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Summary

Phagocytized bacteria are destroyed by proteases and not by toxic superoxide. A pathogen rec_eptor on

natural ki|ler celts. A thymic precursor to the NK T cell lineage. Fibroblasts reprogrammed by T ce|l extracts
express T-cell functions. GILT (gamma interferon inducibleiysosomal thiol reductase) facilitates processing
of protein antigens containing disulfide bonds. Formation of immunological synapse does not]initiate or en-
hance TCR sigńalling. Low:lwel activation of T cells by the immune system itself, in the absence of exogenous
antigen, may ptay a role iń protective immuniĘ. The diversity of the antigen rec_epto,rs on B lymphocytes
arisós rrom yńlJ recombination and thr€e proces§es regulated by activation.in-duced cytidin deaminaSe (AID):
somatic hypermutation, gene conyersion and class switch recombination. Long-term,helminth infections, have
been show-n to be inverńly correlated with allergy. Paradoxical influence of domestic łnimals on allergic
sensitizatio in children.
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Zywiołowy rozwój immunologii przynosi wciĘ
nowe dane, które uzupełniają nasząwiedzę, a niekie-
dy zmuszajądo rewizji przyjętych ustalonych już po-
glądów. A oto niektóre osiągnięcia ostatnich lat, które
jeszcze nie weszły do podręczników immunologii.

0dpomośó wrodzona

Uzyskano znaczny postęp dzięki pionierskim bada-
niom Medzhitova i Jan eway' a, ktor zy zidentyflrkowa-
li rodzinę drobin nazywanych Toll-podobnymi recep-
torami, TLRs (Toll-like receptors). Mteszcząsię one
na powierzchni makrofagów, komórek dendrytycz-
nych, atakżę niektórych innych komorek, rozpoznają
swoiste molekularne odpowiedniki na róznych pato-
genach i mo gą odpowiednio zar ęagow ać jń w pierw-
szych godzinach zakażenia. Dotąd wykazano istnie-
nię 10 takich receptorów. Ich rola nie ogranicza się
tylko do wrodzonej odporności - Qoraz więcej danych
wskazuj e, że aktywowan e TLRs wysyłaj ą decyduj ące
sygnały do adaptywnego układu odpornościowego.
Wykazano też, żejeden znich TLR9 ma specyficzną
zdolność odróżniania bakteryjnego DNA od własne-
go DNA gospodarza. Praktyczną korzyścią tego bę-
dzie zrozumienie i ulepszenie szczepionek genetycz-
nych DNA.Bardziej szczegołowo omówiłem to w in-
nym artykule (9), w którym, co koryguj ę teraz, na
str. 652 powinno być - guaniny, a nie guanozyny.
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Bardzo interesujące są też dane dotyczące mecha-
nizmu fagocytozy. Badania Reevesa i wsp. (18) sko-
mentowane ob szerrri e pr zez Gr atzęr a (6) r zuciĘ nowe
światło na ten element odporności wrodzonej. Gdy
przed I20laty Miecznikow wykazał, że fagocyty po-
chłaniaj ą drobnoustroj e, uważano wtedy, że ule gaj ą one
zab i ciu pr zę z zaw arto ś c c yt op l a zma ty c zny ch ziatni -
stości. Ta hipoteza została wyparta przęz pogląd, że
neutro fi le niszcząp o chłon i ęte go p ato gena pr zez dzia-
łanie wysoce toksycznej postaci tlenu i powodowanie
kataltzow anej pr zez mi e lop eroksydaz ę halo genacj i.

