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Streszczenie: Makrofagi są komórkami zaangażowanymi w zjawisko usuwania niepotrzebnych 
elementów komórki, które jest określane jako eferocytoza – proces pochłaniania i eliminowania 
komórek apoptotycznych. Rola tego procesu polega na uniknięciu stanu zapalnego po apoptozie 
w warunkach fizjologicznych i patologicznych (głównie infekcje bakteryjne, wirusowe i pasożyt-
nicze). Ze względu na swoją funkcję i charakter, proces ten może być w przyszłości uważany za 
rodzaj endocytozy. Funkcję eferocytozy wykazano w odpowiedzi przeciwdrobnoustrojowej, zapa-
leniu, a także w wielu różnych chorobach.
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Summary: Macrophages are cells primary involved in apoptotic cells clearance which is called effe-
rocytosis – a process of engulfing and eliminating apoptotic cells. The role of the process it to avoid 
inflammation after apoptosis in physiological and pathological conditions (mainly bacterial, viral 
and parasite infections). Due to its function and nature, this process may be in future considered 
as type of endocytosis. The function of efferocytosis has been proven in antimicrobial response, 
inflammation and many different diseases.
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EFEROCYTOZA – MECHANIZMY  
I CZYNNIKI JĄ WARUNKUJĄCE

Eferocytoza to zjawisko polegające na usuwaniu zbędnych elementów ko-
mórki, podczas fizjologicznego jej rozwoju oraz w sytuacjach wywołanych przez 
infekcje lub sterylne zapalenie [6, 15]. Proces ten przeprowadzany jest przez ma-
krofagi – elementy układu odpornościowego biorące udział m.in. w procesie fa-
gocytozy, cytotoksyczności oraz posiadające zdolności do prezentacji antygenów 
oraz syntezy wielu substancji wspomagających reakcje odpornościowe [11, 15, 
20]. Zjawisko eferocytozy (łac. effero – przenosić do grobu, pochować) polega na 
pochłanianiu i eliminacji przez makrofagi ciałek apoptotycznych i ich pozostało-
ści, powstających w wyniku zaprogramowanej śmierci – apoptozy, występującej 
w komórkach w warunkach fizjologicznych i patologicznych, w tym w zakaże-
niach, a które to zjawisko cechuje się wysokim stopniem usuwania pozostałości 
po niej [15, 20, 33]. Dodać należy, że znane są dane [28, 30], które potwierdzają, 
że eferocytoza to także prawdopodobnie proces „oczyszczający” nie tylko pozo-
stałości po apoptozie – śmierci komórki będącej tzw. procesem „immunologicznie 
cichym”, ale także po takich typach śmierci komórki, jak pyroptoza i nekroptoza. 
W przypadku pyroptozy, śmierć dotyczy głównie zakażonych makrofagów i łączy 
się z wytworzeniem charakterystycznego kompleksu – inflamasomu – określa-
nego receptorem funkcjonalnym [25], co prowadzi do zabijania komórek gospo-
darza lub generowania wewnątrzkomórkowych pułapek indukowanych porami 
– PIT (ang. Pore-induced Intracellular Trap), to jest „mieszaniny” makrofagów 
i uwięzionych bakterii [10]. Natomiast nekroptoza to śmierć komórki, wskutek 
zaburzenia jej mikrośrodowiska wewnątrzkomórkowego, wskutek oddziaływania 
na nią specyficznych receptorów śmierci, tj. FAS, TNFR1 lub receptorów PRR, 
w tym TLR3, TLR4 i ZBP1 (ang. Z-DNA Binding Protein 1) [10].

