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Streszczenie: Komórki dendrytyczne (DC) s¹ najwa¿niejszymi komórkami
prezentuj¹cymi antygen (APC) limfocytom T. Stopieñ dojrza³oci komórki DC ma
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1. Charakterystyka komórek dendrytycznych
Komórki dendrytyczne s¹ profesjonalnymi komórkami prezentuj¹cymi antygen
(APC), obecnymi w centralnych (grasica i szpik) i we wtórnych (wêz³y limfatyczne,
kêpki Peyer'a i ledziona) narz¹dach limfatycznych [2]. Posiadaj¹ zdolnoæ do
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WSTÊP
Wraz z przeszczepianym narz¹dem do organizmu biorcy dostaj¹ siê ró¿norodne
komórki mi¹¿szowe wyposa¿one w antygeny zgodnoci tkankowej (MHC) oraz
grupa komórek okrelanych jako leukocyty pasa¿erskie, odpowiedzialna za reakcjê
odrzucania przeszczepu. S¹ to m.in. komórki dendrytyczne (DC), które w pewnych
warunkach zamiast prowadziæ do odrzucenia przeszczepu mog¹ sprzyjaæ jego
akceptacji [5,16]. Precyzyjne okrelenie roli komórek dendrytycznych w odpowiedzi
transplantacyjnej i opracowanie metod modyfikowania ich funkcji mo¿e przyczyniæ
siê do poprawienia rezultatów osi¹ganych w transplantologii.

1. CHARAKTERYSTYKA KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH
Komórki dendrytyczne s¹ profesjonalnymi komórkami prezentuj¹cymi antygen (APC),
obecnymi w centralnych (grasica i szpik) i we wtórnych (wêz³y limfatyczne, kêpki Peyera
i ledziona) narz¹dach limfatycznych [2]. Maj¹ zdolnoæ do aktywacji zarówno naiwnych
limfocytów T, jak i limfocytów T pamiêci, umiejêtnoæ transportowania antygenu (Ag) z
obwodowych tkanek do obszarów bogatych w limfocyty T we wtórnych narz¹dach
limfatycznych oraz zdolnoæ do krzy¿owej prezentacji antygenów [21,22]. Komórki DC
nie stanowi¹ jednorodnej subpopulacji leukocytów. Ich morfologia, funkcja oraz
immunofenotyp ró¿ni¹ siê w zale¿noci od stopnia dojrza³oci, umiejscowienia w organizmie
i rodzaju komórki prekursorowej, z której siê wywodz¹ [27].
W warunkach prawid³owej homeostazy organizmu komórki DC, jako niedojrza³e
komórki APC, s¹ obecne w obwodowych tkankach organizmu, w tym w zwykle
przeszczepianych nielimfoidalnych narz¹dach (w¹troba, serce, p³uca, nerka, trzustka
i skóra) [18,20]. Niedojrza³e komórki DC wykazuj¹ na swojej powierzchni niewielk¹
ekspresjê cz¹steczek MHC (major histocompatibility complex), cz¹steczek adhezyjnych i kostymuluj¹cych, takich jak: CD40, CD54 (ICAM-1), CD80 (B7-1) lub
CD86 (B7-2), przez co pozostaj¹ s³abymi stymulatorami naiwnych limfocytów T [18].
Komórki DC po wychwyceniu antygenów, migruj¹ poprzez naczynia krwionone i
limfatyczne do narz¹dów limfoidalnych. Tam prezentuj¹ antygeny komórkom uk³adu
immunologicznego: limfocytom CD4+ w kontekcie cz¹steczek MHC klasy II lub
limfocytom CD8+ w kontekcie cz¹steczek MHC klasy I. Podczas migrowania
kontynuowany jest proces dojrzewania komórek DC, stymulowany przez obecnoæ
bakterii i wirusów, b¹d ich sk³adników, takich jak: lipopolisacharydy (LPS),
niemetylowane sekwencje CpG bakteryjnego DNA, dwuniciowy wirusowy RNA
(dsRNA) [13,18,20,29], a tak¿e przez cytokiny prozapalne: GM-CSF, IL-1b, TNF i
IFN-a i metabolity enzymu cyklooksygenazy [18]. Czynniki te wp³ywaj¹ na komórki
DC poprzez receptory TLR (Toll-like receptors) oraz receptory z rodziny TNF,
takie jak: ligand CD40, receptory TNF (TNFR), receptory aktywuj¹ce NF-kB
(RANK) czy receptory indukuj¹ce aktywacjê cytokin  TRANCE (TNF-related

ROLA KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH W ODPOWIEDZI TRANSPLANTACYJNEJ

747

activation-induced cytokine) [20,31]. Dojrzewanie komórek DC, inicjowane w
tkankach obwodowych w momencie spotkania z antygenem, jest kontynuowane
podczas interakcji komórki DC - limfocyty T i powoduje zmianê fenotypu komórek
DC, co sprawia, ¿e dojrza³e komórki DC s¹ silnymi stymulatorami naiwnych
limfocytów T oraz limfocytów T pamiêci [18,29].

