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Streszczenie: W ostatnich latach wykazano, że dla prawidłowej reaktywności układu odpornościo-
wego niezbędne jest istnienie tzw. „receptora funkcjonalnego” inflamasomu, który składa się z re-
ceptora NLR lub ALR tworzącego tzw. „czujnik” oraz z białka ASC (ang. apoptosis-associated 
speck-like protein containing C-terminal Caspase Recruitment Domain, CARD), będącego tzw. 
„adaptorem” oraz prokaspazy 1. Rolą inflamasomu jest aktywacja kaspazy 1, uaktywnienie proce-
su pyroptozy i wzmaganie reakcji odpornościowych. Jak dotychczas wykazano rolę inflamasomów 
NLRP3, NLRC4 i AIM2 w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych, a także pasożyt-
niczych oraz chorobach różnego tła. Ostatnie dane wskazują także na możliwość istnienia mecha-
nizmów pozwalających na unikanie aktywacji inflamasomów, których wykształcenie zarejestrow-
ano przy wielu patogenach wirusowych i bakteryjnych.

Słowa kluczowe: inflamasom, odporność, pyroptoza

Summary: In recent years it was shown, that for the proper reaction of immune system, the existence 
of „functional receptor” is crucial. This receptor is inflammasome, consisting of NLR or ALR re-
ceptor as “sensor” and ASC protein (apoptosis-associated speck-like protein containing C-terminal 
Caspase Recruitment Domain, CARD) as “adaptor”, as well as procaspase 1. The role of inflam-
masome is activation of kaspase 1, pyroptosis and enhancing the immune system reactions. Until 
today the role of inflammasome NLRP3, NLRC4 and AIM2 in bacterial, viral, fungal and parasitic 
infections, as well as different diseases has been proven. Moreover there are data on existence of 
mechanisms allowing to avoid inflammasome activation, that have been noticed in many viruses 
and bacteria. 
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WSTĘP

W rozpoznawaniu mikroorganizmów przez układ odpornościowy gospodar-
za, biorą udział receptory rozpoznające wzorce PRR (ang. Pathogen Recogni-
tion Receptors), które rozpoznają wzorce molekularne patogenów – PAMP (ang. 
Pathogen-Associated Molecular Patterns) oraz sygnały niebezpieczeństwa – 
DAMP (ang. Danger-Associated Molecular Patterns) [11]. Sprawna reakcja po-
legająca na połączeniu odpowiedniego PRR z PAMP lub DAMP, jest gwarancją 
efektywnego zwalczania infekcji oraz innych niebezpiecznych stanów dla orga-
nizmu. W obrębie receptorów PRR wyróżnia się ich trzy rodzaje, a mianowicie: 
– receptory wydzielane, wśród których znajdują się opsoniny, kolektyny, fikoliny 
i pentraksyny; – receptory endocytarne – inicjujące fagocytozę, takie jak biał-
ka transbłonowe pośredniczące w internalizacji patogenów, receptor mannozowy 
i receptory „zmiatacze” oraz – receptory sygnałowe – transbłonowe, do których 
należą receptory TLR (ang. Toll-Like Receptors) oraz cytozolowe receptory RLR 
(ang. Rig-Like Receptors), NLR (ang. Nod-Like Receptors) i receptory DNA, któ-
re tworzy grupa białek w znacznej mierze niezidentyfikowanych, wśród których 
wymienia się białko DAI (ang. DNA-Dependent Activator of Interferons), STING 
(ang. Stimulator of Interferon Genes) i ATG9a (ang. Autophagy related protein 
9a) – odpowiedzialne m.in. za inicjację produkcji interferonów typu I [11, 23]. 
Wśród receptorów PRR zidentyfikowano także receptory ALR (ang. Aim-2-Li-
ke Receptors), reprezentowane przez białka AIM2 (ang. Absent In Melanoma 2) 
i IFI16 (ang. gamma-Interferon-inducible protein), które aktywowane są przez 
wirusy RNA, choć znaczniki te biorą udział także w infekcjach wywołanych 
przez wirusy o materiale genetycznym DNA [2, 23]. 

