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1. Úvod  

 

      Imunitní systém se na likvidaci patogenů podílí dvěma způsoby. Prvním je vrozená 

nespecifická obrana, kterou zajišťují především leukocyty, makrofágy a dendrtické buňky. 

Druhým mechanismem je adaptivní antigenně specifická obrana, pomocí které se vytvářejí 

různé typy T-lymfocytů a protilátky produkované B lymfocyty a při níž vzniká imunitní 

paměť. Pro aktivaci specifické imunity je nutné prezentovat patogenní antigeny naivním T 

lymfocytům v lymfatických uzlinách pro vývoj efektorových buněk. Antigeny jsou 

předkládány antigen prezentujícími buňkami, jejichž nejdůležitějším členem jsou dendritické 

buňky. Dendritické buňky jsou tak spojujícím prvkem mezi antigenně specifickou a 

nespecifickou částí imunitního systému.  

      Charakteristickou vlastností dendritických buněk je jejich heterogenita, představovaná 

především rozdílnými hematopoetickými prekurzory, z kterých vznikají odlišné subpopulace 

či podskupiny dendritických buněk. Tyto různé subpopulace zase vykazují funkční 

různorodost, která je ještě rozšířena skutečností, že se dendritické buňky mohou vyskytovat 

v několika maturačních stavech. Výsledkem imunitní odpovědi může být buď indukce 

imunity nebo tolerance. Proto lze dendritické buňky z hlediska jejich funkce rozdělit na 

imunogenní a tolerogenní.  

      Tato práce může být chápána jako literární rešerže zabývající se hlavě osvětlením role 

dendritických buněk při regulaci imunitní reakce. Dendritické buňky jsou zde jednak 

rozděleny do několika subpopulací v závislosti na jejich prekurzorech a jednak na imunogenní 

a tolerogenní. Fenotyp a funkce dendritických buněk jsou nejvíce vyzdviženy v kapitole o 

heterogenitě. Dále je pojednáno o životním cyklu a vývoji dendritických buněk a vedle toho 

jsou popsány dvě důležité skupiny receptorů vázajících antigeny a je také diskutována  

prezentace antigenu na hlavních antigen předkládajících molekulách. Pojmy subpopulace a 

podskupina jsou v této práci chápány jako ekvivalentní.     
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2. Heterogenita dendritických buněk  

 

      Dendritické buňky jsou skupinou buněk, jejichž charakteristickou vlastností je jejich 

heterogenita. Heterogenitu DC lze rozdělit do několika úrovní.  

      Zaprvé DC vykazují rozdíly ve vývoji z několika populací prekurzorů, z kterých vznikají 

různé podskupiny DC. Jedním z jejich společných rysů je však původ z CD34 kmenových 

buněk kostní dřeně (Rossi &Young, 2005).  

      Zadruhé mají DC různou anatomickou lokalizaci. Je známo, že DC sídlí uvnitř thymu, 

kostní dřeni, lymfatických uzlinách a slezině. Kromě těchto výhradních primárních a 

sekundárních lymfatických orgánu jsou DC v různém množství obsaženy ve všech orgánech, 

kromě mozku, kde je účinná hematoencefalická bariéra, která vytváří strukturální a funkční 

bariéry chránící neurony CNS před imunitními reakcemi. DC se dále nevyskytují v testes, 

protože při spermatogenezi vznikají na diferencujících se buňkách nové proteiny a 

glykoproteiny. Tento proces začíná v dospívání dávno po vývoji imunitního systému, a proto 

by mohly být povrchové molekuly rozpoznány jako „cizí“ antigeny, a tak chrání bariéra mezi 

krví a testes vyvíjející se spermie před autoimunitním poškozením. Dalším orgánem, který 

DC neobsahuje je avaskulární rohovka. 

