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Modulacja FcεRI-zależnej aktywacji komórek tucznych 
przez receptory hamujące

Modulation of FcεRI-dependent mast cell activity by inhibitory receptors

EWA BRZEZIŃSKA-BŁASZCZYK

Zakład Immunologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie

Komórki tuczne odgrywają kluczową rolę w procesach alergicznych. Te 
komórki pełnią istotną rolę w natychmiastowej fazie reakcji alergicznej 
oraz biorą udział w rozwoju przewlekłego zapalenia alergicznego. Co 
więcej, mediatory pochodzące z komórek tucznych współuczestniczą 
w procesie przebudowy (remodelingu) struktury dróg oddechowych 
w przebiegu astmy oskrzelowej. Wydaje się więc bardzo ważne, aby po-
znać i zrozumieć mechanizmy wpływające na zależną od IgE aktywność 
komórek tucznych. W pracy omówiono mechanizmy obniżające IgE-za-
leżną stymulację komórek tucznych związane z receptorami hamującymi 
zawierającymi motywy ITIM (immunoreceptor tyrosine-based inhibition 
motif), takimi jak FcγRIIB, glikoproteiny CD300a i gp49B1, cząsteczki PIR-
B (paired immunoglobulin-like receptor B), PECAM-1 (platelet endothelial 
cell adhesion molecule-1) oraz CD172a.

Słowa kluczowe: komórki tuczne, mechanizmy alergii, receptory ha-
mujące

Summary

Mast cells are the main effector cells of allergic processes. These cells play 
a central role in immediate phase of allergic reaction and are involved in 
chronic allergic inflammation. What is more, mast cell-derived mediators 
take part in airway remodeling in the course of chronic bronchial asthma. 
Therefore, it seems to be very important to explain the mechanisms influ-
encing IgE-dependent mast cell activity. This paper describes the down-
regulating  IgE-mediated mast cell stimulation mechanisms associated 
with immunoreceptor tyrosine-based inhibition motifs (ITIM), such as 
FcγRIIB, glycoproteins CD300a and gp49B1, paired immunoglobulin-like 
receptor B (PIR-B), platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-
1) and CD172a.
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Wykaz skrótów:

ITIM (immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif)
CRD (carbohydrate-recognition domain) – domena rozpo-
znająca węglowodany
PIR-B (paired immunoglobulin-like receptor B)
PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1) 
– cząsteczka adhezji komórkowej płytek i śródbłonka
PCA (passive cutaneous anaphylaxis) – bierna anafilaksja 
skórna
PSA (passive systemic anaphylaxis) – bierna uogólniona 
anafilaksja

BAL (bronchoalveolar lavage fluid) – popłuczyny oskrzelo-
wo-pęcherzykowe
BMMCs (bone marrow-derived mast cells) – komórki tucz-
ne pochodzące ze szpiku kostnego
CBMCs (cord blood-derived mast cells) – komórki tuczne 
hodowane z krwi pepowinowej
MBP (major basic protein) – główne białko zasadowe
EDN (eosinophil-derived neurotoxin) – neurotoksyna 
eozynofilowa

Wstęp
Komórki tuczne (mastocyty) pełnią kluczową rolę w ini-

cjowaniu reakcji nadwrażliwości typu I leżącej u podstaw 
procesów alergicznych. Krzyżowe związanie receptorów 
o wysokim powinowactwie do IgE (FcεRI) poprzez swoiste 
przeciwciała IgE i antygen (alergen) prowadzi do aktywacji 
komórek tucznych i w efekcie do ich degranulacji z równo-