Ateraz właśnie Reeves i wsp. (l8) podważyll słusz-
ność takiego przekonania. Stwierdzili bowl,em, że
my szy genetycznie pozbawione proteaz ziarnistości
neutroftli, \ecz normalne pod względem wytwarzanta
nadtlenków i zdolności jodynacji, nie są w stanie
oprzęc się zakażeniom gronkowcem i Candida. Na
podstawie tych obserwacji oraz wyników szczegoło-
wych badań biofizycznych i biochemicznych autorzy
ci sądzą że proteazy - elastaza i katepsyna G same
zabijaląp ochłonięte drobnoustroj e ; tworzenie nadtlen-
ków jest potrzebne tylko do spowodowania wzrostu
siły jonowej, co powoduje uwalnianieproteaz. Stwier-
dzono też ukierunkowane działałlę wymienionych en-
zymow - Candida albicans jest niszczona tylko przez
elastazę, a Staphylococcus aareus tylko przez katep-
synę G. Zrożntcowane działante proteaz neutrofili
wobec niektórych drobnoustrojów wykazalt też We-
inrauch i wsp. (24), Na przyĘadkatepsyna G nie nisz-
czy czynnlków zjadliwości u rodzaju Shigella, a ęla-



staza powoduje to w stężeniu nawet 7000 razy mniej-
szym niż wymagane do zniszczenia białek bakteryj-
nych; niszczy również czynniki zjadliwości rodzajów
Sa]mone]]a i Yersinia. Z poglądem Reevesa i wsp.,
doty c zący m m e c h ani zm u zab tj ania drob n ou s troj ów
pr zęz neutrofi le, po lemizuj ą Ro o s i Winterb ourn (2 0).
Uważająoni takie stanowcze wyciąganie wniosków
zaprzedwczesne. Jest bowiem wiele danych wspiera-
jących pogląd, że oksydanty biorąudziaŁw zabijaniu
drobnoustroj ów, a wiele pytań także pozostaje bez od-
powiedzi. Mimo przytoczonych danych i wątpliwo-
ści, Roos i Winterbourn kończą swój aĘkuł opinią
że nowy mechanizm zabljania proponowany przez
Reevesa i wsp. inspiruje do rozważań, mogących pro-
wadzic do radykalnej zmiany naszych poglądów na
ten życiowo ważny mechanizm obronny.

Zbliżamy się też do wyjaśnienia jak komórki NK
(natural killers * naturalni zabójcy) rozpoznająpato-
geny. Omawiają to Vivier i Biron (22) w komentarzu
pracy Arase'a i wsp. (3). Przytoczone wyniki prac in-
nych autorów wskazują że komórki NK uczestniczą
we wrodzonej odporności przeciw wirusom, bakte-
riom, pasożytom i nowotworom dzięki szerokiemu
wachlarzowi powierzchniowych receptorów komórko-
wych regulujących ich odpowiędź. Najbardziej udo-
kumentowane jest ochronne działanie komórek NK
u ludzi i gryzoni w zakażeniach herpeswirusowych.
U gryzoni rodzina genów Ly49 koduje zarówno akty-
wujące jak i hamujące receptory komórek NK. Hamu-
jące receptory Ly49 rozpoznająMHc-I i hamują atak
komórek NK na zdrowe komórki, ale nie wpĘrvająna
odpowiedz na komórki, które utraciĘ ekspresję MHC-L
Funkcj a aktywuj ących receptor ów Ly 49 p oz o stawała
dotąd niewyj aśniona. Ostatnie doniesienia wiĘąto z
akĘwuj ącym rec eptor em Ly 49H ekspre sj onowanym
na komórkach NK myszy niewrażliwych na należący
do herpeswirusów, mysi cytomegalowirus, MCMV
(mouse cltomegalovirus). Arase i wsp. (3) wykazalt,
że komórki NK rozpoznająkodowane przęz MCMY
MHC - podobne białko m157. U myszy wrażliwych
na ten wirus wiĘe się ono zhamującym receptorem
komórki NK, a u myszy opornych z aktywującym re-
ceptorem, co zapewnia ochronę gospodarza. Sposób,
w j aki wzaj emne o ddziaływ ani e mi ę dzy Ly 49H i mI 5 7
p owoduj e ni ewrażliwo ść, wyma ga j eszcze wyj aśnie-
nia. Vivier i Biron sądzą że receptor Ly49Hmożna by
uznać za nowego członka wspomnianej już poprzed-
nio rodziny Toll-podobnych receptorów TLRs.

