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Mało znane receptory komórek odpornościowych – 
wybrane dane

Less known receptors of immunity cells – selected data
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Streszczenie

W pracy przedstawiono charakterystykę receptorów komórek układu 
immunologicznego, którymi są receptory TIM, TAM i CLR. Są to re-
ceptory, które biorą udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej 
na wielu poziomach. W artykule opisano różne rodzaje receptorów 
TIM oraz TAM i CLR, które występują zarówno na komórkach ukła-
du odpornościowego, jak i układu nerwowego, rozrodczego oraz 
krwionośnego. Scharakteryzowano 4 receptory TIM, z których TIM1 
i TIM2 pełnią rolę w regulowaniu odpowiedzi immunologicznej ko-
mórek Th2. TIM3 reguluje odpowiedź immunologiczną komórek Th1 
oraz bierze udział w rozpoznawaniu i procesie fagocytozy apoptycz-
nych, zaś TIM4 bierze udział w aktywacji limfocytów T oraz pobudza 
syntezę wielu cytokin w komórkach Th2. Opisano 3 receptory TAM 
– TYRO2, AXL i MER, które pełnią fundamentalną rolę w odporności 
wrodzonej poprzez regulującą aktywność komórek DC i makrofagów 
oraz proces fagocytozy. Scharakteryzowano także 2 rodzaje (grupy) 
receptorów CLR – typ I i typ II, które są ważnym elementem w obrębie 
receptorów PRR i biorą udział m.in. w procesie fagocytozy, endocyto-
zy, prezentacji antygenu oraz różnicowania limfocytów T.

Słowa kluczowe: układ odpornościowy, odporność, receptory komó-
rek układu odpornościowego

Summary

The paper presents the characteristics of the immune system cells 
receptors TIM, TAM and CLR. These receptors are involved in the 
regulation of immunological response on different levels. The article 
describes groups of TIM, TAM and CLR receptors that occur on immu-
ne system cells, as well as on nervous, reproductive and circulatory 
system cells. There are 4 TIM receptors characterized. Among them, 
TIM1 and TIM2 are involved in the regulation of Th2 cells immuno-
logical response. TIM3 regulates immunological response of Th1, 
and takes part in the recognition and phagocytosis of apoptic cells, 
whereas TIM4 participates in the activation of T cells, and induces 
the synthesis of many cytokines in Th2 cells. In the article there are 
3 TAM receptors described: TYRO2, AXL and MER that perform a fun-
damental role in the innate immunity by phagocytosis and regulatory 
activity of DC cells and macrophages. Furthermore, 2 groups of CLR 
are characterised   type I and type II which are the important ele-
ments of PRR, and are involved in phagocytosis, endocytosis, antigen 
presentation and T cells differentiation. 
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Wykaz skrótów

AKT (protein kinase B) – kinaza białkowa B
AP1 (activator protein 1) – białko aktywatorowe
CLR (C-type lectin receptors) – receptory lektynowe typu C
CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte antygen 4) – antygen 4 
limfocytów T cytotoksycznych 
DCIR (immunoreceptor DC) – immunoreceptor komórek DC
DC-SIGN (Dc-specific ICAM3-grabbing non-integrin) – re-
ceptor CLR typu II
EAE (experimental autoimmune encephalomyelitis) – pro-
gresja encephalomyelitis
EPH (ephrin receptor) – receptor efrynowy
ERBB (epidermal growth factor receptor) – receptor na-
skórkowego czynnika wzrostu
ERKs (extracellular-signal-regulated kinases) – kinazy re-
gulowane sygnałem pozakomórkowym

