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1 Úvod
Respirační trakt patří do slizničního imunitního systému, kde se také
organizmus tak jako na jiných sliznicích a kožním povrchu stýká s vnějším prostředím.
Povrch respiračního traktu je 80m2 z celkového povrchu sliznic – 300m2 a je kryt pouze
jednovrstevným epitelem jako ostatní sliznice, zatímco kožní povrch je 2m2 a je mechanicky
chráněn několikavrstevným epitelem. Povrch sliznice respiračního traktu musí tedy
obsahovat důležité komponenty těla bránící ho proti infekčním a imunogenním složkám
přítomným na sliznicích (Tlaskalová - Hogenová 2003). Respirační trakt lze rozdělit na horní
a dolní část. Horní část respiračního traktu tvoří první obranou linii proti vniknutí cizorodých
látek a partikulí. Vdechované části jsou pomocí reflexů jako je kýchání a kašlání
odstraňovány z nosní sliznice (Bienenstock 2005)
Nosní sliznice obsahuje rozptýlené jednotlivé buňky imunitního systému,
intraepitelové lymfocyty a T-lymfocyty a B-lymfocyty v subepitelové vrstvě.
NALT (nasopharynx associated lymphoid tissue) se vyskytuje subepiteliálně
na dně nosní dutiny pod epitelem u hlodavců, je charakterizován akumulací lymfoidních
buněk, hraje důležitou roli v navození slizniční imunity. NALT u lidí nenalezneme, ale jsou
zde podobně organizované lymfatické tkáně, které tvoří Waldeyerův okruh (Zuercher 2003).
BALT (bronchus associated lymphoid tissue) se nachází v podobě
lymfatických uzlin trachei a bronchů u hlodavců i lidí (Zuercher 2003)
K základním rysům slizniční imunity patří mohutně vyvinuté mechanizmy
přirozené imunity, která se též se nazývá jako imunity vrozená, protože je přítomna od
narození jedince. Přirozená imunita je rozuměna jako fyziologická obrana – mechanická,
chemická a imunologická obrana – humorální a buněčná (Tlaskalová - Hogenová 2003). Je
tedy založena na buňkách a molekulách, které jsou v organizmu připraveny předem a
představují tedy první obrannou linii před patogeny a cizorodými částicemi. Přirozená
imunita je evolučně starší než adaptivní imunita (Hořejší, Bartůňková 2002).
Adaptivní imunita též nazývána získaná imunita má na rozdíl od přirozené
imunity imunologickou paměť. Odpovědi jsou pomalejší než u přirozené imunity ale
specifické. Specifické mechanizmy lze také rozdělit na humorální a buněčné. Humorální
imunita nazývána též protilátková imunita se ve slizniční imunitě uplatňuje především
pomocí izotypu IgA. Adaptivní imunita je evolučně mladší a nalezneme ji pouze u obratlovců
(Hořejší, Bartůňková 2002).
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Cíl této práce bude zaměřen na obě složky imunity – přirozenou a adaptivní,
které napomáhají ochraňovat respirační trakt. Respirační trakt je potřeba chránit především
proti bakteriálním a proti virovým infekcím. Zaměřila bych se tedy na obranné mechanizmy
chránící respirační trakt před těmito mikroorganizmy.
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2 Literární přehled
2.1 Rozpoznání mikrobiálního antigenu
Mikroorganizmy mají specificky charakteristické uspořádání klíčových
molekul nazývaných PAMP (pathogen associated molekular pattern) a jsou rozpoznávány
hostitelskými PRR (pattern recognition receptor). PAMP je důležitá struktura mikrobiální
buňky, například lipopolysacharid, lipoprotein, peptidoglykan, a tyto struktury jsou
rozpoznány PRR. PRR se nacházejí na různých buňkách přirozené imunity, například na
granulocytech, makrofázích, dendritických buňkách (Basset et al. 2003).
Chtěla bych zmínit TLR (toll like receptory), lektinové receptory, scavenger
receptory.

TLR mají funkci PRR v savčích buňkách a rozpoznávají komponenty
mikroorganizmů. Jde o typ I. transmembránových proteinů, které jsou evolučně
konzervované. Více než deset TLR bylo objeveno u člověka a myší, deset bylo podrobně
popsáno (Akira et al. 2001).
TLR byly objeveny u velkého množství buněk, včetně buněk imunitního
sytému, což jsou například makrofágy, dendritické buňky (Basset et al. 2003).

TLR2 rozpoznává lipoproteiny a glykolipidy.
Lipoproteiny jsou proteiny stavěné z lipidu, který je kovalentně vázán k NH2koncovému cysteinu bílkovinné části. Vyskytují se u mnoha bakterií, včetně G- a G+ bakterií.
TLR2

interaguje

s dalšími

TLR

jako

TLR6

a TLR1.