Wykazano [3, 11, 15], że proces eferocytozy ciałek apoptotycznych związany 
jest z aktywacją komórek układu odpornościowego (UO), która powstaje w cza-
sie rozpoznawania molekularnych wzorców związanych z patogenami – PAMP 
(ang. Patogen-Associated Molecular Patterns) lub w czasie sterylnego zapalenia, 
kiedy elementy UO rozpoznają czynniki DAMP (ang. Danger-Associated Mo-
lecular Patterns). Stan taki, czyli  wzmożona aktywność UO, prowadzi do włą-
czania się procesu apoptozy i intensywnego powstawania ciałek apoptotycznych, 
które muszą być skutecznie eliminowane, by nie doszło do „wylewania” się ich 
zawartości, co doprowadziłoby do powstawania stanu zapalnego [20]. Dodać na-
leży [3], że oprócz czynników PAMP i DAMP, prowadzących do włączania się 
procesu apoptozy, prowadzącej do eferocytozy, opisano inne mechanizmy powo-
dujące włączenie się zaprogramowanej śmierci komórki. Wykazano, że istnieją 
molekularne wzorce związane z komórką apoptotyczną (ang. Apoptotic-Cell-As-
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sociated Molecular Patterns, ACAMP), do których należy m.in. fosfatydylose-
ryna (PS) oraz oksydacja fosfolipidów i zmiana konformacji białkowej epitopów 
krytycznych, a także różnice w poziomie glikozylacji, które również prowadzą do 
apoptozy i powstawania ciałek apoptotycznych likwidowanych w procesie efero-
cytozy – procesie biologicznym, wykazującym pewne cechy wspólne z procesem 
fagocytozy i pinocytozy (makropinocytozy) [2, 18, 20]. 

Podobieństwo eferocytozy i fagocytozy to m.in. tworzenie podobnych struk-
tur (eferocytoza – eferosom, fagocytoza – fagosom), mających na celu eliminację 
i deaktywację ciałek apoptotycznych (eferocytoza) lub patogenów (fagocytoza). 
Natomiast podobieństwo między eferocytozą i pinocytozą (makropinocytozą) do-
tyczy pochłaniania cząstek o zbliżonej wielkości, z tym, że eferocytoza to pochła-
nianie ciałek apoptotycznych, zaś pinocytoza to pochłanianie cząstek w postaci 
płynnej [11, 15, 29]. Dodać należy także i to, że fagocytoza i pinocytoza (makro-
pinocytoza), to zjawiska należące do endocytozy, która dzieli się na: endocytozę 
klatryno-zależną, której główną rolą jest transport ładunków endogennych dzięki 
obecności białka będącego głównym składnikiem wpukleń błony komórkowej – 
klatryny oraz endocytozę niezależną od klatryny (ryc. 1). 

