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Unity of antiviral immunity in variety of innate and adaptive reactions; bridge functions of 
cells and cytokines 
 
Abstract: Pathogen recognition and function of innate system, distinct from the adaptive one 
is stressed. The significance of cytokines, especially interferon (IFN) type 1 in the development 
of both innate and adaptive antiviral immunity is reviewed. The role of DC, NK and B1a cells, 
that join the innate and adaptive immunity is presented. Functional diversity of dendritic cells 
into DC 1 and DC2 cells as well as NK into NK1 and NK2 cells is also presented. The most 
importance of the cross-talk between NK and DC in the development and regulation both innate 
and adaptive immunity was stressed. 
 
Wrodzona przeciwwirusowa odporność, rola interferonu typu I 
 

Przebieg wirusowych zakażeń jest odrębny dla każdej jednostki chorobowej i zależny 
od wrażliwości gospodarza, dawki wirusa zakażającego, drogi zakażenia, genetycznych 
uwarunkowań gospodarza, rozwoju reakcji odpornościowych. Jednakże we wszystkich 
zakażeniach wyróżniamy okres latencji poprzedzający wystąpienie objawów chorobowych, fazę 
objawową i rekonwalescencji. Okres bezobjawowy, to wg Webstera i Bartolettiego [24] 
czasnajbardziej dynamicznych interakcji między wirusem i gospodarzem. Następuje wówczas 
aktywacja krytycznych komponent systemu odpornościowego, które decydują o dalszym 
przebiegu choroby. Autorzy analizowali poziom wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), 
wątrobowego enzymu aminotransfereazy alaninowej (ALT), u chorych w fazie latencji, 
objawowym okresie, i w fazie zdrowienia. Stwierdzili indywidualne różnice czasowe pojawiania 
się HBV i ALT. Podczas gdy u niektórych pacjentów maksymalny poziom wirusa występował 
już w 8 tygodniu, a maksymalny poziom wątrobowych enzymów ALT w 11 tygodniu 
po zakażeniu, u innych wirus osiągał maksimum dopiero w 1O, 11 tygodniu, a ALT w 14, 
15 tygodniu. Autorzy śledzili także rozwój elementów wrodzonej (naturalnych killerów, NK) 
i nabytej odporności (swoiste dla HBV limfocytów TCD8 i TCD4). Pierwszy okres 
charakteryzował się wysokim poziomem komórek NK co wskazuje na rozwój nieswoistych 
reakcji. Analiza rozwoju reakcji odpornościowych w tym i innych wirusowych zakażeniach 
wskazuje że okres latencji jest przede wszystkim czasem intensywnego rozwoju 
odpornościowych reakcji wrodzonych... 
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