etapach inicjacji
procesu replikacji DNA bakteriofaga), Q]). Aktywu-
ją one mianowicie nieaktywny ęnzym- helikazę, wy-
stępującą w kompleksie z replikacyjnąproteiną,1 P.

W wyniku tej reakcji, dochodzi do uwalniania helika-
zy zpowyższego kompleksu. Wymienione białka szo-
ku termicznego, w normalnych warunkach nie biorą
udziału w replikacji bakteryjnego DNA, jednak oka-
zały się niezbędne do zachowania aktywności Dna A
(białko inicjatorowe - produkt genu dna A) w pod-
wyższonej ciepłocie, orazprzy replikacji DNA faga7
i niektórych plazmidow. Jak już wspomniano, uwal-
niają one helikazę (białko Dna B - produkt genu dna
B) od replikacyjnego białka 7P, przywracają jej ak-
tyvność, konieczną zarówno do rozwijania podwój-
nego heliksu, jak i do włączenia syntetyzującej stańe-
rowy RNA -primazy w obręb replikacyjnych widełek
DNA (17). Stwierdzono, iż niektóre btałka szoku ter-
micznego (zwłaszcza hsp 90), mogąrównież uczest-
ntczyć w mechanizmach, związanych ze zjawiskiem
stresu. Wchodzą one mianowicie w skład receptora
komórkowego, wiĘącego się swoiście z cząsteczką
glikokortykosteroidów, przede wszystkim pochodny-
mi kortyzonu, kortyzolu lub kortykosteronu (13).

Białka hsp i limfocyty T z teceptolem /ó
Jak już wspomniano, wśród antygenów znajdują-

cych się na powierzchni niektórych drobnoustrojów,
limfocly T7ó preferencyj nie r ozpoznają antygeny o
charuktęrze białek szoku termicznego. Dotyczy to
przede wszystkim mikobakterii i innych fakultatyłv-
nych wewnątrzkomórkowych patogenow bakteryj-
nych, niektórych pierwotniakow (Plasmodium spp.)
oraz wirusów ( 1 0- 1 2, 1 5). Wśród limfocytów Tyó wła-
ściwość takąposiada grupa limfocytów T środnabłon-
kowych 7ó* (intraepithelial lymphocytes IEL), naj-
częściej o charakterze supresorowym (CD8). Limfo-
cy§ te występująpomiędzy komórkami nabłonka prze-
wodu pokarmowego oddechowego i innych przewo-
dów (1,4, 5). W przewodzie pokarmowym stwierdza
się także ich obecność wewnątrz komórek nabłonko-
wych j elita oraz w l amina propria, którauważana j est
za ichgłówne mikrośrodowisko ( 1 ). Wymienione lim-
focyty dominująprzędę wszystkim w przewodzie po-

karmowym myŚzy, natomiast u człowieka występują
w sto sunkowo ni e znac znej lic zbie ; pr zew ażają komó r-
ki T (CDS), z ,,klasyczrym" dla nich receptorem -
TCRaB- (4). Zasadniczą funkcj ą śródnabłonkowych
limfocytów T jest regulowanie odpowiedzi immuno-
logicznej na antygeny dostające się do przewodu po-
karrnowego w ten sposób, aby nie dochodziło do nad-
miernego pobudzenia odpowiedzi. Mechanizm ten jest
określany jako tolerancja pokarmowa; w przypadku
r ozpuszczalnych anty genów p okarmowych do cho dzi
z reglŁy do supresji (zahamowania syntezy IgF. oraz
oddziaływania komórek odpowiedzialnych za nad-
wrażliwość typupóźnego - DTH), natomiast w rezul-
tacie inw azli mikropato genów (antygenów cząstecz-
kowych), do zjawiska immunostymulacji (pobudzenie
limfocytów CD4 oraz cytotoksycznych CD8, ekspre-
sja MHC IIkl, przez komórki prezentujące antygen,
synteza immunoglobulin wydzielntczych - SIgA i
SIgM) (5). Stwierdzono, żebiałka szoku tetmicznego
(głównie hsp 65) sąrozpoznawane również przez
występuj ące u myszy komórki l z subpopulacjitak nva-
nych dendrytycznych komórek naskórkowych (Thy- 1).
Limfocyty te, morfolo gicznie zbliżone do klasycznych
komórek dendrytycznych, po siadaj ą z re guły receptor
y ó ; p o zb awi one s ą nato mi a s t zar ów no c ząste c zek CD 4
jak i CDS (9).