Badania ostatnich lat [3, 4, 5, 6] dowiodły, że jednym ze sposobów na skutecz-
niejszą walkę z patogenami jest wiązanie się receptorów NLR i ALR, w kompleks 
zwany inflamasomem (receptor funkcjonalny), co pozwala na efektywne zwalcza-
nie infekcji poprzez wydzielanie prozapalnych interleukin oraz inicjację nietypowej 
śmierci komórki, jaką jest proces pyroptozy. Te wielobiałkowe kompleksy – infla-
masomy, powstają nie tylko w wyniku odpowiedzi na infekcje bakteryjne, wirusowe, 
grzybicze, ale także stres komórkowy i uszkodzenia tkanek [6, 39]. Typowe inflama-
somy są zbudowane głównie z białkowych receptorów rodziny NLR lub ALR (głów-
nie receptora AIM2), które tworzą tzw. „czujnik” oraz z „adaptora” (którego nie każ-
dy inflamasom wymaga) i to jest białko ASC (ang. apoptosis-associated speck-like 
protein containing C- terminal caspase recruitment domain, CARD), które pełni 
rolę mediatora pomiędzy receptorem NLR i (lub) ALR (AIM2), a także prokaspazy 
1 [42] (ryc. 1). Wspominane pierwsze dwie składowe inflamasomów – „czujnik” 
i „adaptor” uczestniczą w aktywacji prokaspazy-1, która w aktywnej formie bierze 
udział w procesie dojrzewania i sekrecji prozapalnej interleukiny (IL) 1β i IL-18 
oraz jest czynnikiem inicjującym śmierć komórki – pyroptozę [6, 12, 16, 39]. 
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RYCINA 1. Schemat budowy inflamasomów NLRP3, NLRC4, AIM2. Pod wpływem aktywacji, 
NLRP3 poprzez oddziaływanie domen PYD-PYD przyłącza adaptor ASC, który za pośrednictwem 
oddziaływania domen CARD-CARD  dołącza  do kompleksu pro-kaspazę 1. Kompleks  inflamaso-
mu  NLRC4 w swojej budowie nie wymaga adaptora ASC, ponieważ  poprzez domenę CARD może 
bezpośrednio oddziaływać z pro-kaspazą1. Pomimo tego faktu oddziaływanie NLRC4 z pro-kaspazą 
1 jest również możliwe z udziałem adaptora ASC.  
LRR, powtórzenia leucynowe; NACHT, domena oligomeryzacyjna; PYD, domena pyrinowa; 
CARD, domena aktywacji i rekrutacji kaspaz, P20, P10, podjednostki budujące pro-kaspazę 1
FIGURE1 Schematic structure of NLRP3, NLRC4 and AIM2 inflammasomes. Upon activation, 
receptor NLRP3 recruits ASC via PYD-PYD domain interaction, which binds to pro-caspase1 via 
CARD-CARD interaction. Adaptor protein ACS is not required in structure of the NLRC4 inflam-
masome, because NLRC4 contains a CARD domain that directly interact with pro-caspase1. Despite 
that fact, interaction NLRC4 and pro-caspase1 is possible in presence of ASC molecule.
LRR, leucine-rich repeat; NACHT, oligomerization domain; PYD, pyrin domain, CARD, caspase 
activating and recruitment domain, P20, P10 subunits of pro-caspase 1
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Pierwszym elementem inflamasomu, jak wcześniej wspomniano, są receptory 
NLR, które charakteryzują się obecnością trzech homologicznych domen: cen-
tralnej domeny, łączącej nukleotydy, zdolnej do oligomeryzacji NACHT/NBD 
(ang. Nucleotide-Binding protein and oligomerization) i pozwalającej na formo-
wanie platformy sygnalizacyjnej [13]; domeny C – terminalnej bogatej w powtó-
rzenia leucynowe LRR (ang. Leucin-Rich Repeats), niezbędnej dla wykrywania 
ligandów oraz efektorowej domeny N – terminalnej determinującej przynależność 
do podrodziny [1, 4, 6, 22]. Znaczniki NLR u ludzi składają się z 23 receptorów, 
zaś u myszy z 34 receptorów [20] i na podstawie N-terminalnego końca sklasyfi-
kowano je w 4 podrodziny, mianowicie NLRA, NLRB, NLRC oraz NLRP [4,10], 
w obrębie którego wyróżnia się dodatkowo podrodzinę NLRP zawierającą do-
menę PYRIN oraz podrodzinę NLRC z domeną CARD (ang. Caspase Activation 
Recruitment Domain – domena aktywacji i rekrutacji kaspaz) [6, 10, 3]. Dodać 
należy, że domeny PYRIN i CARD, biorą udział w tworzeniu kompleksów zaan-
gażowanych w kaskady sygnalizacyjne, prowadzące do stanów zapalnych i śmier-
ci komórki na drodze apoptozy [10]. Odpowiednikiem receptora NLR w inflama-
somie, może być cytoplazmatyczny receptor AIM2, należący do rodziny ALR. 
Ten receptor pod względem biochemicznym należy do białek PYHIN (ang. Pyrin 
and HIN200 domain-containing proteins – białka zawierające domenę pyrynową 
i domenę HIN200), których kluczowym elementem jest C – terminalna domena 
HIN200 (ang. hematopoetic expression, IFN-inducible, nuclear localizaction and 
lenght of 200 amino acid domains) i N – terminalna domena PYRIN [3, 6, 17]. 
U ludzi białka PYHIN są kodowane przez rodzinę czterech genów (IFI16, AIM2, 
MNDA, IFIX) zaś u myszy przez rodzinę trzynastu genów [35].

Drugim elementem inflamasomów jest „adaptor” – reprezentowany przez 
białko adaptorowe ASC, zapewniające połączenie pomiędzy receptorem NLR 
i (lub) AIM2, a nieaktywną formą kaspazy 1 – prokaspazą 1. Składa się on z N 
– terminalnej domeny PYD (ang. PYRIN-PAAD-DAPIN Domain) oraz C – ter-
minalnej domeny CARD, która bezpośrednio oddziałuje z wieloma receptorami 
PRR i jest ważnym mediatorem odpowiedzi zapalnej podczas obrony organizmu 
w czasie infekcji [17, 24]. Dzięki wykryciu przez receptory NLR, jak i AIM2, 
znaczników PAMP lub DAMP, dochodzi do oddziaływania białka receptorowego 
z domeną PYD molekuły ASC, które następnie włącza prokaspazę 1, za pośred-
nictwem elementu CARD, do multiproteinowego inflamasomowego kompleksu, 
który ostatecznie prowadzi do transformacji pro-IL1β oraz pro-IL-18 w formy 
dojrzałe [24, 37], dzięki czemu dochodzi do aktywacji wielu mechanizmów od-
pornościowych, podwyższenia odporności i poprawy zdrowia. 