RYCINA 1. Endocytoza klatryno-zależna oraz niezależna od klatryny, w tym eferocytoza
FIGURE 1. Clathrin-mediated and clathrin-independent endocytosis, including efferocytosis
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Wśród tej ostatniej wyróżnia się endocytozę kaweolarną, ścieżkę IL2Rβ oraz 
endocytozę zależną od Arf6, zależną od flotylliny, jak też endocytozę warunko-
waną kolistym pofałdowaniem błony grzbietowej oraz entozę, a także fagocytozę 
i pinocytozę (makropinocytozę) (ryc. 1). Endocytoza kaweolarna polega na trans-
porcie do wnętrza komórki ładunków endogennych, takich jak np. białka GPI (gli-
kofosfatydyloinozytol), czy glikosfinolipidy [5], endocytoza określana ścieżką 
IL2Rβ dotyczy komórek, w których zachodzi przekazywanie sygnałów wewnątrz 
nich, podobnie jak w endocytozie zależnej od Arf6, realizacja której wymaga do-
datkowo obecności białka Arf6 z rodziny GTP [5]. Natomiast endocytoza zależna 
od flotylliny to proces związany z utrzymaniem prawidłowego cytoszkieletu ko-
mórki poprzez przekazywanie sygnałów wewnątrz komórki do aparatu Golgiego 
i retikulum endoplazmatycznego, zaś endocytoza poprzez koliste pofałdowania 
błony grzbietowej, to przemieszczanie się komórek poprzez internalizację recep-
torów i migrację mezenchymy [5]. Tymczasem entoza to proces powstający wsku-
tek utraty połączeń między komórką, a macierzą pozakomórkową [5]. Natomiast 
rodzaj endocytozy, jakim jest fagocytoza, to proces niszczenia drobnoustrojów 
składający się z czterech etapów – migracji i/lub chemotaksji, adherencji, pochła-
niania i wewnątrzkomórkowego trawienia i zabijania, zaś pinocytoza (makropi-
nocytoza) to likwidacja patogenów w postaci płynnej poprzez dużą internalizację 
błony komórkowej w komórce przeprowadzającej ten proces [5, 11]. To podo-
bieństwo procesu eferocytozy do fagocytozy [20], jak i pinocytozy (makropino-
cytozy) [18] powoduje, że obecnie sugeruje się, że proces eferocytozy może być 
włączony, tak jak te dwa procesy, w poczet endocytozy niezależnej od klatryny 
[5]. Wynika to w szczególności z faktu [20], że tak fagocytozę, jak i pinocytozę 
(makropinocytozę) z eferocytozą łączą zbliżone funkcje, choć są one mediowane 
przez inny repertuar specyficznych receptorów i różne ścieżki sygnalne. Także 
wspólną cechą tych trzech procesów, jest fakt, iż wymagają one – podobnie jak 
niemal wszystkie rodzaje endocytozy – aktywności białek z rodziny GTPaz [18, 
20]. Takim białkiem w procesie eferocytozy jest białko Rac1, którego rolą jest 
koordynacja pochłonięcia ciałek apoptotycznych i formowanie się eferosomu – 
struktury analogicznej do fagosomu powstającego w czasie procesu fagocytozy 
[18, 20]. Natomiast inne białko z rodziny GTPaz – RhoA, ważny element cytosz-
kieletu komórkowego, hamuje proces eferocytozy, a podczas procesu fagocytozy, 
powoduje ono polimeryzację aktyny, co wspomaga proces internalizacji drobno-
ustrojów i zwiększa efektywność tego procesu [20]. Dodać należy, że mimo iż pro-
ces eferocytozy i fagocytozy są mediowane przez różne receptory, to w pewnym 
zakresie udział w tych procesach biorą te same znaczniki i jest to receptor TIM 
1,3,4, znaczniki dla integryny oraz cząsteczki różnicowania, to jest CD36 i CD91 
[20]. Niebagatelnym faktem świadczącym o podobieństwie procesów eferocytozy 
i fagocytozy jest w szczególności udział wspólnych sygnałów „find me” (znajdź 
mnie), „catch me” (złap mnie), „eat me” (zjedz mnie) [20]. W przypadku eferocy-
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tozy, sygnały „find me” to lizofosfatydylocholina (LPC), fosforan-1 sfingolizyny, 
nukleotydy ATP i UTP oraz  fraktalkina (CX3CL1) [6, 15, 21], które są wysyłane 
przez komórkę umierającą (apoptotyczną) i ich zadaniem jest rekrutowanie ma-
krofagów w miejsce apoptozy [15]. Wśród tych sygnałów pierwszym sygnałem 
„find me” jest lizofosfatydylocholina (LPC), która ma pochodzenie lipidowe i jest 
generowana i uwalniana na skutek aktywacji fosfolipazy A – ważnego składnika 
błon komórkowych, odpowiedzialnego za jej stabilność, na ścieżce zależnej od 
kaspazy-3 [21]. Natomiast fosforan-1-sfingolizyny, do którego sekrecji docho-
dzi po stymulacji receptorem S1P-R1-5, powoduje zwiększoną chemotaksję fa-
gocytów [21]. Także ważnymi sygnałami „find me” są nukleotydy, takie jak ATP 
i UTP, które działając jako czynniki zagrożenia – DAMP, rozpoznawane są przez 
komórki fagocytujące, głównie poprzez receptor P2Y2 (ang. Purinergic Recep-
tor), co prowadzi do wzbudzania reakcji odpornościowej w sytuacji sterylnego 
zapalenia [6, 21]. Ponieważ jednak nukleotydy te są bardzo łatwo degradowane 
przez zewnątrzkomórkowe nukleotydazy, ich działanie jest bardzo krótkotrwałe 
[21]. Następny etap eferocytozy to „dotarcie” makrofagów do miejsca apoptozy 
i kolejne włączanie sygnałów, którymi są „catch me”, a które należy rozumieć 
jako wzmożoną produkcję receptorów wzmagających efekt eferocytozy. Nato-
miast sygnałami „eat me” są kalretikulina (CRT), fosfatydylocholina (PS) oraz 
kardiolipina [20, 21, 26, 33], wśród których najistotniejszym sygnałem jest CRT, 
bo tworzy ona kompleks z innymi, mniej prominentnymi sygnałami „eat me”, 
co wpływa na odpowiedź immunologiczną makrofagów. Wykazano także [26], 
że CRT powoduje dodatkowo wzrost poziomu IL-8 i CD14 oraz obniża odsetek 
komórek wchodzących na drogę wczesnej apoptozy, a poprzez uszkodzenie kom-
pleksów MHC klasy II, wpływa na polaryzację makrofagów w kierunku makro-
fagów M1/M2. Stan taki powoduje, że eferocytoza, w której udział jako czynnik 
„eat me” bierze CRT, uważana jest za proces antyzapalny, jako że nie dochodzi do 
uwolnienia się szkodliwej zawartości eferosomu, co potwierdza fakt nie rejestro-
wania odpowiedzi zapalnej przy apoptozie. Innym sygnałem „eat me” jest fosfa-
tydylocholina (PS), która w czasie apoptozy ulega translokacji na zewnątrz błony 
komórkowej, co rozpoznawane jest przez makrofagi poprzez receptory błonowe 
– TIM4, BAI1 (ang. Brain-specific Angiogenesis Inhibitor 1) i stabilinę 2 [21]. 
Należy także wspomnieć o sygnałach, które negatywnie regulują eferocytozę tj. 
„don’t eat me”, do których należą znaczniki CD31, CD47 i CD61 [21]. 

