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Odpowiedź immunologiczna na zakażenie wirusem RS
The immune response to respiratory syncytial virus infection
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Streszczenie
Wirus RS jest najczęstszym patogenem wywołującym zapalenia oskrze-
lików i zapalenia płuc u niemowląt i dzieci do 2 roku życia. Patogeneza 
zakażenia RSV i choroby układu oddechowego jest wynikiem interakcji 
szeregu czynników zależnych od patogenu, takich jak indukcja specy-
fi cznych elementów odpowiedzi immunologicznej przez białka wirusowe 
z osobniczymi cechami gospodarza determinującymi przebieg choroby.  
Należą do nich: wiek dziecka – predyspozycja do ciężkiego przebiegu 
zakażenia RSV w okresie noworodkowym i wczesnoniemowlęcym, 
wcześniactwo związane z anatomiczną i czynnościową odmiennością 
układu oddechowego oraz  niedojrzałością odpowiedzi immunologicz-
nej, a także uwarunkowania genetyczne zjawisk immunologicznych 
odporności wrodzonej i adaptywnej (czynnościowy polimorfi zm szeregu 
prozapalnych i immunoregulujących cytokin i chemokin, polimorfi zm 
inicjujących odpowiedź immunologiczną antygenów HLA).

Słowa kluczowe: wirus RS, zakażenie, odpowiedź immunologiczna, 
polimorfi zm, dzieci

Summary
Respiratory syncytial virus is the primary cause of bronchiolitis and 
pneumonia in infants and children by 2 years of age. Pathogenesis of 
the RSV-induced bronchopulmonary disease is related to wide spectrum 
of interactions between the pathogen itself, such as activation of 
specifi c components of the immune response by viral proteins with host 
– depending factors affecting the course of the disease. These comprise: 
child’s age – young infants and neonates are particularly predisposed 
to the severe course of RSV infection, prematurity associated with 
distinctive anatomical and functional properties of the respiratory tract 
and immaturity of the immune response, as well as genetic factors 
governing the innate and adaptive immunity (functional polymorphism 
of proinfl ammatory and immunoregulatory cytokines and chemokines, 
polymorphism of HLA antigens inducing the immune response). 
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Struktura wirusa RS

 Swoją nazwę wirus RS zawdzięcza zmianom cy-
topatologicznym i zdolności do tworzenia syncytiów 
w hodowli tkankowej. RSV zaliczany jest do rodzaju 
Pneumovirus, z rodziny Paramyxoviridae. Należące 
do tej rodziny obok Pneumovirus inne rodzaje wirusów 
(Paramyxovirus – obejmujący m.in. wirusy paragrypy 
typu 1, 2 i 3 oraz wirusa świnki, a także Morbillivirus 
– zawierający wirusa odry) różnicowane są w oparciu 
o liczbę genów i rodzaj powierzchniowych glikoprotein 
[1].
 RSV jest pleomorfi cznym, cytoplazmatycznym wi-
rusem zawierającym jednoniciowy RNA, który w połą-
czeniu z białkami wirusa tworzy rdzeń nukleokapsydu, 
otoczonego przez zewnętrzną warstwę lipidową. Każdy 
z dziesięciu genów wirusa RS koduje pojedyncze białko 
wirusowe. Charakterystyczna ich sekwencja odróżnia 

RSV od innych wirusów z rodziny Paramyxoviridae. 
Osiem spośród dziesięciu białek wirusa RS, obecnych 
w zainfekowanych komórkach i w wirionach jest białkami 
strukturalnymi. Białka powierzchniowe wirusa: białko 
F (fusion protein) – glikoproteina zawierająca wiąza-
nia dwusiarczkowe oraz białko G (attachment protein) 
– glikoproteina nie zawierająca, w odróżnieniu od wirusa 
grypy, neuraminidazy i hemaglutyniny, są głównymi de-
terminantami antygenowymi wirusa i indukują powstawa-
nie przeciwciał. Białka SH (small hydrophobic protein), 
M (matrix protein) i M2 (transcription antiterminator 
protein, second matrix protein) związane są z otoczką 
wirusa. W nukleokapsydzie obecne są białka: N (nucle-
oprotein), P (phosphoprotein) i L (large phosphoprotein). 
NS1 i NS2 nie są białkami strukturalnymi, znajdują się 
one w zakażonych komórkach, a nie są obecne w wirio-
nach [1, 2]. 
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 RSV wykazuje minimalne zróżnicowanie antygeno-
we; dotyczy ono białek G, F, N oraz P i stało się podsta-
wą do wyróżnienia dwóch głównych typów wirusa RS 
– A i B. Największą zmiennością cechuje się białko G, 
które pomiędzy tymi dwoma typami wykazuje zaledwie 
53% homologii w zakresie aminokwasowej. Również 
w obrębie poszczególnych typów A i B różnice struktu-
ralne w sekwencji białka G wynosić mogą odpowiednio 
20% i 9% [1]. 
 Replikację wirusa rozpoczyna przyleganie do komórki 
gospodarza za pośrednictwem białka G. Otoczka wirusa 
ulega fuzji z błoną cytoplazmatyczną komórki poprzez 
białko F. W następstwie penetracji nukleokapsyd uwalnia-
ny jest do cytoplazmy, gdzie zachodzi replikacja. Wiruso-
wy kwas rybonukleinowy stanowi matrycę dla mRNA, ten 
służy do translacji białek wirusowych, a komplementarny 
RNA umożliwia transkrypcję wirionu RNA. Antygeny 
wirusa RS można wykryć w hodowli komórkowej po 
ok. 9 godzinach, zaś po 11-13 godzinach stwierdza się 
obecność zakaźnych cząstek wirusa [1, 3, 4]. 