      Za třetí heterogenní vlastnost DC lze považovat jejich funkci. Funkční různorodost se týká 

především regulace diferenciace T lymfocytů buď na Th1 nebo na Th2 pomocné lymfocyty a 

regulace proliferace B lymfocytů. Také výsledek imunitní reakce zprostředkovaný DC 

vykazuje heterogenitu na dvou úrovních. Konečným výsledkem imunity může být totiž buď 

indukce tolerance, nebo indukce imunitní reakce. V neposlední řadě je třeba zmínit, že různé 

DC podskupiny či různé diferenciační stádia DC mají rozdíly ve fenotypu buněčného 

povrchu.    
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2.1. Funkce  

 

      DC hrají klíčovou roli v různých aspektech imunity. Hlavní úlohou DC, které jsou 

rozmístěny téměř v celém těle, je “vzorkování” prostředí, při kterém pohlcují a zpracovávají 

okolní antigeny a prezentují je v komplexu s MHC molekulami. Za přítomnosti infekčního 

patogenu DC vyvolávají antigen specifické imunitní odpovědi a působí jako prostředníci mezi 

vrozenou a adaptivní imunitní odpovědí. Za nepřítomnosti infekce hrají DC centrální roli v 

udržování periferální  tolerance T lymfocytů, protože DC nematurují a nedokáží plně 

stimulovat T lymfocyty (Bonifaz et al., 2002). Důležitý je tedy aktivační stav DC při setkání s 

naivními T lymfocyty, který určuje výsledný efekt imunitní odpovědi na antigen. O 

periferální toleranci bude dále pojednáno v kapitole o tolerogenních DC. 

      Všechny DC podskupiny, i když s různou efektivitou, mohou pohlcovat antigeny a 

prezentovat je T buňkám. DC regulují primární imunitní odpovědi řízením antigenně 

specifických T buněk směrem  k efektorovým buňkám nebo k paměťovým buňkám, anergii 

nebo k apoptotické smrti. Kromě toho syntetizované cytokiny definují typ efektorových T 

lymfocytů, které zahrnují Th1, Th2, cytotoxické nebo regulační T buňky. Otázkou ovšem je, 

jaké  podskupiny DC se podílí na stimulaci jednotlivých T lymfocytů. 

      Udržování paměťových Th buněk je nejspíše závislé na periodickém presentování 

antigenu pomocí DC. Podle jedné studie bylo demonstrováno, že dlouhodobá DC prezentace 

antigenu je rozhodující pro přežívání paměťových CD4+ T lymfocytů (van Essen et al., 

2000). Podle této studie je v udržení paměti kromě DC nutná role B lymfocytů pro usnadnění 

tvorby komplexů antigen-protilátka, které jsou zpracovány na povrchu folikulárních 

dendritických buněk (FDC), které tak představují zdroj antigenu ve formě navázaných 

imonokomplexů. Naopak pro udržování dlouhodobé paměti cytotoxických T lymfocytů není 

přetrvávající přítomnost antigenu nutná (Müllbacher, 1994).    

      Pro diferenciaci efektorových T lymfocytů z naivních T buněk je rozhodující kontakt TCR 

s komplexy MHC II. třídy-peptidy na DC a interakce kostimulačních molekul mezi těmito 

buňkami. Rozhodujícím cytokinem pro vývoj Th1 produkovaným DC či makrofágy je IL-12. 

Pro vývoj Th2 je nutný IL-4 produkovaný především bazofily a mastocyty a v malém 

množství také naivními T lymfocyty, které tak v nepřítomnosti IL-12 favorizují vývoj Th2 

přes autokrinní stimulaci. Většina patogenů indukuje syntézu a sekreci IL-12 přes DC, 

zatímco jiné faktory jako např. IL-10 a určité mikroby inhibují IL-12 sekreci. Často je 

úváděno, že z monocytů odvozené DC (moDC)  indukují Th1 diferenciaci, zatímco 
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plazmacytoidní (pDC) indukují Th2 diferenciaci. moDC a pDC se v tomto pořadí také 

označují jako DC1 a DC2, kvůli jejich sklonu ke stimulaci Th1 vs. Th2 odpovědi, ale toto 

zjednodušení zanedbává stimulaci rozmanitých T buněčných odpovědí (Rossi & Young, 