2. ROLA KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH W REAKCJACH
ODRZUCANIA I TOLERANCJI PRZESZCZEPU
W zale¿noci od tego sk¹d pochodz¹ komórki DC  od dawcy czy od biorcy
przeszczepu, prezentacja antygenu odbywa siê, odpowiednio, w sposób bezporedni
lub poredni. Przy bezporedniej prezentacji antygenu komórki DC dawcy przeszczepu migruj¹ do narz¹dów limfatycznych biorcy, gdzie limfocyty T rozpoznaj¹
jako obce cz¹steczki MHC komórek DC. Powoduje to proliferacjê immunokompetentnych limfocytów T odpowiedzialnych za reakcjê zapaln¹ towarzysz¹c¹
odrzuceniu przeszczepu [4,16,21]. W cie¿ce poredniej komórki DC biorcy przeszczepu migruj¹ do przeszczepionego organu, gdzie poprzez internalizacjê rozpuszczonych moleku³ MHC dawcy, fragmentów apoptotycznych lub nekrotycznych
komórek dawcy, wzglêdnie poprzez endocytozê ¿ywych komórek, przyswajaj¹ i
przetwarzaj¹ alloantygeny dawcy i w takiej postaci prezentuj¹ limfocytom T biorcy
przeszczepu. Poredni sposób prezentowania alloantygenów przez komórki DC
gospodarza powoduje, ¿e odpowied limfocytów T jest zdecydowanie s³absza, ni¿
na skutek bezporedniej prezentacji [16,21]. Migracja niedojrza³ych komórek DC
biorcy do przeszczepu i nabywanie przez nie moleku³ MHC dawcy, okrelane jako
allouczulenie komórek DC biorcy, zmniejszaj¹ si³ê oddzia³ywania komórek DC dawcy
na limfocyty T [18].
Liczne badania wykaza³y, ¿e obecnoæ i liczba leukocytów pasa¿erskich, jak
równie¿ stopieñ pobudzenia limfocytów T poprzez bezporedni¹ drogê prezentacji
antygenów, s¹ kluczowymi elementami reakcji odrzucania przeszczepu. Przez wiele
lat uwa¿ano, ¿e bezporednia droga prezentacji antygenów jest zwi¹zana przede
wszystkim z ostr¹ reakcj¹ odrzucania przeszczepu, podczas gdy porednia droga
ma wiêksze znaczenie w przewlek³ej reakcji odrzucania. Póniej wykazano jednak,
¿e sama porednia droga prezentacji alloantygenu jest wystarczaj¹ca do wywo³ania
reakcji ostrego odrzucania przeszczepu skóry u myszy [4,9,13,16,21]. Jednoczenie
wykazano, ¿e udzia³ drogi bezporedniej maleje w czasie po transplantacji, podczas
gdy wzrasta odpowied drogi poredniej wraz ze zwiêkszeniem liczby limfocytów
T pobudzonych w ten sposób [18].
Komórki DC dawcy pochodz¹ce z przeszczepu s¹ g³ówn¹ populacj¹ komórek
APC odpowiedzialn¹ za aktywacjê limfocytów T biorcy drog¹ bezporedni¹, a tym
samym s¹ g³ównymi sprawcami wyst¹pienia reakcji odrzucenia przeszczepu [18].
Wydawa³oby siê zatem, ¿e usuniêcie wszystkich leukocytów z przeszczepianego
narz¹du mo¿e zapobiec odrzuceniu przeszczepu. Badania przeprowadzone na
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modelach szczurzych, polegaj¹ce na delecji leukocytów pasa¿erskich z przeszczepianego organu (serca lub w¹troby), wykaza³y jednak, ¿e nie przeciwdzia³a to
odrzuceniu przeszczepu. Najlepiej uwidoczni³y to dowiadczenia, w których przed
transplantacj¹ narz¹du zastosowano tzw. aktywne u³atwienie prze¿ycia przeszczepu
poprzez transfuzjê krwi dawcy. Nastêpnie przeszczepiano narz¹d pozbawiony
leukocytów pasa¿erskich, co spowodowa³o odwrócenie korzystnego efektu
transfuzji krwi dawcy na prze¿ycie przeszczepu. Jeli jednak, w trakcie takiej
transplantacji organu podano komórki DC dawcy, tolerancja przeszczepu by³a