Rola antygenów wirusa RS

 Trzy spośród wymienionych białek wirusa pełnią 
istotną rolę w indukowaniu odpowiedzi immunologicz-
nej. Glikoproteina powierzchniowa (G) pobudza przede 
wszystkim limfocyty CD4 typu Th2 i odpowiedzialna jest 
za napływ eozynofi lów, nie wpływa natomiast na limfo-
cyty cytotoksyczne CD8; słabo indukuje też odpowiedź 
komórek NK. W obrębie białka G zidentyfi kowany został 
region odgrywający kluczową rolę w indukcji odpowiedzi 
typu Th2 został zidentyfi kowany; delecje w obrębie tego 
regionu na modelach zwierzęcych w odpowiedzi na za-
każenie RSV prowadzą do skutecznej reakcji immunolo-
gicznej eliminującej wirusa bez towarzyszącej eozynofi lii 
płucnej [5, 6]. Oznacza to, że odpowiedź immunologiczna 
indukowana przez białko G odgrywa istotną rolę protek-
cyjną, ale przyczynia się też w znaczący sposób do efektu 
immunopatologicznego w zakażeniu RSV. Ekspresja 
białka fuzyjnego (F) prowadzi do aktywacji limfocytów 
cytotoksycznych oraz odpowiedzi typu Th1, czego skut-
kiem jest nasilona reakcja zapalna z napływem komórek 
jednojądrzastych, cechująca chorobę RS-wirusową [7]. 
Podobny mechanizm, związany z indukowaniem odpo-
wiedzi ograniczonej do limfocytów cytotoksycznych, 
z pominięciem limfocytów CD4 i bez zdolności pobu-
dzania produkcji swoistych przeciwciał jest wynikiem 
ekspresji białka M2 (transcription antiterminator, matrix 
protein 2). Obserwowana w efekcie szybka eliminacja 
wirusa związana jest z nasileniem choroby [1]. 

Zaangażowanie komórek układu immunologicznego

 W odpowiedzi na zakażenie wirusem RS obserwowa-
ny jest udział różnych komórek, spośród których niektóre 

