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Streszczenie: Rozpoznanie pałeczek Helicobacter pylori (H. pylori) w przewodzie pokarmowym 
zachodzi poprzez złożony system receptorowy naturalnego układu odporności (ang. pattern recog-
nition receptors, PRRs). Jego ekspresję wykazują zarówno komórki nacieku zapalnego śluzówki 
żołądka i dwunastnicy (limfocyty, makrofagi, granulocyty, komórki tuczne, etc) jak i komórki nabłon-
ka. System ten jest ewolucyjnie bardzo konserwatywny. Ma decydujące znaczenie w uruchamianiu 
określonych mechanizmów odpornościowych w odpowiedzi na czynniki infekcyjne i nieinfekcyjne. 
W jego skład wchodzą co najmniej 4 grupy receptorów: a) Toll-like receptors (TLRs), b) NOD like 
receptors (NLRs), c) RIG like receptors (RLRs), d) C-type lectin receptors (CLRs). Receptory te roz,-
poznają określone swoistości drobnoustrojów (ligandy). TLRs wykazują powinowactwo do określo-
nych struktur drobnoustrojów, tj. lipopolisacharydów (TLR-4), lipoprotein (TLR-2), flageliny (TLR-5) 
i niemetylowanych regionów CpG DNA (TLR-9). Receptory typu TLR-2, TLR-4, TLR-5, CLR (DC-
SIGN) wykazują ekspresję błonową, zewnątrzkomórkową, natomiast receptor typu TLR-9, RLRs, 
endosomalną oraz NLRs – cytoplazmatyczną. Wymienione grupy receptorów związane są z określo-
nymi komórkowymi szlakami sygnałowymi, które ulegają aktywacji po interakcji PRRs z odpowied-
nimi ligandami. Mechanizm ten zapewnia odpowiedni profil odpowiedzi odpornościowej, który może 
skutkować albo eliminacją czynnika infekcyjnego (działanie protekcyjne) lub też brakiem eliminacji 
(zapalenie przewlekłe). Mechanizm ten jest ściśle kontrolowany przez negatywne białka regulatorowe 
i microRNAs. H. pylori ma zdolność manipulowania układem odpornościowym gospodarza tak, aby 
nie reagował on na ligandy drobnoustroju. Dotyczy to zwłaszcza LPS i prowadzi do wytworzenia 
tolerancji na endotoksynę, co chroni bakterię przed eliminacją i umożliwia jej przetrwanie w błonie 
śluzowej żołądka przez całe życie gospodarza. W zależności od interakcji H. pylori – układ immuno-
logiczny gospodarza, zapalenie przechodzi w przewlekły stan zapalny, a ostatecznie może prowadzić 
do atrofii błony śluzowej żołądka, a w konsekwencji także – raka żołądka.
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receptory Toll podobne (TLRs), receptory Nod podobne (NLRs), receptory RIG podobne (RLRs), 
receptor lektynowy typu C (CLRs), negatywne białka regulatorowe, microRNA (miRNA)

Summary: Helicobacter pylori (H. pylori) bacteria are first recognized by natural immune system 
following their interaction with pattern recognition receptors (PRRs) which are present on immune 
cells and epithelial cells of the stomach. The PPRs consist of at least four receptor groups: Toll-like 
receptors (TLRs), NOD like receptors (NLRs), RIG like receptors (RLRs) and C-type lectin recep-
tors (CLRs). These receptors are evolutionarily conserved. The PPRs are critical to watching specific 
immune mechanisms in response to infectious and non-infectious factors. These receptors recognize 
specific microbial specificity (ligands), such as lipopolysaccharide (TLR-4), lipoprotein (TLR-2), 
flagellin (TLR-5) and unmethylated CpG DNA regions (TLR-9). They have an extracellular (TLR-2, 
TLR- 4, TLR-5, CLR (DC-SIGN)), cytoplasmic (NLRs), endosomal (TLR-9, RLRs) location. After 
binding the appropriate bacterial ligands, all of these receptors trigger cell signaling pathways to initi-
ate synthesis of inflammatory mediators. This mechanism creates a profile of immune response, which 
may result in elimination of the infectious agent (protective effects), or lack of elimination (chronic 
inflammation). This mechanism is strictly controlled by negative regulatory proteins and microRNAs. 
H. pylori has the ability to manipulate the immune system of the host in a way that it does not react to 
H. pylori ligands (especially LPS). As a result endotoxin tolerance is induced. This prevents H. pylori 
elimination and allows the bacterium to survive in the gastric mucosa.  Interaction H. pylori and host 
immune system, impact on chronic inflammation and ultimately, can lead to atrophy of the gastric 
mucosa, and consequently – gastric cancer.

Key words: Helicobacter pylori, pattern recognition receptors (PRRs), Toll-like receptors (TLRs), 
NOD like receptors (NLRs), RIG like receptors (RLRs), C-type lectin receptors (CLRs), negative 
regulatory proteins, microRNA (miRNA)

WSTĘP

Helicobacter pylori (H. pylori) wchodzi w skład mikrobiomu człowieka od po-
nad 60.000 lat. W tym czasie bakteria rozwinęła szereg mechanizmów umożliwia-
jących jej przetrwanie i adaptację do warunków niszy ekologicznej żołądka [15, 
41, 42]. Najważniejsze z nich to: a) struktura spiralna oraz ekspresja flageliny, b) 
zdolność do produkcji białek wirulentnych (CagA, CagL, cytotoksyna VacA) i en-
zymów (ureaza, katalaza, oksydaza, fosfataza alkaliczna, γ-glutamylotransferaza, 
aminopeptydaza leucyny, fosfolipaza A2, proteaza (mucynaza), dysmutaza ponad-
tlenkowa), c) ekspresja adhezyn (BabA, SabA, AlpA, AlpB, HopZ) [3, 15, 41]. 