2005). Různé práce totiž potvrzují, že pDC jsou schopné indukovat Th1 odpovědi 

prostřednictvím IL-12, když mají k dispozici signály představující mikrobiální stimuly ve 

formě nukleových kyselin a CD40L poskytnutého aktivovanými T lymfocyty. Kromě toho, 

produkování nedetekovatelných množství IL-4 pDC buňkami naznačuje, že pDC indukovaná 

Th2 diferenciace je na IL-4 nezávislá. pDC stimulované viry jsou rovněž schopné indukovat 

CD4+ cytotoxické regulační T lymfocyty (Kawamura et al., 2006). Takže pDC mohou hrát 

významnou roli v potlačování nadměrných zánětlivých odpovědí.  

      U Langerhansových buněk (LC) bylo zjištěno, že produkují bioaktivní formu IL-12 (Kang 

et al., 1996). Tyto buňky proto mohou účinně stimulovat T lymfocyty a orientovat je směrem 

k Th1 typu imunitní odpovědi.  Zralé LC a intersticiální DC jsou obě rovnocenně silné ve 

stimulaci CD45RA+ naivních T lymfocytů (Caux et al., 1996). Prostřednictvím IL-12 

podporují Th1 diferenciaci také DC, které byly stimulovány navázáním LPS nebo CpG DNA 

na příslušné TLR (Akira et al. 2001). Jak je zmíněno v kapitole o TLR, jsou nukleové 

kyseliny rozeznávány TLR9 a TLR7 exrimovaných na pDC a LPS je vázán na TLR4 

přednostně syntetizovaného na myeloidních DC, což naznačuje, že obě podskupiny DC jsou 

schopné aktivovat Th1 lymfocyty. Přesná funkce DC tedy závisí na podskupině stejně jako na 

jejich aktivačním stavu. Dále je třeba poznamenat, že CD34+ HPC-odvozené LC jsou 

uváděny jako nadřazené stimulátory MHC I. třídy-vyhrazených CTL in vitro a moDC jsou 

uváděny jako nadřazené stimulátory NK a NKT buněk in vitro (Rossi et al., 2005). 

      Často opomíjenou úlohou DC je stimulace B lymfocytů. Nezbytná role pro DC v B 

buněčné stimulaci souvisí s jejich funkcí v aktivování Th2 lymfocytů ke zvýšení exprese 

CD40L na jejich povrchu, který se pak váže na kostimulační receptor CD40 na B 

lymfocytech. Aktivované Th2 lymfocyty dále sekretují i pomocné faktory pro B lymfocyty. 

Uvnitř T buněčné oblasti lymfatických orgánů však mohou DC přímo interagovat s CD40-

aktivovanými naivními a paměťovými B lymfocyty, což má za následek zesílení jejich 

proliferace a diferenciace přes neidentifikovaný mechanismus (Dubois et al., 1999). Navíc IL-

12 produkovaný CD40-aktivovanými DC se podílí na diferenciaci naivních B lymfocytů na 

plazmatické buňky, sekretujících IgM (Dubois et al., 1998). Tato diferenciace je usnadněná 

DC sekrecí rozpustného IL-6R α řetězce (gp80), kompetujícího s IL-6 a vázajícího se na 

receptor IL-6R na daném B lymfocytu (Dubois et al., 1998). Tyto výsledky potvrzují fakt, že  

DC dokáží indukovat izotypový přesmyk pro Ig-geny.  
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Obr.2. Model pro indukci diferenciace naivních B lymfocytů do IgM produkujících 
plasmatických buněk pomocí DC  (role IL-12 a IL-6/gp80). Je znázorněn účinek DC na 
naivní B lymfocyty přes DC/T lymfocyt/B lymfocyt interakce. Antigen nesoucí DC aktivují T 
buňky přes TCR a CD28 interakci, vedoucí k expresi CD40L a sekreci IL-2. Navzájem 
aktivované T lymfocyty stimulují jak B lymfocyty, tak DC. CD40 zapojení na B lymfocytech 
indukuje jejich proliferaci, která je silně zesílena IL-X, z DC-odvozená molekula, která není 
zatím identifikována a která nevyžaduje CD40 stimulaci. Aktivované T lymfocyty navíc 
indukují DC k produkci IL-12/p70 a zvyšují expresi sgp80 sekrece zapojením CD40. 
V přítomnosti IL-2, IL-2 a sgp80 indukují naivní B lymfocyty diferenciaci do IgM 
plasmocytů (Dubois et al., 1998). 
 