Poznano też bliżej naturalne zabojcze komórki T
(NKT - nafural killer T cells) stanowiące nieliczną
subpopulacj ę dojrzaĘch limfocytów. Badania te, wy-
konane przęz Benlaghę i wsp. (4) orazprzez innych
autoróą omawia MacDonald (11), w obszernym ar-
tykule, zktórego zaczerpnięto niżej podane informa-
cj e. Komórki NKl j ak wskazuj e ich nazw a. daj ą eks-
presję zarówno receptorów występujących w linii lim-
focytów T jak i w linii komórek NK. Budząone znacz-
ne zaintęresowanie ponieważ regulują nie tylko pro-

cesy autoimmunologiczne, Iecz takze odpowtędź na
drobnoustroj e i komórki nowotworowe; mogą spełniać
te obie funkcje dzięki wydzielaniu po aktywacji du-
żych ilości cytokin takich jak interferon gamma i in-
terleukina-4, aĘm samym nie pasują do klasyfikacji
ThIlTh2. Rozwój tych komórek jest szczególnie in-
trygujący, gdyż te hybrydowe limfocyty dają ekspre-
sję potencj alnie ptzeciwstawnych receptorów - a B
TCR i receptorów komórek NK - NKRs §K cell re-
ceptors). Wyjaśnia to wykrycie nowej pośredniej po-
staci komórki w linii NKl dzięki czemu wiadomo jak
działająTCRs iNKRs w czasie różnicowania się i doj-
rzew ania komórek NKT. Większo ść, j eżeli nie ws zyst-
kie, powstają w grasicy, a dojrzałe stanowią bardzo
mały odsetek 0,3-0,5Yo ogólnej liczby tymocytów;
pochodzą one prawdopodobnie od subpopulacji gra-
siczych CD4* CDS*. Podkreśla się znaczenie badań
NKT, dlapoznania rozwoju i selekcji limfocytów ukła-
du odporności wrodzonej.

0dponośó nabyta

Na wstępię trzeba przedstawić opublikowane w
maju2002 r. rewelacyjne dane Hakelien i wsp. (7) sko-
mentowane przez Westerna i Surani (25). Uzyskane
wyniki zakrawająna alchemię takie słowa użyto też
w Ętule komentarza (2 5 ). S redni owiecznym alchemi -
kom nie udało się przy pomocy kamienia fiozoftcz-
nego przemienić ołowiu w złoto, a Hakelien i wsp.
uzyskali nuklearne przęprogramowanie (a więc prze-
mianę) fibroblastów w komórki wykazujące funkcje
limfocytów T. Dokonano tego pIzęz eksponowanie fi-
broblastów na działanie wyciągu z komórek T, Prze-
pro gramowane fi broblasty cechuj e ekspre sj a swoi sĘch
TCR (T cell receptor) i receptora interleukiny-2 w od-
powiedzi na pobudzenie przez kompleks TCR-CD3,
oraz swoisĘch antygenów komórek T. Pod względem
morfologii i cech wzrostu przęprogramowane komór-
ki byĘ bardziej podobne do wyjściowych fibroblastów
niż do komórek T. Mimo, że ekspozycja fibroblastów
była krótko trw aŁa, to pr zepr o gramowani e okazało s i ę
trwałe - utrzymywało się w trakcie wielu podziałów
komórkowychprzez kilka tygodni w hodowli komór-
kowej. Hakelien i wsp. sugerująmożliwość wykorzy-
stania ich metody przęprogramowania komórek soma-
tycznych in vitro dla wytworzeniaizogenicznych ko-
mó rek zastęp c zy ch do z as to s ow ań ter ap elty c znych.