Trzecim i ostatnim elementem inflamasomu jest prokaspaza 1, czyli nieaktywna 
forma kaspazy 1, która należy do rodziny enzymów biorących udział w sekrecji 
prozapalnej interleukiny 1β i 18 oraz oddziałuje na proces śmierci komórek na dro-
dze pyroptozy [14, 29]. Kaspazy są endoproteazami hydrolizującymi wiązania pep-
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tydowe, których działanie zależy od katalitycznych reszt cysteiny aktywnych części 
kaspazy i są aktywne tylko w obecności reszt kwasu asparaginowego. Aktywacja 
tych enzymów jest ściśle kontrolowana poprzez ich produkcję w postaci nieaktyw-
nych prekursorów obecnych w cytozolu np. komórek fagocytujących [16, 29, 39]. 
Chociaż obróbka kaspazy może spowodować utratę aktywności enzymu, w więk-
szości przypadków uzyskują one aktywność katalityczną [29]. W przypadku ka-
spazy 1, w wyniku stymulacji zewnątrzkomórkowymi patogenami oraz czynnikami 
endogennymi, prokaspaza 1 ulega samoaktywacji poprzez proteolityczny rozpad 
w enzymatycznie aktywny heterodimer zbudowany z dwóch dziesięcio- i dwudzie-
sto- kilodaltonowych podjednostek [16]. Powstawanie dimerów tego enzymu jest 
wspomagane białkowymi adaptorami, które przyłączają się do specyficznych prodo-
men prokaspaz. Różne kaspazy mają odmienne oddziaływania domen białko-białko 
w swoich prodomenach, które pozwalają im na łączenie się z różnymi adaptorami, 
na przykład kaspazy – 1, -2, -4, -5 oraz -9 zawierają domenę CARD, podczas gdy 
kaspaza – 8 i -10 mają domenę DED (ang. Death Effector Domain) [29]. Te aktyw-
ne formy kaspaz uczestniczą w sygnalizacji molekuł, które biorą udział w proce-
sach zapalnych oraz w procesach śmierci komórki, jakimi są pyroptoza i apoptoza 
[13, 29]. Wykazano, że kaspaza-1 aktywowana w wyniku składania inflamasomu, 
inicjuje śmierć komórek – pyroptozę, która cechuje się nagłym formowaniem po-
rów i obrzękiem komórki oraz uwalnianiem zawartości komórki do przestrzeni ze-
wnątrzkomórkowej, co morfologicznie odróżnia ten proces od zaprogramowanej 
śmierci komórki – apoptozy, w której uczestniczy kaspaza -3, -6 oraz 8 [6, 38]. 
Trzeba także dodać, że pyroptoza wykazuje pewne morfologiczne podobieństwo 
do nekrozy, jednak procesy te mają odmienne mechanizmy aktywacji, jako że 
inicjacja pyroptozy jest zależna od działania kaspaz prozapalnych i zjawisko to 
rejestrowano przy udarze mózgu, ataku serca oraz nowotworach [1, 6, 13, 39], 
choć także przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych [1, 6, 13, 16, 42]. Dodać 
należy, że rezultatem działalności kaspazy 1 prowadzącej do powstawania porów 
jest utrata błonowego gradientu jonowego i produkcja zwiększonego ciśnienia 
osmotycznego w wyniku napływu wody, co prowadzi do obrzęku komórki i lizy 
osmotycznej, jak też uwalniania się czynników pozapalnych, czego efektem jest 
śmierć komórek na drodze pyroptozy [1]. W czasie procesu pyroptozy następuje 
rozszczepienie DNA wynikające z działalności niezidentyfikowanej nukleazy ak-
tywowanej kaspazą 1, choć nie rejestruje się oligonukleosomalnej fragmentacji 
DNA, zachodzącej w apoptozie, który to proces inicjowany jest kaspazami CAD 
aktywowanymi przez DNAzę. W trakcie pyroptozy dochodzi dodatkowo także do 
kondensacji jądra, czego nie obserwuje się w apoptozie, jako że w trakcie tego 
ostatniego procesu, integralność jądrowa jest utrzymywana [1]. W trakcie pyrop-
tozy w komórkach zaobserwowano również destrukcję cytoszkieletu aktynowego 
oraz degradację komórkowego inhibitora białka apoptozy (ang. Cellular Inhibi-
tor of Apoptosis, CIAP), jednak mechanizmy oraz znaczenie obu wspomnianych 



242 P. NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ I WSP.

procesów – pyroptozy i apoptozy, nie zostały jeszcze w pełni poznane [1]. Zare-
jestrowano, że podczas pyroptozy kaspaza 1 rozszczepia i dezaktywuje enzymy 
metaboliczne, zaś w wyniku aktywacji inflamasomów kaspaza 1 przyczynia się 
do wydzielania cytokin zapalnych takich jak IL-1β i IL-18.

BUDOWA I ROLA INFLAMASOMÓW

W zależności od tego, jaki receptor PRR tworzy trzon inflamasomu, wyróż-
nia się inflamasomy: NLRP3, NLRC4 i AIM2, choć w piśmiennictwie wspomi-
na się także o szeregu bliżej nieokreślonych inflamasomów, których rola nie jest 
do końca opisana i poznana. 