 
2.2. Subpopulace DC a jejich HPC prekurzory 

 
      V literatuře se můžeme setkat s různým rozdělením dendritických buněk. Mnohdy se 

setkáváme s označením lymfoidní a myeloidní DC podle jejich vývojového původu. Mezi 

lymfoidní jsou řazeny plazmacytoidní DC a mezi myeloidní patří nezralé DC, zahrnující 

kožní Langerhansovy buňky a intersticiální DC, které jsou také označovány jako dermální 

DC. Lze říci, že lidské DC zahrnují nejméně čtyři typy definované řízenými stavy in vitro 

pomocí cytokinů. Jsou to již zmíněné myeloidní (konvenční)  DC (CD11c+, CD123+), které 

zahrnují: 1) z CD14+ krevních monocytů vyvinuté DC (moDC); 2) Langerhansovy buňky 

(LC); 3) intersticiální DC (intDC) a dále to jsou plazmacytoidní DC (pDC) (CD11–, CD123++) 

(Rossi & Young, 2005). Rozdílné podskupiny DC a jejich maturační stádia exprimují odlišné 

povrchové molekuly a sekretují různé cytokiny, takže selektivně určují typ imunitní odpovědi.    

Vývoj DC je na rozdíl od ostatních hematopoetických linií dosti komplexní a flexibilní, 

zřejmě pro schopnost diferenciace DC podskupin z dostupných prekurzorů, protože DC a 

jejich funkce jsou důležité v různých lymfatických či nelymfatických orgánech k indukci 

imunity nebo tolerance.  Všechny DC podskupiny se jako ostatní hematopoetické buňky 

vyvíjejí z hematopoetických kmenových buněk (HPC). Jak je známo HPC se mohou 
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diferencovat do myeloidních a lymfoidních prekurzorů, takže jak již bylo uvedeno, DC 

vyvíjející se z těchto dvou prekurzorů, mohou být dále rozděleny na myeloidní a lymfoidní 

DC. Z prekurzorů kostní dřeně ovšem nejprve vznikají nezralé DC rozmístěné v mnoha 

periferálních tkáních a cirkulující monocyty (Lutz & Schuler, 2002). A především zmíněné 

monocyty CD14+ jsou obecně nejvíce dostupnými myeloidnímy DC prekurzory v periferální 

krvi. Diferenciace monocytů do nezralých DC je doprovázena změnou fenotypu buněčného 

povrchu.  Především  se projevuje ztrátou CD14 a CD64 a objevením se exprese CD1a 

molekul (Visitin et al. 2001).  

      Jako prekurzory plazmacytoidních DC jsou uváděny CD4+CD11c– buňky v krvi a  

CD4+CD11c–CD3– krevní buňky označované také jako plazmacytoidní T buňky nacházející 

se především v T buněčné oblasti periferálních lymfatických tkání  (Grouard et al., 1997; 

O'Doherty, et al., 1994), které se do pDC diferencují za přítomnosti IL-3 a CD40L. Lymfoidní 

prekurzory tkáňových pDC jsou tedy odvozené z krve. Pro pořádek je možno prekurzory DC 

rozdělit na: CD14+CD11+CD52+ monocyty v periferální krvi, představující prekurzory DC 

vyvíjejících se, jak napovídá název prekurzorů, z monocytů; CD14–CD11+CD1a+ prekurzory 

Langerhanzových buněk; CD14+CD11+CD1a+ prekurozory intersticiálních (dermálních) DC a 

již zmíněné prekurzory plazmacytoidních DC, jejihž fenotyp lze vedle CD4+CD11c– také 

zapsat jako BDCA-2+ BDCA-4+a CD123+ prekurzory (Rossi & Young, 2005).  