Wykazano, że w czasie eferocytozy makrofagi produkują duże ilości TGF-
-β, IL-10 i PGE2, które aktywują komórki układu odpornościowego w kierunku 
prozapalnym, stąd interpretowanie procesu eferocytozy w zakresie reakcji układu 
odpornościowego jako reakcja pozytywna, prowadząca do ochrony komórki [20]. 
W czasie eferocytozy, choć i w czasie fagocytozy, wiele sygnałów „eat me”, jest 
rozpoznawanych bezpośrednio m.in. przez receptory TIM, receptory dopełniacza 
CR3 i CR4, receptor mannozowy (występujące na komórce wykonawczej tych 
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procesów – makrofagach lub innych komórkach wykazujących fagocytozę), ale 
także kolektyny czy pektyny wiążące mannozę, które są pośrednią drogą rozpo-
znawania [15]. W czasie procesu rozpoznawania „celu” przez makrofagi, podej-
mowana jest w nich decyzja, czy dojdzie do uruchomienia dalszych etapów efe-
rocytozy, czy też zostanie uruchomiony inny mechanizm niszczenia elementów 
niepotrzebnych, np. przez neutrofile w sieci NET (ang. Neutrophil Extracellular 
Trap) [15]. Wiąże się to z faktem, że proces pozbywania się „zanieczyszczeń” 
komórkowych – m.in. ciałek apoptotycznych, może nie pozostać procesem „im-
munologicznie cichym” i wtedy proces eferocytozy może prowadzić do zapalenia 
[15]. Niezależnie od przedstawionych danych dotyczących eferocytozy i fagocy-
tozy, w kontekście ich podobieństwa i jako elementu procesu endocytozy, należy 
stwierdzić, że tak przy eferocytozie, jak i fagocytozie i pinocytozie (makropino-
cytozie), końcowy efekt tych procesów jest podobny, jako że dzięki działaniu 
enzymów, zawartość eferosomu w przebiegu eferocytozy i fagosomu w przebiegu 
fagocytozy i pinocytozy (makropinocytozy), jest niszczona [20]. 

Charakteryzując proces eferocytozy stwierdzić należy, że mechanizm prze-
biegu eferocytozy związany jest ze znacznikami jądrowymi, takimi jak receptory 
aktywowane przez proliferatory peroksysomów PPARγ i PPARδ (ang. Peroxi-
some Proliferator-Activated Receptors) oraz receptor jądrowy X wątroby (ang. 