INFLAMASOM NLRP3

W skład tego inflamasomu, oprócz głównego komponentu jakim jest receptor 
NLRP3, wchodzi także molekuła adaptorowa ASC oraz prokaspaza 1 [20, 21]. 
Początkowo uważano, że formowanie inflamasomu może zachodzić w sposób 
spontaniczny w wyniku oddziaływania monocytów [16], jednakże późniejsze 
badania wykazały, że jego aktywacja zachodzi pod wpływem stymulacji bakte-
ryjnym LPSem, bakteryjnym RNA, jak też pochodnymi imidazolowymi związ-
ków przeciwwirusowych R837 i R848, choć w przypadku tych ostatnich, jest nie-
zależna od receptorów TLR i RIG (ang. Retinoic acid-Inducible Gene) [4, 16]. 
Wykazano, że aktywacja inflamasomu NLRP3 zachodzi w wyniku działania Li-
steria monocytogenes, Staphylococus aureus, Salmonella flexneri, Streptomyces 
hygroscopicus, Aeromonas hydrophila oraz Streptococcus sp. [4, 16, 42], a także 
w wyniku oddziaływania wirusa Sendai, grypy i adenowirusów. Inflamasom ten 
aktywuje także patogeny Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Malassezia oraz 
Paracoccidioides, a nawet pierwotniaki – Gambierdiccus toxicus [9,36,42]. Wy-
kazano także, że keratynocyty skórne pośredniczą w aktywacji NLRP3 wobec 
egzogennych źródeł podrażnień skórnych, takich jak wywołujące nadwrażliwość 
promieniowanie UVB oraz środki chemiczne [4]. Aktywatorami NLRP3 są rów-
nież substancje krystaliczne pochodzenia egzogennego takie jak: azbest, krze-
mionka lub ałuny oraz endogenne kryształy kwasu moczowego (ang. Uric Acid, 
UA), fosforan wapnia (ang. Calcium Pyrophospate Dihydrate, CPPD), a także 
cholesterol, zaś UA i CPPD są odpowiedzialne za aktywację inflamasomu NLRP3 
w artretyzmie [9,16] i w indukowanych bleomycyną urazach i zwłóknieniach 
płuc [9,16]. Wykazano także, że kryształki cholesterolu i utleniony LDL, mogą 
aktywować inflamasom NLRP3 w miażdżycy [1, 16]. Natomiast hydroksyapatyt 
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– substancja krystaliczna będąca składnikiem kości, często znajdowana w pły-
nie stawowym w chorobie zwyrodnieniowej stawów, aktywuje ten inflamasom 
do produkcji IL-1β oraz pośredniczy w utrzymywaniu stanu zapalnego [39]. Ba-
dania dowiodły, że absorpcja tego związku prowadzi do uszkodzenia lizosomów 
wyzwalających pobudzenie inflamasomu NLRP3 [9, 16]. Wykazano także, że po-
chłanianie zarówno β-amyloidu, jak i polipeptydu amyloidowego (IAPP) – ele-
mentów związanych odpowiednio z chorobą Alzheimera i cukrzycą typu 2, indu-
kuje uszkodzenia lizosomów oraz sekrecję IL-1β zależną od NLRP3 [9, 16, 39]. 
Innym przykładem egzogennego czynnika krystalicznego aktywującego ten infla-
masom są sole glinu – ałuny, powszechnie używane adiuwanty w szczepionkach 
[16, 43]. Ałuny pobudzają kaspazę 1 do indukcji IL-1β i IL-18, czego warunkiem 
jest udział inflamasomu NLRP3 [7,16]. Ałun i (lub) inne adjuwanty, ze wzglę-
du na swój charakter mogą, poprzez inflamasom NLRP3, zwiększać aktywację 
komórek dendrytycznych (DC) oraz swoistą odpowiedź immunologiczną i w ten 
sposób wzmagają stan zapalny. Aktywacja inflamasomu NLRP3 pobudza wydzie-
lanie IL-18 i podwyższa syntezę przeciwciał IgE [7]. Kolejną drogą aktywacji 
inflamasomu NLRP3 są powstające w warunkach stresu komórkowego spowo-
dowanego hipoksją lub niszczeniem błony komórkowej reaktywne formy tlenu 
(ROS), wytwarzane i uwalniane m.in. ze zniszczonych mitochondriów [9, 15, 16, 
19, 20, 42, 44]. Innym czynnikiem prowadzącym do uwalniania ROS z mitochon-
driów jest hiperglikemia, gdzie reaktywne formy tlenu mogą być produkowane 
w komórkach β trzustki [39]. 

Aktywacja inflamasomu NLRP3, odbywa się poprzez domeny efektorowe re-
ceptora NLRP3, co prowadzi do połączenia domeny PYD tego receptora z analo-
giczną domeną białka adaptorowego ASC, czego efektem jest złączenie domeny 
CARD molekuły ASC i domeny CARD prokaspazy 1. Rezultatem złączeń tych 
elementów inflamasomu jest przejście prokaspazy 1 w formę enzymatyczną, zdol-
ną do uwalniania IL-1β, IL-18 [1, 4, 8] i aktywacji pyroptozy [4,12]. Wykazano, 
że aby mogło dojść do powstania aktywnego inflamasomu NLRP3, w pierwszej 
kolejności ekspresji musi ulec receptor NLRP3 [26, 31]. Dzieje się to poprzez roz-
poznawanie poszczególnych wzorców molekularnych np. ligandów bakteryjnych 
przez receptory TLR, które poprzez białko MyD88, kaspazę 8, czynnik FADD 
(ang. Fas-Associated Death Domain) oraz czynnik NF-κB, indukuje powstawanie 
znacznika NLRP3 w jadrze komórkowym [8, 26, 31]. Ważnym faktem jest i to, 
że kaspaza 8, jak dotąd wiązana z apoptozą oraz nekroptozą, również może od-
grywać ważną rolę w aktywacji inflamasomu, zarówno na drodze klasycznej, jak 
i alternatywnej [31]. Dowiedziono [26], że alternatywna droga aktywacji inflama-
somu NLRP3 jest zależna od kaspazy 11 i jest indukowana takimi bakteriami jak: 
Escherichia coli, Vibrio cholerae oraz Citrobacter rodentium. Dodatkowo, w me-
chanizmie tym uczestniczy także znacznik TLR4-TRIF, pośredniczący w rozpo-
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znawaniu zewnątrzkomórkowego LPS, który poprzez indukcję INF-I wpływa na 
ekspresję kaspazy 11 [26,21]. Okazuje się, że ze względu na wykrywanie bakte-
ryjnego LPS, kaspaza 11 jest kluczowa dla alternatywnej drogi aktywacji inflama-
somu NLRP3 [21]. Dodać należy, że kaspaza 11, podobnie jak kaspaza 1, uczestniczy 
w aktywacji pyroptozy niezależnie od inflamasomu NLRP3, a nadto bierze udział 
w syntezie IL-1α oraz HMGB1 (ang. High-Mobility Group Protein 1) [26]. Jednak 
w przeciwieństwie do kaspazy 1, kaspaza 11 nie uczestniczy bezpośrednio w uwal-
nianiu prozapalnych cytokin takich jak: IL-1β oraz IL-18 [26, 38] (ryc. 2).