przywracana. Wydaje siê zatem, ¿e obecnoæ komórek APC dawcy przeszczepianego narz¹du, jest niezbêdna do indukcji tolerancji transplantacyjnej w organizmie
biorcy przeszczepu. Jest to zwi¹zane z obecnoci¹ w przeszczepianym narz¹dzie
niedojrza³ych komórek DC dawcy, które warunkuj¹ tolerancjê przeszczepu [16].
Zanim komórki DC zaprezentuj¹ antygeny w kontekcie cz¹steczek MHC klasy
I lub klasy II, musz¹ przejæ proces czynnociowego dojrzewania. Wi¹¿e siê to z
ekspresj¹ receptorów umo¿liwiaj¹cych migracjê komórek DC do obszarów
tkanki limfatycznej, w których znajduj¹ siê limfocyty T, przetwarzaniem kompleksów
MHC-Ag, dziêki którym mo¿liwa bêdzie ich stabilna ekspresja na powierzchni
komórek wraz z cz¹steczkami kostymuluj¹cymi oraz wytwarzaniem cytokin
prozapalnych, takich jak: IL-12, IL-6, TNF-a, IL-1b, które indukuj¹ immunogennoæ
limfocytów T [4,21,23].
Prezentacja antygenu odbywa siê w obecnoci moleku³ kostymuluj¹cych i cytokin
prozapalnych, podczas której dochodzi do aktywacji procesu ró¿nicowania limfocytów
T w komórki efektorowe [23]. Typ komórki efektorowej (Th1/Th2) zale¿y zarówno
od komórki dendrytycznej, jak i od aktywuj¹cego antygenu. Dojrza³e komórki DC
ze wzglêdu na produkowanie cytokin prozapalnych, m.in. IL-12, stymuluj¹
ró¿nicowanie limfocytów T w kierunku Th1, co wi¹¿e siê z wyst¹pieniem reakcji
odrzucenia przeszczepu [17].
Spotkanie limfocytów T z antygenami prezentowanymi przez niedojrza³e komórki
DC prowadzi, przy braku cz¹steczek kostymuluj¹cych, do anergii lub apoptozy
antygenowo specyficznych limfocytów T i generowania limfocytów T o funkcjach
regulatorowych oraz do selektywnej indukcji odpowiedzi typu Th2 [4,17].
W badaniach wykazano, ¿e anergiczne limfocyty T mog¹ wyd³u¿aæ prze¿ycie
przeszczepu skóry u myszy in vivo. W obecnoci anergicznych limfocytów T,
komórki DC s¹ prawie ca³kowicie niezdolne do stymulowania proliferacji limfocytów
T. Tej utracie immunogennoci przez komórki DC towarzyszy redukcja ekspresji
MHC klasy II i cz¹steczki B7. To sugeruje, ¿e anergiczne limfocyty T hamuj¹
dojrzewanie komórek DC, a przez to zmniejszaj¹ ich immunogennoæ. Takie
niedojrza³e komórki DC indukuj¹ nastêpnie anergiê kolejnych limfocytów T [14].
Jednoczenie ekspresja na komórkach DC ligandów indukuj¹cych mieræ komórki
jak FasL lub zwi¹zanych z czynnikiem martwicy nowotworu (TNF) jak TRAIL
(TNF-related apoptosis-inducing ligand) mo¿e pozwoliæ na bezporednie usuniêcie
alloreaktywnego klonu limfocytów T. Zwi¹zanie cz¹steczki FasL, obecnej na komórkach DC z receptorem Fas znajduj¹cym siê na limfocytach T, powoduje produkcjê
przez komórki DC tlenku azotu, który mo¿e promowaæ apoptozê limfocytów T [4,24].
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Innymi mechanizmami immunologicznymi, które mog¹ wyd³u¿aæ prze¿ycie
przeszczepu s¹ te, które zwiêkszaj¹ subpopulacje immunologicznie aktywnych
limfocytów Th2, kosztem subpopulacji Th1. Jeli limfocyty T aktywowane s¹ w
kierunku subpopulacji Th1, dochodzi do odrzucenia przeszczepu, jeli w kierunku Th2
 do jego przyjêcia [4,24,27]. Komórki DC linii mieloidalnej wytwarzaj¹ du¿e iloci
IL-12, która stymuluje polaryzacjê w kierunku Th1. Komórki Th1 wydzielaj¹c
TNF-b i IFN-g pobudzaj¹ cytotoksyczne limfocyty CD8+ oraz komórki NK, indukuj¹c