Dimerizace

cytoplazmatické domény TLR2 neindukuje produkci cytokinů v makrofágové buněčné linii,
zatímco cytoplazmatická část TLR2 se může funkčně párovat s TLR6, TLR1, což vede
k cytokinové produkci.
Společná funkce TLR2 a TLR6 slouží k detekci G+ bakterií, PGN
(peptidoglykan) a zymozanu. Zatímco funkce samotného TLR2 nebo TLR2 s jiným TLR než
je TLR6 slouží k detekci bakteriálních lipopeptidů (Akira et al. 2001).
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TLR4 rozpoznává LPS (lipopolysacharid), což je komponenta vnější
membrány gram negativních bakterií (G-). Může způsobit životu nebezpečný stav, nazývaný
endotoxinový šok. LPS je komplex glykolipidu stavěného z hydrofilního polysacharidu a
hydrofilní domény – lipidu A, který je zodpovědný za biologickou aktivitu LPS (Akira et al.
2001).
LPS v tělních tekutinách asociuje s LBP (LPS-binding protein), který se váže
k CD14 makrofágu nebo jiné buňky. Tento komplex je asociován s TLR4 a dalším
cytoplazmatickým proteinem MD2, který je zapojený ve stabilizaci TLR4 (Basset et al.
2003). Tento signál vede až k aktivaci NF-κB (nuclear factor-κB), který se translokuje do
jádra (Strieter et al. 2003), kde se váže ke specifickým místům DNA a zvyšuje počet
prozánětlivých genů zapojených v hostitelské obraně (Basset et al.2003).
TLR mají také schopnost rozpoznávat viry v savčích buňkách. Například RSV
(respiratory syncytial virus) je rozpoznáván TLR4 a CD14. U TLR4-deficientních myší
zůstává RSV dlouho v plicích (Akira et al. 2001).

TLR9 rozpoznává bakteriální (CpG) DNA. Bakteriální DNA a určité
oligonukleotidy obsahující nemethylované CpG, můžou stimulovat myší a lidské leukocyty,
zatímco eukaryotická DNA a oligonukleotidy nemohou. CpG DNA přímo stimuluje Blymfocyty, makrofágy a dendritické buňky k sekreci cytokinů, speciálně Th1 cytokinů (Akira
et al. 2001).

Lektinové receptory váží cukerné struktury charakteristické pro povrch různých
mikroorganizmů (manózové, galaktózové a glukanové receptory). Některé z těchto receptorů
se vyskytují i v rozpustné formě v tělních tekutinách. Nejznámější z nich je manózu vážící
lektin (MBL).
„Scavenger“ (odklízecí) receptory – SR jsou strukturálně heterogenní skupinou
bílkovin (např. SR-A I a II, MARCO, SR-B, SR-CL I a II, LOX-1). SR rozpoznávají vyšší
negativní povrchový náboj typický pro mnohé mikroorganizmy (povrchové aniontové
polysacharidy, lipopolysacharid) a stárnoucí a apoptotické buňky (aniontové fosfolipidy,
oxidované lipoproteiny, polyribonukleotidy) a umožňují odklízení těchto nepotřebných nebo
škodlivých částic fagocytózou (Palaniyar et al. 2002).
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2.2 Přirozená imunita
2.2.1
2.2.1.1

Humorální imunita
Antimikrobiální peptidy a proteiny

Mezi antimikrobiální peptidy a proteiny jsou řazeny defensiny, katelicidiny,
lysozym, laktoferin, kolektiny.

Defensiny jsou hlavní skupinou antimikrobiálních peptidů (Schnapp, Harris
1998). Tyto peptidy se vyskytují v azurofilních granulí neutrofilů (Ashitani et al. 1998) a
v tělních tekutinách. Jejich molekulová hmotnost se pohybuje okolo 3,5 až 4 kDa, jsou
jednořetězcové. Jejich molekula obsahuje 6 invariantních cysteinů a tři intramolekulární
disulfidické můstky (Schnapp, Harris 1998). Defensiny mají široké spektrum mikrobicidní
aktivity proti gram pozitivním (G+), gram negativním (G-) bakteriím, mykobakteriím,
obaleným virům a houbám (Zhang et al. 2000).
Defensiny jsou rozděleny do dvou hlavních skupin, α–defensiny a βdefensiny, mezi nimiž je rozdíl v uspořádání disulfidických vazeb (Schnapp, Harris 1998).
U člověka bylo objeveno osm defensinů, které můžeme rozdělit do šesti αdefensinů (human α – defensin (HD)-1 až 6) a do dvou β-defensinů (human β–defensin (HD1 až 2) podle Zhang et al. 2000.
Z α–defensinů jsou v lidském respiračním traktu zastoupeny HD-1 až HD-3,
které jsou primárně vytvářeny neutrofilními granulocyty. Jejich koncentrace je zvyšována u
pacientů se zánětlivým onemocněním plic, také u chronické bronchitis (Ashitani et al. 1998).
Dále bych se chtěla zmínit o β-defensinech, což jsou tedy HBD-1 a HBD-2.
Jsou tvořeny epitelovými buňkami respiračního traktu (Zhang et al. 2000). Hybridizační
analýzy ukázaly, že mRNA HBD-1 a HBD-2 je exprimována na celém povrchu epitelu a
v epitelu podslizničních žláz bronchů (Singh et al. 1998).
HBD-1 mRNA se vyskytuje v respiračním epitelu relativně konstantně,
zatímco HBD-2 mRNA se zvyšuje v odpovědi na zánětlivý cytokin IL-1β. Z toho vyplývá, že
HBD-1 slouží k obraně a eliminaci mikroorganizmů v nepřítomnosti zánětu, zatímco HBD-2
je důležitý při zánětu (Singh et al. 1998).
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Defensiny jsou citlivé na vysokou koncentraci soli a její vysokou koncentrací
jsou inhibovány. Tato vysoká koncentrace soli má klíčovou roli v patogenezi cystické fibrózy
(Zhang et al. 2000).