czesnym uwolnieniem do tkanek mediatorów preformo-
wanych, do syntezy i wydzielania mediatorów wtórnych 
pochodzących z przemian fosfolipidów błonowych oraz 
do syntezy de novo wielu cytokin i chemokin [1]. Media-
tory preformowane oraz mediatory, cytokiny i chemokiny 
syntetyzowane de novo nie tylko warunkują wystąpienie 
objawów fazy wczesnej reakcji alergicznej, ale także ak-
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tywnie współuczestniczą w rozwoju zapalenia alergiczne-
go [2]. Co więcej, aktualne dane jednoznacznie wskazują, 
że wiele mediatorów i cytokin pochodzących z mastocytów 
współuczestniczy w procesie przebudowy (remodelingu) 
struktury dróg oddechowych [3,4]. Rozważając zatem, 
że komórki tuczne uczestniczą we wszystkich etapach roz-
woju procesów alergicznych wydaje się niezwykle istotne, 
aby poznać i zrozumieć mechanizmy regulujące/modulujące 
ich aktywację w odpowiedzi na stymulację poprzez FcεRI 
– IgE – alergen.

Stosunkowo niedawno wskazano, że reaktywność 
komórek, w tym szczególnie komórek zaangażowanych 
w przebieg różnych procesów immunologicznych, w odpo-
wiedzi na daną stymulację może być regulowana poprzez 
sygnały negatywne uruchamiane w wyniku aktywacji 
cząsteczek błonowych zaliczonych do rodziny receptorów 
hamujących [5,6]. Cechą charakterystyczną receptorów ha-
mujących jest występowanie w domenie cytoplazmatycznej 
motywu (lub kilku motywów) ITIM (immunoreceptor tyro-
sine-based inhibition motif), który jest sekwencją sześciu 
reszt aminokwasowych, w tym reszty tyrozynowej - I/V/
LxYxxL/V - gdzie x oznacza dowolną resztę aminokwasową 
[7]. Część receptorów hamujących zaliczono do grupy czą-
steczek immunoglobulinopodobnych, bowiem w odcinku 
zewnątrzkomórkowym mają jedną lub więcej domen im-
munoglobulinopodobnych. Niektóre receptory hamujące 
w odcinku zewnątrzkomórkowym mają charakterystyczną 
domenę rozpoznającą węglowodany (carbohydrate-re-
cognition domain, CRD) i zakwalifikowane są do rodziny 
cząsteczek lektynowych typu C (zależnych od wapnia). 
Mechanizm inicjujący ścieżkę przekazywania sygnałów 
związaną z receptorem hamującym nie jest jeszcze do koń-
ca poznany. Wiadomo jednak, że w pierwszym etapie do-
chodzi do fosforylacji reszty tyrozynowej obecnej w obrębie 
motywu/motywów ITIM z udziałem kinazy z rodziny Src 
i przyłączenia fosfataz tyrozynowych SHP-1 i/lub SHP-2 i/lub 
fosfatazy polifosforanu inozytolu (SHIP). Fosfatazy te bio-
rą udział w defosforylacji różnych białek uczestniczących 
w wewnątrzkomórkowym przekazywaniu sygnału pozy-

tywnego związanego z receptorem aktywującym, co w kon-
sekwencji prowadzi do zablokowania ścieżki sygnałowej 
i odpowiedzi komórki. Mechanizmy aktywacji receptorów 
hamujących są zróżnicowane. Sygnałem inicjującym ścieżkę 
hamującą może być koagregacja receptora hamującego 
z danym receptorem aktywującym. Ścieżka hamująca może 
być jednak uruchamiana również na skutek koagregacji 
dwóch receptorów hamujących lub w wyniku przyłączenia 
liganda danego receptora hamującego [6,8].

Coraz więcej danych dokumentuje, że receptory hamują-
ce są, poza innymi komórkami biorącymi udział w reakcjach 
immunologicznych, ekspresjonowane także przez komórki 
tuczne (tab. I) [9]. Dokładna rola tych receptorów w mo-
dulacji aktywności mastocytów w tkankach jest obecnie 
bardzo mało poznana. Szereg informacji wydaje się jednak 
wskazywać, że niektóre receptory hamujące wpływają na 
aktywność mastocytów w reakcji anafilaktycznej wpływa-
jąc tym samym na przebieg procesów alergicznych. Do 
tej grupy receptorów hamujących należy FcγRIIB, CD300a, 
cząsteczka PIR-B (paired immunoglobulin-like receptor B), 
gp49B1, CD172a oraz cząsteczka adhezji komórkowej pły-
tek i śródbłonka (platelet endothelial cell adhesion molecu-
le-1, PECAM-1).