Poznano też bliżej warunki przetwarzania antyge-
now przez komórki prezentujące je (APCs) limfocy-
tom T. Białka antygenów zawierajączęsto wiązania
dwusiarczkowe i jlż przed kilku laty wykazano, że
ich redukcja jest korzystna dla przetworzenia antyge-
nu. Maric i wsp. (13) podjęlibadanta, omówione przęz
Wattsa (23),w celu określenia czy obecna w endocy-
tarnej części APC lizosomalna tiolowa reduktaza in-
dukowana interferonem gamma, GILT (gamma inter-
feron-inducible lysosomal thiol reductase) bierze udział
w tych procesach redukcji, Ponieważ mysia GILT wy-
kazuje w około 70Yo identyczność sekwencji amino-



kwasowej zfudzkąGll'T, wpracy lżyto myszy sztacz-
nie pozbawionych GILT. Zwierzętom§rm wprowadzo-
no kilka antygenów. OdpowiedźbyŁau myszy GILT-
ujemnych około I0 razy słabsza niż u normalnych
myszy. A więc GILT ułatwiaprzetwarzanie ipręzen-
tację limfocytom T antygenów bogatych w takie wią-
zanta. Może być to szczególnie istotne w odpowiedzi
na wirusy, których glikoproteinowe otoczki zawierają
często Iiczne dwusiarczki, również w odpowiedzi na
takie bakterie jak prątki, salmonelle, legionelle, atak-
że pierwotniaki (Leishmania) przebywające w czasie
zakażenia w fagosomie makrofagów.

W ciĘ trwaj ą b adani a ro li immuno l o g tcznej synap -
sy, tej strefy kontaktu między komórkami T a komór-
kami prezentującymi antygen, APCs. Obecny stan
wiedzy na ten temat omawiająvan Merwe i Davis (21)
orazLee i wsp. (10). Dotąd sądzono, że immunolo-
giczna synapsa ułatwia skupianie się receptorów ko-
mórek T (TC Rs ) i pr ze dłlńanie pr zekazywani a sygnału
komórkom T przez wiele godzin. Jednak badania Lee
i wsp. (10) wykazaĘ,żetoprzekazanie następuje pier-
wotnie na obwodzie synapsy i ulega znacznemu osła-
bieniu zanimutworzy się dojrzała synapsa immunolo-
giczna; a więc ona ani nie inicjuje ani nie wzmaga sy-
gnału. Dane te sugerują że akĘwacja komórek T nie
wymaga wielogodzinnego jego działania. Dotyczące
immuno lo g icznej synap sy s ą też zaskakuj ąc e wyniki
pracy Revy'ego i wsp, (19). Badali oni bardziej szcze-
gółowo nięzależne od antygenu interakcje komórek T
z komórkami dendrytycznymi (DCs - dendritic cells)
przy użyciu dzięwtczych mysich poliklonalnych ko-
mórek CD4* i CDS- oraz syngenicznych DCs. Wyka-
zali, że immunologiczne synapsy mogą powstawać
między tymi komórkami bez antygenowo-swoistej
sygnalizacji TCR - przy braku egzogennęgo antyge-
nu, a nawet drobin MHC. Tworzeniu się tych synaps
towarzyszy kilka odpowiedzi komórek T - m.in. słaba
pro l i feracj a i długotrwał e pr zeżyw ani e, łatw iej urucha-
miane u komórek CD4* T niż u CDS* T. Te zjawiska
mogą zdanięm autorów pracy odgrywać główną rolę
w utrzymywaniu się puli dziewiczych komórek T rrr
vivo.Takżę Kondo i wsp. (8) stwierdzlli,żę komórki
dendry ty c zne mo g ą zw iększac pr zeżyw ani e ludzki c h
dziewiczych komórek T in vitrobęzudziaŁa egzogen-
nego antygenu, a także uruchamiaćwytwarzanie cyto-
kin np. interferonu gamma. Taniezalężna od antyge-
nu aktywacja komórek T z ekspresją cytokin możę
z jednej strony korzystnie wspierać rozwój odporno-
ści ochronnej,lecz z drugiej indukowaó lub podtrzy-
mywać procesy autoimmunologiczne ( 1 ).