Katelicidiny reprezentují další rozsáhlou rodinu antimikrobiálních peptidů
(Zhang et al. 2000)
V současné době je znám jenom jeden lidský katelicidin nazývaný LL37/hCAP-18, který má důležitou roli v přirozené imunitě plic (Bals et al. 1998).
Hybridizací mRNA byl LL-37/hCAP-18 prokázán v epitelu a podslizničních
žlázách v horních cestách dýchacích. Exprese genů katelicidinu v distálních vzdušných
cestách je omezena v porovnání s lidskými β–defensiny (Zhang et al. 2000). Aktivní LL37/hCAP-18 peptid byl nalezen v sekretech dýchacích cest a v plicích (Bals et al.1998).
Katelicidiny mají široké spektrum baktericidní aktivity. In vitro bylo
prokázáno, že LL-37/hCAP-18 zabíjí E. coli, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococcus
faecalis a Staphylococcus aureus. Baktericidní aktivita LL-37/hCAP-18 byla shledána
synergistická s jinými antimikrobiálními proteiny v respiračním traktu, což jsou lysozym a
laktoferin (Bals et al.1998).
Lidský katelicidin je také jako defensiny citlivý na vysokou koncentraci soli
(Zhang et al 2000).

Lysozym je 14 kDa protein, který se vyskytuje v tělních tekutinách a
v granulích fagocytů a také se nachází v BAL (bronchoalveolar lavage) (Thomson et al.
1990).
Lysozym (enzym muramidáza) se váže k peptidoglykanu (PGN) a štěpí jeho
glykosidické vazby a tím výrazně poškozuje jeho bakteriální stěnu. Procesu rozkládání
buněčné stěny se účastní i další malé bakteriocidní proteiny přirozené imunity.
Lysozym se jeví jako hlavní enzym přímo zodpovědný za rozrušení PGN
stěny G+ bakterií, v dýchacích cestách jsou i jiné bakteriocidní proteiny, které se uplatňují při
obraně proti infekci (Palaniyar et al. 2002).
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Laktoferin je člen transferinové rodiny, což je rodina proteinů vážící železo.
Laktoferin je jednořetězcový glykoprotein (80 kDa), který je tvořen serózními buňkami
sliznic a neutrofily a je ve značných koncentracích v nejrůznějších lidských sekretech a
v sekundárních granulí neutrofilů. Jeho funkce jsou protimikrobiální a protizánětlivé.
U laktoferinu bylo prokázáno, že inhibuje růst a snižuje infekčnost řady
patogenů, včetně bakterií, virů. Antimikrobiálně působí dvojím způsobem. Laktoferin váže
železo, a tak omezuje jeho přísun bakteriím, které jsou na nedostatek železa velice citlivé.
Druhý způsob protibakteriálního působení je, že se naváže na zevní membránu G- bakterií a
způsobí tak změnu permeability bakteriální stěny vedoucí k poškození a smrti bakterie (Singh
et al. 2002). Laktoferin působí i proti virům (RSV) (Swart et al. 1998).
Laktoferin snižuje biologické účinky LPS (Elass et al. 2002), snižuje expresi
adhesivních molekul na povrchu endotelu (Baveye et al. 1999) a také rozpoznává
nemethylované CpG motivy bakteriální DNA (Britigan et al. 2001).

Kolektiny jsou rodina, která má kolagenovou a globulární lektinovou část.
Členy této rodiny jsou SP-A a SP-D (surfactant protein-A a –D), které se vyskytují v plicích.
Kolektiny jsou stavěny jako oligomery z podjednotek, které obsahují vysoce konservativní
C-typ lektinů rozpoznávající karbohydrátové domény (CRDs) mikroorganizmů, což jsou
viry, G+ a G- bakterie, mykobakterie a houby. Tento lektinový konec CRD je primárně
zodpovědný za obranné vlastnosti SP-A a SP-D (Zhang et al. 2000). SP-A je tvořen 18
podjednotkami a jeho celková molekulová hmotnost je 540 kDa (Palaniyar et al. 2002). SP-A
zvyšuje fagocytózu S. aureus, S. pneumoniae, E. coli, Hemophilus influezae, Klebsiella
pneumoniae alveolárními makrofágy (Zhang et al. 2000). Tato data naznačují, že interakce
kolektinů s mikroby představuje důležitou roli v eliminaci těchto patogenů z respiračního
traktu (Zhang et al. 2000).
SP-D je další kolektin nalezený v alveolárním prostředí. SP-D je tvořen 12
podjednotkami, jehož celková hmotnost je 520 kDa (Palaniyar et al. 2002).
SP-A a SP-D tedy podporují funkci fagocytů. Zvyšují fagocytózu pomocí
opsonizace bakterií a působí na fagocyty chemotakticky (Zhang et al. 2000).
SP-D má potenciální chemotaktickou aktivitu, jak pro monocyty, tak pro
polymorfonukleáry (PMN) (Crouch 1998). SP-A působí chemotakticky na alveolární
makrofágy a PMN. Biologický význam této chemotaktické aktivity zůstává nejasný. Jedno
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vysvětlení je, že mají roli v posílení nebo zadržení fagocytických buněk v plicích za
normálního a chorobného stavu (Zhang et al. 2000).

2.2.1.2

Cytokiny
Jsou základní regulátory imunitního systému, tkáňové hormony-proteiny

sekretované leukocyty a jinými buňkami, které působí prostřednictvím specifických
receptorů na různé buňky imunitního systému i mimo něj (Hořejší, Bartůňková 2002).
Cytokiny lze dělit podle toho, jsou-li produkovány Th1 nebo Th2 buňkám.
Typ jedna (T helper 1) a typ dva (T helper 2) cytokinů není produkován pouze pomocnými
T-buňkami, ale také dalšími T-buňkami. Th1 cytokiny souvisejí s aktivací makrofágů a
neutrofilů, řídí buněčně zprostředkovanou imunitu. Th2 cytokiny inhibují přirozenou
imunitu, včetně makrofágové a neutrofilové aktivity, podporují humorální imunitní odpověď
a produkci protilátek (Strieter et al. 2003).
Chtěla bych se zaměřit na cytokiny, které mají důležitou roli v obraně plic
hostitele, což jsou TNF-α, IL-12, IL-10, IFN-α, IFN-β, G-CSF.