odgrywają rolę obronną, ale mogą też przyczyniać się do 
rozwoju zjawisk immunopatologicznych i nadmiernej 
reakcji zapalnej. Procesy immunologiczne charaktery-
zujące tak wczesną, jak i późną fazę choroby są efektem 
wielokierunkowych interakcji pomiędzy komórkami, 
z udziałem cytokin i chemokin indukowanych przez 
wirusa.
 Wirus RS posiada zdolność skierowania odpowie-
dzi immunologicznej w stronę przewagi Th2 poprzez 
wpływ na komórki dendrytyczne. Zwiększenie ich liczby 
w płucach w wyniku zakażenia RSV może prowadzić do 
zwiększonego napływu limfocytów i nasilenia reakcji 
immunologicznej [8]. Równocześnie wykazano zmniej-
szenie zdolności wytwarzania przez komórki dendry-
tyczne IFNgamma, a wzrost produkcji IL-10 i IL-11 oraz 
prostaglandyny E2 [9]. 
 Efektem promowania reakcji immunologicznej z za-
angażowaniem limfocytów Th2 poprzez ekspresję wiru-
sowego białka G jest eozynofi lia. Wykazano, że nadmier-
nie reaktywne limfocyty T CD4 typu Th2 są populacją 
oligoklonalną, w większości wykazującą ekspresję Vβ14 
[10, 11]. Rozwój patologicznej reakcji immunologicznej 
z uszkodzeniem miąższu płucnego z udziałem tej subpo-
pulacji limfocytów T związany może być więc z praw-
dopodobnym efektem superantygenu białka G wirusa 
RS. U niemowląt z zapaleniem oskrzelików ujawniono 
udział jeszcze jednej populacji limfocytów Th2 – T1/ST2 
w indukowaniu eozynofi lii z udziałem RSV [12]. 
 Następstwa zakażenia wirusem RS są także wynikiem 
charakterystycznego podłoża immunologicznego miąższu 
płucnego u w okresie noworodkowym i niemowlęcym, 
z dominacją odpowiedzi Th2-zależnej [13]. Badania 
molekularne ujawniły hipermetylację cytozyn regionu 
promotorowego genu IFNgamma, zaburzającą efektyw-
ność transkrypcji w limfocytach T CD4 [14], a także 
zależną od IL-4 apoptozę limfocytów Th1 [15]. Ponadto 
w okresie noworodkowym stwierdzono zmniejszenie 
transkrypcji genu IL-12 w komórkach dendrytycznych 
typu monocytarnego [16]. Zjawiska te w znacznym stop-
niu przyczyniać się mogą do ciężkiego przebiegu choroby 
u noworodków i niemowląt zakażonych RSV. 
 Immunopatologia zakażenia RSV i rozwój choroby 
nie jest ograniczony wyłącznie do roli limfocytów Th2 
i eozynofi lii płucnej. W eliminacji wirusa niezbędna jest 
aktywność limfocytów T cytotoksycznych CD8, które są 
istotnym źródłem IFNgamma w odpowiedzi na zakażenie 
RSV. Wykazano istnienie odwrotnej korelacji pomiędzy 
ciężkością przebiegu klinicznego zapalenia oskrzelików 
a stopniem wytwarzania IFNgamma [17, 18]. Jednakże 
masywny napływ do płuc limfocytów cytotoksycznych 
przyczyniać się może do znacznego nasilenia objawów 
choroby w postaci zapalenia oskrzelików o ciężkim prze-
biegu, a także zespołu ostrej niewydolności oddechowej 
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[19]. Poza deficytem cytokin typu Th1, szczególnie 
IFNgamma, wskazuje się także na zaburzenie równowagi 
mediatorów pochodnych Th1 i Th2 u dzieci zakażonych 
RSV [20]. 
 W regulacji odpowiedzi immunologicznej na zakaże-
nie RSV biorą udział także inne mniej liczne populacje 
komórkowe. Komórki NK są ważnym źródłem IFNgam-
ma, a aktywowane IL-12 hamują rekrutację eozynofi lów 
i zapobiegają wystąpieniu zależnych od eozynofilii 
płucnej nasilonych objawów choroby [21]. Limfocyty T 
posiadające receptor typu gamma/delta mogą odgrywać 
istotną rolę w patologii zakażenia RSV, wytwarzając 
znaczne ilości IL-4 [22]. Komórki prezentujące antygeny 
o charakterze lipidowym w kontekście cząsteczek CD1d, 
wśród których przeważają limfocyty NKT, mają udział 
w eliminacji wirusa. Na modelu zwierzęcym wykazano, 
że niedobór CD1d prowadzi do osłabionej rekrutacji 
limfocytów cytotoksycznych T CD8 i zmniejszonego 
wytwarzania IFNgamma w odpowiedzi na zakażenie RSV 
[23].