Powstaje pytanie, co jest ptzyczyną tak ścisłego
p ow iązanta limfo cytów T y ó z mikob akteri ami i inny-
mi wewnątrzkomórkowymi mikropatog enamt? Czy
tylko charakter antygenów tych drobnoustrojów, zbli-
zony do hsp, czy też jeszcze inne elementy?

Otóż, aby odpowiedzieć na te pytania, należy w za-
sadniczy sposób scharakteryzować te populacje komó-
rek.IJważa się, ze limfocyty z receptorcm 7ó wystę-
pując wyjątkowo obficie we wrotach zakażenta (stra-
te gic zna lokalizacj a), o d gryw aj ąb ar dzo i s totn ą ro l ę w
p owstawaniu mi ej s c owej o dp orno ś ci pr ze ciw zakażnej .
B iorą one aktyłvny udział we wcze sn ej fazie o dpowie-
dzi przectwbakteryjnej (6). Większość tych komórek
nie posiada cząsteczkt CD4 ani też CDS irozpoznaje
antygeny nie związane z cząsteczkarni MHC .Dojrze-
wają one w grasicy nieco wcześniej aniżeli limfocyty
z receptorem cIB (TCRaB), Niektóre subpopulacje,
zwłaszcza limfocyty śródnabłonkowe, róznicują się i
podlegają nietypowej selekcji nawet poza grasicą
(,,unusual7ó T cells") (1, 15). Znacznaltczbakomó-
rek T7Ó prezentuje zdolność do spontanicznej,nie pod-
legającej MHC restrykcji cytotoksyczności w sto-
sunku do komórek nowotworowych (podobnie jak
komórki NK - ,,naturalni zabójcy"), atakżę do cyto-
toksyczności komórkowej zależnej od przectwctał
(ADCC), determinowanej przez komórki K (killer
cells). Według niektórych autorów (6, 8, 9) stanowią
one populacje limfocytów o cechach pośrednich mię-
dzy komórkami T i NK. Podobnie jak te ostatnie po-
siadają cząsteczkę CD16, czyltreceptor dla fragmen-
tu Fc immunoglobuliny G (Fc7RIII), który umożliwia
imudziałw mechanizmie ADCC (9).Ponadto lważa



cu, biorą tldział w eliminowaniu własnych komórek,
poddanych stresom i uszkodzeniom (9). O udziale lim-
focytów T7ó w procesach autoimmunologicznych
(kontakt zbiałkami hsp obecnymi na powierzchni ko-
mórek tkanek organizmów zw ter zęcy ch), w spomni a-
no w pierwszej części
stykę przedstawionych
cowania Brandtzaega
(l2) oraz Thomasa i wsp. (I5). Okazało się, iz komór-
ki w rozpoznawaniu
i li ych u myszy przez
wi malarii (12). Blo-
om i wsp. (cyt. 12) stwierdzili, że tylko komórki T z
receptorem 7ó w sposób efektywny rozpoznają i nisz-
czą mikobakterie, zwłaszcza Myc. tuberculosis. Wła-

są naiorniast limfocyty T z
ustalono, tż receptory yó o
sązbliżone do typowych im-

munoglobulin resie struktury jak i
właściwościw , 12). WedługKauf-
manna (11) komórki T7d wiĘącząsteczki antygenów
bakteryjnych bezpośrednio, w podobny sposób jak kla-
syczne przeciwciała. Dotyczy to również białek nie-

MHC komórek prezenĘących antygen (makrofagi,
komórki dendrytyczne). W wyniku dalszych badań
okazało się, że komórki T7ó sąw stanie rozpoznawać
nie będące peptydami antygeny, związane z mikobak-
teriami (1l , 12) . DoĘczy to między innymi takich kom-
ponentów, jak 5'trójfosforan tymidyny oraz fosforany
j ednozasadowe. W izopentenylopirofo s foranie odno-

znacznej immunopotencjacji. Uważa się, iż najpraw-
dopodobniej szereg wewnątrzkomórkowych fakulta-
tywnychpatog
focyty T7ó w
ligandy, takie j
mykolowego, stymulując te komórki. W ten sposób
następuj e inicj acj a procesów odpornościowych skie-
rowanych przeciw tym mikropatogenom ( 1 1 , 12). Po-
dobne działanie wykazuje kompletny adiuwant Freun-

prąt-
nych
(I2).