 

 

 

Obr. 2. Vývoj lidských DC podskupin.  
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Levá část obr.: Prekurzory v krvi a kostní dřeni z nichž vznikají čtyři typy DC při 
podmínkách řízených ex vivo cytokiny. Střední část obr.: Populace nezralých, neaktivovaných 
či neúplně maturovaných DC, které se za stabilního stavu vyskytují v periferii, nebo cirkulují 
mezi periferií a sekundární lymfatickou tkání a udržují periferální toleranci.  Pravá část obr.: 
Iinfekční patogeny či jiné nebezpečné poruchy stabilního stavu mohou vést k zánětu s úplnou 
maturací a aktivací každé DC podskupiny. Zkratky: FL = FLT-3 ligang, GM = GM-CSF, KL 
= c-kit ligand, TGF = TGF-β, TNF = TNF-α (Rossi & Young, 2005). 
 

 
2.2.1. Myeloidní DC  

 

      Myeloidní DC (mDC) či jinak nazývané konvenční DC, exprimují charakteristické 

myeloidní markery CD11c, CD33, CD13 a jsou slabé na expresi CD68 molekuly (Strobl et 

al., 1998). Jak již bylo zmíněno mezi myeloidní DC patří moDC, LC a intDC. Skutečnost, že 

CD14+ monocyty mají potenciál diferencovat se do DC naznačuje myeloidní vývojovou 

dráhu. mDC se nacházejí ve většině periferálních tkáních a plní důležitou roli v periferální 

toleranci. Po vystavení prozánětlivým antigenu pocházejícího z infekčního agens maturují a 

migrují do lymfatických uzlin a sekretují vysoké hladiny IL-12, což má za následek Th1 

diferenciaci. Toto bylo zaznamenáno u všech třech výše zmíněných mDC podskupin (Rossi & 

Young, 2005; Kang et al., 1996; Caux et al., 1996). Rozhodujícími cytokinem pro vývoj 

myeloidních DC je GM-CSF. Další faktory, jako např. TNFα, IL-4, SCF a CD40L zesilují 

myeloidní DC maturaci (Thomas & Lipsky, 1996).   

 

 

2.2.2. Langerhansovy buňky a intersticiální DC 

 

       Langerhansovy buňky (LC) bývají spolu s intersticiálními (dermálními) DC (intDC) 

řazeny mezi nezralé DC (Lipscomb & Masten, 2002). LC a intDC jsou rozmístěné v celém 

těle tam, kde se imunitní systém poprvé setkává s antigeny, takže LC jsou lokalizovány v 

epiteliálních površích kůže a sliznice a intDC jsou lokalizovány v subepiteliálních tkáních 

dermis v kůži a mezibuněčném prostoru pevných orgánů (Rossi & Young, 2005). LC a intDC, 

tak plní funkci primárních strážců v těchto periferních tkáních.  

       LC byly první popsanou DC podskupinou, která je charakteristická expresí Birbeckových 

granul, Lag antigenu (Langerin) a E-kadherinu (Caux et al., 1996). Při maturaci se exprese E-

kadherinu a Langerinu a také CD1a molekuly na LC snižuje (Rossi & Young, 2005). Po 

aktivaci stejně jako intDC či jiné maturující DC migrují LC přes dermis do lymfatických 

uzlin, kde prezentují antigeny T buňkám, a proto mohou být řazeny spolu s intersticiálními 
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DC také mezi migrační DC. Intersticiální DC (intDC), známé jako dermální DC jsou CD1a+ 

buňky, které postrádají expresi Birbeckových granul, E-kadherinu a Lag antigenu, ale 

exprimují CD2, CD9, CD68 a koagulační faktor XIIIa (Caux et al., 1996).   

 

Obr. 2.   Navádění LC T zón lymfatických uzlin.  