TNF-α (tumor necrosis factor- α). Je všeobecně znám jako mediátor
infekčních odpovědí v hostiteli. TNF-α je rychle produkován nespecifickými nebo
specifickými stimuly a je určen k časné odpovědi , nazýván též alarmující cytokin.
LPS (lipopolysacharid), což je komponenta buněčné stěny gram negativních
bakterií, je jeden z možných a studovaných stimulátorů TNF-α produkovaného alveolárními
makrofágy. V nepřítomnosti LPS tekutina BAL z plic neobsahuje TNF-α přestože buněčná
populace je skoro výhradně složena z alveolárních makrofágů. Pokud se tedy LPS vyskytne,
TNF-α se rychle zmnožuje v plicích.
Neutralizací TNF-α protilátkami bylo prokázáno poškození plicní hostitelské obrany proti
široké řadě patogenů, například S. aureus, S. pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis
(Zhang et al. 2000).
TNF-α má také antivirový efekt, chrání neinfikované buňky před virovou
infekcí a zabijí buňky infikované virem (Neutzil et al. 1996).
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Obrázek 1. Ukazuje rozvoj přirozené obrany v plicích proti invadujícím mikroorganizmům.
Po vniknutí mikroorganizmů do plic převáží Th1 buněčná odpověď. Vidíme, že důležitý
cytokin je IL-1 a TNF a také chemokiny. Pokud jsou plíce bez mikroorganizmů převáží zde
cytokin IL-10, který podporuje Th2 buněčnou odpověď (Strieter et al. 2003).

IL-12 je 75 kDa heterodimerický protein skládající se ze dvou podjednotek
(p35 a p40), je další prozánětlivý cytokin, který byl rozpoznán, že má důležitou roli v plicní
obraně (Zhang et al. 2000). Je produkován makrofágy, které se střetávají s mnoha
bakteriálními produkty (LPS) a virovými komponentami. Dendritické buňky také produkují
IL-12, ale pouze za určitých podmínek včetně ligace CD40 s CD40L.
IL-12 je silný induktor produkce IFN-γ v NK buňkách a tento IFN-γ
podporuje imunitní odpověď Th1 a zvyšuje buněčně zprostředkovanou obranu proti
vzdušným infekcím (Moore et al. 2001).
IL-12 kromě toho podporuje přirozenou imunitu v plicích proti gram
negativním bakteriím (Zhang et al. 2000).
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IL-10 je znám jako protizánětlivý cytokin. Patří mezi Th2 cytokiny, který
inhibuje přirozenou a adaptivní imunitu (Strieter et al. 2003), snižuje produkci prozánětlivých
cytokinů a chemokinů (TNF-α, IL-1β, IFN-γ, IL-12, MIP-2 a MIP-1α). Kromě inhibice
těchto prozánětlivých cytokinů potlačuje funkční aktivitu PMN (Zhang et al. 2000).
Antisérum proti IL-10 působí zvýšení prozánětlivých cytokinů v plicích,
urychluje čištění plic od bakteriální infekce (Stadiford et al. 1996).

IFN-1 mezi interferony typu jedna patří IFN-α a IFN-β. Tyto dva interferony
inhibují virovou replikaci RNA a DNA virů. Interferony chrání buňky ještě neinfikované
virem (Neutzil et al. 1996). Jsou produkovány virem infikovanými epitelovými buňkami,
leukocyty a fibroblasty (Lambrecht, et al. 2001).
IFN-α a IFN-β zvyšují expresi MHC I. molekul a aktivují NK buňky (Basset
et al. 2003).

G-CSF je specifický hematopoetický růstový faktor, který stimuluje
proliferaci a maturaci myeloidních progenitorových buněk PMN. Tento cytokin má důležitou
roli k udržení PMN v krevním řečišti a je zodpovědný za zvýšení počtu neutrofilů v cirkulaci
během infekce a zánětu. G-CSF také zvyšuje funkční aktivitu PMN, včetně adheze,
chemotaxe, fagocytózy a intracelulární zabíjení bakterií. Mononukleáry, včetně alveolárních
makrofágů, jsou známy produkcí G-CSF, když jsou stimulovány cytokiny nebo bakteriálními
produkty.
Je možné, že lokální produkce prozánětlivých cytokinů jako TNF- α a IL-1β
alveolárními makrofágy stimuluje uvolnění G-CSF. G-CSF lokálně aktivuje mobilizaci PMN
do infikovaných plic a systémově stimuluje proliferaci PMN a uvolnění z kostní dřeně
k zesílení hostitelské odpovědi (Zhang et al. 2000).
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2.2.2
2.2.2.1

Buněčná imunita
Fagocytární buňky: Alveolární makrofágy, PMN
Alveolární makrofágy představují první linii fagocytární obrany proti

infekčnímu agens, které unikne mechanické obraně a tak získává přístup do dolních částí
respiračního traktu (Sibelle, Reynolds 1990). Alveolární makrofágy tvoří přibližně 95%
leukocytů ve vzdušných prostorách lidských plic. Tyto buňky mají důležitou fagocytární,
mikrobicidní a sekreční funkci a mají přední roli v plicní imunitě iniciující zánět a imunitní
reakce (Nelson, Summe 1998).
Alveolární makrofágy fagocytují a zabíjejí pohlcené bakterie jako S.
pneumoniae, H. influenzae, S. aureus. Tato fagocytická obrana je esenciální pro udržení
sterility na alveolárním povrchu. Jisté mikroorganizmy jako například Mycobacterium,
Nocardia a Legionella jsou rezistentní k mikrobicidní aktivitě alveolárních makrofágů.
Eradikace těchto patogenů vyžaduje rozvoj buněčně zprostředkované imunity, která vede
k aktivaci makrofágů prostřednictvím cytokinů (hlavně IFN-γ) uvolňovaný z aktivovaných
Th1 (Zhang et al. 2000).