Koagregacja receptora hamującego z FcεRI 
obniża aktywację mastocytów zależną od IgE

Obecnie wydaje się, że niektóre receptory hamujące 
mogą wywierać wpływ na aktywność komórek tucznych 
indukowaną reakcją FcεRI – IgE – antygen poprzez ich 
koagregację z cząsteczką FcεRI. Szereg danych dokumen-
tuje także, że istotną rolę w tym procesie mogą pełnić 
cząsteczki FcγRIIB (CD32B). Należy podkreślić przy tym, 
że ekspresja FcγRIIB jest duża zarówno na mastocytach 
gryzoni [10-12], jak i na komórkach tucznych człowieka 
[13-16]. W warunkach doświadczalnych do aktywacji 
ścieżki sygnałowej tego receptora hamującego dochodzi 
po jego koagregacji z FcεRI za pomocą przeciwciał o po-
dwójnej swoistości skierowanych przeciwko domenom 
zewnątrzkomórkowym obu receptorów [10] lub przy po-

Receptor
Liczba domen 

immunoglobulinopodobnych / 
liczba motywów ITIM

Ekspresja na komórkach

FcγRIIB 2 / 1
mastocyty, bazofile, neutrofile, monocyty, 

makrofagi, komórki dendrytyczne, limfocyty T, 
limfocyty B, komórki NK

PIR-B 6 / 4 mastocyty, neutrofile, makrofagi, komórki 
dendrytyczne, limfocyty B

CD300a 1 / 4 mastocyty, neutrofile, eozynofile, monocyty, 
limfocyty T, limfocyty B, komórki NK

CD172a 3 / 4 mastocyty, bazofile, neutrofile, monocyty, 
makrofagi, komórki dendrytyczne

gp49B1 2 / 2 mastocyty, neutrofile, eozynofile, komórki 
dendrytyczne, limfocyty T

Tabela I. Ogólna charakterystyka receptorów hamujących komórek tucznych
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mocy białka fuzyjnego skonstruowanego z fragmentu Fc 
łańcucha ε IgE i fragmentu Fc łańcucha γ IgG połączonych 
krótkim peptydem łączącym (białko GE2) [14]. Koagrega-
cja FcεRI z FcγRIIB może być również indukowana poprzez 
białko skonstruowane z fragmentu Fc łańcucha γ IgG oraz 
alergenu kota Fel d1 połączonych poprzez krótki peptyd 
wiążący (białko GFD), przy czym w agregacji obu recep-
torów współuczestniczy IgE swoiste dla Fel d1 związane 
z FcεRI [16].