RYCINA 2. Eferocytoza ciałek apoptycznych przez makrofagi
FIGURE 2. Efferocytosis of apoptotic cells by macrophages
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Liver X Receptor, LXR), a także prawdopodobnie receptor jądrowy retinoidalny 
(ang. Retinoid X Receptor, RUR) [18]. Wykazano, że np. aktywacja receptora 
PPARγ, prowadzi do swoistego wzmożenia eferocytozy [7], na skutek uwalnia-
nia się zwiększonej ilości receptorów powierzchniowych na makrofagach, w tym 
znaczników PPARδ, LXR, a także RXRα (ryc. 2). Ich uwalnianie i aktywacja 
przez nieprocesu eferocytozy, jest stymulowana poprzez ścieżkę sygnalną anga-
żującą transduktor sygnalny aktywacji transkrypcji cząsteczki – STAT6 (ang. Si-
gnal Transducer and Activator of Transcription) oraz IL-13 [18]. Również wpływ 
na eferocytozę ma IL-4, która wzmaga ekspresję istotnych receptorów dla tego 
procesu, jakimi są stabilina-1 i 2 [14]. Sugeruje się także, że takie cytokiny jak 
TGF-β, IL-10 i M-CSF, mogą mieć także wpływ na przebieg eferocytozy [14], 
choć zarejestrowano, ale tylko in vivo, że eferocytoza rejestrowana przy zapa-
leniu płuc, w wyniku oddziaływania endotoksyny, jest związana z czynnikiem 
TGF-β [35].Także wykazano, że TGF-β1 aktywując limfocyty T, wpływa również 
na przebieg eferocytozy, której przebieg uzależniony jest od udziału fosfatydylo-
seryny – ważnego składnika błon komórkowych [35]. Znana jest również droga 
aktywująca eferocytozę, związana ze zwiększoną aktywnością białka Rac (ryc. 
2), a także z substancjami produkowanymi przez makrofagi, takimi jak lizofosfa-
tydyloseryna i lipoksyna [8, 18]. Ponadto opisano [18], że same komórki podle-
gające zaprogramowanej śmierci, generują sygnały wpływające na efektywność 
eferocytozy. Także sama eferocytoza warunkowana jest tym procesem, jako że 
wzmaga ona produkcję wydzielniczego inhibitora leukoproteazy, który jest an-
typroteazą z aktywnością hamującą ważne białka przeciwdrobnoustrojowe, np.: 
elastaza i katepsyna G, co prowadzi do obniżenia potencjału bójczego komórek  
UO [35]. Wykazano, że na hamowanie procesu eferocytozy wpływają takie czyn-
niki jak: LPA (ang. Lysophosphatidic Acid), TNF-α, RAGE (ang. soluble Receptor 
for Advanced Glycation end products), HMGB1 (ang. High Mobility Group Box 
Protein 1) oraz aneksyna A5 [22, 23], wśród których trzy ostatnie są alarminami 
– czynnikami DAMP, które aktywują elementy UO i proces zapalny [13, 16, 34].

ROLA EFEROCYTOZY

Eferocytoza to proces występujący w wyniku apoptozy powstałej w wyniku 
działania czynników fizjologicznych, ale także stanów patologicznych wskutek 
oddziaływania czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych – to jest za-
każeń i zarażeń, prowadzących do zapalenia, w tym zapalenia sterylnego [15,  20, 
27]. Proces apoptozy powstający wskutek stanów patologicznych, należy także 
rozważyć w kontekście faktów, że wiele patogenów wykształciło różne mecha-
nizmy, które w czasie zakażeń pozwalają im na przeżycie mimo oddziaływania 
układu odpornościowego, a proces eferocytozy jest procesem pomagającym im 
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w tym. Wynika to z faktu, iż aktywacja wewnętrznej lub zewnętrznej ścieżki apo-
ptozy, powoduje śmierć zainfekowanej komórki, ale to nie zawsze zapobiega roz-
przestrzenianiu się infekcji [20]. W przypadku ciałek apoptotycznych powstałych 
w wyniku sterylnego zapalenia, wykazano [27], że likwidacja ich w procesie efe-
rocytozy, indukuje produkcję antyzapalnych czynników, takich jak IL-10, TGF-β, 
PAF (ang. Platelet-Activating Factor) i PGE2 (prostaglandyny E2), co prowadzi 
do hamowania odpowiedzi układu odpornościowego i zmniejszenia efektywności 
działania układu odpornościowego.