Prze dstawi one dan e uzlp ełniaj ąinformacj e doĘ czą-
ce powinowactwa receptorów 7ó limfocytów T do
struktur antygenowych, zbliżonych do białek szoku
termicznego. Wydaje się, iż funkcje tych komórek
zw iązane s ą z wi ęks zą i l o ś ci ą elementów aniżeli pier -
wotnie sądzono.

Mechanizmy odpowiedzi immunologiDznei
na chlamydialne białko hsp 60

Mimo, że infekcje u ludzi i zwierząt wywoływane
przez rożne typy chlamydii, stanowią poważny pro-
blem epidemiologiczny oraz epizootiolo giczny na ca-
łym świecie, nie do końca poznanę są mechanizmy
odpowiedzi immunol ogicznej w tych zakażęniach.
Sądzi się zakażentę tymi mikropato-
genami p odpowiedź immunologicz-
nąjaki -
gicznych
mt WyWo
nowi ącymi czynnlk etio lo giczny j aglicy u ludzi i zw ię-
rząt eksperymentalnych, dostarczyły wiele dowodów
na to, że w przebiegu zakażeń chlamydiami, pojawia
się ochronna odporność. Stwierdzono, że składniki
błony zewnętrznej ciałek elementatnych (EB) są de-
terminantami chorob otwórczo ś c i chlamydii i najw aż-
niejszymi czynnikami oddziaływującymi na układ
immunologiczny organizmu wyższego (3). Błona ze-
wnętrzna chlamydii zawiera3 zasadntcze typy białek.
Stanowiąje: najw
nizmów-białko b
cz.=40kDa,tzw,
kDa) oraz charakterystyczny dla bakterii Gram-ujem-
nych aryd
wierz i MO
kąim ciąi j
antygenem chlamydii (3).

Według Choroszy-Król (2) istniej e szeręgmechani-
zmow, dzięki którym chlamydialne białko hsp 60 może
przyczynic
infekcji ora
neJ na lnne

kłada się jednak, iż wydŁużony czas oddziaływania
j e dnoj ądr zastych infi ltratów, wlrvołuj ących s tan zap al -
ny może przyczynic się do tego procesu. Nawracające
infekcje śluzówki, wyrvoływanę przęz chlamydie lub
też prze dŁażona ob ecno ś ć antygenu tych drobnoustro -
jów w komórkach nabłonkowych śluzówki, moze sta-
nowić źrodŁo antygenu w chronicznym proce się za-



palnym (2). Według Mouldera i wsp. orazLeę i Moul-
dera ( cyt, 2), tow ar zy sząc e zakażeniu uwaln tanię r oz-
piszczalnych czynników z komórek zapalnych oraz
enzymów z komórek nabłonkowych (ulegających li-
zie pod wpływem chlamydii), jest prawdopodobnie
pr zy czy nąnie swo i stych uszko dzeń tkanki i b liznou,a-
cenia nabłonka. Tak wi ęc, naj prawdopodob niej, prze -
wlekły stan zapalny możebyć rezultatem długotrwa-
łej (lub utajonej) infekcji chlamydialnej. Engel i wsp.
(cyt. 2) stwierdzili, ze w pewnych okolicznościach
synteza hsp ptzez chlamydie ulega stymulacji. Doty-
czy to m.in. odpowiedzi na ,,klasyczny" szok terminy,
Odnotowano, ze niedobór niektórych składników od-
żywczych jest także sygnałem odpowiedzi typowej dla
stresu; tak więc, uwarunkowany przez INF niedobór
tryptofanu, moze spowodować stymulacj ę produkcj i
hsp (2). Białka te uwalniane z poddanych stresowi
komórek mogą mieć charakter antygenu, stymulują-
cego procesy chronicznego stanu zapalnego, Matsu-
moto i Manire (cyt. 2) stwierdzili, że rozwoj omawia-
nych mikropatogenów w obecności penicyliny jest
pr zy c zy ną ni etyp o w e g o zakażęnia. P r zeb ie g infekcj i
char aktery zuj e s ię p ow stawani em dużych atyp owych
wtrętów ciałek siateczkowych, z których nie udało się
wyosobnić chlamydii. Komórki takie uwalniały do
supernatanfu chlamydialne hsp 60. Okazało się, że biał-
ko to po odpowiednim oczyszczeniu, moze powodo-
wać zapalne nacieki śluzówki oka, składające się
przede wszystkim z makrofagów i limfocytów. We-
dług Shemera i Sarova (cyt. 2) interferon gamma
(INFy) naj prawdop o dobniej indukuj e zbliżony pro c e s
zapalny in vitro i byc może równiez in vivo. Altęrna-
Ęwnie, rozwoj chlamydii w obecności INF7 może mieć
wpływ na wzrost poziomu hsp 60 we wtrętach; twory
te mogą z kolei oddziaĘwać jako lokalne rezerwuary
antygenu.

