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Tkanka tłuszczowa a układ odpornościowy
Adipose tissue and immunity system

PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ, WIESŁAW DEPTUŁA
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Streszczenie

W pracy przedstawiono nowe dane dotyczące powiązań tkanki tłusz-
czowej z układem immunologicznym. Opisano ważne dla funkcjono-
wania tej tkanki substancje – adipocytokiny, a wśród nich adiponek-
tynę, leptynę, rezystynę, wisfatynę, omentynę, kartonektynę, czynnik 
VASPIN (visceral adipose-tissue-derived serine protease inhibitor), 
białko RBP4 (serum retinol-binding protein 4) oraz adipsynę. Ponadto 
wskazano na występowanie w tkance tłuszczowej receptorów odpor-
ności naturalnej – TLR (Toll-like receptors).

Słowa kluczowe: tkanka tłuszczowa, układ immunologiczny, adipo-
cytokiny, receptory TLR

Summary

In the paper new data on the connection of the adipose tissue with 
immunity system have been shown. Moreover, important substances 
for functioning of adipose tissue – adipocytokines have been descri-
bed, among them adiponectin, leptin, resistin, visfatin, omentin, 
cartonectin, VASPIN (visceral adipose-tissue-derived serine protease 
inhibitor), RBP4 (serum retinol-binding protein 4) and adipsin. A role 
of innate immunity receptors – TLR (Toll-like receptors), have been 
discussed.
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Otyłość u ludzi to epidemia wśród chorób XXI wieku, 
która prowadzi m.in. do schorzeń układu sercowo-naczy-
niowego, cukrzycy, a także marskości wątroby, reumato-
idalnego zapalenia stawów, a nawet nowotworów [1-7]. 
Obecnie wykazano, że otyłość jest powiązana również 
z układem odpornościowym (UO), jako że warunkowana 
jest rozpuszczalnymi czynnikami produkowanymi przez 
komórki tłuszczowe (adipocyty), jak też przez elementy 
UO występujące w tkance tłuszczowej [5]. Wykazano [1,5], 
ze względu na to, że komórki tłuszczowe produkują wiele 
cytokin prozapalnych (np. IL-6 i TNF), chemokin (np. MCP-1 
– monocyte chemoattractant protein) oraz że adipocyto-
kiny (cytokiny komórek tłuszczowych) oddziałują m.in. na 
funkcje monocytów i makrofagów oraz że preadipocyty 
(komórki tłuszczowe nie wypełnione tłuszczami) mogą 
przekształcić się w komórki makrofago-podobne – elementy 
odporności wrodzonej i nabytej, powiązanie między tkanką 
tłuszczową, a UO jest bezwarunkowe. Ponadto syntezowa-
ne przez adipocyty takie molekuły, jak Clq/TNF (complement 
lq/Tumor necrosis factor) i CTRP (Clq/TNF-related protein), 
jak też występujące na nich oraz preadipocytach receptory 
TLR (Toll-like receptors), dowodzą, że komórki te wpływają 
i kształtują odporność, w tym odporność wrodzoną – natu-
ralną [4]. Ponadto wykazano [1,5], że istnieje ścisły związek 
między elementami tkanki tłuszczowej a zapaleniem, który 
to stan warunkowany jest w dużej mierze komórkami UO.

U ssaków tkanka tłuszczowa występuje w dwóch for-
mach: dominującej białej – która jest miejscem składowania 
energii i brązowej – regulującej temperaturę ciała, głównie 
dotyczy to ludzkich płodów [1,5]. W tkance tłuszczowej, 
głównie białej, ilość preadipocytów, komórek nabłon-
kowych, fibroblastów, leukocytów, w tym makrofagów 
(wśród których aż 10% to makrofagi CD14+CD31+), jest 
ściśle skorelowana z otyłością u ludzi [1]. U ludzi udoku-
mentowano, że otyłość wzmaga produkcję wielu cytokin 
oraz białka C-reaktywnego, jak też aktywuje prozapalne 
ścieżki sygnalne [1]. Udokumentowano również, że duża 
ilość makrofagów występujących w tkance tłuszczowej 
u tych osób, warunkowana jest czynnikiem chemotaktycz-
nym CCL2 (CC-chemokine ligand 2) syntetyzowanym przez 
adipocyty, co powoduje napływ makrofagów do tkanki 
tłuszczowej, produkującej wiele cytokin prozapalnych, 
w tym TNF i IL-6 [1]. Stąd obecnie przyjmuje się, że tkanka 
tłuszczowa to nie tylko „magazyn energetyczny”, ale także 
istotny element kształtujący procesy odpornościowe.