Obrázek 2. Elektronová mikroskopie ukazuje alveolární prostředí v plicích, kde jsou
zachyceny dva alveolární makrofágy (Martin, Frevert 2005).
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PMN reprezentují velkou populaci intravaskulárních fagocytů a jsou potřebné
při hostitelské obraně proti mnoha bakteriálním a dalším mikrobiálním infekcím (Sibelle,
Reynolds 1990).
Tato fagocytární hlídka cirkuluje na periferii a rychle migruje do infikované
tkáně v odpověď na zánětlivé stimuly a mediátory (Zhang et al. 2000).
Za normálního stavu může být pozorován pouze malý počet PMN
v alveolárním prostoru.
Plicní vaskularizace, speciálně kapilární řečiště, obsahuje bohatou zásobu
PMN. Kapilární řečiště v plicích obsahuje přibližně 40% PMN z tělního oběhu (Nelson,
Summe 1998). Při výskytu infekce a zánětu v plicích jsou prostupující PMN dopravovány
stěnou cév do alveolárního prostoru k posílení obrany v respiračním traktu (Zhang et al.
2000).

2.2.2.2

NK buňky (natural killer cells)
Jsou odvozovány z hematopoetické linie jako T- lymfocyty, ale na rozdíl od

nich NK buňky nerozeznávají specificky antigen a jejich reakce jsou rychlé.
Obsahují molekuly nazývané perforin a granzymy, které jsou uvolňovány
během buněčného kontaktu a zabíjejí virem infikované buňky.
NK buňky mají inhibiční KIR (killer Ig-like receptor), který rozpoznává MHC
I. molekuly, různé NK buňky rozpoznávají různé HLA. Buňka, která nemá HLA proteiny
nebo má sníženou jejich expresi, což jsou virem infikované buňky, nemůže signalizovat
cestou přes KIR a mohou převážit pozitivní signály, které aktivují buňku k cytotoxické
aktivitě (Basset et al. 2003).

2.2.2.3

Dendritické buňky (DC)
Vznikají v kostní dřeni. Jsou to hvězdicovité buňky prezentující antigen

(APC), pomocí něhož iniciují imunitní odpověď. Tyto buňky jsou lokalizovány v epitelu a
intersticiu plic, kde mají vliv na přirozený i specifický imunitní systém (Lambrecht et al.
2001).
Aktivace DC vede k prezentaci antigenních peptidů vázaných na MHC
molekuly T-lymfocytům, zvyšuje se exprese kostimulačních molekul a sekrece cytokinů.
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DC prezentují výkonně antigeny ve tkáních a cirkulují do regionálních
lymfatických uzlin, kde postupují maturační proces, který je pojítkem mezi přirozenou a
adaptivní imunitou (Basset et al. 2003).
Respirační trakt je často primárním místem virové replikace. Je evidentní, že
DC ve vzdušných cestách jsou nejvýznamnější APC pro virovou infekci. DC exprimují
specifické receptory, které jsou používány viry při vstupu do buňky, například ICAM-1
receptor pro rhinovirus, ale také manózový receptor, který se využívá k rozpoznání
cukerných motivů obalových glykoproteinů virů.
Při absenci bakteriálních stimulů, odpočívající myeloidní DC indukují silně
Th2 odpověď při vdechování neškodných antigenů, plicní prostředí je bohaté na IL-10 nebo
PGE2, což jsou mediátory snižující produkci IL-12 v DC. Tato skutečnost je velice rychle
změněna při bakteriální infekci. PAMP (LPS, PGN, bakteriální DNA) indukují IL-12, IL-18
produkci v DC a tím je podporována Th1 odpověď (Lambrecht et al. 2001).

Obrázek 3. Diferenciace Th buněk po setkání s dendritickou buňkou. DC slouží jako
přenašeč antigenu z periferie do lymfatických uzlin k prezentaci antigenu. Je rozhodující
v diferenciaci naivních Th buněk na Th1 nebo Th2 buňky, významným faktorem pro
determinaci Th diferenciace je také cytokinové působení. Pokud je vysoká dávka IL-12, IFN-
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γ, IL-18 převáží rozvoj Th1, oproti tomu IL-4, IL-6 je pro rozvoj Th2 buněk. Th1 nebo Th2
buňky aktivují další imunitní buňky, které působí proti patogenům (Lambrecht et al.2001).

2.3 Adaptivní imunita
Adaptivní imunitní odpovědi jsou také vyžadovány k obraně plic proti různým
patogenům, kteří přežívají v normálních makrofázích (mykobakterie, viry, houby) a proti
mikroorganizmům, kteří se úspěšně vyhýbají fagocytóze. Mikroby kromě přirozené imunity
iniciují i adaptivní imunitu, která vyvolává antigenně specifickou imunitní odpověď, která
vyžaduje proliferaci a diferenciaci antigenně specifických B- a T-lymfocytů. Tato imunita se
také jako přirozená imunita dělí na humorální a buněčně zprostředkovanou imunitu (Moore et
al. 2001).
Adaptivní imunita má rysy všestrannosti, specifity a paměti závislé na
komplexu mnoha buněčných typů a rozpustných faktorů (Curtis 2005).