Bezpośrednich dowodów na znaczącą rolę FcγRIIB 
w modulacji aktywności mastocytów w reakcji anafilaktycz-
nej dostarczyły badania prowadzone w warunkach in vivo. 
Wykazano, że śródskórna iniekcja białka GE2 skutkuje cał-
kowitym zahamowaniem indukowanej reakcji biernej anafi-
laksji skórnej (passive cutaneous anaphylaxis, PCA) u myszy 
[12,14-17], a dootrzewnowa iniekcja tego białka powoduje 
całkowite zablokowanie rozwoju indukowanej biernej 
uogólnionej reakcji anafilaktycznej (passive systemic ana-
phylaxis, PSA) [12]. U małp Cynomolgus uczulonych Ascaris 
suum terapeutyczna podskórna iniekcja białka GE2 blokuje 
wystąpienie reakcji skórnej prowokowanej wyciągiem an-
tygenowym z A. suum, a efekt ten jest obserwowany aż 
do trzech tygodni od podania białka GE2 [12]. Podobnie 
u małp Rhesus uczulonych na antygeny kurzu domowego 
(Dermatophagoides farinae i D. pteronyssinus) śródskórna 
iniekcja białka GE2 pięć godzin przed wykonaniem testów 
skórnych powoduje zablokowanie rozwoju reakcji [15]. 
W badaniach in vivo wykazano również, że białko GFD blo-
kuje reakcję PCA indukowaną dożylnym podaniem antyge-
nu Fel d1 transgenicznym myszom wykazujących ekspresję 
podjednostki α ludzkiej cząsteczki FcεRI i uczulonych biernie 
swoistymi dla Fel d1 przeciwciałami IgE człowieka [16]. 
U myszy uczulonych antygenem Fel d1 podanie białka GFD 
powoduje istotne zmniejszenie nasilenia objawów nadre-
aktywności oskrzeli i nasilenia zapalenia alergicznego oraz 
znamienne obniżenie liczebności eozynofilów w popłuczy-
nach oskrzelowo-pęcherzykowych (bronchoalveloar lavage 
fluid, BAL) po podaniu danego antygenu [16]. Podobnie 
u myszy uczulonych na antygen Fel d1 zastosowanie GFD 
przed wywołaniem reakcji skórnej na ten antygen powodu-
je hamowanie wystąpienia odczynu, a podanie tego białka 
dwa tygodnie przed wykonaniem testu prowokacyjnego 
z metacholiną skutkuje znamiennym zmniejszeniem nasi-
lenia objawów nadreaktywności oskrzeli. Terapia uczulo-
nych myszy białkiem GFD prowadzi również do istotnego 
zmniejszenia nasilenia objawów zapalenia alergicznego 
w drogach oddechowych, czyli istotnego zmniejszenia od-
setka eozynofilów w BAL oraz zmniejszonej akumulacji tych 
komórek w tkance płucnej [18]. Interesujące wydaje się przy 
tym, że terapeutyczne stosowanie białka GFD nie wpływa 
na poziom swoistych przeciwciał IgE oraz IgG2 skierowa-
nych przeciwko antygenowi Fel d1 [18].

Obserwacje o wpływie koagregacji FcγRIIB z FcεRI na 
IgE-zależną aktywację mastocytów i, w konsekwencji, na 
przebieg procesów alergicznych znalazły potwierdzenie 
w wynikach badań prowadzonych w warunkach in vitro. 
Agregacja obu receptorów na mysich komórkach tucznych 
pochodzących ze szpiku kostnego (bone marrow-derived 
mast cells, BMMCs) powoduje niemal całkowite zahamo-

wanie zależnej od IgE degranulacji, mierzonej stopniem 
uwalniania histaminy lub serotoniny [10-12]. W danych wa-
runkach in vitro obserwuje się także znamienne obniżenie 
wydzielania syntetyzowanych de novo niektórych cytokin, 
to jest TNF i IL-4, z komórek BMMC [12]. Agregacja FcγRIIB 
z FcεRI indukuje zahamowanie degranulacji i wydzielania 
mediatorów preformowanych także z mastocytów czło-
wieka, to jest komórek tucznych hodowanych z krwi pę-
powinowej (cord blood-derived mast cells, CBMCs) [13,16] 
i dojrzałych mastocytów izolowanych z tkanki płucnej [15]. 
Koagregacja obu receptorów indukuje również zahamowanie 
syntezy TNF przez mastocyty tkanki płucnej człowieka [13].

Wyniki badań przeprowadzonych na poziomie mole-
kularnym także wskazują, iż koagregacja FcγRIIB z FcεRI 
prowadzi do aktywacji ścieżki związanej z receptorem 
hamującym z równoczesnym blokowaniem ścieżki aktywu-
jącej. Agregacja obu receptorów skutkuje bardzo szybką 
fosforylacją reszt tyrozynowych w obrębie motywu ITIM 
FcγRIIB [11,19,20], prawdopodobnie z udziałem kinaz 
Syk i Lyn [20], i natychmiastową rekrutacją fosfatazy SHIP 
[11,13,19,20]. Równocześnie dochodzi do szybkiego ob-
niżenia aktywności kinaz kaskady MAP, to jest ERK1/2, JNK 
i p38 [12,13,19]. Agregacja FcγRIIB z FcεRI prowadzi rów-
nież do istotnego zahamowania zwiększania stężenia jo-
nów Ca2+ w cytoplazmie mastocytów [13].