Charakterystyka adipocytokin

Wśród cytokin tkanki tłuszczowej najlepiej poznanymi 
jest: adiponektyna, leptyna i rezystyna, a w mniejszym 
stopniu wisfatyna, omentyna, kartonektyna, czynnik VA-
SPIN (visceral adipose-tissue-derived serine protease inhi-
bitor), białko RBP4 (serum retinol-binding protein 4) oraz 

Niedźwiedzka-Rystwej P Tkanka tłuszczowa a układ odpornościowy



102 103

adipsyna [tab. I]. Nie zalicza się do tych substancji wystę-
pujących w tkance tłuszczowej takich produktów adipocy-
tów, jak: TNF, IL-6, IL-1, CCL2, inhibitor plazminogenu typu 
1 oraz elementy dopełniacza [1,5]. Adipocytokiny funkcjo-

nują w tkance tłuszczowej na zasadzie hormonów, oddzia-
łując i wpływając na funkcje immunologiczne i przemiany 
energetyczne w komórkach tłuszczowych ssaków.

L.p.
Nazwa 

adipocytokiny
Miejsce syntezy Poznane funkcje w procesach

1.

Adiponektyna
Adipocyty

Komórki mięśni szkieletowych
Komórki nabłonkowe

Hibernacja
Organogeneza

Zapalenie
Apoptoza

Procesy autoimmunologiczne
Metabolizm

Różnicowanie komórek
Przebieg cukrzycy typu 2

2.

Leptyna

Adipocyty
Łożysko

Szpik kostny
Żołądek
Mięśnie
Mózg (?)

Zapalenie
Kontrolowanie apetytu

Procesy immunologiczne
Działanie układu neuroendokrynnego

Homeostaza energetyczna
Hematopoeza
Angiogeneza

3.

Rezystyna

Adipocyty
Mięśnie
Trzustka

Makrofagi

Zapalenie
Hiperglikemia

Wrażliwość insulinowa

4. Wisfatyna Adipocyty Wrażliwość insulinowa

5.

Omentyna

Adipocyty
Jelito cienkie

Płuca
Serce

Sekrecja

6.
Kartonektyna Adipocyty

Zapalenie i immunoregulacja (poprzez redukcję 
sekrecji IL-6 i TNF)

7.
VASPIN nb

Zapalenie
Supresja TNF, leptyny i rezystyny

8. RBP4 nb Dostarczanie retinolu do tkanek

9.
Adipsyna

Adipocyty
Komórki MN

nb

Objaśnienia : (?) – prawdopodobne miejsce syntezy, nb – nie badano

Adiponektyna

Cytokina ta należy do rodziny czynników CIq/TNF, które 
„łączą” tkankę tłuszczową z hibernacją, organogenezą, 
zapaleniem, apoptozą, procesami autoimmunologicznymi 
oraz metabolizmem i różnicowaniem komórek [4]. Jest 
ona syntetyzowana głównie przez adipocyty, choć także 
jej produkcja zachodzi w komórkach mięśni szkieletowych, 
w tym miocytach serca oraz komórkach nabłonkowych 
(tab. I). Wykazuje ona homologię budowy z rodziną bia-
łek, które cechują się regionem kolagenowo-podobnym, 
na końcu N-terminalnym i czynnikiem Clq-podobnym, na 

końcu C-terminalnym tego białka [1,2,4,5]. Występuje ona 
w formie długiej oraz globularnej w postaci fragmentów 
zawierających domenę C-terminalną [5]. Przyjmuje się, że 
wydzielana przez neutrofile i monocyty elastaza, wpływa 
na proces proteolitycznego rozpadu adiponektyny i two-
rzenie jej form globularnych [1,5]. Nadto wykazano, że 
forma długa adiponektyny może występować jako trimer 
(adiponektyna o niskiej masie molekularnej), oligomer 
– heksamer (adiponektyna o średniej masie molekularnej 
składa się z dwóch trimerów połączonych wiązaniem 