2.3.1

Humorální imunita
Humorální imunita v plicích zprostředkovává protilátkové imunitní odpovědi.

Odhalené plicní antigeny jsou rozpoznávány antigenně specifickými B-buňkami v plicích a
lymfatických uzlinách (Moore et al. 2001).

2.3.1.1

B-lymfocyty
Jsou buňky produkující protilátky. Maturované B-buňky jsou aktivovány po

setkání s antigenem, který exprimuje epitopy, které jsou rozpoznány specifickým
imunoglobulinovým receptorem na povrchu B-lymfocytu.
Některé antigeny aktivují B-buňky k tvorbě protilátek bez přímé pomoci Th1
lymfocytům – T nezávislá protilátková odpověď (T nezávislé antigeny).
Druhá protilátková odpověď většího komplexu antigenů je závislá na Tbuněčné pomoci. T-buněčná pomoc je generována po přímém kontaktu B-buňky s T-buňkou
a vede k aktivačnímu uvolnění cytokinů. Plné aktivační T-závislé imunitní odpovědi je
dosaženo po kontaktu APC (makrofág, DC), antigenu, B-buňky a T-buňky. Když APC
zpracuje proteinovou část antigenu na malé peptidové fragmenty, které jsou vystaveny na
povrchu APC v asociaci s MHC molekulami, tak komplex antigenního peptidu a MHC
molekul je rozpoznán TCR na povrchu Th buněk. Th buňky rozpoznají peptidové antigeny
v kontextu s MHC II. molekulami. TCR se váže ke komplexu antigenu s MHC II. molekulou
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na APC, CD4 molekula na Th buňce se váže k MHC II. třídě. Th buňky exprimují nové
molekuly na jejich buněčném povrchu známé jako CD40L, který se váže k CD40 molekule
na B-buňce. Ligace CD40 na B-buňce a CD40L na T-buňce vede k aktivaci kaskády s Bbuňkou, což vede expresi cytokinových receptorů na B-buňkách. Aktivované Th buňky
sekretují cytokiny, které se váží a plně aktivují produkci imunoglobulinů B-buňkami (Parker
1993). Cytokinová kaskáda, která je mezi Th a B-buňkami, je závislá na setkání s antigenem.
Tato cytokinová signalizace povzbuzuje B-buňky k proliferaci a diferenciaci na buňky tvořící
protilátky. Tato odpověď vede k iniciační vlně produkce IgM. Následně, B-buňky se můžou
diferencovat na buňky tvořící i jiné izotypy Ig (IgG, IgA, IgE) nebo se můžou stát
paměťovými buňkami. Cirkulace paměťových buněk je široce zodpovědná za rychlé
rozpoznání a efektivní eliminaci mikroorganizmů, které invadují do hostitele (Tonegava
1983).

2.3.1.2

Imunoglobulinové izotypy
Imunoglobuliny jsou u člověka rozděleny do pěti izotypových tříd : IgM, IgG,

IgA, IgE, IgD. Efektorová fukce těchto izotypů vyplývá z interakce mezi konstantní částí
těžkého řetězce (Fc) a dalšími sérovými proteiny nebo membránovými receptory (Kuby
1994).
Chtěla bych se zaměřit na Ig izotypy, které jsou důležité pro eliminaci
mikroorganizmů z plic.

IgG je nejvíce zastoupený izotyp v séru, kde zaujímá 80% z celkového
množství sérových imunoglobulinů. Lidský IgG existuje ve čtyřech rozdílných izotypech:
IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 s mírně rozdílnou biologickou funkcí. IgG1, IgG3, IgG4 pohotově
přechází přes placentu. IgG1 a IgG3 jsou potenciálními aktivátory komplementu, zatímco
IgG2 slabě aktivuje komplement a IgG4 není schopný aktivovat komplement. IgG1 a IgG3
váží Fc receptory a jsou účinné opsoniny.
IgG je často nalézán v dolním respiračním traktu (Gerhard et al.1997).
Pacienti s primární nebo sekundární deficiencí IgG trpí infekcemi zapříčiněnými
opouzdřenými

mikroorganizmy,

například

pneumoniae (Moore et al. 2001).
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Hemophilus

influenzae,

Staphylococcus

IgA zastupuje pouze 10-15% z celkového Ig séra, ale je hlavní Ig třída
nalezená ve vnějších sekretech a v membránách sliznic respiračního, ale i trávicího a
genitálního traktu. V séru existuje většinou jako monomer, ale v sekretech jako dimer nebo
tetramer. Sekreční IgA má komponentu známou pod názvem sekreční komponenta (SC),
která váže IgA a maskuje citlivé místo před proteolytickým štěpením. To udržuje IgA
intaktní a aktivní na proteázy bohatém slizničním prostředí (Neutra et al. 1992). U člověka
byly nalezeny dvě podtřídy: IgA1 a IgA2.
V respiračním traktu se nejvíce vyskytuje ve sliznici horního respiračního
traktu. Je důležitou obranou proti viru chřipky a řadě dalších infekcí (Moore et al. 2001).