Glikoproteina CD300a jest obecna na mastocytach myszy 
i człowieka [21-24]. Rozważając rolę eozynofilów w rozwo-
ju zapalenia alergicznego w przebiegu astmy oskrzelowej 
niezwykle intrygujące wydają się obserwacje, że główne 
białko zasadowe (major basic protein, MBP) i neurotoksyna 
eozynofilowa (eosinophil-derived neurotoxin, EDN) induku-
ją obniżenie ekspresji tej glikoproteiny na komórkach CBMC 
[23]. Informacje na temat wpływu CD300a na odpowiedź 
mastocytów stymulowanych poprzez FcεRI są wprawdzie 
nieliczne, ale wydają się być starannie udokumentowane. W 
warunkach in vivo wykazano, że przeciwciała o podwójnej 
swoistości (anty-CD300a i anty-IgE), indukujące agregację 
cząsteczki CD300a z FcεRI poprzez związane z FcεRI prze-
ciwciała IgE, całkowicie hamują reakcję PCA u myszy. Co 
więcej, na modelu myszy z indukowaną astmą oskrzelową 
zaobserwowano, że te przeciwciała zastosowane 30 minut 
przed inhalacją antygenu powodują wyraźne zmniejszenie 
nasilenia objawów astmy. Stwierdzono bowiem obniżoną 
liczebność eozynofilów oraz niski poziom tryptazy, chemo-
kiny CCL11, IL-4, IL-5 i IL-13 w BAL, a ocena histopatologicz-
na wskazała, iż w tych warunkach nie dochodzi do rozwoju 
eozynofilowego zapalenia okołooskrzelowego i okołona-
czyniowego oraz do uszkodzenia nabłonka [22].

Obserwacje powyższe zostały potwierdzone badaniami 
w warunkach in vitro. Koagregacja CD300a z FcεRI (poprzez 
przeciwciała o podwójnej swoistości wiążące się z CD300a 
oraz IgE) powoduje znaczące zahamowanie uwalniania 
β-heksozaminidazy, tryptazy i IL-4 z komórek CBMC stymu-
lowanych anty-IgE [22,23]. W badaniach in vitro wykazano 
również, że aktywacja glikoproteiny CD300a skutkuje szyb-
kim zahamowaniem fosforylacji kinaz Syk, ERK, p38 oraz 
cząsteczki LAT biorących udział w przekazywaniu sygnału 
od FcεRI [22].
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Komórki tuczne cechują się również znaczącą ekspresją 
glikoproteiny gp49B1 [25-27], cząsteczki PIR-B [28-30] 
oraz CD172a [31-33]. W badaniach in vitro wykazano, że 
także te receptory hamujące mogą regulować odpowiedź 
anafilaktyczną mastocytów poprzez ich agregację z FcεRI. 
Krzyżowe połączenie cząsteczki gp49B1 z FcεRI powoduje 
znaczące zmniejszenie degranulacji komórek tucznych 
stymulowanych reakcją IgE-antygen z równoczesnym ob-
niżeniem uwalniania β-heksozaminidazy [25,27,34]. W tych 
warunkach dochodzi również do istotnego zahamowania 
uwalniania jonów Ca2+ z magazynów wewątrzkomórko-
wych i ich napływu do komórki [27]. Co więcej, koagregacja 
gp49B1 z FcεRI indukuje hamowanie syntezy i wydzielania 
leukotrienu C4 (LTC4) [25], mediatora o silnym działaniu pro-
zapalnym odgrywającego istotną rolę w rozwoju zapalenia 
alergicznego. Podobnie koagregacja FcεRI z cząsteczką PIR-
B, poprzez przeciwciała o podwójnej swoistości, prowadzi 
do zmniejszenia poziomu uwalnianej z mastocytów pod 
wpływem reakcji anafilaktycznej serotoniny z równocze-
snym zahamowaniem wzrostu stężenia jonów wapnia 
w cytoplazmie [28,29]. Krzyżowe związanie CD172a z FcεRI, 
przy zastosowaniu przeciwciał o podwójnej swoistości, tak-
że skutkuje znaczącym hamowaniem degranulacji komórek 
tucznych, uwalniania serotoniny i obniżeniem mobilizacji 
jonów Ca2+ oraz powoduje zmniejszenie wytwarzania 
i wydzielania TNF [31].