Swoiste przeciwciała anty-RSV

 Obecne w surowicy noworodków przeciwciała neutra-
lizujące anty-RSV klasy IgG są pochodzenia matczynego 
i zostały otrzymane w wyniku transferu przezłożysko-
wego. Ich czas półtrwania oceniany jest na 26 dni [24], 
a najwyższe stężenie w surowicy dziecka i związany 
z nim efekt protekcyjny przed zakażeniem ma istotne 
znaczenie do 2 miesiąca życia [25]. Obserwowana jest 
odwrotna korelacja pomiędzy stężeniem matczynych 
przeciwciał i ciężkością przebiegu zakażenia RSV, co 
między innymi uzasadnione jest późniejszym wiekiem 
zakażenia pierwotnego wirusem RS u tych dzieci [26]. 
W okresie pomiędzy 6 i 8 miesiącem życia przeciwciała 
matczyne zanikają – stwierdza się je w tym okresie życia 
u ok. 2% niemowląt [27] i rozpoczyna się własna produk-
cja specyfi cznych przeciwciał zarówno surowiczych, jak 
i wydzielniczych powstających w tkance limfatycznej 
związanej z błonami śluzowymi. 
 Pierwotne zakażenie wirusem RS indukuje w ciągu 
5-10 dni wytwarzanie immunoglobulin klasy IgM; odpo-
wiedź ta zależy w znacznym stopniu od wieku pacjenta 
i jest osłabiona u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia. 
Specyficzne przeciwciała klasy IgG, mieszczące się 
głównie w podklasach IgG1 i IgG3 osiągają największe 
stężenia w okresie 20-30 dni od zakażenia i obniżają się 
w ciągu około 12 miesięcy. W czasie reinfekcji obser-
wuje się efekt wzmożenia odpowiedzi immunologicznej 
i wytwarzanie IgG w wysokich stężeniach w ciągu 5-7 
dni [1]. W I półroczu życia, cechującym się dysgamma-
globulinemią, odpowiedź ta jest nieefektywna. Podobnie 
wytwarzanie specyfi cznych immunoglobulin anty-RSV 
klasy IgA w pierwszych miesiącach życia jest upośledzo-

ne. Odpowiedź immunologiczna o znaczeniu ochronnym 
indukowana pierwotnym zakażeniem RSV jest upośle-
dzona i krótkotrwała, predysponując do reinfekcji [28, 
29, 30].
 Badania Ponnuraj i wsp. wskazują także na możliwą 
rolę przeciwciał w promowaniu rozwoju infekcji RSV 
poprzez nasilanie replikacji wirusa [31]. Ponadto immu-
nopatologia choroby RS-wirusowej związana być może 
z tworzeniem kompleksów immunologicznych z udzia-
łem przeciwciał i aktywacją kaskady dopełniacza, które 
to zjawisko szczególną rolę odgrywać może w obrębie 
miąższu płucnego [32]. 