Podobnie jak w zakażęniach wywoływanych przez
mikob akterie ( 1 1 ), w zw alczantu zakażeń chlamydi al -

nych głównąrolę odgrywa populacj a limfoclów T7ó*
(I2).Uważa się, iż białko hsp 65 mikobakterii stymu-
luje wymienione komórki (II,12,15), natomiast im-
munoreaktywne epitopy białka hsp 60 organizmu wy-
ższego ulegająekspresji na powierzchni komórek pod-
danych stymulacji (Karlson-PalTa wg 2). Według Cho-
ro szy-Kró 1 (2), przez analo gię, infekcj e wywoĘwane
przęz chlamydie mogą wywoĘwaó,,stress" komórek
nabłonkowych organizmu. Manifestuje się to stymu-
lacją tych komórek do ekspresji autologicznychbia-
łek stresowych na ich powierzchni i wywoływania
destrŃcji przęz komórki T (TCR/d-), Natomiast mi-
krośrodowisko wewnątrzkomórkowe moze mieć
wpływ na pobudzenie chlamydii, a niektóre cytokiny
(INF-y) mogą stymulować syntezą h sp przez te drob-
noustroje. Zkolęi, wzrost poziomu tych białek może
by ó przy czyną ich,,wyciekani a" lub transp ortu z wtr ę-
tów do cytoplazmy. W mikrośrodowisku tym hsp ule-
gająprzetworzeniu i następnie zcząsteczkami MHC I
klasy mogą być prezentowane na powierzchni komó-
rek i rozpoznawanę oraz eliminowane ptzez cytotok-

syczne komórki CD8, swoiste dla chlamydialnego biał-
ka hsp 60 (2).

Udział białek szoku temicznego w ziawisku stresu

Stwierdzono, iż niektóte ztychprotein (hsp 90), sta-
nowiące integralną częśc receptora dla hormonow kory
nadner czy,mogą brać aktywny ud ział w mechanizmach
stresu (8, 13). Wymienione hotmonyhamując wydzle-
1 anie h ipofi zotropowych hormonow podwzgó rza, p eł-
nią zasadnicząrolę w procesach adaptacyjnych orga-
nizmu wyższego (7). Rezultatem ich oddziaływania
w zakresie układu odpomościowego jest często wy-
j ątkowo głę9 *u immuno supre sj a. Naj częś ciej yymie -

nia się zmniejszoną ekspresję na powierzchni komó-
rek cząsteczek adhezyjnych (ICAM, selektyny E),
wynikającą z supresyjnego oddziaĘwania glikokorty-
kosteroidów (GS) na syntezę wielu cytokin, azwłasz-
cza interleukiny 6 (IL-6). Populacjąwyjątkowo wraż-
liwąna działanie GS sąmonocyty i makrofagi. Obser-
wuje się redystrybucję monocytów we krwi po daw-
kach mniej s zy ch niż te, które p owoduj ą p r zemię szcza-
nie WĘących limfocytów. Dochodzi do zahamowa-
nia chemotaksji, fagocytozy i zdolności bakteriobój-
czy ch makrofagów (hamowanie indukcj i syntetazy
tlenku azotu). Zahamowaniu ulega równiez synteza
cząsteczek MHC kl. I i II, co wyjaśnia upośledzenie
ptezentacji antygenu przęz te komórki (13). Wolno
założyć, iż cząsteczki hsp nie mają większego wpły-
wu na początek kaskady netwowo-hormonalnej, cha-
rakterystyc zne1 dla reakcj i alarmowych stresu. Doty-
czy to zatówno zapoczątkowania reakcji (stresor - po-
budzenie receptorów zgrupowań neuronów monoami-
ner gic zny ch i p ep tyd e r gtc zny ch p o dw z gór za, wytw a -