Istotny wpływ na aktywację inflamasomu NLRP3, tak na drodze klasycznej, 
jak i alternatywnej, ma oddziaływanie bakteryjnego LPS, które zachodzi w wy-
niku pobudzenia kaspazy 1 oraz wydzielania IL-1β w obecności wysokich stężeń 
ATP pochodzenia bakteryjnego i uruchamia receptor ATP (P2X7R), pełniący rolę 
kanału jonowego powodującego szybkie i całkowite załamanie prawidłowych 
gradientów jonowych w wyniku przenikania wewnątrzkomórkowych jonów po-
tasu (K+) i sodu (Na+) na zewnątrz [6, 9, 15, 16, 19, 42, 43]. Rolę tego receptora 
(P2X7R) potwierdzono także w powstawaniu inflamasomów NLRP3 w pylicy 
krzemowej [25]. Wykazano również, że zewnątrzkomórkowe ATP prowadzi do 
otwierania porów komórkowych z udziałem paneksyny 1, indukującej przemiesz-
czanie się bakteryjnego muropeptydu (MDP) z wewnątrzkomórkowych pęche-
rzykowych cytozolu, gdzie z udziałem NLRP3 dochodzi do aktywacji kaspazy 1 
[15, 16, 43]. Ostatnio wskazano także, że na powstawanie inflamasomu NLRP3 
ma wpływ dimetylosulfotlenek (DMSO), który także jest zdolny aktywować IL-
-1β [27]. Zarejestrowano także, że pewne substancje mogą mieć hamujący wpływ 
na aktywację inflamasomu NLRP3 i jedną z nich jest resweratrol – polifenol za-
warty m.in. w winogronach bardzo skuteczny przeciwutleniacz i fungicyd [30].

Innymi integralnymi czynnikami kontrolującymi aktywację inflamasomu 
NLRP3 są białka GBP (ang. Guanylate-Binding Protein) i GBP5 (ang. Guanyla-
te-Binding Protein 5) należące do rodziny enzymów hydrolizujących [42, 26, 38], 
a także kinaza PKR (ang. double-stranded RNA-dependent Protein Kinase, biał-
kowa kinaza RNA-zależna). Udowodniono, że GBP5 oddziałuje z domeną PYR 
receptora NLRP3 i wspomaga oligomeryzację kompleksu inflamasomowego [42]. 
Także kinaza PKR uznana została za czynnik autofosforylujący, do którego zadań 
należy stymulacja makrofagów ligandami NLRP3 [42]. Nadto PKR łącząc się 
z NLRP3, prowadzi do aktywacji inflamasomu i uwalniania cytokiny prozapalnej 
HMGB1 (ang. High-Mobility Group Protein B), choć mechanizm prowadzący do 
mobilizacji inflamasomu, nie został jeszcze do końca poznany [42]. Zakłada się, 
że wśród czynników aktywujących inflamasom NLRP3 jest wiele innych czynni-
ków molekularnych, choć mało prawdopodobnym jest, by NLRP3 rozpoznawał je 
bezpośrednio. Przypuszcza się, że działanie różnych agonistów przyczynia się do 
generowania, modyfikowania lub eksponowania wspólnego cytozolowego pro-
duktu, który pełni rolę liganda aktywującego NLRP3 [42, 9].



CHARAKTERYSTYKA I ROLA INFLAMASOMÓW 245



246 P. NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ I WSP.

INFLAMASOM NLRC4

Podstawowym receptorem budującym ten inflamasom jest receptor NLRC4 
(znany również jako IPAF – Ice Protease Activating Factor), a który jest zbudowa-
ny z domeny N-terminalnej aktywującej kaspazę oraz centralnej domeny NACHT 
i C-terminalnej domeny CARD (przez co obecność białka adaptorowego ASC nie 
jest konieczna), które pozwalają na bezpośrednią interakcję z pro-kaspazą-1, po-
średniczącą w odpowiedzi na rozmaite patogeny bakteryjne [1, 19]. Inflamasom 
NLRC4 może być aktywowany poprzez takie bakterie jak Salmonella (S.) typhi-
murium, Legionella (L.) pneumophila, Pseudomonas (P.) aeruginosa, Shigella (S.) 
flexneri, Mycobacterium (M.) tuberculosis, które indukując aktywację kaspazy 1, 
prowadzą do uwolnienia IL-1β, IL-18 [1,4,33] oraz śmierci komórki – pyroptozy [4, 
16, 19, 42, 43] (ryc. 3). Inflamasom ten jest bardzo często pobudzany przez flagelinę 
lub proteiny będące homologami flageliny – PrgJ [19,1], które są dostarczane do 
komórek makroorganizmu wraz z liposomami lub za pośrednictwem systemu wy-
dzielniczego [24,43]. Istnieją również dowody, że w przypadku bakterii nie zawie-
rających flageliny, możliwe jest indukowanie aktywności kaspazy 1 oraz sekrecji 
IL-1β drogą zależną od NLRC4 i ASC [16]. Chociaż NLRC4 i ASC dla procesów 
aktywacji kaspazy 1 działają w sposób integralny, ich rola jest różna w odniesieniu 
do pyroptozy. Dowiedziono, że NLRC4 może także dodatkowo hamować zjawisko 
autofagii niezależnie od białka ASC, które pośredniczy w aktywacji NF-κB [16]. 