Wrodzona odpowiedź immunologiczna

 Wczesne białka wirusowe wchodzić mogą w inte-
rakcje z wieloma elementami odporności wrodzonej, 
sterując tym samym w istotny sposób zjawiskami nabytej 
odpowiedzi immunologicznej na zakażenie RSV. Białka 
powierzchniowe wirusa RS wiążą glikosaminoglikany 
– siarczan chondroityny i heparyny; mogą także reagować 
z L-selektyną i aneksyną II [33]. Wykazano strukturalną 
homologię białka G wirusa RS i chemokiny typu CX3C 
– fraktalkiny, co umożliwia wiązanie białka G z recep-
torem CX3CR1 i pobudzanie chemotaksji komórek 
odpowiadających na specyfi czne ligandy CX3CL [34, 
35]. Z kolei białko F wirusa wiąże receptor z grupy Toll-
podobnych typu 4 (TLR4) [36, 37], zwiększając jego 
ekspresję na powierzchni komórek, co wykazano w od-
niesieniu do monocytów krwi obwodowej niemowląt 
chorych na zapalenie oskrzelików RSV [38]. Interakcja 
z TLR4 prowadzi do aktywacji czynnika jądrowego 
NFkappaB poprzez białko adaptorowe MyD88; czynnik 
ten stymuluje transkrypcję genów zaangażowanych bez-
pośrednio w komórkową odpowiedź przeciwwirusową 
poprzez kinazę IkappaB [2, 39, 40, 41, 42, 43]. Ponadto, 
poprzez generowanie wolnych rodników tlenowych 
zwiększona jest aktywność szlaku jądrowych czynników 
transkrypcyjnych JAK/STAT. Zarówno NFkappaB, jak 
i STAT1 i STAT3 są mediatorami wrodzonej odpowiedzi 
immunologicznej – wytwarzania i sekrecji chemokin 
pobudzających rekrutację i aktywację komórek nacieku 
zapalnego oraz produkcję cytokin i interferonu alfa/beta 
[44, 45]. 
 Wykazano także, że w obrębie komórek nabłonko-
wych układu oddechowego w odpowiedzi na wirusa RS 
udział bierze TLR3 [46, 47]. Jest to zgodne z hipotezą, że 
TLR4 jest głównym receptorem zewnątrzkomórkowym 
(rozpoznającym białko F wirusa RS), podczas gdy TLR3 
– białko wewnątrzkomórkowe, rozpoznaje produkty repli-
kacji wirusa. W zakażeniu RSV receptor TLR3 odgrywa 
także istotną rolę w indukowaniu wytwarzania chemokin 
i cytokin [48]. Spośród receptorów rozpoznających wzor-
ce, również pod wpływem aktywacji cząsteczki CD14 na 
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komórkach prezentujących antygen, następuje wydzie-
lanie IL-12, wpływającej pobudzająco na wytwarzanie 
IFNgamma przez komórki NK [36, 37]. 
 Białka niestrukturalne wirusa RS – NS1 i NS2 mają 
zdolność hamowania dojrzewania komórek dendrytycz-
nych [49], modyfi kowania wytwarzania interferonu [50] 
oraz indukowania oporności na interferon poprzez hamo-
wanie czynnika regulatorowego IRF3 [51]. W następstwie 
dochodzi do zaburzenia szlaku prowadzącego do wytwa-
rzania IL-18, która jest stymulatorem cytotoksyczności 
komórek NK i limfocytów T CD8(+) poprzez aktywność 
perforyny [52]. 
 Phipps i wsp. wskazali na rolę eozynofi lów w promo-
waniu przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej. 
Wykazali oni, że eozynofi le wykazujące ekspresję recep-
torów Toll-podobnych rozpoznających wirusowe kwasy 
nukleinowe, ulegają aktywacji i degranulacji po stymula-
cji przez jednoniciowy RNA, wykorzystując szlak TLR7 
– MyD88. Eozynofi lia płucna na modelu zwierzęcym 
korelowała z ekspresją czynnika regulującego interferon 
IRF-7, wytwarzaniem IFNbeta i syntazy tlenku azotu, 
przyczyniając się do eliminacji wirusa [53]. 
 Wirusowy RNA selektywnie stymuluje sekrecję 
chemokin typu CC, takich jak MIP- 1beta, MIP- 1alfa, 
CCL5 (RANTES – regulated upon activation, normal T 
cell expressed and secreted), typu C – rodzina limfotaktyn 
[54, 55], a także typu CXC, do których należą MIP-2 oraz 
IL-8, będąca czynnikiem promującym neutrofi lię oraz 
ekspresję proteaz serynowych – granzymów w limfocy-
tach cytotoksycznych i komórkach NK [56]. CCL5 z kolei 
wytwarzane jest także w odpowiedzi na takie czynniki 
stymulujące, jak IFNgamma, IL-1alfa, IL-1beta oraz TNF 
przez szereg komórek – fi broblasty, komórki nabłonkowe 
i mięśni gładkich, a w późniejszych etapach zakażenia 
przez komórki nacieku zapalnego, w tym limfocyty T 
gamma/delta. CCL5 powoduje rekrutację monocytów, 
komórek T pamięci, eozynofi lów oraz aktywację limfocy-
tów T [57, 58]. W zakażeniu RSV wzrost stężenia CCL5 
koreluje z ciężkością przebiegu klinicznego choroby [59], 
a jego poziom w wydzielinie z nosogardła uznany być 
może za czynnik prognostyczny nawracających epizodów 
świszczącego oddechu w następstwie przebytego zapa-
lenia oskrzelików RSV [60]. Badania przeprowadzone 
u dzieci chorych na zapalenie oskrzelików RSV wykazały 
u nich zwiększoną produkcję różnych chemokin CXC 
(w tym CXCL8, CXCL5, CXCL3 i CXCL2) w obrębie 
górnych dróg oddechowych oraz wytwarzanie w dużych 
stężeniach zarówno chemokin typu CXC (CXCL10, 
CXCL8) oraz typu CC (CCL2, CCL3) w dolnych drogach 
oddechowych. Interesujące jest, że CXCL10 jest jedną 
z niewielu chemokin zdolnych do wiązania receptorów 
różnych klas – zarówno CXCR3, jak i CCR3 [61]. 

Zagadnienia immunogenetyki

 Zróżnicowana ciężkość przebiegu zakażenia RSV, 
przy równocześnie niewielkiej roli zmienności szczepów 
wirusa, przemawia za kluczowym znaczeniem czynników 
zależnych od gospodarza w determinowaniu obrazu kli-
nicznego choroby. Młody wiek chorujących dzieci –no-
worodki i niemowlęta do 6 miesiąca życia, wcześniactwo, 
niedojrzałość immunologiczna szczególnie w odniesieniu 
do odporności adaptywnej oraz odmienności anatomiczne 
i czynnościowe układu oddechowego, a także osobnicze 
warunki socjoekonomiczne – narażenie na infekcje, 
przeludnienie, ekspozycja na alergeny i dym tytoniowy 

Tabela 1. Czynniki patogenetyczne rozwoju astmy oskrzelowej w na-
stępstwie zakażenia RSV