FOXP3 (forkhead box P3) –  białko regulatorowe regulują-
ce rozwój i funkcjonowanie komórek Treg  
GAS6 (growth-arrest-specific 6) – białko – ligand dla re-
ceptorów TAM
GITR (glucocorticoid-induced TNF-receptor related protein) – 
białko związane z receptorem indukowanym glukokortykoidem
ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation motif) 
– motyw opartej o tyrozynę aktywacji immunoreceptora
LARG (leukemia-associated Rho guanine nucleotide 
exchange factor) – czynnik kluczowy w formowaniu sy-
naps pomiędzy komórkami DC i limfocytami T
LAT (linker for activation of T cells) – łącznik dla aktywacji 
komórek T
MER (monocyte-expressed receptor) – receptor TAM wy-
stępujący na monocytach
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Wśród receptorów, które w minionych latach wzbudzi-
ły duże zainteresowanie w immunologii, po raz pierwszy 
opisywane w piśmiennictwie krajowym były znaczniki 
TLR (receptory Toll-podobne) [1-4,57,58,62]. W ostatnim 
czasie duże zainteresowanie wzbudziły również inne 
– nowe receptory, które wpływają na efektywność układu 
odpornościowego (UO). Są to receptory TIM, należące do 
rodziny białek TIM, postrzegane jako ważne regulatory 
w odporności [5], niedawno odkryte receptory TAM (Tyro3, 
Axl, Mer), które pełnią istotną rolę przede wszystkim 
w odporności wrodzonej [26] oraz receptory lektynowe 
typu C (CLR), które mają ogromne znacznie w odpowiedzi 
przeciwzakaźnej [42]. 

Charakterystyka receptorów TIM
Receptory TIM początkowo były uważane za cząsteczki 

swoiste tylko dla limfocytów T, które miały głównie regu-
lować odpowiedź limfocytów Th. Obecnie wykazano, że 
występują one także na typowych komórkach prezentują-
cych antygen (APC) [5]. Wykazano, że występujące na tych 
komórkach receptory TIM regulują aktywację komórek Th [5] 
oraz wpływają na syntezę i wydzielanie IL-4 przez komórki 
Th2 i interferonu-γ (IFNγ) przez komórki Th1 [5,6,11-14]. 
Geny białek receptorów TIM po raz pierwszy odkryto 
w 2001 roku, stwierdzając ich lokalizację na mysim chro-
mosomie 11B1.1 – regionie genetycznym związanym 
z wieloma chorobami, takimi jak choroby alergiczne i procesy 
autoimmunizacyjne [5,6,61]. U myszy opisano cztery geny 
kodujące białka TIM: gen Havcr1 lub Timd1, który koduje 
białko TIM1, gen Timd2 kodujący białko TIM2, gen Havcr2 
albo Timd3 kodujący TIM3 oraz gen Timd4 kodujący TIM4 
[5]. Natomiast u ludzi wykazano gen: HAVCR1 (koduje TIM1), 
HAVCR2 (koduje TIM3) oraz TIMD4 (koduje TIM4) [5,61]. 

W przypadku receptora TIM1 stwierdzono, że wy-
stępuje on na wielu zaktywowanych limfocytach T z re-
ceptorem CD4, choć jego ekspresja jest intensywniejsza 
na komórkach Th2 w stosunku do limfocytów Th1 i Th17 
[8,10,15,61]. Receptor ten występuje także na komórkach 
tucznych, makrofagach oraz na subpopulacji komórek B 
[61,63]. Gen kodujący białko TIM1 warunkuje zdolność do 
transkrypcji IL-4 oraz aktywacji czynnika jądrowego zak-
tywowanych komórek T (NFAT) i białka aktywatorowego 
1 (AP1) [14]. Wykazano, że podanie przeciwciał TIM1 
specyficznych zwiększa produkcję IFNγ przez komórki T ze 
znacznikiem CD4+ [15] oraz wzmacnia ekspansję i przeżycie 
alloreaktywnych komórek Th1 i Th17 [5,18]. Przeciwciała te 
obniżają supresyjną zdolność komórek Treg wraz z reduk-
cją ekspresji takich składników jak FOXP3, białka związane-