RYCINA 2. Mechanizmy aktywacji inflamasomu NLRP3 w zależności od czynników egzo- 
i endogennych. Receptor NLRP3 rozpoznaje wzorce molekularne zarówno PAMP (patogeny bak-
teryjne wirusowe i grzybicze), jak i DAMP (kryształy moczanu, ROS), co przyczynia się do oligo-
meryzacji białka NLRP3. Następnie poprzez oddziaływanie PYD-PYD, do białkowego oligomeru 
zostaje przyłączony adaptor ASC. Kolejnym krokiem w mechanizmie aktywacji inflamasomu jest 
przyłączenie pro-kaspazy1, poprzez oddziaływanie domen CARD-CARD kaspazy i adaptora ASC. 
Powstający inflamasom NLRP3 uwalnia aktywny enzym – kaspazę1, która uczestniczy w zależnej 
od kaspazy1 śmierci komórki – pyroptozie lub bierze udział w przekształcaniu nieaktywnych cyto-
kin zapalnych w ich aktywne formy: IL-18 oraz IL-1β.Alternatywna droga aktywacji inflamasomu 
NLRP3, z udziałem ksapazy 11 jest indukowana w odpowiedzi na LPS bakterii gram negatywnych. 
Ponadto kaspaza 11 może bezpośrednio uczestniczyć w aktywacji pyroptozy
FIGURE 2. Mechanizm of activation NLRP3 inflammasome in response to egzo- and endoge-
nous factors. NLRP3 recceptor recognizes molecular patterns: PAMPs (bacterial, viral and fungal 
pathogens) as well as DAMPs (urate crystals, ROS), which mediates oligomerization of NLRP3 
protein. Then, adaptor ASC binds to oligomer structure via PYD-PYD interaction. In the next step of 
inflammasome activation ASC recruits pro-caspase1 via CARD-CARD interaction, inflammasome 
assemble drives to cleavage active enzyme – caspase1 involved in processing IL-18 and IL-1β and 
indicates pyroptosis. Non-canonical NLRP3 inflammasome activation is indicated in presence of 
Gram-negative bacterial LPS. Moreover, caspase 11 can directly indicate pyroptosis
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RYCINA 3. Aktywacja inflamasomu NLRC4 w odpowiedzi na patogenny bakteryjne. Inflama-
som NLRC4 w odpowiedzi na patogeny bakteryjne indukuje pyroptozę zależną od kaspazy1 w me-
chanizmie aktywacji inflamasomu z udziałem adaptora ASC. Jednak ze względu na obecność dome-
ny CARD receptora NLRC4, możliwe jest bezpośrednie oddziaływanie NLRC4 z domeną CARD 
pro-kaspazy1. Ponadto, w mechanizmie bez udziału ASC uczestniczy białko NAIP, które tworzy 
kompleks z receptorem NLRC4 (kompleks NAIP-NLRC4). Oddziaływanie NAIP i NLRC4 odbywa 
się za pośrednictwem centralnej domeny NACHT, a powstający kompleks rozpoznaje białka bakte-
ryjne. Dodatkowo opisano istnienie mechanizmu powstawania kompleksu inflamasomu z udziałem 
zarówno białka NAIP, jak i adaptora ASC przyłączającego pro-kaspazę1, co skutkuje powstawa-
niem działającego inflamasomu NLRC4 i uwolnieniem aktywnej formy kaspazy1 odpowiedzialnej 
przekształcanie cytokin: pro-IL-18 oraz pro-IL1β w ich dojrzałe formy
FIGURE 3. Activation of the NLRC4 Inflammasome in response to bacterial pathogen. NLRC4 
inflammasome in response to bacterial pathogen indicates caspase 1 dependent pyroptosis during 
the mechanism of inflammasome activation with contribution to ASC molecule. NLRC4 receptor 
contains a CARD domain that can directly interact with the CARD of pro-caspase1. Moreover, in 
the ASC – independent mechanism of activation NLRC4 inflammasome, may be involved a NAIP 
protein associate with NLRC4 receptor. NLRC4 interact with NAIP via central NACHT domain 
and NAIP - NLRC4 complex can detect pathogen proteins. Furthermore, mechanism of activation 
inflammasome can be induce in the presence of NAIP protein as well as ASC adaptor which binds 
pro-caspase1. Formation of inflammasome complex results in releasing active form of caspase1 
required to transform pro-IL-18 and pro-IL1β to their mature form
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Wykazano nadto, że istnieje możliwość oddziaływania NLRC4 z innymi recep-
torami z rodziny NLR – NAIP (ang. Neuronal Apoptosis Inhibitor Protein – biał-
ko hamujące apoptozę neuronów)  [4, 19, 35]. Badania prowadzone na myszach 
wykazały istnienie siedmiu różnych NAIP, jednakże tylko dwa z nich uczestniczą 
w aktywacji inflamasomu NLRC4 [35, 43]. Białko NAIP, podobnie jak NLRC4, 
posiada C-końcową domenę LRR, centralną domenę NACHT oraz N-końcowe 
powtórzenia bakulowirusowe IAP (BIR) w zamian za domenę CARD [19, 35, 
39, 43] (ryc. 3). Przykładowo NAIP2 tworzy z NLRC4 kompleks rozpoznający 
białka PrgJ u Salmonella sp. oraz BsaK u Burkholderia sp. [42], natomiast kom-
pleks NAIP5-NLRC4 rozpoznaje i wiąże tylko flagelinę m.in. L.pneumophila. 
U ludzi opisano tylko jeden NAIP, którego rola nie została całkowicie poznana 
[35]. Wiadomo jednak, że ludzki NAIP nie odpowiada na stymulację flageliną 
lub PrgJ, ale wykazano jego interakcję z CprI – białkiem budującym „igiełkę”, 
stanowiącą zewnątrzkomórkowy element systemu sekrecyjnego T3SS Chromo-
bacterium violacceum, która umożliwia wykrywanie flageliny przez NLRC4 [35, 
42, 43]. Wykazano także udział inflamasomu NLRC4 w ograniczaniu rozmnaża-
nia wewnątrzkomórkowego patogenu L.pneumophila, a wiadomo, że kluczowym 
faktem dla patogenezy tej choroby jest rozmnażanie bakterii wewnątrz makro-
fagów makroorganizmu, które wymaga tworzenia wakuoli uniemożliwiających 
fuzję fagosomu z lizosomami. Wzbudzanie odpowiedzi tego inflamasomu, której 
wynikiem jest aktywacja kaspazy 1, odbywa się poprzez system sekrecyjny T4SS 
oraz flagelinę. Stwierdzono, że aktywacja inflamasomu NLRC4 w infekcjach L. 
pneumophila zależy również od wytworzenia kompleksu NAIP5-NLRC4 [16,39] 
i jest niezbędna dla dojrzewania fagosomu oraz ograniczenia rozmnażania tych 
bakterii wewnątrz makrofagów [12]. Zatem aktywacja kaspazy 1 zależna od 
NLRC4, sprzyja połączeniu fagosomu zawierającego ten patogen z lizosomem, 
w celu unieczynnienia tego zarazka [16].