Tab.I. Charakterystyka miejsca syntezy i funkcji adipocytokin
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dwusiarczkowym) oraz jako adiponektyna o wysokiej ma-
sie molekularnej [1,2,4,5]. W surowicy krwi zarówno jej 
formy trimerowe, jak i oligomerowe występują w stężeniu 
5-10 mg/ml, natomiast obecność globularnych form nie 
jest przesądzona. Wykazano, że poziom adiponektyny 
niezależnie od form maleje w surowicy u ludzi z otyłością 
narządów wewnętrznych [1,2,4,5]. Sugeruje się, że u ludzi 
stosunek (nie zaś całkowita ilość) adiponektyny o wysokiej 
i niskiej masie molekularnej w surowicy jest niezbędna dla 
determinowania tzw. wrażliwości insulinowej [1,5]. Z ba-
dań tych wynika [1], że leukocyty mogą modulować aktyw-
ność biologiczną adiponektyny, choć ważnym elementem 
wpływającym na aktywność jej jest wzór glikozylacji. Opi-
sano także dwa receptory dla adiponektyny — ADIPOR1 
i ADIPOR2 i wykazano, że ekspresja ADIPOR1 u myszy za-
chodzi w wielu tkankach, zaś ekspresja ADIPOR2 - wystę-
puje u tych zwierząt głównie w wątrobie [8]. Dowiedziono 
[1,5], że ADIPOR1 aktywuje globularny typ adiponektyny, 
zaś ADIPOR2 aktywuje adiponektynę o wysokiej masie mo-
lekularnej. Zarejestrowano także, że występująca na ko-
mórkach nabłonkowych i mięśniach gładkich cząsteczka 
adhezyjna T-kadheryna, jest receptorem dla adiponektyny 
o średniej i dużej masie molekularnej [1,5]. In vitro wyka-
zano [5], że TNF, a także IL-6, hamuje syntezę adiponekty-
ny w liniach komórek tłuszczowych, co może tłumaczyć jej 
niższy poziom u ludzi otyłych. Wykazano u człowieka [5], 
że utrata wagi jest potencjalnym czynnikiem wywołują-
cym syntezę adiponektyny, podobnie jak receptora PPARy 
(peroxisome-proliferator- activated receptor-y), który pełni 
ważną rolę w cukrzycy typu 2. Na stężenie adiponektyny 
w organizmie wpływają także takie czynniki, jak płeć, wiek 
oraz styl życia [1,5]. U myszy wykazano [1], że płeć ma 
wpływ na ilość makrofagów w tkance tłuszczowej białej 
i jest ich więcej u samic w porównaniu do samców. Nadto 
wykazano u tych zwierząt z defektem adiponektyny, że ce-
chują się one wyższym poziomem ekspresji mRNA kodują-
cym TNF w tkance tłuszczowej i wyższą koncentracją TNF 
w surowicy, w porównaniu z myszami bez defektu tej cy-
tokiny, jako że hamuje ona produkcję i aktywność TNF [1]. 
Zarejestrowano także, że adiponektyna hamuje aktywację 
czynnika jądrowego NF-kB w komórkach nabłonkowych 
i zaburza funkcje makrofagów, w tym znacząco obniża 
ich aktywność fagocytarną i syntezę TNF w odpowiedzi 
na stymulację LPS [1]. Opisano, że w pewnych warunkach 
adiponektyna może wykazywać również efekt prozapalny 
[1]. W obecności LPS, adiponektyna o wysokiej masie mo-
lekularnej, może zwiększać w makrofagach u ludzi syntezę 
chemokin typu CXCL8, zaś adiponektyny o niskiej i wyso-
kiej masie molekularnej powodują podobny efekt biolo-
giczny w monocytach. Ta ostatnia substancja indukuje 
również apoptozę w monocytach i aktywuje kinazę AMPK 
(AMP – activated protein kinase) oraz wywołuje supresję 
ekspresji receptorów „scavenger” w makrofagach [1,5]. 
W tych ostatnich badaniach [1,5] wykazano, że adipo-
nektyna o wysokiej masie molekularnej w ludzkich mo-
nocytach indukuje także sekrecję IL-6, zaś forma nisko 
molekularna poprzez obniżenie poziomu produkcji IL-6 
i zahamowanie syntezy IL-10, zwiększa efekt anty-zapalny. 
Natomiast odnośnie adiponektyny globularnej dowie-
dziono [1], że poprzez receptor ADIPOR1 dochodzi do 