go z receptorem indukowanym glukokortykoidem (GITR), 
antygenu 4 limfocytów T cytotoksycznych (CTLA4) oraz IL-4 
[18]. Wśród nich opisano także i takie, które oprócz wyso-
kiego powinowactwa do wiązania receptorów TIM1 cha-
rakteryzują się, właściwościami agonistycznymi i małym 
powinowactwem do wiązania TIM1 oraz właściwościami 
blokującymi ten receptor i hamującym oddziaływaniem 
na limfocyty T [16]. Przyjmuje się, że takie przeciwstawne 
działanie tych przeciwciał wywołane jest różnymi ścieżka-
mi sygnalnymi działania białka receptorowego TIM1 [16]. 
Wykazano, że znacznik TIM1 może być składową części 
kompleksu TCR-CD3 w trakcie aktywacji limfocytów T i że 
wpływa na aktywację oraz proliferacje tych komórek po-
przez reorganizację tych cząsteczek sygnalnych [12].

Receptor TIM2, podobny do TIM1, to specyficzny regu-
lator odpowiedzi immunologicznej komórek Th2 [13]. Po-
danie go łącznie z immunoglobuliną powoduje wybiórczą 
indukcję odpowiedzi komórek Th2, zahamowanie odpo-
wiedzi komórek Th1 oraz opóźnienie progresji encepha-
lomyelitis (EAE) [13]. Zahamowanie eksperymentalnego 
zapalenia opon mózgowych powoduje także semaforyna 4 
(SEMA4) – przeciwciało przeciw ligandowi znacznika TIM2. 
Brak SEMA4 u myszy powoduje rozregulowanie procesu 
różnicowania się komórek Th i uszkodzoną odpowiedź 
komórek Th1 [7]. Nadekspresja tego białka znacznie szko-
dzi indukcji czynnika jądrowego zaktywowanych komórek 
T (NFAT) i białka aktywatorowego 1 (AP1) [5]. 

Znacznik TIM3 zarejestrowany został na komórkach Th1 
[9,61]. U myszy występują one także na komórkach den-
drytycznych (DC) jako cząsteczki CD11b+ [11]. U ludzi wy-
soką ekspresję TIM3 stwierdzono także na komórkach DC, 
zaś mniejszą – na monocytach, komórkach NK, tucznych 
i makrofagach [11,61]. Oddziaływanie TIM3 na mysie ko-
mórki DC oraz ludzkie monocyty prowadzi do wzbudzenia 
wydzielania cytokin prozapalnych, np. TNF [5,10]. Ponadto 
nieobecność TIM3 powoduje zaburzenie wrażliwości na 
ligandy receptorów TLR [5,10]. Wykazano, że w początko-
wych etapach odpowiedzi immunologicznej wzbudzenia 
stanów zapalnych, znacznik TIM3 występujący na komór-
kach DC, prawdopodobnie łączy się w synergistycznym 
oddziaływaniu z receptorami TLR [5]. W trakcie chronicz-
nego zakażenia ludzi wirusem hepatitis typu C dochodzi 
do zwiększenia ekspresji TIM3 na komórkach T CD4+ 
i T CD8+ [59]. Receptory te biorą udział także w rozpozna-
waniu i procesie fagocytozy komórek apoptycznych [60]. 

W przypadku receptora TIM4 stwierdzono, że wystę-
puje on tylko na komórkach APC. Ustalono jego duży 
udział w aktywacji limfocytów T [8,61]. Znacznik TIM4 jest 

MET (hepatocyte growth factor) – czynnik wzrostu hepa-
tocytów
MST1 (human macrophage-stimulating-1 receptor) – re-
ceptor stymulujący ludzkie makrofagi
NFAT (nuclear factor of activated T cells) – czynnik jądrowy 
zaktywowanych komórek T
PAMP (patogen-associated molecular patterns) – wzorce 
molekularne związane z patogenem
PRR (pattern recognition receptor) – receptor prezentują-
cy antygen

