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1. Wprowadzenie

Do wa¿niejszych osi¹gniêæ biologii w ostatnich la-
tach nale¿y zaliczyæ opis nowych elementów i mecha-
nizmów wp³ywaj¹cych na efektywno�æ uk³adu odpor-
no�ciowego (UO). Zwrócono szczególn¹ uwagê na
receptory rozpoznaj¹ce patogeny � PRR (pathogen re-
cognition receptors), dla których ligandami s¹ struktu-
ry egzogenne pochodz¹ce z zarazków oraz endogenne
pochodz¹ce od gospodarza, a które okre�lane s¹ jako
wzorce molekularne patogenów � PAMP (pathogen
associated molecular patterns) [73, 80, 96]. Przyk³a-
dem egzogennych PAMP jest lipopolisacharyd (LPS),
peptydoglikan (PGN), glikoproteiny (GP) czy kwasy
uronowe bakterii, a tak¿e bia³ka szoku termicznego
� HSP (heat shock protein) tych¿e zarazków oraz or-
ganizmów eukariotycznych, natomiast endogennymi
PAMP, s¹ miêdzy innymi produkty rozpadu martwych
komórek, czy kompleks chromatyna � IgG [15, 49, 73,
92]. Do �najm³odszych� znaczników tworz¹cych PRR
u ssaków i ptaków, zarejestrowanych po raz pierwszy
w latach 1989�91 roku, nale¿¹ znaczniki TLR (Toll-
like receptors � TLR), które po po³¹czeniu siê z ró-
¿nymi ligandami (Tab. I), wp³ywaj¹ na odporno�æ
wrodzon¹ (naturaln¹) oraz nabyt¹, w wyniku indukcji
wielu cytokin prozapalnych np. interleukina 1, 6, 8,
12, (IL-1, 6, 8, 12), czynnik martwicy nowotworów
(TNF-" � tumor necrosis factor "), zwiêkszanie eks-
presji cz¹stek zgodno�ci tkankowej (MHC) oraz cz¹-
stek kostymuluj¹cych np. B7.1 i B7.2 [10�12, 15,

38, 47, 49, 58, 66]. Trzeba jednak dodaæ, ¿e droga do
aktywacji tych substancji i cz¹steczek jest odmienna
ale i swoista � w zale¿no�ci od rodzaju PAMP, choæ
mo¿na przyj¹æ, ¿e ka¿dorazowo w³¹czone s¹ w t¹
drogê bia³ka adaptorowe, w tym MyD88 (myeloid
differentiation 88), TRIF/TICAM (TRIF-TIR domain
contanting adaptor-inducing IFN$) i MAL/TIRAP
(Mal-MyD88 adaptor like) [73]. Nadto receptory TLR
w tym funkcjonuj¹ce w postaci heterodimerów np.:
TLR2/TLR6, wchodz¹ w reakcje z ró¿nymi bia³kami
w komórkach makroorganizmu i w ten sposób �two-
rz¹� dodatkowo impulsy, które bardzo intensywnie
przestrajaj¹ reakcje odporno�ciowe makroorganizmu,
zmieniaj¹c je lub nawet eliminuj¹c [10,66,73]. Przyj-
muje siê obecnie, ¿e receptory TLR steruj¹ na tyle
reakcjami immunologicznymi, ¿e poprzez to stwarzaj¹
najbardziej optymalne warunki prowadz¹ce do znisz-
czenia drobnoustrojów.

Trzeba wyja�niæ, ¿e samo s³owo Toll pochodzi od
nazwy bia³ka, które zosta³o stwierdzone u muszki
owocowej, charakteryzuj¹cej siê dziwacznym � niesa-
mowitym wygl¹dem [69]. Obecnie odnosi siê ono do
receptorów b³onowych, które odpowiedzialne s¹ za or-
ganizacjê horyzontaln¹ larw muszki owocowej oraz
odporno�æ przeciw grzybicz¹ i odporno�æ przeciw
bakteriom Gram-dodatnim u tych owadów [30, 44, 66,
92]. Receptory te wystêpuj¹ u nich na powierzchni
cia³ek t³uszczowych (odpowiednik w¹troby ssaków)
i s¹ aktywowane przez cytokinopodobne bia³ka znaj-
duj¹ce siê w ich hemolimfie [30, 44, 66, 92].
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