Dzieje się to dlatego, bo drobnoustrój znajdujący się wewnątrz komórki ma-
kroorganizmu, która weszła na ścieżkę apoptozy, może być zniszczony wraz z całą 
komórką podlegającą temu procesowi, ale może także wykorzystać proces efero-
cytozy realizowany przez makrofagi i poprzez nie przedostać się do innych komó-
rek makroorganizmu, co określa ten model jako model „konia trojańskiego”. Taki 
eferocytotyczny efekt „konia trojańskiego” zarejestrowano w przypadku zakaże-
nia myszy Chlamydia pneumoniae i Yersinia pestis, jako że bakterie te po pochła-
nięciu przez neutrofile, mogą przeżyć w komórce i proces eferocytozy, którego 
zadaniem jest eliminacja ciałek apoptotycznych neutrofili, nie przyczynia się do 
eliminacji tych patogenów z ustroju [15]. Wykazano [15], że jednoczesne urucho-
mienie sygnałów apoptotycznych, receptora TLR4 oraz prezentacja przez komór-
ki dendrytyczne ciałek apoptotycznych neutrofili, wzmaga wyrzut TGF-β i IL-23, 
co stymuluje ścieżkę indukcji komórek Th17, które wydzielając IL-17, aktywują 
nowe neutrofile do napływu do miejsc infekcji [15]. Taką ścieżkę łączącą sygnały 
apoptotyczne, z klasyczną prezentacją antygenu, zarejestrowano także przy zakaże-
niu myszy Citrobacter rodentium [15]. Innym przykładem skutków eferocytozy jest 
jej udział w zakażeniach bakteryjnych wywołanych Mycobacterium (M.) tuberculosis 
[1, 19, 24, 33]. Wykazano [19, 24, 33], że bakteria ta, dzięki inhibicji aneksyny I, nie 
powoduje apoptozy zakażonych makrofagów lecz ich nekrozę, przez co oczyszcza-
nie organizmu z „pozostałości” po nekrozie, jest dużo trudniejsze i mniej efektywne, 
dlatego wykorzystywany jest w tym zakażeniu proces eferocytozy. Dowiedziono [24] 
u pacjentów chorych na gruźlicę, że supresja śmierci apoptotycznej zainfekowanych 
makrofagów, przyczynia się do opóźnienia włączania się mechanizmów odporności 
nabytej. In vivo i in vitro zarejestrowano [19], że w przypadku zakażenia tą bakterią, 
proces eferocytozy jest niezbędny, by regulować „losy” tych zarazków. Podobne skut-
ki działania procesu eferocytozy stwierdzono w przypadku zakażenia Streptococcus 
pneumoniae [4] i Listeria monocytogenes, przy których to infekcjach wykazano [15], 
że w mechanizmie eferocytozy bakterie te „oszukują” poprzez receptory TIM, głów-
nie TIM4, i w ten sposób unikają śmierci, a nawet rozprzestrzeniają się po organi-
zmie. Ponadto w przypadku bakterii Shigella sp. i Salmonella sp., wykazano [15], że 
są one zdolne do inicjowania apoptozy zainfekowanych makrofagów i w ten sposób 
unikają śmierci na drodze apoptozy i „czyszczenia” na drodze eferocytozy na rzecz 
pyroptotycznej śmierci zakażonych komórek. 
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Skutki procesu eferocytozy i jego rolę potwierdzono wykazano również w za-
każeniach wirusowych wirusem grypy oraz wirusem ludzkiego brodawczaka HPV 
(ang. Human Papilloma Virus) [9, 15]. I tak w przypadku wirusa grypy stwierdzo-
no in vitro, że zakażenie komórek nabłonkowych płuc tym wirusem, prowadzi 
do apoptozy i powoduje włączanie procesu eferocytozy, co potwierdzono obni-
żonym mianem wirusa oraz występowaniem cząstek tego wirusa w eferosomach. 
Natomiast w przypadku ludzkiego wirusa HPV [15], wykazano, że jest on zdolny 
wykorzystywać proces eferocytozy, bo proces ten sprzyja ekspresji genu E6, któ-
ry powoduje nabieranie przez fibroblasty fenotypu rakotwórczego. Także skutki 
procesu eferocytozy opisano w zakażeniach wirusowych, w których, w wyniku 
działania wirusa, nie dochodziło do włączenia się procesu apoptozy, ale do tzw. 
apoptotycznej mimikry, czyli ekspozycji fosfatydylocholiny – markera apoptozy, 
na powierzchni błony komórki, co było sygnałem do uruchomienia eferocytozy, 
która mimo braku ciałek apoptotycznych, pochłaniała cząstki wirusowe [15]. Taki 
proces opisano przy wirusie HIV-1, krowianki oraz niektórych lentiwirusach oraz 
picornawirusach (bez nazw gatunkowych wirusów). Opisano i takie zakażenia 
wirusowe, w czasie których rolę może odgrywać eferocytoza, powstałe w wyniku 
krzyżowej prezentacji antygenów, która polega na pobudzeniu limfocytów T do 
zwalczania wirusów w wyniku prezentacji ich przez komórki dendrytyczne (DC). 
Natomiast w przypadku, gdy komórki DC nie spełniają swojej roli, gdyż zostaną 
zainfekowane, włącza się proces eferocytozy, by efektywniej zwalczać wirusy. 
Taki mechanizm wykazano w przypadku wirusa krowianki, odry, cytomegalii, 
wirusa Epstein-Barr oraz wirusa ludzkiej białaczki i chłoniaka HTLV-1 [15].