PTK (protein tyrosine kinase) – tyrozynowa kinaza białkowa 
RON (protein tyrosine kinases receptor for macrophage-
stimulating protein) – receptor kinazy tyrozynowej dla 
białek stymulujących makrofagi
SEMA4 – semaforyna 4
TLR – receptory Toll-podobne
TIM – T-cell immunoglobulin domain and mucin domain
TYRO3 (tyrosine kinase receptor 3) – receptor 3 kinazy 
tyrozynowej, jeden z receptorów TAM
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ligandem dla TIM1 i stanowi dla niego cząsteczkę kosty-
mulującą [17]. Mechanizm aktywacji limfocytów T polega 
na tym, że dochodzi do specyficznej fosforylacji TIM1, co 
z kolei prowadzi do zwiększonej proliferacji limfocytów T 
wskutek wzmacniania podziałów komórkowych i redukcji 
apoptozy [17]. Na efekt składa się fakt, że TIM4, reagując 
z TCR limfocytów T, indukuje w nich fosforylację cząsteczki 
sygnalnej łącznika dla aktywacji komórek T (LAT), kinazy 
białkowej B (AKT) oraz kinazy regulowanej sygnałem poza-
komórkowym (ERKs) [17]. Wykazano także, że TIM4 pobu-
dza syntezę cytokin IL-4, IL-6, IL-13 w komórkach Th2. Poza 
tym dowiedziono, że na limfocytach T są dwa ligandy dla 
znaczników TIM4, wśród których jeden z nich hamuje ich 
aktywację, zaś drugi pobudza ich działanie [5,7,63].

Charakterystyka receptorów TAM
Znaczniki TAM należą do grupy receptorów tyrozy-

nowych kinaz białkowych (PTK) [24,30]. Są to receptory 
transmembranowe, znajdujące się na powierzchni wielu 
komórek ssaków i zawierające wewnątrz swoich domen 
cytoplazmatycznych regulacyjną aktywność białkowych ki-
naz tyrozynowych [26]. Receptory te występują nie tylko na 
komórkach układu odpornościowego, ale także na komór-
kach układu nerwowego, rozrodczego oraz krwionośnego 
[26]. Na komórkach DC występuje ekspresja wielu recep-
torów TAM, choć na wielu z nich odnotowano obecność 
tylko jednego lub dwóch ligandów [26]. Receptory PTK 
funkcjonują jako sensory dla pozakomórkowych ligandów, 
których związanie wyzwala ich dimeryzację i aktywację ki-
naz receptorowych. Prowadzi to do napływu, fosforylacji 
i aktywacji wielu białek sygnalnych, które w dalszej kolejno-
ści zmieniają zjawiska fizjologiczne w komórce [26]. U lu-
dzi jest zaledwie 58 genów kodujących receptory PTK [30], 
wśród których jest także receptor naskórkowego czynnika 
wzrostu (ERBB), który bierze udział np. w progresji nie-
których form raka piersi [20], a także receptory efrynowe 
(EPH), istotne w morfogenezie tkanek i kształtowaniu połą-
czeń nerwowych w rozwijającym się mózgu [32]. 

W 1991 roku zidentyfikowano trzy różne receptory TAM, 
mianowicie: TYRO3 (znany także jako BRT, DTK, RSE, SKY), AXL 
(z gr. anaxeleto; znany również jako ARK, TYRO7, UFO) oraz 
MER (znany także jako EYK, NYM, TYRO12) [24,31]. Wyka-
zano, że te charakterystyczne dla kręgowców znaczniki jako 
ostatnie pojawiły się w ewolucji pośród grupy receptorów PTK 
[25]. Opisując receptory TAM, stwierdzono ich duże podo-
bieństwo do receptorów tyrozynowych kinaz białkowych dla 
białek stymulujących makrofagi (RON), znanych również jako 
CD136 czy MST1R, które są receptorami dla białek stymulują-
cych makrofagi i które wykazują podobieństwo do receptora 
czynnika wzrostu hepatocytów (MET) [30]. Znaczniki te mają 
dwa spokrewnione ze sobą ligandy, które wiążą się z nimi i je 
aktywują. Są to: białko GAS6 i białko S (protein S) [26,38]. Biał-
ko GAS6 wiąże i aktywuje wszystkie trzy receptory TAM, zaś 
białko S wiąże ligandy tylko dla dwóch receptorów TAM, tj. 
TYRO3 i MER [33]. Białko S występuje w dość dużych ilościach 
w surowicy i służy jako kofaktor dla zaktywowanego białka 
C, tj. proteazy, która degraduje czynnik Va i czynnik VIIIa [34]. 
Białko to posiada właściwości antykoagulacyjne krwi, nieza-
leżne od aktywności receptorów TAM [34]. 