H. pylori wykazuje szereg właściwości immunomodulujących, które ukształto-
wały się w wyniku tysięcy lat kontaktu tych bakterii z układem odpornościowym 
gospodarza.  [14, 15, 34, 41]. W ogromnej większości przypadków (ponad 80%) 
zakażenie jest klinicznie bezobjawowe i manifestuje się jedynie powierzchownym 
zapaleniem śluzówki żołądka [23]. U niewielkiego odsetka zakażonych, z niewy-
jaśnionych do końca przyczyn, dochodzi do rozwoju choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy oraz raka żołądka. Przebieg infekcji i profil zapalenia śluzówki zale-
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ży od interakcji określonych szczepów H. pylori z układem odporności wrodzonej 
i adaptacyjnej gospodarza [2, 3, 17, 34, 50]. Szczepy H. pylori o fenotypie cag(+)/
vac(+) są bardziej wirulentne i częściej związane z ryzykiem zachorowalności na 
wrzody żołądka i dwunastnicy aniżeli szczepy H. pylori o fenotypie cag(-)/vac(-) [3].

W ostatnich latach obserwuje się znaczny spadek częstości zakażeń H. pylori 
w Polsce i w krajach rozwiniętych, co jest związane z poprawą warunków socjo-
ekonomicznych [23]. Jednak zakażenia o etiologii H. pylori stanową nadal istotny 
problem na świecie, zwłaszcza w krajach ubogich. Do zakażenia dochodzi w dzie-
ciństwie i ma ono charakter przewlekły [23]. 

U dzieci zakażonych H. pylori zapalenie błony śluzowej żołądka jest najczęściej 
powierzchniowe, bez powikłań w postaci choroby wrzodowej żołądka i dwunastni-
cy oraz nowotworów (chłoniaki MALT, adenocarcinoma), występujących u osób 
dorosłych. Jest to związane z nadmierną aktywacją komórek T – regulatorowych 
tłumiących nadmierną odpowiedź zapalną [5, 16]. Wcześniejsza eliminacja bak-
terii może zapobiec rozwojowi wielu powikłań w wieku dorosłym. Bardzo rzadko 
dochodzi do spontanicznej eliminacji bakterii, pomimo silnej lokalnej i systemo-
wej odpowiedzi odpornościowej, z przewagą aktywności komórkowych typu Th1, 
o działaniu pro-zapalnym i cytotoksycznym. Spontaniczne eradykacje zdarzają się 
częściej u dzieci niż u dorosłych [2, 4, 10, 16]. Ich mechanizm nie jest znany, ale 
przypuszcza się, że pewien wpływ mogą mieć częste (w tym nakładające się na sie-
bie) antybiotykoterapie w tej grupie pacjentów [16]. Efektywność eradykacji w du-
żym stopniu zależy od sprawności wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, która 
wpływa na profil i efektywność immunologicznej odpowiedzi adaptacyjnej. 

Zasadniczym celem wrodzonej odpowiedzi immunologicznej jest identyfikacja 
szerokiego spektrum ligandów. Proces ten zachodzi dzięki obecności receptorów 
komórkowych układu odporności naturalnej (ang. Pattern Recognition Receptors, 
PRRs). PRRs rozpoznają tzw. wzorce molekularne (ang. Pattern Associated Mole-
cular Patterns, PAMPs), których ekspresję wykazują patogeny, lecz nie występują 
one na komórkach gospodarza. Ekspresję PRRs wykazują zarówno komórki nacie-
ku zapalnego śluzówki żołądka (granulocyty, makrofagi, limfocyty) jak i komórki 
nabłonka [15, 29, 32, 42, 43]. 

W rozpoznaniu H. pylori uczestniczą następujące receptory układu PRRs: Tol-
l-like receptors (TLRs), NOD like receptors (NLRs), RIG like receptors (RLRs), 
CLR (ang. DC-Specific ICAM-3-Grabbing Nonintegrin, DC SIGN) [43].

Interakcje PAMPs/PRRs uruchamiają wiele komórkowych szlaków sygnało-
wych, które kształtują określony profil odpowiedzi prozapalnej na zakażenie H. 
pylori i decydują o charakterze klinicznym zapalenia (bezobjawowe lub powikłane 
w postaci choroby wrzodowej albo nowotworowej żołądka) [22, 25, 29, 30, 43]. 

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący aktywacji wrodzonej 
odpowiedzi immunologicznej na zakażenie H. pylori oraz mechanizmów jej unika-
nia przez patogen.



686 R. GRZYWA

RECEPTORY TLR (TOLL-LIKE RECEPTORS)

Są transbłonowymi białkami receptorowymi typu I. Składają się z 3 domen: ze-
wnątrzkomórkowej, śródbłonowej oraz wewnątrzkomórkowej, zawierającej odcinek 
o znacznej homologii z receptorem dla interleukiny 1 (ang. Toll-Interleukin-1 Re-
ceptor, TIR). W odpowiedzi na zakażenie H. pylori zaangażowane są receptory typu 
TLR-2, TLR-4, TLR-5, oraz TLR-9. Indukcja określonych szlaków sygnałowych 
via TLRs zależy od rodzaju rozpoznawanego liganda oraz typu białek adaptorowych 
tworzących kompleks z domeną TIR. Receptory TLR-2 i TLR-4 rozpoznają odpo-
wiednio lipopolisacharyd (LPS) i białko szoku cieplnego (HSP60), natomiast pozo-
stałe receptory rozpoznają: flagellinę i białko adhezyjne FlA (TLR-5 –słaba akty-
wacja) oraz niemetylowane bakteryjne CpG-DNA (TLR-9) [35, 37, 43]. Aktywacja 
komórek poprzez odpowiednie receptory TLRs rekrutuje szereg białek sygnałowych. 
Do białek tych należą: MyD88 (ang. Myeloid Differentiation factor 88), TRIF (ang. 
TIR domain containing adaptor protein-inducing IFN-beta), TIRAP (ang. TIR Asso-
ciated Protein) oraz TRAM (ang. TRIF-Related Adaptor Molecule) [2, 9, 29, 30, 37]. 