Rozmanité stimuly, mají za následek snížení exprese receptorů LC pro chemokiny 
produkované v místě zánětu a zvýšení exprese CCR7. Jeho ligand SLS je produkovaný 
v lymfatických uzlinách vysokým endotelem žilek (HEV), stromálními buňkami a 
lymfatickými endoteliálními buňkami. Druhým ligandem je ELC produkovaný DC v T zóně a 

 

 
 
2.2.3. Plazmacytoidní DC 

 

      Plasmacytoidní DC (pDC) mají kruhovitý tvar a jsou pojmenovány podle morfologické 

podobnosti k plazmatickým buňkám. Plazmatická morfologie je charakterizována dobře 

vyvinutým drsným ER a Golgiho aparátem, což naznačuje terminálně diferencovaný buněčný 

typ s aktivní sekretorickou drahou (Grouard et al., 1997).  Tyto buňky se také nazývají buňky 

produkující interferony typu I (IPCs), protože po kontaktu s viry produkují vysoké hladiny 

interferonu α a γ (IFN-α, IFN-γ) a představují tak důležité efektory v antivirové imunitě (Ito et 

al., 2005). Při stimulaci viry pDC exprimují na endosomech TLR7 a TLR9, které váží RNA a 

DNA virové produkty, což vede k produkci IFN typu I (Ito et al., 2005). Neaktivované pDC, 

stejně jako ostatní neaktivované DC vykazují tolerogenní schopnosti, které přetrvávají až do 

jejich stimulace. Neaktivované pDC zachycují, zpracovávají a nakládají antigeny na MHC 
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molekuly méně efektivně než-li ostatní subpopulace DC a jsou proto slabými stimulátory T 

lymfocytů (Rossi & Young, 2005).  

      pDC jsou silně CD68+ pozitivní a postrádají myeloidní markery CD14, CD33, CD13, 

CD11b a CD11c, což naznačuje, že nepocházejí z myeloidní dráhy diferenciace  (Strobl et al., 

1998; Grouard et al., 1997).  pDC jsou tak nejspíše na rozdíl od ostatních DC lymfoidního 

původu. Toto je  podporováno skutečností, že DC mohou být také tvořeny z nezralých 

thymových T buněčných prekurzorů nebo z lymfoidních progenitorů kostní dřeně, které se 

mohou diferencovat do T lymfocytů, B lymfocytů a NK buněk. Narozdíl od GM-CSF 

důležitého pro vývoj myeloidních DC, je klíčovým faktorem pro vývoj pDC cytokin IL-3 

(Grouard et al., 1997). Receptorem pro IL-3 je CD123, který je označovaný jako „interleukin 

3 receptor α chain“ (IL-3Rα). Produkce tohoto receptoru je také důležitým ukazatelem, 

dovolujícího identifikaci pDC v krvi a tkáních. 

 

 

2.2.4. Indukce populací DC in vitro  

 

      Pro vývoj jednotlivých podskupin DC se používají základní regulátory imunitního sytému 

a to cytokiny, které se aplikují na kultury purifikovaných prekurzorů DC.  

      Hlavními cytokiny pro růst a diferenciaci myeloidních DC (mDC) jsou GM-CSF a IL-4, 

pod jejichž vlivem se prekurzor monocyt CD11c+ CD14+ izolovaný z periferní krve, 

diferencuje do mDC (Rossi et al., 2005). Cytokin FLT 3 ligand (FLT3-L), zvyšuje množství 

CD11c+ myeloidních DC buněk v periferní krvi (Pulendran et al., 2000). Použití samotného 

FLT 3 ligandu tedy podporuje vývoj monocytů a makrofágů (Strobl et al., 1997).  