Receptory hamujące modulują reaktywność 
mastocytów w reakcji zależnej od IgE

Bardzo ciekawe są informacje, że niektóre receptory 
hamujące, w tym FcγRIIB, gp49B1, PECAM-1 oraz CD300a 
mogą regulować reaktywność komórek tucznych w reakcji 
anafilaktycznej poprzez mechanizm niezależny od koagre-
gacji z cząsteczką FcεRI. Dane takie pochodzą głównie 
z badań prowadzonych w warunkach in vivo na myszach 
z delecją genu dla danej cząsteczki. U myszy nie wykazują-
cych ekspresji cząsteczki FcγRIIB (myszy FcγRIIB-/-) zaobser-
wowano znamienne nasilenie objawów PSA oraz znacznie 
wyższą śmiertelność zwierząt, w porównaniu do kontro-
lnych myszy dzikich. W osoczu myszy z grupy doświad-
czalnej stwierdzono istotnie wyższy poziom histaminy, 
a w tkance płucnej znamiennie więcej zdegranulowanych 
mastocytów [35]. U myszy bez ekspresji cząsteczki gp49B1 
(myszy gp49B1-/-) opisano zwiększone nasilenie reakcji PCA 
(zwiększony obrzęk) indukowanej podaniem antygenu, 
a histologicznie zmniejszenie liczebności nieuszkodzonych 
mastocytów w skórze w porównaniu do myszy bez delecji 
genu [26]. U myszy gp49B1-/- czynnie uczulonych antyge-
nem obserwuje się również wyraźne nasilenie odczynu 
skórnego na śródskórne podanie antygenu. Po wywołaniu 
uogólnionej reakcji anafilaktycznej u tych myszy, poprzez 
dożylne podanie antygenu, zaobserwowano znacznie 
częściej występujący wstrząs anafilaktyczny zakończony 
zgonem zwierzęcia [26]. U uczulonych myszy gp49B1-/- po 
indukcji alergicznego zapalenia spojówek obserwowa-
no znaczące zwiększenie liczebności zdegranulowanych 
komórek tucznych w spojówkach [36]. Także w tkance 
płucnej histologicznie stwierdzono zwiększone nasilenie 
objawów zapalenia alergicznego, a w BAL wyższe poziomy 

IL-4 i IL-13 [36]. Podobnie u myszy bez ekspresji PECAM-1 
w warunkach in vivo zaobserwowano, na podstawie stęże-
nia histaminy we krwi zwierząt, zwiększone nasilenie reakcji 
PSA, w porównaniu do myszy PECAM-1+/+, a także większe 
nasilenie reakcji PCA. W badaniach in vitro stwierdzono 
dodatkowo, iż IgE-zależna degranulacja komórek BMMC 
pochodzących od myszy PECAM-1-/-, oceniana w oparciu 
o ilość uwolnionej serotoniny, jest znacząco wyższa w po-
równaniu z degranulacją komórek BMMC uzyskanych od 
myszy PECAM-1+/+ [37].

Udokumentowano również, że zablokowanie czą-
steczki CD300a przez przeciwciała neutralizujące u myszy 
z doświadczalnie indukowanym alergicznym zapaleniem 
otrzewnej powoduje znamienne zwiększenie aktywacji 
mastocytów pod wpływem danego antygenu (po 45 mi-
nutach zwiększona aktywność tryptazy, po 24 godzinach 
znamiennie podwyższone stężenie chemokiny CCL11 oraz 
zwiększony napływ eozynofilów) w porównaniu do myszy 
kontrolnych [23].