Receptory TLRs indukują dwa szlaki sygnałowe: a) zależny od MyD88 (wszyst-
kie TLRs, z wyjątkiem TLR-3), indukujący czynniki transkrypcyjne NF-kappaB 
i AP-1; b) niezależny od MyD88, lecz zależny od białek adaptorowych TRIF/
TRAM. Szlaki te aktywują czynniki transkrypcyjne IRF-3 i IRF-7, które są niezbęd-
ne do syntezy interferonów grupy alfa/beta. Generalnie wykazują one umiarkowane 
działania prozapalne, natomiast indukują wiele reakcji przeciwzapalnych i regula-
cyjnych [29, 30]. 

Spośród powyżej wymienionych, TLR-4 jest najsłabiej aktywowany przez LPS 
H. pylori ze względu na zmodyfikowaną budowę rdzenia lipidu A (tetraacylowany 
lipid A), który w porównaniu z LPS innych bakterii G (-) jest mniej immunogenny. 
Przewlekłe zapalenie żołądka jest indukowane głównie poprzez receptor TLR-2 [43].

Odpowiedź indukowana przez TLR-4 i TLR-9 posiada 2 drogi sygnalizacyj-
ne: zależną od cząsteczki MyD88 i niezależną od MyD88 (zależną od cząsteczki 
TRIF) a pozostałe receptory – TLR-2 i TLR-5 – drogę tylko zależną od MyD88 
[15, 31, 33, 37]. 

Sygnalizacja z udziałem cząsteczki MyD88 zapewnia protekcję przy jednocze-
śnie silnej reakcji pro-zapalnej (eliminacja patogenu). Słaby lub brak udziału tej 
cząsteczki w szlaku sygnałowym indukowanym H. pylori powoduje brak elimina-
cji, umiarkowane zapalenie i dużą gęstość kolonizacji [12, 16, 43]. 

Aby białka adaptorowe były funkcjonalnie aktywne, łączą się one z receptora-
mi TLRs za pośrednictwem kilku innych białek. Należą do nich: a) TIRAP (ang. 
TIR Associated Protein), za pośrednictwem którego cząsteczka MyD88 wiąże się 
z domeną TIR receptorów TLR-2 i TLR-4, b) TRAM (ang. TRIF-Related Adaptor 
Molekule), za pośrednictwem którego cząsteczka TRIF łączy się z domeną TIR re-
ceptorów TLR-4 i TLR9 [22, 43]. 
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Efektem końcowym szlaków sygnałowych, w których uczestniczą liczne biał-
ka sygnałowe i kinazy jest produkcja silnie prozapalnych mediatorów (IL-1β, IL-
6, IL-12, TNF-α) oraz interferonów typu I (grupy alfa/beta). Synteza mediatorów 
prozapalnych zachodzi w wyniku aktywacji czynników trankrypcyjnych NF-kappa 
B (droga zależna od MyD88). Natomiast synteza interferonów typu 1 zależy od 
aktywacji czynników transkrypcyjnych IRF-3 i IRF-7 (ang. Interferon Regulatory 
Factor; droga niezależna od MyD88) [43]. 

Istotną funkcją receptorów Toll w zakażeniach H. pylori jest udział w proce-
sach transformacji nowotworowej. H. pylori należy do czynników karcynogennych 
przyczyniając się do rozwoju nowotworów żołądka [48]. Istnieje zależność między 
cząsteczkami szlaków sygnałowych, rodzajem receptora Toll a predyspozycją do 
nowotworzenia. Sygnalizacja zależna od TLR4 i cząsteczki MyD88 poprzez ha-
mowanie apoptozy i aktywowanie przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej 
żołądka może prowadzić do kancerogenezy. Natomiast indukcja odpowiedzi immu-
nologicznej poprzez receptory TLR-2, TLR-5, TLR-9 oraz cząsteczkę TRIF działa 
protekcyjnie [48]. 

RECEPTORY NLR (NOD-LIKE RECEPTORS)

Wyróżnia się ponad 23 różne receptory wewnątrzkomórkowe należące do rodzi-
ny NLR (ang. Nod-Like Receptors) [1]. W aktywacji odpowiedzi immunologicznej 
indukowanej przez H. pylori najlepiej scharakteryzowane są 2 podstawowe białka 
cytozolowe, należące do podrodziny NOD (ang. Nucleotide-binding Oligomeriza-
tion Domain-containing proteins) – NOD1 i NOD2 [1]. Inne białka tej rodziny tj. 
NAIP5, IPAF, NALP3 prawdopodobnie także uczestniczą w odpowiedzi na zaka-
żenie H. pylori [21, 29, 30, 43]. Białka NOD wykazują też większą ekspresję w ko-
mórkach nabłonkowych żołądka aniżeli TLRs [1, 15, 20]. 