Odpowiedź immunologiczna na wirusa RS promująca fenotyp 
astmatyczny

• Produkcja RSV-specyfi cznych IgE

• Ekspresja FcεRI na komórkach dendrytycznych i rekrutacja do płuc 
limfocytów T wytwarzających IL-13

• Przewaga odpowiedzi Th2-zależnej na zakażenie RSV indukowana 
przez wirusowe białko G

• Zaburzenie równowagi limfocytów Th2/Th1 pamięci

• Rekrutacja eozynofi lów

• Ukierunkowanie odpowiedzi na aeroalergeny w stronę typu Th2

Profi l cytokinowy

• Zwiększona liczba limfocytów T wytwarzających IL-4 i IL-5 w od-
powiedzi na zakażenie RSV

• Zmniejszone wytwarzanie IFNgamma i indukcja oporności na 
interferon przez białka NS1 i NS2 wirusa RS

• Zaburzenie stosunku IL-4:IFNgamma

• Zmniejszone wytwarzanie regulacyjnej IL-10 korelujące ze stop-
niem ciężkości zakażenia RSV

• Zwiększone wytwarzanie chemokin w drogach oddechowych, 
zwłaszcza RANTES, MIP-1alfa, MIP-1beta, IL-8

• Zwiększone uwalnianie histaminy i prostaglandyn

• Rola czynników genetycznych : polimorfi zm regionów promoto-
rowych genów prozapalnych interleukin i chemokin

Dysfunkcja mechanizmów neuro-immunologicznych mediowana 
przez RSV

• Nieprawidłowa gęstość i reaktywność włókien nerwowych aferent-
nych

• Zwiększona ekspresja czynników neurotropowych : substancji P 
i receptora neurokinin NK1 oraz NGF i receptorów NGF

• Wysięk zapalny, rekrutacja i aktywacja leukocytów, degranulacja 
komórek tucznych i uwalnianie leukotrienów i cytokin prozapal-
nych

Anatomiczne i czynnościowe zaburzenia w układzie oddechowym

• Remodelling dróg oddechowych – włóknienie podnabłonkowe, 
okołooskrzelowe i okołonaczyniowe nacieki zapalne, hipersekrecja 
śluzu

Czynniki środowiskowe

• Reinfekcja RSV

• Narażenie na alergeny inhalacyjne

• Ekspozycja na dym tytoniowy
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oraz zanieczyszczenie środowiska są elementami mo-
dulującymi przebieg zakażenia RSV [62]. Przedmiotem 
licznych doniesień są także asocjacje genetyczne z pre-
dyspozycją do rozwoju zapalenia oskrzelików w wyniku 
infekcji RS-wirusowej, ciężkością przebiegu choroby 
oraz z jej następstwami w postaci nawracających epizo-
dów świszczącego oddechu i ryzykiem rozwoju astmy 
oskrzelowej.
 Hoebee i wsp. [63] wykazali związek pomiędzy 
ciężkim przebiegiem klinicznym zapalenia oskrzelików 
RSV u niemowląt a polimorfi zmem pojedynczych nu-
kleotydów (SNP) genów IL-4 (C590T) i receptora alfa 
IL-4 (I50V, Q551R), stanowiącym wariant prowadzący 
do zwiększonej transkrypcji („gain of function”), dostar-
czając dalszych danych na poparcie roli cytokin typu Th2 
w patogenezie choroby. Autorzy ci wykazali także istotną 
asocjację pomiędzy rozwojem zapalenia oskrzelików 
u hospitalizowanych niemowląt w wieku poniżej 6 mie-
sięcy a obecnością allelu -592C genu IL-10 oraz interakcję 
pomiędzy polimorfi zmami genu IL-10 (C592A) i IL-4Ral-
fa (Q551R) [64]. Rola IL-10 w zakażeniu RSV, kluczowej 
cytokiny o charakterze regulatorowym, była przedmiotem 
kolejnych badań – Wilson i wsp. [65] znaleźli powiązanie 
dwóch innych polimorfi zmów pojedynczych nukleotydów 
z koniecznością prowadzenia wentylacji mechanicznej 
w przebiegu zapalenia oskrzelików RSV. Genotyp IL-10, 
jak również TNFalfa, IL-6 i IFNgamma w badaniu Alpera 
i wsp. związany był z ryzykiem występowania powikłania 
zakażenia RSV w postaci zapalenia ucha środkowego 
[66]. Predyspozycję genetyczną do rozwoju zapalenia 
o ciężkim przebiegu stwierdzono także w przypadku SNP 
genów elementów odporności wrodzonej – syntazy tlenku 
azotu NOS-2, IFNalfa i JUN (komponent regulacyjny 
czynnika transkrypcyjnego AP-1, którego aktywność 
prowadzi między innymi do zwiększonego wytwarzania 
TNFalfa) [67].
 Elementami odpowiedzi ostrej fazy są kolektyny, 
spośród których ekspresja białek A (SP-A) i D (SP-D) 
surfaktantu zachodzi selektywnie w miąższu płucnym. 
Wiązanie kolektyn prowadzić może do aglutynacji 
i neutralizacji patogenów, opsonizacji i fagocytozy oraz 
modulowania odpowiedzi zapalnej i regulacji funkcji 
komórek dendrytycznych i limfocytów T [68]. Istotną 
korelację obserwowano pomiędzy specyfi cznymi ge-
notypami w zakresie locus SP-A (powiązanie allelu 1A 
z występowaniem lizyny w pozycji 223) [69] oraz SP-D 
(homozygotyczny genotyp Met/Met w pozycji 11) [70] 
a predyspozycją do ciężkiego przebiegu zakażenia RSV 
u niemowląt. Rolę immunomodulującą i przeciwzapalną 
w zakażeniu RSV odgrywa także białko wydzielnicze 
komórek Clara; w przypadku defektu jego wytwarzania 
w postaci CCSP (-/-) stwierdzono na modelu zwierzę-
cym zwiększoną produkcję cytokin prozapalnych: IL-6, 