Ekspresja tych receptorów u ssaków jest wysoka zaraz 
po porodzie i utrzymuje się ona na tym poziomie przez 
całe życie [26]. Mutanty mysie pozbawione receptorów 
TAM wykazują duże defekty w układzie odpornościowym 
już około trzeciego tygodnia po urodzeniu. Wykazano, że 
obwodowe narządy limfatyczne zaczynają szybko rosnąć, 
a po 6 miesiącach, wskutek ekspansji populacji komórek 
mieloidalnych i limfoidalnych, śledziona i węzły chłonne 
są dziesięciokrotnie większe niż u zwierząt dzikiego typu 
[21,28]. 

Stwierdza się u tych zwierząt podwyższoną ilość zak-
tywowanych komórek T i B oraz makrofagów i komórek 
DC, a także podwyższoną ilość markerów CD95 i CD44 
na komórkach B, CD25 na komórkach T oraz MHC klasy I 
i II, CD86 i IL-12 na makrofagach otrzewnowych i śledzio-
nowych komórkach DC CD11c+ [26,28,35]. Zwierzęta 
te wykazują większą podatność na rozwój wielu chorób 
autoimmunologicznych oraz zwiększoną wrażliwość na 
endotoksynę (LPS) [21,28]. Opisując defekty zwierząt 
z brakiem receptorów TYRO3, AXL, MER lub białka GAS6, 
stwierdzono, że większość tych zwierząt, pozbawionych 
genu mer warunkującego receptor MER, padało po po-
daniu LPS, czego nie obserwowano w przypadku zwierząt 
dzikiego typu [19-22,27,28,35,40]. W przypadku chorób 
autoimmunologicznych, rozwijających się u myszy po-
zbawionych receptorów TAM, obraz zmian przypomina 
rezultaty występujące przy braku regulacji przez receptory 
TAM dwóch powiązanych zjawisk – wrodzonej odpowiedzi 
związanej z komórkami DC i odpowiedzi makrofagów na 
patogeny oraz fagocytozę komórek apoptycznych przez 
komórki APC, wśród których są typowe i nietypowe ko-
mórki DC [28,35,84]. 

Wiadomo, że odpowiedź w ramach wrodzonej odpor-
ności organizmu musi być swoiście regulowana, a szybka 
reakcja organizmu na zarazki jest kluczowa dla ich zwal-
czania, jako że nieograniczona sygnalizacja receptorów 
TLR i receptorów cytokinowych, m.in. na komórkach DC 
i makrofagach, powoduje chroniczne stany zapalne pro-
wadzące do choroby, a nawet śmierci [35]. Przyjmuje się, 
że receptory TAM pełnią istotną rolę jako czynniki, które 
hamują takie dysregulacje [35]. Zarejestrowano, że recep-
tory TAM hamują indukowaną receptorami TLR produkcję 
cytokin takich jak TNF, IL-6, IL-12 oraz interferonu typu I 
(IFN) [35]. Udowodniono, że taka inhibicja indukowana 
jest ekspresją genów, a spośród najważniejszych genów 
hamujących, indukowanych przez receptory TAM, wy-
różnia się geny kodujące białka supresorowe sygnałów 
cytokin (SOCS) – SOCS1 i SOCS3 [35]. Zarejestrowano, że 
indukcja tych białek receptorami TAM odbywa się poprzez 
aktywację receptorów cytokinowych, a głównie przez ak-
tywację receptora IFN (IFNAR) [39,41]. Dowodem tego jest 
obraz uzyskany przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych, 
w których rejestruje się dużą liczbę martwych komórek 
apoptycznych w organizmie. Są one z niego usuwane, 
m.in. głównie dzięki makrofagom i komórkom DC [23,26]. 
Odnotowano, że taka forma homeostatycznej fagocytozy, 
głównie poprzez makrofagi, jest osłabiona u myszy bez 
receptorów TAM [23,36,37]. Zarejestrowano, że obec-
ność podwyższonej liczby komórek apoptycznych mysich 
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mutantów bez receptorów TAM prawdopodobnie uspo-
sabia również do rozwoju chorób autoimmunologicznych 
[29]. Wykazano także, iż receptory TAM aktywują komórki 
NK – element wrodzonej odporności, głównie w odpowie-
dzi przeciwzakaźnej [22,26]. Zaobserwowano, że nabywa-
nie przez komórki NK aktywujących je receptorów, rozpo-
znających ligandy patogenu oraz zabijających patogeny, 
wymaga obecności i sygnałów z receptorów TAM [22]. Cho-
ciaż poziom perforyn oraz granzymów B w komórkach NK 
u myszy bez receptorów TAM był w normie, komórkom 
tym brakowało komplementu aktywującego receptory, 
które były obecne na komórkach NK. Ponadto komórki te 
były niezdolne do wydzielania IFNγ w odpowiedzi na ich 
stymulowanie i wykazywały, dziesięciokrotnie niższą niż 
u myszy dzikiego typu, zdolność zabijania patogenów. 