tym samym rozwój odpowiedzi komórkowej. Polaryzacja w kierunku Th2, warunkuje
rozwój humoralnej odpowiedzi immunologicznej i bior¹ w niej udzia³ limfoidalne
komórki DC, które wytwarzaj¹ IL-4. Cytokiny, takie jak IL-4, IL-5, IL-10 wydzielane
przez aktywowane limfocyty Th2, pobudzaj¹ limfocyty B, które mog¹ promowaæ
tolerancjê transplantacyjn¹ poprzez pobudzanie funkcjonowania limfocytów T
regulatorowych. Dodatkowo limfocyty B mog¹ produkowaæ IL-10 i TGF-b. Co
wiêcej, Fehr i wsp. wykazali, ¿e limfocyty B biorcy i komórki DC zwiêkszaj¹
tolerancjê limfocytów T CD8 z przeszczepianego narz¹du, os³abiaj¹c tym samym
ich cytotoksyczne dzia³anie w stosunku do komórek biorcy. Wszystkie te mechanizmy sprzyjaj¹ lepszemu przyjêciu siê przeszczepu [11,22,27,31].
Wydaje siê, ¿e aktywacja naiwnych limfocytów Th nie jest wynikiem wy³¹cznie
interakcji pomiêdzy komórk¹ DC a limfocytem Th. Corthay zaproponowa³ model trzech
komórek bior¹cych udzia³ w aktywacji naiwnych limfocytów Th. Typ trzeciej
komórki uk³adu odpornociowego i rodzaj cytokiny przez ni¹ produkowany, oddzia³uje
na komórkê DC i jej wp³yw na limfocyt Th. Tak¹ komórk¹ mo¿e byæ komórka NK
(natural killer), limfocyt NKT (natural killer T cell), b¹d Tgd, komórka tuczna,
eozynofil lub bazofil. Jeli komórka DC otrzymuje sygna³ od zaktywowanej komórki
produkuj¹cej IFN-g, takiej jak komórka NK, rozpoczyna produkcjê IL-12 i polaryzuje
naiwne limfocyty Th w kierunku Th1. Jeli natomiast, komórce DC pomaga komórka
produkuj¹ca IL-4, np. komórka tuczna, ró¿nicuj¹ siê limfocyty T o fenotypie Th2 [7].
Niedojrza³e komórki dendrytyczne zdolne s¹ do generowania limfocytów T o
w³aciwociach regulatorowych, które mog¹ bezporednio hamowaæ reakcje immunologiczne zwi¹zane ze specyficznymi antygenami [4,8,9,15].
W³aciwoci regulatorowe wykazuj¹ m.in. limfocyty T CD4+ Tr1. Wydzielaj¹ one
IL-10, IFN-g i nie produkuj¹ lub produkuj¹ jedynie w niewielkich ilociach:
TGF-b, IL-2, IL-4 i IL-5. Dodatkowo wykazuj¹ s³ab¹ odpowied na stymulacjê przez
receptor TCR i maj¹ w³aciwoci immunosupresyjne, hamuj¹c reakcje, w których
udzia³ bior¹ limfocyty Th1 [12]. W obwodowych wêz³ach limfatycznych naiwne
limfocyty T mog¹ napotkaæ antygen prezentowany przez niedojrza³e komórki DC i
otrzymuj¹c w ten sposób suboptymalny sygna³, ró¿nicuj¹ siê w limfocyty Tr1, a nie
w efektorowe limfocyty T. Oznacza to, ¿e generacja Tr1 zale¿y przede wszystkim
od rodowiska, w jakim limfocyty T napotykaj¹ antygen (w³asny lub obcy), czyli
od obecnoci niedojrza³ych komórek DC. Jednoczenie komórki Tr1 poprzez swoje
cytokiny mog¹ stabilizowaæ stan niedojrza³oci komórek DC, a tym samym ich
tolerogennoæ [12].
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Równie¿ naiwne limfocyty T CD8+, stymulowane komórkami DC, s¹ zdolne do
ró¿nicowania siê w limfocyty T wykazuj¹ce czynnoæ regulatorow¹ i produkuj¹ce
IL-10. Dodatkowo wród limfocytów wyró¿nia siê subpopulacjê komórek o fenotypie
CD8+ CD28, okrelanych jako limfocyty T supresorowe (Ts), które s¹ zdolne do
hamowania proliferacji naiwnych limfocytów CD4+ [6]. Limfocyty Ts dzia³aj¹
bezporednio na komórki APC (w tym tak¿e na komórki DC), indukuj¹c obni¿enie
ekspresji cz¹steczek kostymuluj¹cych oraz podwy¿szenie ekspresji receptorów
hamuj¹cych [25,26].