Znaczne o s iągni ę c ie stanowi wyj aśnieni e szcze gó -
łowych me chanizmów bo gactw a zr óżnicowanych re-
ceptorów na limfocytach B, dzięki czemu mogą one
wytwarzać swoiste przeciwciała po kontakcię z każ-
dym istniejącym antygenem. To, że jest to -vq .razęm
działaniatrzech genów: V (variable - zmienny), D (di-
versity - różnorodność) i J fioining -łączący), łvyka-
zał jlż w latach 80. Tonegawa, laureat Nagrody No-

bla. Arakawa i wsp. (2) oraz Fugman i Schatz (5) ko-
mentują pracę wielu badaczy zbliżające nas do po-
znanta szczegółowych mechanizmów. Najpierw w pro-
cesie określanym jako rekombinacja V(D)J łączą się
ze sobą rozrzluconę na linii DNA geny Y D i J. Na-
stępnie zmiany nukleotydowe mo gą być wprowadzo -
ne do powstałego zmiennego egzonu (kodującego
c zęś ć pr ze ciwc iała wcho dząc ą w kontakt z anĘ genem),
dzięki somaĘcznej hipermutacji, SHM (somatic hy-
permutation) lub konwersji genowej, GC (gene conver-
sion). Wreszcie stały region genu Ig, determinujący
efektorowe funkcj e przeciw ciała, może być wymienio-
ny w procesie znanymjako rekombinacja przełącze-
nia klasowego, CSR (class switch recombination).
Molekulame procesy rekombinacji V(D)J są dobrze
znanę, natomiast wyjaśnienie Ieżących u podstaw
SHM, GC i CSR, było trudnym zadantęm. Dlatego
dużym sukcesem było wykazanle w 2000 r., że gen
koduj ący indukowan ąprzez aktywacj ę deaminazę cy -
tydynową AID (activation-induced cytidin deamina-
se) ma decydujące znaczęnię dla SHM i CSR zarów-
no u myszy jak i u człowieka. A w 2002 r. Arakawa
i wsp. (2)vrykazali, że również GC jest ściśle zależna
od genu AID, a więc on sprawuje kontrolę nad wszyst-
kimi modyfikacjami genów Ig swoistych dla limfocy-
tów B u kręgowców.

Aletgia a inwazje pasożytnicze

Ch oroby aler giczne stan owi ą c i ryĘ pr ze dmi o t prac
wielu grup badaczy, a obecny stan wiedzy na ten te-
mat omawiaj ą w interesuj ącym aĘkule Yazdanbakhsh
i wsp. (26). 

^ 
oto tylko niektóre ważniejsze podane w

nim informacje. Sytuacjajest niezwykle poważna, gdyż
stwierdzono znaczny wzrost występowania chorób
alergicznych w ostatnich 2-3 dekadach, mniejszy w
krajach rozwljających się, a w obrębie jednego kraju
mniejszy u ludności wiejskiej ntżmieszkającej w mia-
stach. Różnice tę tłumaczy się głównie przebyciem
zakażęń w dzieciństwi e. Wykazano b owiem wyr aźną
i utrzymującą się odwrotnązależność między nimi a
atopiąi innymi alergicznymi chorobami. Sugeruje się,
żebrak zakńeń w dzieciństwie w krajach uprzemy-
słowionych, dzięki p oprawi e hi gieny, szczepień t uży -
waniu antybioĘków może tak zmienić układ immu-
nologiczny, że reaglje on w sposób niewłaściwy na
szkodliwe substancje. ,redłog lej tzw. hipotezy higie-
ntcznej, ograniczona ekspozycja na bakteryjne i wiru-
sowe patogeny we wczesnym dzieciństwie powoduje
niedostateczne pobudzanie komórek Thl, które z ko-
lei nie mogą zrównoważyć ekspansji komórek Th2.
Przewaga odpowiedzi tych drugich wyraża się wzro-
stem ilości IgE na alergeny, mastocytozą i eozynofi-
lią degranulacja komórek tucznych i uwalnianie za-
palnych mediatorów, interleukin - IL-4, IL-5, IL- 1 3,
powoduje vnrytwarzanie śluzu i skurcze mięśni gład-
kich, wywołujące choroby alergiczne dróg oddecho-
wych. A w krajach rozwijających się, gdzie nie stosu-
je się w tak dużym stopniu metod ograniczających