Wszystkie NLRs zbudowane są z 3 rodzajów domen: 
a) domeny efektorowej N-końcowej (transaktywującej – ang. Caspase-Re-
cruting Domain, CARD); domena ta umożliwia regulację przyłączania białek 
sygnałowych;
b) domeny centralnej NBD (ang. Nucleotide-Binding oligomerization Domain) 
zwanej także NACHT; domena ta reguluje oligomeryzację receptora;
c) domeny C-końcowej złożonej z powtarzających się fragmentów bogatych w le-
ucynę (LRR); domena ta umożliwia wiązanie z określonymi PAMPs [1, 29, 30]. 
Wszystkie komórki ustroju wykazują ekspresję białka NOD1 (Card4). Struktural-

nie białko NOD1 jest homologiczne do NOD2, lecz różni się tym, że zawiera tylko 
1 domenę CARD [1, 47].  Ekspresja NOD2 (Card15) ogranicza się tylko do mono-
cytów, makrofagów, komórek dendrytycznych, limfocytów B krwi obwodowej oraz 
komórek nabłonka jelitowego. Białko NOD2 zawiera 2 domeny CARD [1, 47].
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Białka NOD1 i NOD2 rozpoznają struktury pochodzące z degradacji peptydo-
glikanu (PGN), głównego składnika ściany komórkowej bakterii. PGN H. pylori 
przechodzi do cytozolu komórek epitelialnych żołądka dzięki działaniu tzw. sys-
temu sekrecyjnego typu IV [1, 20]. 

Białko NOD1 wchodzi w interakcje z określonymi motywami PGN, które 
zawierają kwas γ-D-glutamylo-meso-diaminopimelinowy (iE-DAP). Natomiast 
białko NOD2 rozpoznaje motywy peptydoglikanu zawierające dipeptyd muramy-
lowy (MDP). Oba te białka uczestniczą w aktywacji genów cytokin zapalnych 
i genów proapoptotycznych. Ich indukcja następuje po związaniu domeny C-koń-
cowej z ligandem bakteryjnym [47]. 

NOD1 i NOD2 wiążą się z białkiem adaptorowym RIP2 (ang. Receptor-Inter-
acting Protein 2) zwanym także RICK (ang. RIP-like Interacting Clarp Kinase) 
lub CARDIAK (ang. CARD-containing Ice-Associated Kinase) [1, 20]. Białko 
RIP2 prowadzi do ubikwitynacji podjednostki IKKγ (ang. Inhibitor of nuclear 
factor KapppaB), aktywując kompleks IKK. Kompleks IKK fosforyluje inhibi-
tor IκB (ang. Inhibitor of nuclear factor kappaB), co powoduje jego degradację, 
uwolnienie czynnika transkrypcyjnego NFκB oraz jego transport do jądra komór-
kowego, gdzie uczestniczy w transkrypcji m.in. genów cytokin prozapalnych. 
Białko RIP2 może także ulegać ubikwitynacji poprzez białka TRAF2, TRAF5 
(dla Nod1) i TRAF6 (dla Nod2) [1, 8, 47]. 

 Białko NOD1 uczestniczy w szlaku sygnalizacyjnym odpowiedzialnym za 
produkcję interferonu typu 1. Bierze w niej udział także białko TRAF3 (ang. 
tumor necrosis factor Receptor-Associated Factor 3) i kinaza TBK1 (ang. TANK 
Binding Kinase 1) oraz IKKε (ang. Inhibitor of nuclear factor KappaB Kinase), 
które aktywują czynniki transkrypcyjne IRF3 i IRF7 [1, 8, 32]. 

Droga sygnalizacji poprzez białka NODs u H. pylori nie jest dokładnie po-
znana. Uważa się, że białka te współpracują z receptorami TLRs a nawet są czą-
steczkami uczestniczącymi w kaskadzie sygnalizacyjnej zależnej od TLRs. Inne 
badania wskazują na niezależny, wręcz wykluczający się udział tych szlaków sy-
gnalizacyjnych we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej [8].

Pomimo różnych spekulacji, rola białek NODs wydaje się bardzo ważna za-
równo w lokalnej jak i systemowej odpowiedzi immunologicznej. NOD1 i NOD2 
uczestniczą również w regulacji aktywacji kaspaz. Wzrost ekspresji NOD1 indu-
kuje apoptozę w komórkach po związaniu się z kaspazą 9, natomiast NOD2 nie 
indukuje apoptozy, lecz wzmacnia apoptozę poprzez kaspazę 9 [47].
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NAJMNIEJ POZNANE RECEPTORY W ODPOWIEDZI 
IMMUNOLOGICZNEJ NA ZAKAŻENIE  

H. PYLORI – RLRS (RIG-LIKE RECEPTORS) I CLRS  
(C-TYPE LECTINS RECEPTORS)

Receptory wewnątrzkomórkowe typu RLRs (ang. RIG-Like Receptors) i ze-
wnątrzkomórkowe CLR (ang. C- type Lectins Receptors) stanowią najmniej zna-
ną grupę receptorów zaangażowanych w odpowiedzi immunologicznej na zaka-
żenie H. pylori [29, 30]. 

Do grupy białek receptorowych RLRs zalicza się: a) RIG-1 (ang. Retinoic 
acid Inducible Gene-1), b) MDA-5 (ang. Melanoma Differentiation-Associated 
gene 5). Ekspresja MDA-5 wykazuje związek z występowaniem metaplazji jelie-
towej u osób zakażonych H. pylori [44]. 