2.3.1.3

Efektorové funkce protilátek
Účast protilátek v hostitelské obraně je v různých efektorových funkcích, což

jsou opsonizace, aktivace komlementu, ADCC (Antibody dependent cellular cytotoxicity),
aglutinace, neutralizace.
Opsonizace se týká buněčného rozpoznání patogenních antigenů protilátkou.
Vazba protilátky k patogenu vystavuje Fc části protilátek efektorovým buňkám, které jsou
v sousedství. Fc vazba vede efektorové makrofágy k těsné blízkosti patogenu a zvyšuje
účinnost fagocytózy patogenů a jejich eliminaci.
Komplementová kaskáda se skládá přibližně z 30 sérových a membránových
proteinů syntetizovaných hepatocyty a také některými krevními monocyty. Vazba protilátky
s antigenem může způsobit aktivaci komplementové kaskády, při čemž vznikají opsoniny,
chemotaktické faktory, anafylatoxiny a posléze membrány poškozující komplex, který může
zabíjet některé mikroorganizmy (Frank et al. 1991).
ADCC je proces, kde protilátky slouží jako můstek ke spojení infikované
hostitelské buňky s efektorovou buňkou, včetně neutrofilů, makrofágů, NK buněk a
eosinofilů. Tyto efektorové buňky pak zabíjí cílovou buňku různými cytotoxickými
mechanizmy podle charakteru efektorové buňky (Versteeg 1992).
Aglutinace je proces, při kterém je vícevalentní antigen sesítněn protilátkou,
která je nejméně bivalentní. Aglutinace v plicích je nejdůležitější proti virovým infekcím.
Neutralizace – sekretované protilátky mohou vázat bakteriální toxiny a také
neutralizovat jejich biologickou aktivitu (Moore et al. 2001). Neutralizovány mohou být též
viry, což zabrání jejich vazbě na receptor hostitelské buňky.
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2.3.2
2.3.2.1

Buněčná imunita
T-lymfocyty
T-buněčné odpovědi jsou rozděleny na základě cytokinové produkce a funkční

efektorové odpovědi po setkání s antigenem (Mossmann et al. 1986). Dále záleží na
genetickém pozadí hostitele a také na typu a dávce infekčního mikroorganizmu, věku
hostitele a na jeho infekční minulosti (Lambrecht 2001).
U T-lymfocytů se setkáváme s dvěma typy receptorů (TCR – T-cell receptor)
– αβ TCR a γδ TCR. αβ T-buňky jsou tvořeny populacemi CD4 a CD8, obě tyto populace
tvoří řadu cytokinů. Buňky CD8+ mají cytotoxickou aktivitu a mohou zabíjet infikované a
nádorové buňky. Buňky CD4+ jsou buňkami pomocnými (Th), svou pomocnou funkcí se
uplatňují při stimulaci B-lymfocytů i při reakcích buněčné imunity. CD4 buňky můžeme
rozdělit do dvou subpopulací Th1 a Th2. Th1 buňky produkují IL-2, IFN-γ, GM-CSF a TNFβ a uplatňují se zejména při reakcích buněčné imunity. Th2 buňky produkují IL-4, IL-5, IL-6,
IL-10 a IL-13 a jsou výrazně spojeny s protilátkovou odpovědí. Obě populace se navzájem
regulačně ovlivňují. Th1 buňky zvyšují mikrobicidní aktivitu monocytů, makrofágů a zvyšují
účinnost cytotoxických buněk, Th2 buňky opatřují pomoc

B-lymfocytům. Cytokinová

odpověď vede k aktivaci basofilů a eosinofilů (Boyton 2002).
γδ T-lymfocyty se nacházejí u všech obratlovců. Opouštějí thymus během
fetálního nebo brzkého postnatálního vývoje a persistují do dospělosti. Jsou asociovány
s obranou na epiteliálním povrchu a mají odlišné způsoby rozpoznání cizích antigenů. Jsou
využívané v plicní imunitě. Mnoho dat naznačuje, že γδ T- lymfocyty mají regulační roli
zprostředkující cytolýsu (Curtis 2005).
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Obrázek 4. Regulace plicní imunitní odpovědi. Infekční agens iniciuje přirozené a specifické
imunitní mechanizmy. Přirozená imunita opatřuje kritické molekuly, které regulují Th
diferenciaci.

Cytokinové

produkty

aktivovaných

T-lymfocytů

zásobují

makrofágy

aktivačními signály a řídí rozvoj humorální imunity. Protilátky produkované aktivovanými
B-lymfocyty usnadňují čistění patogenů řadou efektorových variant včetně komplementové
kaskády, ADCC, opsonizace (Moore et al. 2001).

2.3.2.2

Aktivace T-lymfocytů
K plné aktivaci a rozvoji adaptivních imunitních odpovědí potřebují naivní T-