      Plasmacytoidní DC umírají rychle po isolaci. Pro jejich přežívání a podporování 

diferenciace je nutný IL-3 a pro jejich maturaci CD40L (Grouard et al., 1997).   Pro vývoj 

plazmacytoidních DC (pDC) z CD34+ CD45RA- časných hematopoetických kmenových 

buněk (HPC) je používán cytokin FLT3-L   (Blom et al., 2000). FLT3-L se tak může podílet 

na zesílení vývoje jak myeloidních, tak lymfoidních DC. Také trombopoetin (TPO) spolu 

s FLT3-L indukují proliferaci a tvorbu pDC, na rozdíl od hematopoetických cytokinů jako 

jsou například IL-3, IL-7, faktor kmenových buněk (SCF), faktor stimulující kolonie 

makrofágů (M-CSF) a granulocytů (GM-CSF), které podporují rozšíření CD34+ HPCs v 

FLT3-L kultuře, ale silně inhibují diferenciaci do pDC (Chen et al., 2004). V kultuře s IL-3 

nebo IL-3 spolu s CD40L lze dosáhnout plné maturace pDC a zároveň  poklesu produkce 

IFNα (Siegal et al. 1999). CD40L také částečně zabraňuje apoptóze pDC v důsledku 
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přítomnosti Th2 cytokinů IL-4 a IL-10, které mají negativní efekt na přežívání pDC 

udržovaných pomocí IL-3 (Rissoan et al. 1999).  

      CD34+ CD1a+ HPC v přítomnosti GM-CSF a TNF-α dávají vznik Langerhansovým 

buňkám, zatímco CD34+ CD14+ HPC v přítomnosti těchto cytokinů dávají vznik 

intersticiálním DC (Caux et al., 1996). K indukci vývoje LC a intDC lze tedy použít stejné 

cytokiny aplikované na rozdílné HPC prekurzory. Účinným stimulačním efektem pro vývoj 

LC je souběžné použití cytokinů FLT3  ligandu a TGF-β1, které se používají společně s GM-

CSF, TNF-α a SCF (Strobl et al., 1997). Pro diferenciaci do LC se také používá  kombinace 

cytokinů IL-3 a TNF-α (54). 

 

3. Životní cyklus a vývoj  

 

      Dendritické buňky (DC) vznikají z kmenových buněk kostní dřeně, z které se  uvolňují do 

krevního oběhu, kde cirkulují již jako nedělící se prekurzory. V nezralém stádiu vývoje 

vstupují z krevního oběhu do periferálních tkáních, kde vytváří imunologickou bariéru a plní 

funkci strážců okolního prostředí. V těchto tkáních se nezralé DC vyznačují vysokou 

fagocytární aktivitou, kterou průběžně pohlcují antigeny, jež dále zpracovávají. Pro 

pohlcování nejrůznějších antigenních částic exprimují nezralé DC na svém povrchu také 

množství receptorových molekul, jako jsou Toll-like receptory, C-lektinové receptory či CD1 

molekuly. Charakteristickým znakem pro DC v nezralém stavu je malý počet MHC a 

kostimulačních molekul  (Lutz & Schuler, 2004).  

      K zahájení imunitní odpovědi je nutná maturace nezralých DC, která nastává po vystavení 

zánětlivým signálům. Receptory, které se maturace DC účastní jsou především zmíněné Toll-

like receptory, cytokinové receptory, Fc receptory a CD40 receptor (Reddy et al., 1997; 

Amigorena, 2002; Schoenberger et al., 1988). Během maturace dochází k přesmyku v expresi 

chemokinových receptorů na povrchu DC. Nezralé DC exprimují hlavně CCR5 a jsou 

atrahovány do periferních tkání. Po aktivaci dojde ke snížení jeho exprese a na povrchu  DC 

se objevuje především receptor CCR7, specifický pro chemokiny secernované v sekundárních 

lymfatických orgánech (Sozzani et al., 1998; Yoshida et al., 1998). DC se tedy přesouvají do 

sekundárních lymfatických orgánů díky gradientu chemokinů. Proces maturace je 

charakterizován vymizením schopnosti fagocytovat antigeny. Ty které již pohltila projdou 

procesem zpracování, v jehož výsledku jsou vystaveny na MHC molekulách.  DC se postupně 

stávají profesionálními antigen prezentujícími buňkami (APC), které v lymfatických uzlinách 

dokáží stimulovat diferenciaci antigenně specifických T lymfocytů. 
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       Jak je pojednáno v kapitole o maturaci, shopnost stimulovat T lymfocyty je dána 

zvýšenou expresí MHC molekul I. a II. třídy, kostimulačních a adhezivních molekul a tvorbou 

cytokinů. Zralé DC navíc syntetizují mnoho cytokinů, ovlivňujících typ vyvíjejících se 

efektorových T lymfocytů. Významný je především cytokin IL-12, který má silný pozitivní 

vliv na vývoj Th1 pomocných T lymfocytů a je účinný v indukci produkce IFN-γ a 

diferenciace cytotoxických T lymfocytů (Kang et al., 1996).  