3. ODDZIA£YWANIE NA KOMÓRKI DENDRYTYCZNE
W CELU INDUKOWANIA TOLERANCJI PRZESZCZEPU
Bezporednie podawanie biorcy przeszczepu niedojrza³ych komórek DC w celu
indukowania tolerancji transplantacyjnej jest ryzykowne, poniewa¿ mog¹ one
przypadkowo otrzymaæ in vivo sygna³ dojrzewania i stymulowaæ reakcjê odrzucania.
Rozwi¹zaniem tego problemu by³oby takie oddzia³ywanie na komórki DC in vitro,
aby sta³y siê niewra¿liwe na sygna³y dojrzewania in vivo lub aktywowanie komórek
DC charakteryzuj¹cych siê trwa³ymi w³aciwociami tolerogennymi [16,18].
Generowanie prekursorów komórek DC lub komórek DC z tolerogennym potencja³em, mo¿na uzyskaæ stosuj¹c: hodowle komórkowe w specyficznych warunkach,
leczenie farmakologiczne lub metody in¿ynierii genetycznej [21].
Jedn¹ z pierwszych prób generowania tolerogennych komórek dendrytycznych
by³o indukowanie in vitro powstawania niedojrza³ych komórek DC (MHC I+, MHC
II +, CD80 -/lo, CD86 -/lo) z prekursorowych monocytów w wyniku podawania
odpowiednich cytokin. Takie komórki mog³yby byæ wstrzykiwane jednorazowo przed
transplantacj¹ lub jako terapia podtrzymuj¹ca po transplantacji narz¹du [4,21].
Rozwa¿a siê równie¿ mo¿liwoæ generowania niedojrza³ych komórek DC bezporednio w organizmie dawcy za pomoc¹ ludzkich czynników wzrostu, takich jak:
G-CSF lub Flt3L [4,21,30]. Istnieje jednak niebezpieczeñstwo, ¿e po iniekcji,
niedojrza³e komórki DC dawcy bêd¹ ró¿nicowa³y siê in vivo w dojrza³e komórki
APC i powodowa³y aktywacjê odpowiedzi Th1, co w konsekwencji doprowadzi do
odrzucenia przeszczepu. Byæ mo¿e rozwi¹zaniem jest podanie biorcy przeszczepu
niedojrza³ych komórek DC i przeciwcia³ monoklonalnych anty-CD40L. W modelach
mysich zablokowanie cie¿ki sygna³owej CD40/CD40L pozwala³o unikn¹æ dojrzewania wstrzykniêtych komórek DC w organizmie biorcy. Dlatego obecnie prowadzone s¹ badania nad podawaniem zmodyfikowanych komórek DC dawcy, które s¹
odporne na czynniki dojrzewania, takie jak: LPS, TNF-a i CD40 [21].
Inn¹ strategi¹ promowania tolerogennoci komórek dendrytycznych jest u¿ycie leków,
które powstrzymuj¹ ich dojrzewanie. Przez wiele lat to limfocyty T by³y uwa¿ane za
g³ówny cel dzia³ania leków immunosupresyjnych i przeciwzapalnych. Odkryto jednak,
¿e niektóre leki hamuj¹ dojrzewanie i immunogennoæ komórek DC [3,4].
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1,25 dihydroksywitamina D3 (1,25(OH)2D3), aktywny metabolit witaminy D3
hamuje in vitro dojrzewanie ludzkich i mysich mieloidalnych komórek DC [4,10].
Komórki DC preinkubowane z witamin¹ D3 maj¹ bardzo s³ab¹ zdolnoæ stymulowania allogenicznych limfocytów T [4]. Zwi¹zane jest to ze zmniejszeniem
wytwarzania przez komórki DC IL-12, a zwiêkszeniem wydzielania IL-10, silnej
cytokiny przeciwzapalnej [1,10,21]. Wykazano, ¿e podanie myszom komórek DC
preinkubowanych z witamin¹ D3 wyd³u¿a czas prze¿ycia przeszczepu [4].
Równie¿ aspiryna os³abia zdolnoæ komórek DC do wydzielania IL-12, a tym
samym stymulowania proliferacji limfocytów T. Dodatkowo, hamowanie dojrzewania
komórek DC przez aspirynê i jej g³ówny metabolit  salicylan jest zwi¹zane z
translokacj¹ j¹drow¹ specyficznego czynnika transkrypcyjnego z rodziny NF-kB, który
warunkuje ró¿nicowanie siê komórek DC i kontroluje ich funkcjonowanie [1,4,21].
Niektóre leki immunosupresyjne i cytokiny interferuj¹ z NF-kB, st¹d obiecuj¹cym
podejciem do zmiany immunogennoci komórek DC jest bezporednie oddzia³ywanie
na aktywacjê NF-kB za pomoc¹ tych rodków [4,21]. Przyk³adowo, tolerancjê
przeszczepionej nerki u ma³p rezusów (Macaca mulatta) uda³o siê uzyskaæ w badaniu,
polegaj¹cym na podawaniu w okresie oko³otransplantacyjnym deoksyspergualiny (DSG)
wraz z przeciwcia³ami anty-CD3, które powoduj¹ delecjê limfocytów T [4].
Natomiast komórki DC preinkubowane z kortykosteroidami stymuluj¹ wytwarzanie