Niezwykle intrygujące są obserwacje, że cząsteczka 
gp49B1 oraz cząsteczka PIR-B mają swoje naturalne endo-
genne ligandy. Naturalnym ligandem gp49B1 jest integryna 
αvβ3 (CD51/CD61) [38], obecna w błonie wielu komórek, 
w tym w błonie mastocytów [39]. W warunkach in vitro 
wykazano, że zależna od IgE degranulacja i uwalnianie 
β-heksozaminidazy z komórek BMMC jest obniżona po 
koagregacji cząsteczki gp49B1 z integryną αvβ3 [38]. 
Naturalnym agonistą cząsteczki PIR-B są występujące na 
wszystkich komórkach cząsteczki MHC klasy I [30,40]. 
W błonie komórek tucznych cząsteczki PIR-B i MHC I po-
zostają w ścisłej asocjacji [30]. W warunkach in vitro na 
modelu komórek BMMC nie wykazujących ekspresji PIR-B 
(komórki Pirb-/-) lub bez ekspresji β2-mikroglobuliny (łańu-
cha lekkiego MHC klasy I) (komórki β2m-/-) stwierdzono, 
że komórki te charakteryzują się wyższą reaktywnością na 
stymulację anafilaktyczną. W danych warunkach obserwo-
wano zwiększone wydzielanie histaminy oraz podwyższoną 
syntezę IL-1β, GM-CSF oraz chemokiny CCL3, w porówna-
niu z komórkami z prawidłową ekspresją obu cząsteczek. 
Komórki BMMC z delecją genów dla PIR-B lub β2-mikroglo-
buliny syntetyzują zwiększone ilości IL-6, GM-CSF i CCL3, 
w porównaniu z komórkami z prawidłową ekspresją tych 
cząsteczek, także w odpowiedzi na stymulację pod wpły-
wem lipopolisacharydu (LPS). W warunkach in vivo u myszy 
Pirb-/- lub β2m-/- obserwuje się znaczne nasilenie objawów 
reakcji PSA [30].

Warto nadmienić, że informacje, iż cząsteczki gp49B1 
oraz PIR-B w kooperacji z ich naturalnymi ligandami 
modulują aktywność mastocytów pozwoliły na sugestie, 
że te receptory hamujące i ich ligandy stanowią fizjologicz-
ny „wewnętrzny nieswoisty system” regulacji reaktywności 
mastocytów w tkankach [26,30,38].

Uwagi końcowe
Niektóre cząsteczki z rodziny receptorów hamujących 

mogą regulować odpowiedź komórek tucznych na akty-
wację indukowaną stymulacją FcεRI. Tym samym receptory 
hamujące komórek tucznych mogą modulować stopień 
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nasilenia reakcji anafilaktycznej oraz zapalenia alergicznego 
a więc wpływać na przebieg procesów alergicznych. Wy-
daje się niezwykle intrygujące, iż koagregacja niektórych 
receptorów hamujących z FcεRI prowadzi do zmniejszenia 
lub całkowitego zahamowania zależnej od IgE odpowiedzi 
mastocytów. Te spostrzeżenia, udokumentowane nie tylko 
w badaniach prowadzonych w warunkach in vitro, ale tak-
że w warunkach in vivo, mogą wskazywać na możliwość 
wprowadzenia w przyszłości nowych sposobów terapii 
chorób alergicznych u człowieka ukierunkowanych na ak-
tywację sygnałów negatywnych związanych z receptorem 
hamującym obecnym na komórkach tucznych.

Należy brać pod uwagę, że mechanizmy warunkujące 
rozwój procesów alergicznych są bardzo skomplikowane 
i przebiegają ze współudziałem wielu różnych populacji ko-
mórkowych. Poza mastocytami, także wiele innych popula-
cji komórek zaangażowanych w rozwój reakcji alergicznych 
– bazofile, eozynofile, neutrofile, komórki dendrytyczne, 
limfocyty B, limfocyty T – cechuje się ekspresją receptorów 
hamujących. Regulacja rozwoju oraz nasilenia procesów 
alergicznych mogłaby więc zależeć także od modulacji 
aktywności, via receptory hamujące, innych niż mastocyty 
komórek [41,42].
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