Skutki działania eferocytozy opisano także w przypadku zarażenia pasożytni-
czego Leishmania major, w czasie którego dochodzi do apoptozy neutrofili [29], 
który to stan warunkuje produkcję czynnika chemotaktycznego MIP-1β, powodu-
jąc napływ makrofagów w miejsce infekcji i aktywację procesu eferocytozy, wo-
bec apoptotycznych komórek PMN [32]. Analogiczny udział eferocytozy opisano 
także w przypadku zarażenia Trypanosoma cruzi [15]. 

Rolę eferocytozy potwierdzono również w schorzeniach o podłożu genetycz-
nym, jak i autoimmunologicznym, w tym toczniu rumieniowatym układowym, 
cukrzycy typu I, przewlekłych chorobach płuc oraz chorobach układu krążenia, 
serca i miażdżycy [18,31,35,36]. W przypadku miażdżycy stwierdzono [31], że 
proces eferocytozy mimo, że jest ważnym zjawiskiem obronnym, to jednak nad-
mierne pochłanianie przez makrofagi ciałek apoptotycznych zawierających duże 
ilości cholesterolu, może być bardzo szkodliwe dla makrofagów i prowadzić do 
ich apoptozy i zniszczenia tkanek [33]. Mechanizmem, który temu zapobiega jest 
wiązanie się cząsteczek cholesterolu z transporterami ATP, takimi jak A1 i G1, co 
chroni makrofagi przez stresem komórkowym wywołanym tymi lipidami [33]. 
Natomiast w przypadku chorób krążenia i serca wykazano, że proces eferocytozy 
zachodzący w komórkach mięśnia sercowego, powoduje wzrost produkcji IL-10, 
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TGF-β, lipoksyn i resolwin – naturalnych lipidów syntetyzowanych przez orga-
nizm z kwasów tłuszczowych omega-3 [36].

Warto zauważyć, że w piśmiennictwie znane są dane [17], jakoby oprócz ma-
krofagów do usuwania ciałek apoptotycznych, ale na drodze nietypowej efero-
cytozy, zdolne były komórki VSMC (ang. Vascular Smooth Muscle Cells), które 
stanowią podstawowy element składowy blaszki miażdżycowej. Wykazano, że re-
ceptorami mediującymi ten proces są znaczniki CD36, CD14 i receptory zmiata-
cze (ang. scavenger) A i B1, a głównym elementem inicjującym to zjawisko, jest 
translokacja fostatydyloseryny, analogicznie jak w przypadku eferocytozy prze-
prowadzanej przez makrofagi. Także opisano fakty, że komórki dendrytyczne są 
zdolne do eferocytozy, w czasie której dochodzi do zwiększenia poziomu CD86, 
CCR7 i zwiększonego potencjału migracyjnego tych komórek [27]. Nadto wyka-
zano [27], że w czasie eferocytozy przeprowadzanej przez komórki DC, zwiększa 
się poziom IL-1β, IL-10 oraz prostaglandyny E2.

PODSUMOWANIE

Dla zachowania homeostazy ustroju ważna jest eliminacja elementów niepo-
żądanych, które w zasadzie są dla organizmu niebezpieczne. Obok fagocytozy, 
której zadaniem jest „sprzątanie” drobnoustrojów oraz apoptozy, która polega na 
samobójczej śmierci komórki, opisano także proces eferocytozy, który „likwidu-
jąc” ciałka apoptotyczne, zapobiega zapaleniu. Skutki i rolę eferocytozy wyka-
zano w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych, w schorzeniach 
tła genetycznego i autoimmunologicznego oraz jako efekt podstawowy w zacho-
waniu homeostazy organizmu, co stawia proces eferocytozy w rzędzie ważnych 
zjawisk warunkujących zdrowie ludzi i zwierząt. Dodać należy, że to „nowe” zja-
wisko immunologiczne – eferocytoza, może działać na zasadzie „konia trojań-
skiego”, stąd proces ten w organizmie, może mieć również działanie negatywne. 
Proces ten był przez lata nie tylko niezauważanym, ale też błędnie określanym – 
jako tylko proces „oczyszczania”, a tymczasem jest on także ważnym elementem 
regulującym homeostazę makroorganizmu i wpływającym na komórki układu od-
pornościowego [12]. 
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