zakażęnia, ma miejsce silna ekspozycja na patogeny,
wzmocniona inwazjąhelmintiazami. Robaczyce wy-
stępujące w krajach rozwtjających się powodująmoc-
ną odpowie dź Thz, a mimo to w tych p o pulacjach rzad-
ko występuj ą obj awy zabtrzęń aler giczny ch, co moz-
na tłumac zy c duży m ro zp o w s z e chni eni em chr ontcz -
nych zakażeń. Stanowi to stałe wyzwanie (challenge)
dla układu immunologicznego, z cyklami zakażenia
i zap a\eni a. które p o wo duj e uruc ho mi e nte pr ze c tw za -

palnych drobin dla ograniczenia procesów immuno-
patologicznych. Ta dynamiczna interakcja przyucza
układ immunologiczny do ustalenia silnej sieci regu-
lacyjnej, byc możekTucza sprawującego kontrolę nad
chorob ami al er gicznymi. W kraj ach uprzemysłowi o -
nych przy małej presji patogenów, taka sieć jest sła-
biej rozwinięta, co umożliwia łatwiejszy rozwój nie-
właściwych reakcj i immunopatologicznych.

Autorzy artykułu dokonuj ą prz e glądu danych doty-
czącychzalężnościmiędzyzakażęniamipasożytntczy-
mi a alergią skupiając się na tych, które mogą stwo-
rzyc koncepcję alternatywnąw stosunku do hipotezy
,,higienicznej", co może mieć implikacje doprzyszĘch
badań i terapii. Ocenia się, ze zakażęniahelmintiaza-
mi występująu około jednego miliarda ludzi na świe-
cie. Nowe badania w Ameryce Płd. i w Afryce wyka-
zały w y r aźną o dwro tn ą zależno ś ć mi ę dzy zakażęnia-
mi robaczycami (schistosomiaza i robaki jelitowe) a
skómąreaktylvnościąna alergeny środowiskowę, oTaz
objawami klinicznymi ze strony dróg oddechowych.
Wspiera to pogląd, że silna inwazja tych pasożytów
chroni przed alergią. Wiadomo też, że bezobjawowe
zakażenta helmintami wyrażają się wysokim pozio-
mem IgG4, izotypem zależnym od Th2, awykazano,
ze swoiste dla pasożyta ptzeciwciałaIgG4 mogą ha-
mować kierowaną przez IgE degranulację komórek
efektorowych. Ostatnie doniesienia wykazują że
znaczna ekspozycja na alergeny kocie wywołuje wy-
sokie mianaIgG4 i osłabienie atopii (17). Potwięrdza
to regulującą rolę tych immunoglobulin w odpowie-
dzi alergicznej i skłania do sugestts,, żebrak reakty,w-
ności skómej u osobnikow zakńonychpasożytami jest
następstwem obecności blokuj ących przeciwc ińIgG41'
być może odgrywa tu rolę jeszcze inne zjawisko, a
mi anowicie wykazanie, że immuno supre syj na cytoki-
na IL-10 stymuluje wybiórczo IgG , a wysokie jej
poziomy stwierdza się u osobników chronicznie za-
każonych robaczycami. Skoro alergie są zapalnymi
chorobami uwarunkowanymi odpowiedzią typu Th2
i inicj owanymi de granulacj ą komórek tucznych z dal-
szymi konsekwencjami, to obecność silnej przeciw-
zapalnej sieci regulacyjnej w postaci podniesionego
p oziomu IL - 1 0, trans formuj ące go czynnlka wzro sto -
we go b eta (T GF -b eta), wytw ar zanę go pt zez komórki
prezenĘące antygen, i/lub nowo odkrytych regulują-
cych komórek T (Treg), może zahamować kaskadę
zjawisk prowadzących do alergiczneg o zapalenta.
W tej ,,edukacji" układu immunologicznego przezpa-
togeny głównąrolę odgrywająkomórki dendrytyczne.