lymfocyty dendritické buňky. Cirkulace naivních T-lymfocytů má limitovanou kapacitu
k opuštění krevního řečiště a migraci do periferních tkání. Důležitý požadavek, který
předchází indukci adaptivní imunity, je transport antigenu z místa prvotního odhalení k Tbuňkám do lymfatických uzlin. Ačkoli některé mikroby mohou přímo získat přístup do těchto
uzlin, transport antigenu cestou přes aferentní lymfatické cévy je speciální funkcí
dendritických buněk (Lambrecht 2000).
TCR na T-lymfocytech rozeznává antigen navázaný na MHC molekuly (major
histocompability complex). Primární funkcí APC je rozpoznat antigen, internalizovat ho a
zpracovat a připojit ho na MHC molekuly (Janeway 1994). Kromě TCR ligace s antigenním
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peptidem a MHC molekulami, což je první signál, pro aktivaci T-lymfocytů. T-lymfocyty
potřebují také druhý kostimulační signál, který je zajištěn interakcí kostimulačních molekul
na povrchu maturovaných dendritických buněk s jejich ligandami na naivních T-lymfocytech
(Nicod et al. 1992). Dendritické buňky exprimují CD80, CD86, které reagují s CD28 na
naivních T-lymfocytech (Janaway 1994). Po rozpoznání TCR a stimulaci CD28, T-buňka
produkuje IL-2, což vede k proliferaci a zvýšené regulaci exprese CD40L. CD40 reaguje
s CD40L a to vede ke zvýšení produkce cytokinů a exprese CD80, CD86, což zesiluje
interakci (Caux 1994).
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3 Závěr
Má bakalářská práce pojednávala o přirozené a adaptivní imunitě respiračního
traktu, který je řazen do slizniční imunity. V respiračním traktu jsou využívány obě složky –
přirozená a adaptivní imunita, které zabraňují nežádoucím mikroorganizmům ke vstupu do
dolní části dýchacích cest nebo napomáhají v eliminaci těchto patogenů z dýchacího traktu.
Nejprve musí dojít k rozpoznání antigenu určitého mikroorganizmu. Nejdůležitější pro
rozpoznání jsou toll like receptory (TLR), které se vyskytují na savčích buňkách. Zmiňovala
jsem se o těch, které jsou důležité při rozpoznání mikrobiálního antigenu. TLR2 rozpoznává
lipoproteiny a glykolipidy a účastní se interakce s dalšími TLR, což jsou TLR1 a TLR6.
TLR2 a TLR6 slouží k detekci G+ bakterií, zatímco funkce TLR2 samotného nebo s jiným
TLR slouží k rozpoznání G- bakterií. TLR4 rozpoznává lipopolysacharid, což je komponenta
vnější membrány G- bakterií. TLR9 rozpoznává bakteriální DNA a určité oligonukleotidy
obsahující nemethylované CpG. Důležité jsou též lektinové receptory a scavenger receptory.
Po rozpoznání antigenu se nejprve silně aktivuje přirozená imunita. V humorální části
přirozené imunity jsou to antimikrobiální peptidy a proteiny, které jsou důležité při ochraně
proti mikroorganizmům v respiračním traktu. Shrnula bych ty nejdůležitější informace, které
se jich týkají, a jsou důležité pro respirační trakt. Defensiny jsou peptidy vyskytující se
v azurofilních granulí neutrofilů a v tělních tekutinách. Z α-defensinů jsou v respiračním
traktu zastoupeny HD-1 až HD-3, jejich koncentrace jsou zvyšovány u pacientů se
zánětlivým onemocněním a u chronické bronchitis. Z β-defensinů to jsou HBD-1 a HBD-2,
HBD-1 slouží k obraně a eliminaci mikroorganizmů v nepřítomnosti zánětu, HBD-2 je
důležitý při zánětu. Katelicidiny – v současné době je znám pouze jeden lidský katelicidin
LL-37/hCAP18, který má široké spektrum mikrobicidní aktivity. Lysozym rozrušuje PGN
stěny G+ bakterií. Laktoferin působí antimikrobiálně dvojím způsobem, za prvé váže železo a
omezuje jeho přísun bakteriím, které jsou na nedostatek železa citlivé. Druhý způsob je, že
se váže na zevní membránu G- bakterií a způsobuje změnu její permeability, což vede
k poškození a smrti bakterie. Kolektiny – členy jsou SP-A a SP-D, opsonizují bakterie a
působí chemotakticky . SP-A působí chemotakticky na alveolární makrofágy a PMN a SP-D
na monocyty, PMN. Dále cytokiny, které jsem dělila podle toho, jestli jsou tvořeny Th1 nebo
Th2 buňkám, které se uplatňují

již v té adaptivní imunitě. Th1 řídí buněčně

zprostředkovanou imunitu. Th2 cytokiny inhibují přirozenou imunitní odpověď, podporují
humorální imunitu a produkci protilátek Do buněčné složky přirozené imunity patří
fagocytární buňky, které pohlcují a zabíjejí určité mikroorganizmy. Dendritické buňky jsou
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významným pojítkem mezi přirozenou a adaptivní imunitou, jsou to antigen prezentující
buňky (APC), pomocí nichž je iniciována imunitní odpověď. Adaptivní imunita je využívána
proti patogenům, které se vyhýbají mechanizmům přirozené imunity nebo přežívají
v normálních makrofázích. Do humorální imunity patří B-lymfocyty, které produkují
protilátky, na něž se váže antigen. Nejdůležitější imunoglobulin, který je typický
v respiračním traktu a i v jiných sliznicích je IgA. V respiračním traktu se uplatňuje hlavně
při eliminaci virové infekce. T-lymfocyty, které patří do buněčné složky adaptivní imunity
jsou děleny podle cytokinové produkce, záleží také na genetickém pozadí hostitele, jeho věku
a dávce infekčního mikroorganizmu, jak se budou podílet na eliminaci mikroorganizmů
z respiračního traktu.
Tato práce mi prospěla v ujasnění jaké molekuly a buňky se uplatňují
v přirozené a adaptivní imunitě respiračního traktu při eliminaci mikroorganizmů.
Respiračním traktem se budu zabývat i v diplomové práci. Má diplomová práce bude
pojednávat o lokálních projevech přirozené a specifické imunity v plících myší při chřipkové
infekci a po slizniční imunizaci inaktivovaným chřipkovým virem.
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