Charakterystyka receptorów CLR
Receptory lektynowe typu C występują przede wszyst-

kim na komórkach dendrytycznych (DC) i pełnią ważną rolę 
w odpowiedzi immunologicznej wobec patogenów 
[42,64]. Wyzwalają one różne ścieżki sygnalne, które indu-
kują wiele cytokin i aktywują, m.in. komórki T [43,44,49]. 
Niektóre z nich mogą indukować te ścieżki sygnalne, 
które bezpośrednio aktywują czynnik jądrowy-ĸβ (NF-ĸβ), 
podczas gdy inne działają poprzez receptory TLR [42]. 
Wykazano, że receptory CLR są ważnymi elementami 
w obrębie receptorów prezentujących antygen (PRR), 
zaangażowanymi w rozpoznawanie różnych patogenów 
posiadających na swej powierzchni wzorce molekularne 
związane z patogenem (PAMP) [43,44]. Są one błonowymi 
znacznikami zależnymi od wapnia, które w swojej budo-
wie posiadają przynamniej jedną domenę rozpoznającą 
i wiążącą węglowodany [45]. Dodatkowo wykazano, że do 
rodziny tych receptorów należą także białka, które mają 
jedną lub więcej domen homologicznych do domen roz-
poznających węglowodany, lecz nie zawsze je wiążących 
[45]. Wśród receptorów CLR wyosabnia się CLR typu I, i jest 
to rodzina receptorów mannozowych, które rozpoznają 
glikany zakończone mannozą i/lub fukozą oraz CLR typu II 
– rodzina receptorów asialoglikoproteinowych, w obrębie 
której wyróżnia się dwie podrodziny, którymi są lektyna 1 
typu C związana z komórkami prezentującymi antygen DC 
(dektyna 1; receptor zwany także jak CLEC7A) i immunore-
ceptor DC (DCIR; zwany także CLEC4A) [42]. 

Do receptorów CLR z rodziny (typu) I zaliczono receptor 
mannozowy (CD206) oraz receptor DEC205 (LY75, CD205). 
Pierwszy z tych receptorów występuje na mieloidalnych 
komórkach DC oraz makrofagach, zaś drugi jedynie na 
mieloidalnych komórkach DC [65-68]. Biorą one udział 
w fagocytozie, endocytozie i prezentacji antygenu. Na-
tomiast do receptorów CLR z rodziny II należy receptor 
DC-SIGN (CD209) obecny na mieloidalnych komórkach DC, 
langeryna (CLEC4K, CD207) obecna na komórkach Langer-
hansa i komórkach DC, receptor MGL (CLEC10A, CD301) 
występujący na mieloidalnych komórkach DC oraz makrofa-
gach, a także receptor CLEC5A (MDL1) występujący na mo-
nocytach i makrofagach [42,43,56,69-74]. Rola ich łączy się 
z regulacją różnicowania komórek T i prezentacją antygenu 
oraz indukcją produkcji TNF, indukowaniem różnicowania 

komórek Th1, Th2 i Th17 oraz z regulowaniem produkcji Il-
10 indukowanej przez receptory TLR [42,43,55,56,69-74]. 