IL-1beta, TNFalfa i chemokin: MIP-1alfa, MIP-1beta 
i MCP-1 [71, 72]. 
 Dwa polimorfizmy pojedynczych nukleotydów 
(Asp299Gly oraz Thr399Ile) związane są z zaburzeniem 
przekazywania sygnału przez rozpoznający produkty 
drobnoustrojów receptor TLR-4 [73]. Wspomniane SNP 
wykazują silny związek z występowaniem objawów 
choroby RS-wirusowej, ponadto ich heterozygotyczność 
powiązana jest z objawami klinicznymi zakażenia RSV 
u niemowląt przedwcześnie urodzonych [74]. Wyniki 
badań innych autorów zarówno potwierdzają [36,37], jak 
i przeczą [75] roli polimorfi cznych form zarówno TLR-4, 
jak i cząstki CD14 w modulowaniu przebiegu i ciężkości 
zakażenia RSV u niemowląt . W przypadku innych re-
ceptorów Toll-podobnych: TLR-9, TLR-10 oraz TLR-3 
odmienności haplotypowe mają niewielkie znaczenie 
w odpowiedzi wrodzonej na zakażenie RSV [76]. 
 Przedmiotem badań immunogenetycznych jest 
także rola chemokin w patofi zjologii zakażenia RSV. 
W badaniach prowadzonych na zwierzętach wykazano, 
że homozygotyczna delecja w obrębie receptora dla 
chemokin CC (CCR1) prowadziła do znaczącego osła-
bienia odpowiedzi zapalnej na zakażenie RSV w postaci 
wytwarzania MIP-1alfa [77], zmniejszenia ekspresji genu 
związanego z wydzielaniem śluzu gob5 [78] oraz osłabie-
nia patologicznej odpowiedzi w płucach na prowokację 
alergenem mediowaną przez IL-13 [79].Także polimorfi -
zmy w obrębie receptora CX3CR1 (warianty V249I oraz 
T280M), wpływające na siłę wiązania jego naturalnego 
liganda – fraktalkiny i modulujące interakcję receptora 
z glikoproteiną G wirusa RS, powiązano ze zwiększonym 
ryzykiem ciężkiego przebiegu zapalenia oskrzelików RSV 
[80]. Podobnie w przypadku chemokiny CCL5 (RAN-
TES), istotnego mediatora w zakażeniu wirusem RS, 
dominująca w populacji odmiana polimorfi czna (złożony 
genotyp – 28C/C – 403G/AIn1.1T/T) była predysponującą 
do ciężkiego przebiegu choroby RS-wirusowej [81].
 Z uwagi na późne następstwa zapalenia oskrzelików 
RSV w postaci nawracających epizodów świszczącego 
oddechu, przedmiotem badań były IL-12 i IL-18, me-
diatory odgrywające kluczową rolę w modulowaniu 
równowagi Th1/Th2 w odpowiedzi immunologicznej na 
zakażenie [82]. Wykazano, że polimorfi zm 133C/G genu 
IL-18 związany jest z ciężkim przebiegiem zakażenia 
RSV i nasileniem procesu zapalnego w drogach odde-
chowych, nie prowadzącego do eliminacji wirusa [83]. 
Znaczenie w inicjowaniu zapalenia oraz aktywowaniu 
i stymulowaniu migracji neutrofi lów ma IL-8. Interesują-
ce jest, że badania polimorfi zmu regionu promotorowego 
genu IL-8 (wariant -781C/T) wskazujące na asocjację 
z astmą oskrzelową nie wykazały równoczesnej gene-
tycznej predyspozycji do ciężkiego przebiegu zakażenia 
RSV [84, 85]. Z kolei wariant polimorfi zmu -251A/T 
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w regionie promotorowym genu tej chemokiny nie tylko 
identyfi kowany był istotnie częściej w grupie niemowląt 
chorujących na zapalenie oskrzelików RSV, ale także 
wykazywał silną asocjację z nawracającymi epizodami 
świszczącego oddechu u tych dzieci [86, 87]. Również 
polimorfi zm genetyczny IL-13, cytokiny odgrywającej 
rolę w mediowaniu indukowanej wirusowym białkiem G 
rekrutacji eozynofi lów do płuc, związany był z ciężkim 
przebiegiem infekcji RSV [88, 89]. W badaniu Ermersa 
i wsp. [90] podkreślono odmienne kliniczne, patofi zjo-
logiczne, immunologiczne i genetyczne czynniki deter-
minujące występowanie wczesnych i późnych epizodów 
świszczącego oddechu po przebyciu zapalenia oskrzeli-
ków RSV. Objawy obturacji dolnych dróg oddechowych 
obserwowane u dzieci w wieku powyżej 6 lat stanowią 
fenotyp astmatyczny, będący genetycznie związany 
z czynnościowym polimorfi zmem genu IL-13.