IL-5 i IL-10 przez limfocyty T, podczas gdy hamuj¹ wydzielanie IFN-g. W ten
sposób sprzyjaj¹ odpowiedzi Th2 lub generowaniu limfocytów Treg [1,4,9].
Sprzeczne dane dotycz¹ wp³ywu cyklosporyny (CsA) na dojrzewanie i funkcjonowanie komórek DC. Czêæ badañ sugeruje, ¿e CsA hamuje dojrzewanie i zdolnoci
allostymuluj¹ce mysich mieloidalnych komórek DC poprzez oddzia³ywanie na
translokacjê NF-kB, zmniejszanie wydzielania IL-6, IL-12 i TNF-a przez komórki
DC oraz IFN-g, IL-2 i IL-4 przez limfocyty T, bêd¹ce w kontakcie z komórkami
DC [18]. Wed³ug innych badañ komórki DC s¹ odporne na hamowanie przez CsA
ich dojrzewania i zdolnoci allostymuluj¹cych [4].
Takrolimus, podobnie jak CsA, hamuje produkcjê TNF-a przez komórki DC.
Komórki DC poddane jego dzia³aniu zwiêkszaj¹ sekrecjê IL-4 i wykazuj¹ hamuj¹cy
wp³yw na wydzielanie IFN-g przez limfocyty T [4].
Wykazano równie¿, ¿e mykofenolan mofetilu (MMF) oddzia³uje tak¿e bezporednio na dojrzewanie komórek DC i pogarsza ich zdolnoæ do indukowania komórkowej
odpowiedzi immunologicznej in vivo. To badanie porednio wskazuje na istotn¹ rolê
enzymu dehydrogenazy inozynomonofosfatydowej (IMPD) dla aktywacji komórek
DC, hamowanego przez MMF [1,4].
Dowiedziono tak¿e, ¿e komórki DC preinkubowane z rapamycyn¹ (RAPA), po
podaniu myszom s¹ s³abymi producentami cytokin zapalnych: IL-12 i TNF-a oraz
powoduj¹ brak reaktywnoci limfocytów T na stymulacjê specyficznymi antygenami.
Wp³yw RAPA na komórki DC wydaje siê byæ czêciowo zwi¹zany z regulacj¹
ekspresji receptora dla IL-4 [18,21]. Podobne zmiany pod wp³ywem RAPA zaobserwowano równie¿ w fenotypie i dzia³aniu ludzkich komórek DC wywodz¹cych siê z
monocytów [21]. Niemniej jednak, leczenie RAPA nie blokuje zwi¹zania przez
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komórki DC alloantygenów, ani te¿ nie os³abia migracji tych komórek do wtórnych
narz¹dów limfatycznych in vivo [28].
In¿ynieria genetyczna jest kolejn¹ metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ oddzia³ywanie na komórki
DC. Genetyczne modyfikacje komórek DC pochodz¹cych od dawcy przeszczepu,
m.in. modyfikacje genów dla IL-10, FasL, TGF-b i CTLA4-Ig, blokuj¹ ich dojrzewanie w tkankach biorcy [5,9,21]. W wyniku tych zmian dochodzi do: hamowania
lub blokowania ekspresji powierzchniowych cz¹steczek kostymuluj¹cych i przesuniêcia odpowiedzi limfocytów T w kierunku Th2, zapobiegania proliferacji allogenicznych limfocytów T, indukowania i utrzymywania anergii limfocytów T oraz
promowania delecji (poprzez apoptozê) klonów limfocytów T specyficznych wzglêdem danego antygenu [19,21].
Modyfikacja genów odbywa siê za pomoc¹ wektorów adenowirusowych oraz
retrowirusowych. Wektory retrowirusowe koduj¹ce gen dla CTLA4-Ig mog¹ byæ
u¿yte do transdukowania pochodz¹cych ze szpiku mysich mieloidalnych komórek
DC, podawanych podskórnie biorcom. Migruj¹ one do tkanki limfoidalnej biorcy, gdzie
ekspresja CTLA4-Ig mo¿e byæ wykryta przy u¿yciu badañ immunohistochemicznych [4]. Jednak efektywnoæ transdukcji z wektorami retrowirusowymi jest
niska (3040%). Wy¿sz¹ wydajnoæ (90100%) osi¹ga siê przy transdukcji terapii
genowej wektorami adenowirusowymi, ale mo¿e wi¹zaæ siê ona z dojrzewaniem
komórek DC [4]. Zdolnoæ do indukowania dojrzewania komórek DC poprzez
aktywacjê NF-kB ogranicza skutecznoæ komórek DC transdukowanych wektorami
adenowirusowymi [19,21]. Wykazano jednak, ¿e antysensowne NF-kB oligodeoksyrybonukleotydy (ODNs) trwale hamuj¹ dojrzewanie komórek DC, zapobiegaj¹c
translokacji NF-kB w obrêbie j¹dra. W przypadku, kiedy dochodzi do transdukcji
wektorami adenowirusowymi koduj¹cymi CTLA4-Ig, stabilne, niedojrza³e komórki
DC dawcy znacznie wyd³u¿aj¹ prze¿ycie mysiego alloprzeszczepu serca (>100 dni).
Podobne wyniki otrzymano, kiedy mysie komórki DC by³y transdukowane genami
koduj¹cymi FasL oraz IL-10 [4,21].