hamowania aktywacji NF-kB, indukowanej receptorami 
TLR. Charakteryzując adiponektynę, warto wspomnieć 
o czynnikach CTRP (C1 q/TNF-related protein), których opi-
sano od 1 do 7 i które budową i sekwencją zbliżone są do 
adiponektyny [4]. Początkowo CTRP zostały opisane jako 
czynniki wiążące kolagen i hamujące agregację płytek krwi 
wywołaną kolagenem poprzez blokowanie czynnika von 
Willebranda [4]. Obecnie dowiedziono, że np. ekspresja 
CTRP-1 zachodzi w preadipocytach, a ich występowanie 
pobudza tkankę tłuszczową do reakcji stymulowanych 
przez LPS [4]. Ten efekt związany z LPS, mediowany jest 
poprzez TNF i IL-lß, stąd CTRP-1 może być uważany za 
produkt wydzielniczy tkanki tłuszczowej, który łączy się 
z procesami zapalnymi, tkanką tłuszczową i agregacją pły-
tek krwi [4]. Natomiast CTRP-2 (paralog ludzkiej adiponek-
tyny) wzmaga akumulację glikógenu i oksydację kwasów 
tłuszczowych poprzez aktywację ścieżki sygnalnej AMPK 
(AMP – activated protein kinase) [4]. Najistotniejszym 
elementem z rodziny czynników CTRP, jest CTRP-3, znany 
również jako kartonektyna, która została opisana jako nie-
zależna adipocytokina.

Leptyna

Leptyna, podobnie jak adiponektyna, jest produkowana 
głównie przez adipocyty i uważana jest za cytokinę proza-
palną, która w swojej budowie podobna jest do IL-6, IL-2 
oraz czynnika stymulującego wzrost kolonii granulocytów 
(G-CSF). Substancja ta jest produkowana przez łożysko, 
szpik kostny, żołądek, mięśnie oraz prawdopodobnie 
mózg (tab. I). Rola leptyny wiąże się z kontrolowaniem 
apetytu oraz modulowaniem odpowiedzi immunologicz-
nej i zapaleniem oraz funkcjonowaniem układu neuro-
endokrynnego, homeostazą energetyczną, hematopoezą 
oraz angiogenezą [1,5,9]. Poziom leptyny w surowicy od-
zwierciedla wartość energetyczną zgromadzoną w tkance 
tłuszczowej i jest proporcjonalny u ludzi i myszy do masy 
tkanki tłuszczowej [1,5,9]. Jej ilość w surowicy krwi u ko-
biet jest 2-3 razy wyższa w porównaniu z mężczyznami 
[10]. Na modelach zwierzęcych wykazano [10], że eks-
presja leptyny wzrasta w warunkach wyrzutu dużej ilości 
cytokin prozapalnych, np. podczas szoku septycznego 
powstałego w wyniku działania LPS. Ilość leptyny zależy 
od substancji prozapalnych i ilości tkanki tłuszczowej [10]. 
W monocytach i makrofagach leptyna powoduje wzrost 
produkcji cytokin prozapalnych (TNF, IL-6, IL-12, CCL2) oraz 
czynnika wzrostu komórek nabłonkowych [1,5]. Aktywuje 
ona neutrofile, poprzez wzmożoną ekspresję CD11b, zaś 
in vitro stymuluje proliferację ludzkich monocytów, jak 
też wzmaga aktywację receptorów CD25 (IL-2R) i CD71 
(receptor transferynowy) na komórkach UO [1,5]. Nadto 
leptyna stymuluje chemotaksję neutrofeli oraz syntezę re-
aktywnych form tlenu, jak też reguluje różnicowanie, pro-
liferację, aktywację i cytotoksyczność komórek NK [1,5]. 
Substancja ta indukuje również proliferację komórek T, 
ale także hamuje proliferację komórek T pamięci w reakcji 
MLR (mixed-lymphocyte reaction) [2]. W badaniach tych 
[2] wykazano, że stężenie leptyny jest zwiększone przy 
otyłości, cukrzycy typu 2, zespole metabolicznym, miaż-
dżycy i przewlekłej niewydolności nerek, zaś obniżone 



104 105

przy jadłowstręcie i atrofii tkanki tłuszczowej. Wykazano 
także, że indukcja leptyn przez TNF może być hamowana 
adiponektyna globularną, poprzez receptory ERKI, ERK2 
(extracellular-signal-regulated kinase) oraz p38 [1,5].