Podsumowanie

 Patogeneza zakażenia wirusem RS jest następstwem 
dwukierunkowego charakteru zjawisk immunologicznych 
– z jednej strony odpowiedź immunologiczna odgrywa 
rolę ochronną, z drugiej zaś strony przyczynia się do 
nasilenia objawów choroby. Skuteczną obronę przed 
zakażeniem RSV zapewniają sprawne elementy odpo-
wiedzi wrodzonej oraz subtelna równowaga pomiędzy 
adaptywną odpowiedzią komórkową i humoralną. Prze-
ciwciała zarówno wydzielnicze, jak i obecne w surowicy 
odgrywają przede wszystkim rolę ochronną przed zaka-
żeniem układu oddechowego, podczas gdy mechanizmy 

komórkowe mają znaczenie w kontrolowaniu przebiegu 
i ustąpieniu infekcji, natomiast reakcje cytotoksyczne 
przyczyniają się głównie do eliminacji wirusa. 
 W wieku niemowlęcym istnieje szczególna predys-
pozycja do ciężkiego przebiegu choroby RS-wirusowej, 
aczkolwiek jest ona także zmienna osobniczo niezależnie 
od wieku dziecka. Ciężki przebieg zakażenia wirusem 
RS w najmłodszej grupie wiekowej zdeterminowany 
jest w głównej mierze niedojrzałością komórkowej i hu-
moralnej odpowiedzi immunologicznej – ograniczeniem 
wytwarzania przeciwciał do immunoglobulin klasy IgM 
– izotypu cechującego się niskim powinowactwem do 
antygenu, małym stężeniem przeciwciał IgM i IgA w su-
rowicy, przezłożyskowym pochodzeniem surowiczych 
IgG, zredukowaną liczbą komórek T pamięci i słabą 
odpowiedzią adaptywną w zakresie sekrecji cytokin. 
Immunopatologia choroby mediowana zaburzeniem rów-
nowagi w obrębie subpopulacji limfocytów i przewagą 
odpowiedzi typu Th2 jest wynikiem specyfi cznego środo-
wiska cytokin: zmniejszonego wytwarzania IFNgamma 
i dominacją IL-4, IL-10 i IL-13. Dodatkowym deter-
minantem osobniczej zmienności przebiegu zakażenia 
wirusem RS jest wybitny polimorfi zm genów głównego 
układu zgodności tkankowej, warunkujący rozpoznanie 
peptydów i skuteczność odpowiedzi limfocytów T. 
 Poznanie i głębsze zrozumienie aspektów immuno-
genetycznych przyczynia się do wyjaśnienia patogenezy 
zakażenia RSV i mechanizmów choroby w układzie 
oddechowym, a stąd prowadzić może do opracowania 
nowych celów dla diagnostyki, prewencji i terapii.
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