Mogąone ptzechodzić w różne subpopulacj ew zależ-
ności od rodzaju sygnałów otrzymanych z mikrośro-
dowiska, a następnie ukierunkowyw ac różnicowanie
się komórek T. Wirusy, bakterie i robaki mająodrębne
drobiny reagujące z komórkami dendrytycznymi po-
woduj ącymi stymulacj ę odp owie dzi immunolo glcznej
Th1 i Th2. W krajach o słabej ekspozycji na patogeny
takie niekontrolowane silne odpowiedzi typu Thl pro-
wadządo autoimmunitetu, a Th2 do alergii, Natomiast
w krajach rozwijających się, duża presja patogenów
(szcze golnie helmintów) mo że sp owo dować p oj awie -
nie się drobin o nowych cechach, mogących wyposa-
żyć komórki dendrytycznę w zdolność indukowania
regulacyjnych komórek T (Treg). Wytwarzająone su-
presyjne cytokiny i stanowią częśc przeciwzapalnej
sieci, dzięki czemu zapalne komórki, zarówno Th1
i Thz, oruz ich czynniki efektorowe p ozo staj ą pod kon-
trolą. A więc indukowanie powstania silnej przeciw-
zapalnej siatki regulacyjnej przez trwŃy bodziec im-
munolo gicmy stanowi uj ednolicone wyj aśnienie stwier-
dzanej o dwro tnej zalę żno ś ci mi ę dzy wi e 1 o ma zakaże -
niami a zabltzęniami alergicznymi. Wskazuje to, że
strategię pomyślnej profilaktyki powinno się ukierun-
kować raczej na indukcję odpowiedzt przeciwzapal-
nej niż na indukowanie czynnej swoistej dla alergenu
odpowiedzi Th1. Obecnie sąpodstawy spodziewać się,
ze ostatnio wykryte regulacyjne komórki T (Treg),
mogą zahamowac rozwoj odpornościowej reakcji pa-
tologicznej (12). Należy podjąc próby bańziej wydaj-
nego manipulowania tymi komórkami w celu nadania
im swoistości dla alergenów do celówterapeuĘcznych.
Autorzy kończąartykuł opinią żebyć może pasożyty,
jako dostosowane do długiego utrzymywania się w
organizmie immunologiczntę sprawnego gospodarza,
mają jakieś modulujące drobiny, które łagodzą jego
odpowiedź, co zwiększa szanse ich przetwarzanla;
poznani e genetyki zależno ścl, go sp o darz- p asożyt or az
i dentyfikacj a drob in p a s o zyt a w ykazlj ąc e go immuno -

modulujące działanie pomoże nam w walce z alergtą.
I jeszcze jedna interesująca informacj a, dotycząca

alergii. Otóż wbrew głoszonym od lat poglądom, że
obecność zwierząt w domu zwiększaryzyko powsta-
wania alergii, ostatnie badania Ownby'ego i wsp. (14)
omówione krótko przez Petitnicolas (15) dowodzą
czegoś wręcz odwrotnego. Częste kontakty dzięctzę
zw ier zętami, zwłaszc za w okre s i e wcz e sne go dzię cin-
stwa, znacznie obniżaj ą ryzyko wystąlienia alergii.
W czasie kontaktu dzięckaz psem lub kotem, zwrcrzę
przekazuje mu liczne bakterie i endotoksyny bakterii
gram-ujemnych, dzięki czemu zmięnta się sposób re-
akcji układu odpornościowego wypracowuje on inne
typy odpowiedzintż reakcja uczuleniowa. Ponadto w
odnie sieniu do kotów o dgrywaj ą wspomniane j lż dane
(17) wskazujące, że znaczna ekspozycja na alergeny
kocie wywołuje wysokie miano IgG4 i powoduje osła-
bienie atopii. Ten paradoksalny wpływ zwierząt do-
mowych na astmę i alergtczne uczulenia omawia bar-
dziej szczegółowo Platts-Mills ( 1 6).



Przedstawione w referacie osiągnięcia wzbogacają
naszą wiedzę głównie w zakresie teorii mechanizmów
odporności, co stwarza podstawę praktycznych zastoso-
wań w ochronie zdrowia człowieka t zvvierząt, gdyż jak
to wyraził wielki austriacki uczony Ludwig Boltzmann
,,nie ma nic bardziej prakĘcznego niż dobra teoria".
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