INFLAMASOM AIM2
 

Stwierdzono, że wzakażeniach bakteryjnych oraz wirusowych, gdzie obecne jest 
dwuniciowe DNA (dsDNA), aktywacja kaspazy 1 zachodzi z udziałem inflamasomu 
AIM2, który składa się z cytozolowego receptora AIM2 (ang. Absent In Melanoma 2), 
rozpoznającego materiał genetyczny tych zarazków [29,40,42]. Cechą wyróżniającą 
białko AIM2, zarówno ludzkie jak i mysie, jest ich występowanie w cytoplazmie ko-
mórki, w przeciwieństwie do innych białek znajdujących się w jądrze komórkowym 
[17]. AIM2 wykrywa i wiąże cytozolowe dsDNA przez domeny HIN200, co powo-
duje oligomeryzację receptora i dołączanie do niego adaptorowego białka ASC przez 
oddziaływanie domen pirynowych PYD obydwu elementów, to jest AIM2 i ASC [3, 
18, 29, 37]. Kolejnym etapem mobilizacji inflamasomu jest łączenie powstałego biał-
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kowego kompleksu z prokaspazą 1 z udziałem domenCARD, molekuły adaptorowej 
ASC oraz nieaktywnej formy kaspazy 1 [3, 18, 29, 37, 40] (ryc. 4). Odpowiedź in-
flamasomu AIM2 na dsDNA zależy raczej od wielkości materiału genetycznego niż 
od jego sekwencji [35]. Dwuniciowe DNA mające poniżej 80 par zasad w swojej 
długości jest słabym aktywatorem inflamasomu AIM2 [35, 37], chociaż AIM2 może 
odpowiadać na DNA gospodarza i aktywować tym samym kompleksy inflamaso-

RYCINA 4. Aktywacja inflamasomu AIM2 w odpowiedzi na dwuniciowe bakteryjne oraz wi-
rusowe DNA. Receptor AIM2 jest aktywowany dwuniciowym DNA, zarówno bakteryjnym  (Fran-
cisella tularensis, Listeria monocytogenes) jak i wirusowym (wirus cytomegalii). Domena HIN biał-
ka AIM2 rozpoznaje materiał DNA patogena, co skutkuje oligomeryzacją receptora. Następnie do 
oligomeru zostaje przyłączone białko adaptorowe ASC, co jest związane z oddziaływaniem domen 
PYD receptora i adaptora. Przyłączenie pro-kaspazy1 poprzez oddziaływanie CARD-CARD wiąże 
się z powstaniem kompleksu inflamasomu AIM2, który uwalnia aktywną formę kaspazy 1. Następnie 
z udziałem aktywnej formy kaspazy możliwa jest indukcja pyroptozy lub dojrzewanie cytokin IL-18 
oraz IL-1β.
FIGURE 4. Activation of the AIM2 inflammasome in response to bacterial and viral dou-
ble-stranded DNA (dsDNA). AIM2 receptor is activated by both bacterial (Francisella tularensis, 
Listeria monocytogenes) and viral (cytomegalovirus) dsDNA. The HIN domain of AIM2 protein rec-
ognizes pathogen DNA which mediates AIM2 oligomerization. Then recruits adaptor protein ASC via 
interaction between PYD-PYD domain  both receptor AIM2 and ASC molecule. Pro-caspase1 recruit-
ment via CARD-CARD interaction lead to assemble AIM2 inflammasome complex, which activates 
caspase1. Caspase1 induces pyroptosis and mediates pro-IL-18 and pro-IL1β maturation
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mowe, jednakże wydaje się, że lokalizacja AIM2 w cytozolu hamuje identyfikację 
własnego DNA [35]. W przypadku gdy DNA makroorganizmu jest nieefektywnie 
usuwane z przestrzeni zewnątrzkomórkowej lub dochodzi do jego nieprawidłowej 
degradacji w fagolizosomie, własne DNA „atakuje” przedziały cytozolowe, gdzie 
włącza transkrypcję genów kodujących interferon typu I i powiązane z nimi geny 
[35], co prawdopodobnie powoduje, że autologiczne DNA jest czynnikiem aktywu-
jącym AIM2, w konsekwencji prowadząc do stanu zapalnego [36]. Z tego względu 
inflamasom ten uznaje się za jeden z czynników warunkujący autoimmunologiczną 
odpowiedź charakterystyczną dla układowego tocznia rumieniowatego [29]. Ponad-
to podczas zakażenia mysim wirusem cytomegalii oraz ospy, AIM2 wykrywa ich 
DNA, jak również DNA wewnątrzkomórkowych bakteryjnych patogenów, takich 
jak Francisiella tularensis i Listeria monocytogenes [3, 16, 34, 35, 40]. Badania 
prowadzone na myszach wykazały, że wirus mCMV pełni rolę krytycznego czyn-
nika aktywującego AIM2, w regulowaniu produkcji IL-18 oraz wytwarzaniu IFN-γ 
zależnego od komórek NK [34].