Do receptorów CLR z rodziny (typu) II, czyli do grupy 
dektyn 1, należy zaliczyć dektynę 1 (CLEC7A) występującą 
na mieloidalnych komórkach DC, monocytach, makrofa-
gach i komórkach B; receptor MICL (CLEC12A, DCAL2) znaj-
dujący się na komórkach DC, monocytach, makrofagach 
i neutrofilach; receptor CLEC2 (CLEC1B) występujący na 
płytkach krwi oraz DNGR1 (CLEC9A) będący na komórkach 
DC typu BDCA3+, monocytach i komórkach B, a także re-
ceptor CLEC12B występujący na makrofagach. Znaczniki te 
mają za zadanie indukować różnicowanie się komórek Th1 
i Th17 poprzez aktywację produkcji Il-1β, Il-6, Il-12 i Il-23, 
indukcję produkcji TNF oraz chemokiny CXCL2, jak też 
prezentację antygenu i proces fagocytozy [42,44,48,75-
79]. Natomiast podrodzinę drugą receptorów CLR rodziny 
(typu) II, czyli DCIR reprezentują: dektyna 2 obecna na 
komórkach DC, monocytach, makrofagach, komórkach 
B i neutrofilach; receptor BDCA2 (CD303) obecny na mo-
nocytach, makrofagach i nautrofialch; receptor MINCLE 
(CLEC4E) występujący na komórkach mieloidalnych DC, 
monocytach i makrofagach oraz receptor DCIR (CLEC4A) 
obecny na komórkach mieloidalnych DC, monocytach, ma-
krofagach, komórkach B i neutrofilach [42,49,80-83]. Do 
najważniejszych funkcji tej grupy receptorów należy, m.in.: 
indukcja produkcji TNF, CXCL2, Il-6 i Il-10 oraz hamowanie 
indukowanej receptorem TLR9 produkcji TNF, IFN i IL-6, jak 
też hamowanie indukowanej receptorem TLR8 produkcji 
TNF i Il-12 [42,49,80,81,82,83].

Stwierdzono, że występujące na komórkach DC recepto-
ry CLR oddziałują na patogeny, przede wszystkim poprzez 
rozpoznanie struktur mannozowych, fukozowych oraz gli-
kanów. Dzięki takiemu działaniu receptory te mogą oddzia-
ływać na ogromną liczbę zarazków. Poprzez mannozę roz-
poznają wirusy, grzyby i mykobakterie, a poprzez struktury 
fukozowe przede wszystkim bakterie i pasożyty, wreszcie 
poprzez glikany – mykobakterie i grzyby [4,45,55,56,66-
73,75,76,80,82]. Rozpoznanie danego patogenu przez 
receptory CLR indukuje różne reakcje immunologiczne, 
w tym prowadzi do jego internalizacji, degradacji, a na-
stępnie prezentacji [47]. 

Zarejestrowano, że istnieją dwie główne drogi działania 
receptorów CLR. Pierwsza z nich jest związana z indukowa-
niem ścieżek sygnalnych poprzez adaptorowe cząsteczki, 
zawierające motywy opartej o tyrozynę aktywacji immu-
noreceptora (ITAM), jakim są FcRγ (Fc receptor γ-chain) 
lub białko adapterowe (DAP12) [80,82]. Natomiast druga 
droga jest związana z indukowaniem ścieżek sygnalnych, 
poprzez aktywację kinaz białkowych lub fosfataz, które 
w sposób pośredni lub bezpośredni oddziałują z ich dome-
nami cytoplazmatycznymi [43,48,77]. 