Białko RIG-1 na komórkach dendrytycznych rozpoznaje 5’- fosforylowane 
RNA [29, 36]. Składa się z 3 domen: a) domeny CARD (ang. Caspase-Recruting 
Domain) w regionie N-końcowym, która wchodzi w interakcje z innymi białka-
mi zawierającymi CARD indukując sygnał, b) domeny helikalnej rozpoznającej 
RNA, c) domeny RD (ang. Repressor Domain) w regionie C-końcowym, hamu-
jącej przesyłanie sygnału. Domena helikalna RIG-1 rozpoznaje ligand bakteryjny 
i przyłącza białka adaptorowe IPS-1 (ang. Interferon beta Promotor Stimulator-1) 
oraz Cardif (ang. CARD adapter inducing IFN-ß). Domena CARD ulega ubikwi-
itynacji [36]. Do powstałego kompleksu dołączane jest białko TRAF3 (ang. TN-
F-Receptor-Associated Factor 3), które ulega ubikwitynacji i dochodzi do akty-
wacji kinaz: TBK1 (ang. TANK-Binding Kinase 1) i IKK-i. Kinazy te fosforylują 
czynniki transkrypcyjne IRF-3/IRF7, a te następnie są transportowane do jądra 
komórkowego, gdzie indukują ekspresję genów interferonów typu I [35, 36, 45]. 

Białko RIG-1 uczestniczy również w indukcji cytokin prozapalnych. W szla-
ku tym biorą udział: a) białko adaptorowe IPS-1 (ang. Interferon-β Promoter 
Stimulating factor 1), białka FADD (ang. FAS-Associated Dheath Domain-con-
taining protein), b) kaspaza 8 i 10, które aktywują czynnik transkrypcyjny NFκB 
[35, 36]. Najnowsze badania wskazują, że białko RIG-1 jest białkiem negatywnie 
regulującym szlak sygnalizacyjny na drodze zależnej od NOD2 [51].

Ostatnią, dotychczas opisaną, grupą receptorów komórkowych zaangażowaną 
w rozpoznaniu liganów bakteryjnych są receptory typu CLRs (ang. C-type Lectins 
Receptors). Receptory te wchodzą w interakcję z glikanami ściany komórkowej 
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bakterii (m.in. strukturami zawierającymi mannozę, antygeny typu Lewis, GlcNAc 
oraz GaINac). Należą do nich: receptor dla mannozy (MR), Langerin, DC SIGN, 
dektyna-1 i MGL [11, 28, 35]. Ich ekspresję wykazują makrofagi i komórki dendry-
tyczne. Odgrywają one znaczną rolę w utrzymaniu homeostazy immunologicznej 
indukując tolerancję immunologiczną i zmniejszając nadmierną odpowiedź pro-za-
palną poprzez aktywację niedojrzałych komórek dendrytycznych i zwiększoną ge-
nerację supresyjnych limfocytów T-reg [11, 16, 35]. 

Z rodziny receptorów CLRs, szczególną rolę w rozpoznawaniu Helicobacter 
pylori odgrywa białko receptorowe DC SIGN (ang. DC-Specific ICAM-3 Grabbing 
Non-Integrin). Mechanizm interakcji tego receptora z ligandem H. pylori nie został 
dokładnie poznany [16]. DC SIGN należy do grupy powierzchniowych białek re-
ceptorowych, występujących na komórkach dendrytycznych (DCs) i makrofagach.  
Rozpoznaje antygeny typu Lewis w łańcuchu O lipopolisacharydu H. pylori, co 
zwiększa ekspresję immunosupresyjnej cytokiny IL-10 oraz hamuje polaryzację 
limfocytów w kierunku Th1, co zmniejsza zapalenie, lecz ułatwia kolonizację H. 
pylori [11, 16, 31]. 

H.  pylori wykazuje ekspresję różnych wariantów epitopów antygenu typu Le-
wis.  Warianty Lex, Ley wiążą się najefektywniej z DC SIGN, natomiast inne wa-
rianty słabiej. Poprzez zmianę ekspresji epitopów antygenu Lewis H. pylori może 
unikać wiązania z receptorem DC SIGN (mimikra antygenowa) i modulować odpo-
wiedź immunologiczną ostatecznie kształtując jej profil [11, 31].

REGULACJA SZLAKÓW SYGNAŁOWYCH WRODZONEJ 
ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ

Komórkowe szlaki sygnałowe indukowane w wyniku aktywacji komórek wro-
dzonego układu odporności podlegają restrykcyjnej kontroli przy udziale zewnątrz-
komórkowych, negatywnych białek regulatorowych oraz cząsteczek wewnątrzko-
mórkowych (microRNA) [6, 7, 9, 46]. 

NEGATYWNE BIAŁKA REGULATOROWE

Negatywne białka regulatorowe osłabiają lub redukują aktywność poszczegól-
nych cząsteczek na określonych szlakach sygnalizacyjnych. Najlepiej poznane ne-
gatywne białka regulatorowe dotyczą regulacji sygnalizacji via TLRs. Większość 
tych białek hamuje przekazywanie sygnału dalszym cząsteczkom, ostatecznie 
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blokując transkrypcję genów cytokin zapalnych i interferonów typu 1 [9, 46]. Do 
głównych białek negatywnie regulujących poszczególne kaskady sygnalizacyjne na 
drodze zależnej od receptorów TLR zalicza się [46]:

• sTLR2, Myd88s, SHP-1, SOCS1, IRAKM, CYLD, A20, TRIM30α, TRAIL, 
Bcl3, ATF3 – na drodze inicjacji poprzez TLR2
• RP105, sTLR4, Triad3A, MyD88s, SARM, DUBA, SHP-2, PIN1, SOCS1, 
IRAKM, CYLD, A20, TRIM30α, TRAIL, Bcl3, ATF3 – na drodze inicjacji po -
przez TLR4
• Triad3A, Myd88s, SHP-1, IRF4 – na drodze inicjacji poprzez TLR9.
Ich działanie blokujące odbywa się poprzez [46]:
a) degradację lub destabilizację czynników transdukcji sygnału (Triad3A, 
SOCS-1, Pin1,TRIM30α)
b) deubikwitynację czynników transdukcji sygnału (A20, DUBA, CYLD)
c) współzawodnictwo na szlaku transdukcji sygnału z innymi białkami (SARM, 
IRF4,RP105,MyD88s)
d) inne mechanizmy (TRAIL, Bcl-3, IRAK-M, ATF3, DC- SIGN, TIPE, SHP-1).
Do tej pory nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu H. pylori na ak-

tywację i działanie powyższych białek. 