Rezystyna

Adipocytokina o nazwie rezystyna (FIZZ3) jest poli-
peptydem o długości 114 aminokwasów i początkowo 
uważano, że indukuje ona wrażliwość insulinową u myszy 
[1,5,11-13]. Synteza tej cytokiny u tych zwierząt zachodzi 
jedynie w adipocytach, zaś u ludzi w adipocytach oraz 
mięśniach, trzustce i makrofagach, w których ta substan-
cja osiąga wyższy poziom niż w adipocytach [1,5,11-13] 
(tab. I). Należy ona do rodziny białek bogatych w cyteinę 
i tzw. molekuł RELM (resistin-like molecules), znanych tak-
że pod nazwą FIZZ (found in inflammatory zone), które są 
zaangażowane w regulację procesów zapalnych. Rezysty-
na krąży w dwóch formach: heksameru o wysokiej masie 
molekularnej i bardzo bioaktywnym kompleksie o niskiej 
masie molekularnej, a jej stężenie w osoczu jest proporcjo-
nalne do wskaźnika BMI (body mass index) [2]. Rezystyna 
ludzka podobna jest w 55% do mysiej, co może stanowić 
dowód, że białko to u ssaków nie jest konserwatywne [2]. 
Wykazano, że mRNA kodujące rezystynę u ludzi i myszy 
występuje w różnych tkankach, m.in. w tkance tłuszczo-
wej, podwzgórzu, nadnerczach, śledzionie, mięśniach 
szkieletowych, trzustce i przewodzie pokarmowym [2]. 
W monocytach krwi u ludzi, ekspresja mRNA rezystyny 
wzrasta w wyniku działania takich cytokin jak: IL-1, IL-6 
i TNF [2]. Natomiast IFNγ i leptyna nie mają wpływu na jej 
poziom. Wykazano, że stymulacja ludzkich makrofagów 
LPS, prowadzi do wzmożonej ekspresji mRNA rezystyny 
i podwyższenia jej stężenia w surowicy [2]. Dowiedziono 
także [2], że rezystyna nasila insulinooporność oraz działa 
hiperglikemizująco i prozapalnie, a także hamuje różnico-
wanie i dojrzewanie adipocytów.

Wisfatyna

Wisfatyna, znana jako czynnik PBEF (pre-B-cell colony-
enhancing factor) została zidentyfikowana jako adipocy-
tokina wydzielana przez komórki tłuszczowe trzewi oraz 
neutrofile stymulowane endotoksynami i udokumento-
wano, że wpływa ona na obniżenie oporności insulinowej 
[1,5,14] (tab. I). Cytokina ta łączy się (ale nie kompeten-
cyjnie) z receptorem insulinowym, co oznacza, że wiąże 
ona inne obszary na receptorze niż insulina. Wykazuje ona 
także hamujący wpływ na apoptozę poprzez mechanizm 
związany z kaspazą 3 i 8 [1,5,14].

Omentyna

Substancja ta jest bardzo słabo poznana, ale wiadomo, 
że składa się z 313 aminokwasów i jest wielkości 33 kDa. 
Synteza jej u ludzi zachodzi najintensywniej w tkance 
tłuszczowej, choć także jej produkcję stwierdzono w je-
litach cienkich, płucach i sercu, natomiast nie wykazano 
jej w mięśniach i nerkach (tab. I). Badania wykazały [7], 
że jest ona czynnikiem sekrecyjnym, który wzmaga dzia-
łanie insuliny w metabolizmie glukozy, tak więc możliwe, 

że omentyna zachowuje się w wyniku regulacji lokalnej 
w obrębie tkanki tłuszczowej, jako czynnik endokrynny, 
a także auto i parakrynny.

Kartonektyna

Ekspresja kartonektyny (CTRP-3) zachodzi w postaci 
stabilnych trimerów jedynie w dojrzałych adipocytach, nie 
zaś w preadipocytach. Wykazuje ona stymulujący wpływ 
na proliferację mezenchymalnych komórek chondropro-
genitorowych, poprzez aktywację ERKI/2 (extracellular 
signal-regulated kinase) i Akt (serine-threonine protein ki-
nase) [4,15]. Rola jej wiąże się głównie z redukcją sekrecji 
IL-6 i TNF indukowanych LPS, poprzez hamowanie ścieżki 
sygnalnej NF-kB, przez co uważa się, że jest to adipocyto-
kina antyzapalna i immunoregulująca [4,15].