PODSUMOWANIE
Indukcja tolerancji przeszczepu, specyficznej dla alloantygenów dawcy i niezale¿nej
od leków, wydaje siê byæ coraz bardziej mo¿liwa do przeprowadzenia w warunkach
klinicznych. Obni¿enie odpowiedzi immunologicznej, skierowanej przeciwko antygenom
przeszczepu, za pomoc¹ oddzia³ywania na komórki DC dawcy ex vivo i póniejszego
podania ich biorcy, jest obiecuj¹c¹ drog¹ rozwoju strategii terapeutycznych maj¹cych
na celu poprawienie wyników transplantacji komórek i narz¹dów [4,16].

ROLA KOMÓREK DENDRYTYCZNYCH W ODPOWIEDZI TRANSPLANTACYJNEJ

753

PIMIENNICTWO

?

[1] ADORINI L, GIARRATANA N, PENNA G. Pharmacological induction of tolerogenic dendritic cells and
regulatory T cells. Semin Immunol 2004; 16: 127134.
[2] BONASIO R, ANDRIAN U. Generation, migration and function of circulating dendritic cells. Curr Opin
Immunol 2006; 18: 503511.
[3] CHANSSABEL D, BANCHEREAU J. Dendritic cells, therapeutic vectors of immunity and tolerance. Am
J Transplant 2005; 5: 205206.
[4] COATES PTH, COLVIN BL, HACKSTEIN H, THOMSON AW. Manipulation of dendritic cells as an
approach to improved outcomes in transplantation. www-remm.cbcu.cam.ac.uk; expert reviews in molecular medicine 18.02.2002.
[5] COATES T, KRISHNAN R, RUSS R. Dendritic cells, tolerance and transplantation. Nephrology 2000; 5:
125131.
[6] CORTESINI R, LeMAOULT J i wsp. CD8+ CD28 T suppressor cells and the induction of antigen specific,
antigen-presenting cell-mediated suppression of Th reactivity. Immunol Rev 2001; 182: 201206.
[7] CORTHAY A. A three-cell model for activation of naive T helper cells. Scand J Immunol 2006; 64: 93
96.
[8] COQUERELLE C, MOSER M. Are dendritic cells central to regulatory T cell function? Immunol Lett
2008; 119: 1216.
[9] EHSER S, CHUANG JJ, KLEIST C, SANDRA-PETRESCU F, IANCU M, WANG D, OPELZ G. Suppressive
dendritic cells as a tool for controlling allograft rejection in organ transplantation: Promises and difficulties. Human Immunol 2008; 69: 165173.
[10] ETTEN E, MATHIEU C. Immunoregulation by 1,25-dihydroxyvitamin D3: Basic concepts. J Steroid
Biochem Mol Biol 2005; 97: 93101.
[11] FEHR T, HASPOT F, MOLLOV J i wsp. Alloreactive CD8 T cell tolerance requires recipient B cells,
dendritic cells, and MHC class II. J Immunol 2008; 181: 165173.
[12] GROUX H, FOURNIER N, COTTREZ F. Role of dendritic cells in the generation of regulatory T cells.
Semin Immunol 2004; 16: 99106.
[13] HELDEN SFG, LEEUWENB FN, FIGDORA CG. Human and murine model cell lines for dendritic cell
biology evaluated. Immunol Lett 2008; 117: 191197.
[14] JIANG S, LECHLER R. Regulatory T Cells in the Control of Transplantation Tolerance and Autoimmunity. Am J Transplant 2003; 3: 516524.
[15] JONULEIT H, SCHMITT E, STEINBRINK K, ENK AH. Dendritic cells as a tool to induce anergic and