MicroRNA

Są to krótkie, niekodujące dwuniciowe RNA (dł. ok. 22 nukleotydów), które 
regulują ekspresję powyżej 30% genów genomu ludzkiego. MicroRNAs wchodzą 
w kompleks indukujący wyciszanie ekspresji (ang. miRNA Induced Silencing Com-
plex, RISC) i wiążą się do 3’UTR (ang. 3’ -Untranslated Region) mRNA [6, 7, 13].

Potranskrypcyjna regulacja ekspresji genów odbywa się poprzez degradację 
docelowej cząsteczki mRNA, zahamowanie translacji lub poprzez oba mechani-
zmy jednocześnie. Uczestniczą w regulacji dojrzewania, proliferacji, różnicowania 
i aktywacji komórek wrodzonego i adaptacyjnego układu immunologicznego. Naj-
większe znaczenie w kontroli reakcji immunologicznych mają: miR-146a, miR-21, 
miR-155, miR-147 i miR-let7 [13, 18, 19, 24, 27, 39, 40, 44, 49]. Ogólnie poziom 
ekspresji miRNA zależy od wieku, obniża się u ludzi starszych. Wiele chorób wieku 
starczego jest związana z dysregulacją miRNA [13]. 

Prowadzono nieliczne badania mające na celu określenie poziomu ekspresji 
miRNA podczas przebiegu zakażenia H. pylori oraz jego wpływ na etapy sygnali-
zacji odpowiedzi immunologicznej. Większość badań prowadzono in vitro a tylko 
nieliczne in vivo na zwierzętach [6, 7, 49]. Zakażenie H.  pylori zmniejszało poziom 
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ekspresji większości miRNA. Wzrost ekspresji dotyczył tylko nielicznej grupy tych 
molekuł, tj. miR-146a, miR-21, miR-147, miR-155, miR-223 [18, 19, 24, 26, 27, 
49]. Zmiana regulacji cząsteczki miRNA pod wpływem czynnika zakaźnego skut-
kuje nowotworzeniem w miejscu, w którym toczy się proces zapalny. Nie ma żad-
nych doniesień naukowych jak często i jaki wpływ na kaskadę sygnalizacyjną ma 
dysregulacja cząsteczki miRNA [6, 50].

Pomimo efektywnego działania humoralnej i komórkowej odpowiedzi immu-
nologicznej, H. pylori dzięki swym właściwościom immunomodulującym potrafi 
kolonizować żołądek gospodarza przez całe jego życie unikając eliminacji [38, 41]. 
Zidentyfikowano liczne komponenty bakterii, które pozwalają jej zmieniać bezpo-
średnio funkcję wielu zróżnicowanych typów komórek układu immunologiczne-
go, zwłaszcza komórek dendrytycznych. Przede wszystkim zmieniają aktywność 
receptorów wrodzonej odpowiedzi immunologicznej [2, 24, 25, 29]. Również nie 
określono zależności pomiędzy poszczególnymi receptorami, ich szlakami sygna-
łowi uczestniczącymi w odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji H. pylori. 
Wiadomo jest, że H.  pylori wpływa na ekspresję cząsteczek microRNA, które ści-
śle regulują syntezę białek szlaków sygnałowych [6, 7, 26, 27, 40]. Natomiast nie 
określono wpływu H. pylori na poziom ekspresji białek negatywnie regulujących 
szlaki sygnalizacyjne głównych receptorów odpowiedzi na patogen – receptorów 
Toll podobnych. Większość badań prowadzono in vitro, natomiast in vivo – na mo-
delach zwierzęcych. Być może wyniki przyszłych badań dotyczących tych zagad-
nień zmieni postępowanie terapeutyczne u zakażonych H. pylori.

PODZIĘKOWANIA

Autor składa podziękowania Pani Profesor Katarzynie Dzierżanowskiej-Fan-
grat i Panu Profesorowi Jackowi Michałkiewiczowi za pomoc w redagowaniu ni-
niejszego tekstu

LITERATURA

[1] Antosz H, osiAk M. NOD1 and NOD2 receptors: integraf members of the innate and adaptive immu-
nity system. Acta Biochimica Polonica 2013; 487(60): 1-10.

[2] Algood HMs, gAllo-RoMeRo J, Wilson kt, Peek, JR RM, CoveRt l. Host  r esponse t o Helicobacter 
pylori infection before initiation of the adaptive immune response. FEMS Immunol Med Microbiol. 
2007; 51: 577-586.

[3] ARAbski M, błasiak J. Molekularne aspekty infekcji wywołanej Helicobacter pylori. Postępy Biologii 
Komórki 2003; 30(4): 679-694.

[4] bACkeRt s, nAuMAnn M. What a disorder: proinflammatory signaling pathways induced by Helico-
bacter pylori. Trends in Microbiology 2010; 18: 479-486.