Czynnik VASPIN

Czynnik VASPIN (visceral adipose-tissue-derived senne 
protease inhibitor) to nowa adipocytokina, cechująca się 
podobieństwem do adiponektyny i prawdopodobnie wy-
kazująca efekt antyzapalny,jak też supresyjny na produkcję 
TNF, leptyny i rezystyny [1,5].

Białko RBP4

Białko RBP4 (serum retinol-binding protein 4) to adipo-
cytokina, której rola prawdopodobnie polega na dostar-
czaniu retinolu do tkanek (tab. I). U pacjentów z cukrzycą 
typu 2, poziom RBP4 wzrasta, podobnie jak u myszy nie 
posiadających receptora GLUT4 - transportującego gluko-
zę [1,5].

Adipsyna

Adipsyna to adipocytokina, która wraz z elementami 
dopełniacza jest produkowana u myszy przez komórki 
tłuszczowe, zaś u ludzi przez komórki MN (tab. I). Do tej 
pory wykazano jedynie, że jej poziom u otyłych myszy spa-
da, a nie zmienia się u otyłych ludzi [1].

Tkanka tłuszczowa a receptory TLR

Receptory TLR (Toll-like receptors) to znaczniki rozpo-
znające receptory patogenów PRR (pathogen recognition 
receptors), które są bardzo istotnymi elementami odpor-
ności naturalnej, choć także i nabytej [16,17]. Wykazano, 
że już na rozwijających się z mezenchymalnych komórek 
pnia niedojrzałych komórkach tłuszczowych, dochodzi do 
ekspresji TLR1-6 oraz TLR9, zaś dojrzałe adipocyty wyka-
zują obecność od TLR1 do TLR9 [4,18]. Dowiedziono, że 
niedojrzałe komórki tłuszczowe (preadipocyty) reagują 
bardzo szybko na działanie LPS poprzez TLR4, co prowadzi 
do wydzielania przez nie IL-6 i CCL2, 5, 11, a to czyni od-
powiedź prozapalną bardziej zaawansowaną [4]. Ponadto 
zarejestrowano, że LPS nie tylko aktywuje na adipocytach 
receptor TLR4, ale także TLR2, jako że znaczniki te działają 
wspólnie [11]. Wykazano, że w czasie różnicowania komó-
rek tłuszczowych, TLR2 i 9 podlegają ekspresji w różnym 
czasie – i tak TLR2 pojawiają się we wczesnej fazie dojrze-
wania, zaś TLR9 w późniejszej [4]. U myszy dowiedziono, 
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że ekspresja receptorów TLR nie tylko w preadipocytach, 
ale także adipocytach zależna jest od leptyny, ale także, że 
rezystyna głównie wpływa na ekspresję TLR2 w ludzkich 
adipocytach. Dodać też należy, że adiponektyna jest czyn-
nikiem regulującym receptory TLR, jako że działa na nie 
hamująco, a nadto hamuje ona aktywację NF-kB, wywoła-
ną LTA (kwas lipotejchowy), LPS i CpG DNA.

Podsumowanie

W obliczu wciąż narastającego problemu obecnego 
wieku, jakim jest otyłość, zasadnym wydaje się pozna-
wanie mechanizmu funkcjonowania i regulacji tkanki 
tłuszczowej, by w sposób bardziej swoisty korzystać 

z nich, a co w efekcie może doprowadzi do wprowadzenia 
swoistych sposobów leczenia i zapobiegania tej epidemii. 
Przedstawione w pracy adipocytokiny to substancje regu-
lujące działanie tkanki tłuszczowej, które funkcjonują jako 
swoistego rodzaju „hormony”, które regulują nie tylko 
funkcje układu odpornościowego, ale także wpływają 
na przemianę tłuszczową. Ponadto przedstawiona rola 
nowych niezwykle istotnych aktywatorów UO jakimi są 
znaczniki TLR na komórkach tłuszczowych – stanowi do-
wód pozwalający uznać te komórki za elementy współpra-
cujące z UO – warunkującym niezapadalność na choroby 
u ludzi i zwierząt.
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