MECHANIZMY UNIKANIA AKTYWACJI INFLAMASOMÓW

Mówiąc o roli inflamasomów, należy przybliżyć także mechanizmy, jakie wy-
kształciły patogeny w celu hamowania czynników obronnych organizmu [5,35]. 
Udowodniono, że wirusy wykształciły szczególną zdolność unikania aktywacji infla-
masomu poprzez zestaw białek podobnych do białek gospodarza pełniących funkcję 
inhibitorów inflamasomów, a są nimi białko cPOP (ang. cellular PYD Only Protein) 
oraz serpiny [32,35]. Innym przykładem wirusowej obrony przed odpowiedzią infla-
masomu są białka poxwirusów – M013, izolowane także z wirusa myksomatozy oraz 
białko gp013L – izolowane z wirusa włókniaka Shopa (SFV), które łączą się z ASC, 
poprzez oddziaływanie PYD-PYD, blokując tym samym aktywacje inflamasomu 
NLRP3 i produkcję IL-1β [5, 28, 32, 35]. Białka te również uczestniczą w hamowa-
niu transkrypcji genów kodujących IL-1β oraz biorą udział w ich degradacji. Ponadto 
poxwirusy produkują homologi serpiny, które są inhibitorami proteaz serpinowych, 
blokujących katalityczną aktywność proteaz. Pomimo, że ich głównymi celami mo-
lekularnymi są proteazy serynowe, mogą również uczestniczyć w inhibicji proteaz 
cysteinowych takich jak kaspaza-1, mająca znaczący udział w przebiegu pyroptozy 
[32, 35, 39]. Białka wirusa ospy bydła – CrmA (ang. Cytokine response modifier A – 
modyfikator A odpowiedzi cytokinowej) [32, 35, 39] oraz homologi wirusa z rodzaju 
Orthopoxovirus, takie jak B13R wirusa krowianki, Serp2 wirusa myksomatozy oraz 
SPI-2 wirusa ospy myszy, tłumią proteolityczną aktywność kaspazy-1 [35]. Także 
wirusy grypy z rodziny Orthomyxoviridae oraz wirusy z rodziny Baculoviridae [61] 
poprzez białka, odpowiednio NS1 i p35, hamują odpowiedź inflamasomu NLRP3 
[5, 35, 39]. Natomiast wirusy z rodziny Herpesviridae, np. HHV8, mający związek 
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z powstawaniem nowotworu Kapoisiego, przy nabytym zespole obniżonej odporno-
ści AIDS, posiadają homolog NLRP1 – białko Orf63, które reaguje z inflamasomem 
NLRP1 oraz NLRP3 [5, 32, 35, 39], co skutkuje represją ich aktywacji umożliwia-
jąc tym samym wirusom unikanie kontroli ze strony układu odpornościowego oraz 
stanowi czynnik ich latencji [35]. Stwierdzono, że patogeny bakteryjne wykształciły 
takie strategie modulujące aktywność inflamasomu, które w większości przypadków 
są powiązane z produkcją lub rozpoznawaniem ligandów bakteryjnych włączających 
inflamasomy. Przykładem może być białko YopK – Yersinia pseudotuberculosis, od-
działujące z białkowymi transporterami systemu sekrecyjnego T3SS, w wyniku cze-
go dochodzi do blokowania funkcji inflamasomu NLRP3 [32, 45]. Podobny mecha-
nizm wykształciły również bakterie z rodzaju Salmonella, które obniżają ekspresję 
flageliny oraz białka SPI-1 systemu wydzielania T3SS, podczas gdy ekspresja białka 
SPI-2 – T3SS, zostaje zwiększona, co nie jest wykrywane przez inflamasom NLRC4 
[35]. Dodatkowo, na modulację aktywności inflamasomów wpływają białka bakte-
ryjne o aktywności enzymatycznej, czego przykładem jest proteina ExoU – Pseudo-
monas aeruginosa, będąca fosfolipazą oddziałującą supresyjnie na kaspazę-1. Innym 
białkiem jest ExoS o aktywności GAP (ang. GTPase Activating Protein, białko ak-
tywujące GTPazę), które indukuje aktywność białka Rho, negatywnie regulującego 
dojrzewanie IL-1β [32, 35]. Podobnie, Yersinia enterolitica wydziela białko YopE, 
również mające aktywność GAP oraz białko YopT – proteazę cysteinową, która re-
guluje oligomeryzację kaspazy-1 i blokuje aktywację inflamasomu NLRP3. W przy-
padku Mycobacterium tuberculosis ekspresji podlega metaloproteaza cynku – Zmp1, 
która hamuje aktywację kaspazy-1 przez induktory inflamasomu NLRP3. Podobnie 
u Francisiella tularensis ekspresji ulegają: translokaza fosfolipidów – mviN i cytozo-
lowe białko błonowe – ripA, które biorą udział w hamowaniu aktywacji inflamasomu 
NLRP3, zapobiegając tym samym produkcji prozapalnych interleukin [32, 35]. Le-
gionella pneumophila także zakłóca transkrypcję genu kodującego ASC i zapobiega 
jego ekspresji blokując tworzenie  kompleksów inflamasomowych [32]. Dowiedzio-
no również udziału pneumolizyny – cytotoksyny tworzącej pory, wydzielanej przez 
Streptococcus pneumoniae, która może mieć działanie zarówno aktywujące, jak i ha-
mujące wobec aktywacji inflamasomu NLRP3, bo hamuje aktywację tego kompleksu 
w ludzkich komórkach DC [35].

PODSUMOWANIE

Opisany kolejny ważny element układu odpornościowego, bez którego nie 
byłaby możliwa efektywna odpowiedź immunologiczna to inflamasom, czyli wie-
loczynnikowy kompleks, zbudowany z receptora – „czujnika”, białka adaptorowe-
go – „adaptora” oraz nieaktywnej formy kaspazy1. Wykazano, że aktywacja infla-
masomu to podstawa stymulacji i dojrzewania cytokin, które warunkują sprawną 
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odpowiedź immunologiczną, co prowadzi do eliminacji zarazków, w tym bakterii, 
wirusów i grzybów. Ponadto warto zauważyć, że tworzenie się inflamasomu warun-
kuje aktywację śmierci komórki – pyroptozy. Warto dodać, że istnieją mechanizmy 
unikania aktywacji inflamasomów, co wskazuje na istnienie dróg utrudniających 
działanie układu odpornościowego, a co jest wpisane w odwieczną walkę między 
makro a mikroorganizmem. Wydaje się, że przybliżenie mechanizmów działania in-
flamasomów w odpowiedzi immunologicznej, jest ważne ze względu na możliwość 
poznania nowych dróg ich modulacji i wiąże się to m.in. z aktywacją układu od-
pornościowego w wielu chorobach, w tym infekcyjnych i autoimmunologicznych. 
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