Niektóre receptory CLR, np. DC-SIGN oraz DCIR indu-
kują ścieżki sygnalne, które modulują ekspresję genów 
indukowaną receptorami TLR na poziomie transkrypcji 
i potranskrypcyjnym [43,49,77]. Wykazano, że interakcja 
receptora DC-SIGN z zarazkami zawierającymi mannozę, 
np. Mycobacterium (M.) tuberculosis, M. leprae, HIV-1, Can-
dida (C.) albicans wpływa na odpowiedź immunologiczną 
komórek DC, w której bierze udział receptor TLR4 [43,69]. 
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Współdziałanie pomiędzy tymi dwoma rodzajami recep-
torów zależy od wcześniejszej aktywacji czynnika NF- ĸβ 
poprzez sygnały TLR, głównie TLR4, TLR 3 i TLR5 [43]. 

W badaniach wykazano, że receptory DC-SIGN, pobu-
dzane przez M. tuberculosis, indukują różnicowanie się 
komórek Th1, podczas gdy M. bovis zarówno prowadzi 
do różnicowania komórek Th1, jak i komórek Th2 [49]. 
Ponadto stwierdzono, że M. tuberculosis indukuje róż-
nicowanie komórek Th17, na co także ma wpływ ścieżka 
sygnalna receptora DC-SIGN, w której biorą udział kinazy 
białkowe seryna/treonina (RAF1) [50]. Z badań przepro-
wadzonych w 2007 roku wynika, że receptor DC-SIGN, 
pobudzony przez wirus HIV-1, aktywuje czynnik LARG, 
który jest czynnikiem kluczowym w formowaniu „synaps 
infekcyjnych” pomiędzy komórkami DC i limfocytami T, co 
ułatwia transmisję wirusa HIV-1 [56]. Wykazano również, 
że dektyna 1 rozpoznaje mykobakteryjne PAMP i sprzyja 
różnicowaniu się subpopulacji komórek Th bez udziału re-
ceptorów TLR [42,51,52]. Substancja ta aktywuje ekspresję 
genów aktywujących NF- ĸβ poprzez rozpoznanie β-1,3-
glukanu – wzorca molekularnego PAMP, który występują 
u wielu patogenów, w tym także u C. albicans, Aspergillus 
fumigatus czy Pneumocystis carinii [43]. Udowodniono, że 
receptory dektyna 1 i DC-SIGN rozpoznają patogeny grzy-
bicze np. C. albicans poprzez struktury β-glukanowe, ale 
także mannozowe. Indukują także odpowiedź immunolo-

giczną, w której pośredniczą komórki Th1 oraz Th2 [53,54]. 
Nadto aktywacja dektyny 1, znajdującej się na komórkach 
DC, skutkuje wydzielaniem prozapalnych cytokin, w tym 
Il-6, TNF i Il-23, substancji które bardzo istotnie wpływają 
na aktywność UO [54]. 

Podsumowanie
Należy stwierdzić, że bogactwo znaczników układu 

odpornościowego powoduje, że zbliżamy się do pozna-
nia coraz bardziej swoistych szlaków UO. W przypadku 
receptorów TIM badania nad nimi skierowane były przede 
wszystkim na identyfikację ich ligandów oraz określenie ich 
biologicznych funkcji. Dzisiaj wydaje się być jasne, że eks-
presja cząsteczek TIM nie jest ograniczona tylko do komó-
rek T, oraz że regulują one odpowiedź immunologiczną na 
wielu poziomach. Receptory TAM pełnią fundamentalną 
rolę w odporności wrodzonej poprzez regulującą aktyw-
ność komórek DC i makrofagów oraz proces fagocytozy. 
Receptory CLR są znacznikami PRR, wykorzystywanymi 
w konstruowaniu i rozwoju szczepionek, które kształtowa-
łyby odporność nie tylko wobec chorób infekcyjnych, ale 
również wobec chorób nowotworowych oraz immunolo-
gicznych (alergie i choroby autoimmunizacyjne). 
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