t zanię p o dw zgor zow e go ho tmonu uw alni aj ąc e go. s yn-
teza kortykoliberyny oraz innych hormonów hipofi-
zotropowych), jak równiez jej późniejszego szlaku
(wytwarzante przez przysadkę mózgową kotrykotro-
p iny p obud zaj ąc ej syntezę GS pr zez korę nadne r czy) .

Nie wydaje się również aby proteiny hsp miały wpływ
na pr zebie g reakcj i typu : p o dw zgór ze, włókna wsp ół-
czulne, część rdzeniowa nadnercza, adrenalina, pobu-
dzęnte podwzgórza, Swoistośó tych procesów w me-
chanizmie stresu jest obecnie sprawą dyskrłsyjną (7).
Tak więc, udział hsp w zjawisku stresu, ogranicza się
ptakĘcznte do funkcji receptora wiążącego w komór-
ce układu odpornościowego cząsteczkęGs (13). Białka
szoku termicznego hamują najprawdopodobniej ak-
tywność receptora wewnątrzkomórkoweg o. P o przy -
łączeniu do kompl eksu rec eptorowe go glikokortyko -
steroidu, oddziela się od niego hsp 90, a powstały w
ten sposób aktywny receptor przenosi się do jądra ko-
mórkowego. Przebieg reakcji jest silniejszy po poda-
niu syntety c zny ch p o ch o dny ch ho rmo nó w nadner c zy,
takich jak prednizon, prednizolon i metyloprednizo-
lon. Prezenfuj ą one mocni ej szy. efekt pr ze ctw zap alny
oraz immunosupresyjny aniżęIi preparaty naturalne,
słabiej wpływając od nich na przemianę białek, lipi-
dów i cukrów oraz gospodarkę elektrolitową organi-
zmlwyższego (7, 13).



podsumowanie

Występuj ące we wszystkich komórkach eukarioĘcz-
nych i wielu prokariotycznych (wirusy, bakterie, pier-
wotniaki) białka szoku tetmicznego są odpowjedzial-
ne za stabilizację protein tych komórek. Biorą one
ldztał w transporcie komórkowych protein, nadając
im odpowi edni układ stereochem rczny ; ucze stniczą w
usuwaniu białek wadliwych. Limfocyty Tyó- (i nie-
które inne subpopulacje tych komórek), uczulone na
drobnoustroj owe hsp, oddziałyvr.ująprzeciwko homo-
logicznemu hsp gospodarza (reakcje l<rzyżowe), po-
wodując destrukcję jego komórek i tkanek. Stanowi
to genezę wielu poważnych zńwzeio charakterzę aul-

toimunologlcznym. Limfocyty T z receptorem TCĘd
preferencyjnie rozpoznają antygeny o swoistości bia-
łek szoku termicznego,przede wszystkim Myc. tuber,
culosis, innych mikobakterii oruz niektórych pierwot-
niaków i wirusów. Niektóre zbiałek szoku termiczne-
go (hsp 90), stanowiące częśó receptora hormonów
kory nadne r czy, uczęstniczą w me chanizmach stre su.
Białka hsp biorąrównież udział (aktywacja helikazy)
w procesach replikacji DNA bakteriofaga ),, bakteii
oraz plazmidów bakteryjnych, o ile zachodzą one w
podwyższonej temper atur zę. U w aża się, iż,,opiekuń-
czę" białka szoku termicznego przetrwały wiele lat
zmian ewo lucyj nych. Sp owo dowało to naj prawdop o -

dobniej, iż hsp komórek eukariotycznych wykazują
znaczne podobieństwo do białek występujących w
komórkach prokariotyc zny ch, m.in. w mikropatoge-
n a c h, p owo duj ących zakaźnę ch or oby zw ter ząt i c zŁo -

wieka.
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