regulatory T cells. Trends Immunol 2001; 22: 7.
[16] LECHLER R, NG WF, STEINMAN RM. Dendritic Cells in transplantation  friend or foe? Immunity
2001; 14: 357368.
[17] LUTZ MB, SCHULER G. Immature, semi-mature and fully mature dendritic cells: which signals induce
tolerance or immunity?. Trends Immunol 2002; 23: 445448.
[18] McCURRY K, COLVIN B, ZAHORCHAK A, THOMSON A. Regulatory dendritic cell therapy in organ
transplantation. Eur Soc Organ Transplant 2006; 19: 525538.
[19] MOREL PA, FEILI-HARIRI M, COATES PT, THOMSON A. Dendritic cells, T cell tolerance and
therapy of adverse immune reactions. Clin Exp Immunol 2003; 133: 110.
[20] MORELLI AE, HACKSTEIN H, THOMSON AW. Potential of tolerogenic dendritic cells for transplantation. Immunology 2001; 13: 323335.
[21] MORELLI AE, THOMSON AW. Dendritic cells: regulators of alloimmunity and opportunities for
tolerance induction. Immunol Rev 2003; 196: 125146.
[22] NARANJO-GOMEZ M, FERNANDEZ MA, BOFILL M, SINGH R, NAVARRETE CV. Primary alloproliferative Th1 response induced by immature plasmacytoid dendritic cells in collaboration with myeloid
DCs. Am J Transplant 2005; 5: 28382848.
[23] QUAH BJC, O'NEILL HC. Maturation of function in dendritic cells for tolerance and immunity. J Cell
Mol Med 2005; 9: 643654.
[24] REID SD, PENNA G, ADORINI L. The control of T cell responses by dendritic cell subsets. Curr Opin
Immunol 2000, 12: 114121.
[25] SUCIU-FOCA N, MANAVALAN JS, CORTESINI R. Generation and function of antigen-specific suppressor and regulatory T cells. Transplant Immunol 2003; 11: 235244.

754

M. BUDZISZEWSKA, A. KORECKA-POLAK, G. KORCZAK-KOWALSKA

[26] SUCIU-FOCA N, MANAVALAN J i wsp. Molecular characterization of allospecific T suppressor and
tolerogenic dendritic cells. Int Immunopharmacol 2005; 5: 711.
[27] TABARKIEWICZ J, ROLIÑSKI J. Rola komórek dendrytycznych w patogenezie chorób cz³owieka i ich
praktyczne wykorzystanie w immunoterapii. Acta Haematol Pol 2006, 37, 1: 195202.
[28] TANER T, HACKSTEIN H, WANG Z, MORELLI AE, THOMSON AW. Rapamycin-treated, alloantigenpulsed host dendritic cells induce ag-specific T cell regulation and prolong graft survival. Am J Transplant
2005; 5: 228.
[29] YAO V, PLATELL C, HALL JC. Dendritic Cells. ANZ J Surg 2002; 72: 501506.
[30] YI H, ZHANG L, ZHEN Y, HE X, ZHAO Y. Dendritic cells induced in the presence of GM-CSF and
IL-5. Cytokine 2007; 37: 3543.
[31] YOUNG JW, MERAD M, HART DNJ. Dendritic cells in transplantation and immune-based therapies.
Biol Blood Marrow Transplant 2007; 13: 2332.

Redaktor prowadz¹cy  Barbara P³ytycz
Otrzymano: 01.09. 2009 r.
Przyjêto: 01.10. 2009 r.
Maja Budziszewska
Uniwersytet Warszawski, Wydzia³ Biologii, Zak³ad Immunologii
02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1