MOLEKULARNE MECHANIZMY AKTYWACJI WRODZONEJ ODPOWIEDZI... 693

[5] bAueR b, MeyeR tF. The human gastric pathogen Helicobacter pylori and its association with gastric 
cancer and ulcer disease. Ulcers 2011; ID 340157: 1-23.

[6] belAiR C, dARFeuille F, stAedel C. Helicobacter pylori and gastric cancer: possible role of microR-
NAs in this intimate relationship. Journal Compilation ESCMID 2009; 15: 806-812.

[7] bi y, liu g, yAng R. MicroRNAs: novel regulators during the immune response. J.Cell. Physiol. 2009; 
218: 467-472.

[8] CARio e. Bacterial interactions with cells of the intestinal mucosa: Toll-like receptors and NOD2. Gut 
2005; 54: 1182-1193

[9] CHAng JH, kunkel sl, CHAng CH-H. Negative regulation of MyD88 dependent signaling by IL-10 in 
dendritic cells. PNAS 2009; 106: 18327-18332.

[10] CHiA-Hui yu l, WAng Jt, Wei sH et Al. Host-microbial infections and regulation of intestinal epithe-
lial barrier function: from physiology to pathology. World J. Gastrointest. Pathophysiol. 2012; 3: 27.

[11] dunnen den J, gRingHuis si, geiJtenbeek tbH. Innate signaling by the C-type lectin DC SIGN dicta-
tes immune responses. Cancer Immunol Immunother 2009; 58: 1149-1157.

[12] eisenstein eM, WiliAMs Cb. The Treg/Th17 cell balance: a new paradigm for autoimmunity. Pediatric 
Research 2009; 65: 26R-31R.

[13] FAssAn M, CRoCe CM, Rugge M. MiRNAs is precancerous lesions of the gastrointestinal tract. World 
J. Gastroenterol. 2011; 17(48): 5231-5239.

[14] goRRell RJ, guAn J, Xin y, tAFResHi MA, Hutton Ml, kWok t. A novel NOD1- and CagA-inde-
pendent pathway of interleukin-8 induction mediated by the Helicobacter pylori type IV secretion 
system. Cellular Microbiology 2013; 15: 554-570.

[15] HAkAnsson A, Molin g. Gut microbiota and inflammation. Nutrients 2011; 3: 637-682.
[16] HARRis PR, WRigHt sW, seRRAno C et Al. Helicobacter pylori gastritis in children is associated with 

a regulatory T-cell response. Gastroenterology 2008; 134: 491-499.
[17] Hold gl, MukHoPAdHyA i, Monie tP. Innate immune sensors and gastrointestinal bacterial infections. 

Clinical and Developmental Immunology 2011; ID579650: 1-11.
[18] Hou J, WAng P, lin l et Al. Micr oRNA-146a feedback inhibit s RIG-I-dependent  by tar get ing 

TRAF6, IRAK1, and IRAK2. J. Immunol. 2009; 183: 2150-2158
[19] Hooten nn, AbdelMoHsen k, goRosPe M et Al. MicroRNA expression patterns reveal differential 

expression of target genes with age. PloS ONE 2010; 5(10724): 1-13.
[20] inoHARA n, oguRA y, nunez g. Nods: a family of cytosolic proteins that regulate the host response to 

pathogens. Current Opinion in Microbiology 2002; 5: 76-80.
[21] kiM dJ, PARk JH, FRAnCHi l, bACkeRt s, núňez g. The Cag pathogenicity island and interaction be-

tween TLR2/NOD2 and NLRP3 regulate IL-1β production in Helicobacter pylori infected dendritic 
cells. Eur. J. Immunol. 2013; doi:10.1002/eji. 201243281.

[22] kinAbReW AM, PAMeR eg. Innate immune signaling in defense against intestinal microbes. Immunologm-
ical Reviewes 2012; 245: 113-131.

[23] kRusieC-Świdergoł b, kwiecień J, JondeRko k, stRóJ l, kAsiCkA-JondeRko A, błońska-FAJFRoWskA 
b. Zmniejszająca się częstość zakażeń Helicobacter pylori u dzieci w Polsce. Przegląd Gastroenterolo-
giczny 2010; 5(5): 279-284.

[24] lARio s, RAMiRez-lAzARo MJ, ARAnsAy AM et Al. MicroRNA profiling in duodenal ulcer disease cau-
sed by Helicobacter pylori infection in a Western population. Clinical Microbiology and Infection, 
ESCMID 2012; 18: E273-E282.

[25] lindgRen A, yun C-H, sJöling A et Al. Impaired IFN-γ production after stimulation with bacterial 
components by natural killer cells from gastric cancer patients. Experimental Cell Research 2011; 
317: 849-858.

[26] liu g, FRiggeRi A, yAng y et Al. MiR-147, a microRNA that is induced upon Toll-like receptor stimu-
lation, regulates murine macrophage inflammatory responses. PNAS 2009; 15: 15819-15824.

[27] MAtsusHiMA k, isoMoto H, inoue n et Al. MicroRNA signatures in Helicobacter pylori- infected gas-
tric mucosa. Int. J. Cancer 2011; 128: 361-370.



694 R. GRZYWA

[28] MiszCzyk e, RudniCkA k, MoRAn AP, Fol M, koWAleWiCz-kulbAt M, druszczyńska M, MAtusiAk A. 
int er act ion of Helicobacter pylori with C-type lectin dendritic cell -specific ICAM grabbing non-in-
tegrin. J.Biomed. Biotechnol. 2012; ID 206463: 1-10.

[29] MülleR A, oeRtli M, ARnold iC. Helicobacter pylori exploits and manipulates innate and adaptive 
immune cell signaling pathways to establish persistent infection. Cell Communication and Signaling 
2011; 9: 1-9.

[30] MülleR A, solniCk Jv. Inflammation, immunity and vaccine development for Helicobacter pylori. He-
licobacter 2011; 16: 26-32.

[31] nAgARAJAn uM. Induction and function of IFN β during viral and bacterial infection. Crit Rev Immunol. 
2011; 31(6): 456-474.

[32] negisHi H, Miki s, sARAsHinA H et Al. Essentials contribution of IRF3 to intestinal homeostasis and 
microbiota-mediated Tslp gene induction. PNAS 2012; 109: 21016-21021.

[33] obonyo M, RiCkMAnn b, guiney dg. Effects of myeloid differentiation primary response gene 88 
(MyD88) activation on Helicobacter pylori infection in vivo and induction of Th17 response. Helicot-
bacter 2011; 16: 398-404.

[34] oeRtli M, sundquist M, HitzleR i et Al. DC-derived IL-18 drives Treg differentiation, murine Heli-
cobacter pylori – specific immune tolerance, and asthma protection. The Journal of Clinical Investi-
gation 2012; 122: 1082-1096.

[35] o’keeFFe J, MoRAn AP. Conventional, regulatory, and unconventional T cells in the immunologic re-
sponse to Helicobacter pylori. Helicobacter 2008; 13: 1-19.

[36] onoguCHi k, yoneyAMA M, FuJitA t. Retinoic acid-inducible gene-1 like receptor. Journal of Interferon 
& Cytokine Research 2011; 31: 27-31.

[37] otAni k, tAnigAWA t, WAtAnAbe t, nAdAtAni y, sogAWA M, yAMAgAMi H, sHibA M, WAtAnAbe k, 
toMinAgA k, FuJiWARA y, ARAkAWA t. Toll-like receptor 9 signaling Has anti-inflammatory effects on 
the early phase of Helicobacter pylori-induced gastritis. Biochemical and Biophysical Research Com-
munications 2012; 426: 342-349

[38] PAtel Mk, tRoMbly Mi, kuRt-Jones eA. Innate immune responses to Helicobacter pylori infection: an 
overview. Methods in Molecular Biology 2012; 921: 205-207.

[39] PAuley kM, CHA s, CHAn ekl. MicroRNA in autoimmunity and autoimmune diseases. J. Autoimmun. 
2009; 32(3-4): 189-194.

[40] quinn sR, o’neill l. A trio of microRNAs that control Toll-like receptor signalling. International Im-
munology 2011; 23(7): 421-425.

[41] RAgHAvAn s, quiding-JäRbRink M. Immune modulation by regulatory T cells in Helicobacter pylori-as-
sociated diseases. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders – Drug Targets 2012; 12: 71-85.

[42] RiCCi v, RoMAno M, boquet P. Molecular cross-talk between Helicobacter pylori and human gastric 
mucosa. World J. Gastroenterol. 2011; 17(11): 1383-99 doi:10.3748/wjg. V17.i11.1383.

[43] solAMA n, HARtung Ml, MülleR A. Life in the human stomach: persistence strategies of thebacterial 
pathogen Helicobacter pylori. Nature Reviews Microbiology 2013; 11: 385-99.

[44] sCHulze ln, WesteRMAnn AJ, vogel J. Differential activation and functional specialization of miR-
146 and miR-155 in innate immune sensing. Nucleic Acids Reasearch, 2012; 1-12 doi:10.1093/nar/
gks1030.

[45] tAtsutA t, iMAizuMi t, sHiMoyAMA t, sAWAyA M, kunikAzu t, MAtsuMiyA t, yosHidA H, sAtoH k, Fu-
kudA s. Expression of melanoma differentiation associated gene 5 is increased in human gastric mucosa 
infected with Helicobacter pylori. J Clin Pathol. 2012; 65(9): 839-843.

[46] WAng J, Hu y, deng WW, sun b. Negative regulation of Toll-like receptor signaling pathway. Microbes 
and Infections 2009; 11: 321-327

[47] WAtAnAbe t, AsAno n, kitAni A et Al. NOD1-mediated mucosal host defense against Helicobacter 
pylori. International Journal of Inflammation 2010; ID 476482: 1-6.

[48] yu l, WAng l, CHen s. Dual character of Toll-like receptor signaling: Pro-tumorigenic effects and 
anti-tumor functions. Biochemica et Biophysica Acta 2013; 1835: 144-154.



MOLEKULARNE MECHANIZMY AKTYWACJI WRODZONEJ ODPOWIEDZI... 695

[49] zAbAletA J. MicroRNA: a bridge from H. pylori infection to gastritis and gastric cancer development. 
Frontiers in genetics 2012; 3: 1-6.

[50] zARiC ss, CoulteR W.A, sHelbRune CHe et Al. Altered Toll-like receptor 2-mediated endotoxin tol-
erance is related to diminished interferon β production. Journal of Biological Chemistry 2011; 286: 
29492-29500.

[51] zuRek b, sCHoultz i, neeRinCX A, nAPolitAno lM, biRkneR k, bennek e, selge g, leRM M, MeRoni 
g, södeRHolM Jd, kuFeR t. A TRIM27 negatively regulates NOD2 by ubiquitination and proteasomal 
degradation. PLoS One 2012; 7: e41255.

Redaktor prowadzący – Barbara Płytycz

Otrzymano: 02.09.13
Przyjęto: 29.09.13
Renata Grzywa
Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
04-730 Warszawa, Dzieci Polskich 20
tel.: 22 815 72 77
fax: 22 815 72 75 
e-mail: r.grzywa@czd.pl lub renata_grzywa@wp.pl