 

 

 

Obr. 2. Diferenciace DC v lymfatických a nelymfatických orgánech. Navržené schéma pro 
diferenciaci DC z kmenových buněk do zralých DC v lymfatické uzlině na podkladě 
současných experimentálních důkazů. Faktory účastnící se v regulaci tohoto procesu jsou 
v obdélníčkách (Thomas & Lipsky, 1996).   
 

 

3.1. Nezralé dendritické buňky  

 
      DC se ve většině tkání vyskytují v nezralém stavu, při kterém nemají na svém povrchu 

molekuly nezbytné pro aktivaci T lymfocytů jako např. CD80, CD86 a CD40. Jejich úlohou 

v tomto stádiu proto není stimulace T lymfocytů. Nezralé DC pohlcují okolní antigeny a 

předávají organismu informaci o složení vnitřního prostředí a mohou tak upozornit na hrozící 

nebezpečí. Správná anatomická lokalizace je tudíž důležitá pro funkci DC jako detektorů 

nebezpečí. Proto se nezralé DC vyskytují v periferních tkáních, kde rozeznávají antigeny brzy 

po jejich průniku do organismu.  
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      Nezralé DC mají schopnost pohlcovat antigeny jak přes receptory, tak i přes mechanismy, 

které jsou na receptorech nezávislé. DC jsou schopné pohlcovat okolní antigeny (mikrobiální 

patogeny, mrtvé či usmrcené buňky, imunitní komplexy a jiné antigeny pro imunitní 

prezentaci) pomocí endocytózy zprostředkovanou receptory, fagocytózy a pimocytózy (Rossi 

& Young, 2005). Pinocytóza představuje rychlé a nespecifické  pohlcování velkých množství 

antigenů rozpuštěných v extracelulární tekutině, a proto bude zřejmě představovat hlavní 

absorpční dráhu antigenů v nezralých DC. DC tedy průběžně vzorkují antigeny v jejich okolí. 

Hlavními zdroji antigenů za nepřítomnosti infekce, tedy za stabilního stavu, jsou tkáňové 

apoptotické buňky, které zemřely během fyziologické tkáňové obměny (Tan & O’Neill, 

2005).  

 

      Pohlcené antigeny jsou rychle degradovány v endocytických vesiklech k tvorbě 

antigenních peptidů, které se váží na MHC molekuly (Lipscomb & Masten, 2002). Dobrým 

příkladem nezralých DC jsou neaktivované tkáňové LC, které pohlcují antigeny, transportují 

je do kyselého endosomálního kompartmentu, kde jsou štěpeny a výsledné peptidy se 

setkávají s nově syntetizovanými MHC II molekulami v kompartmentech bohatých na MHC 

II (Thomas & Lipsky, 1996). Dalším známým příkladem nezralých klidových DC jsou  

intDC. Nezralými DC jsou však všechny podskupiny DC, které ještě nebyly aktivovány. 

 

      Primární funkcí nezralých DC ve stabilním stavu je udržování periferní tolerance 

(Hawiger et al., 2001), která potlačuje autoreaktivitu T lymfocytů. Periferální tolerance bude 

dále pojednávána v kapitole o tolerogenních DC. 

 

 

3.2. Dendritické buňky a jejich maturace  

 
      Při vystavení  signálům nebezpečí, tj. přítomnost patogenních produktů, zánětlivých 

cytokinů nebo při poškození tkání, podstupují DC vývojový program, který se nazývá 

maturace. Maturace je procesem, který koordinovaně reguluje schopnost DC zpracovávat 

antigeny, prezentovat je, exprimovat kostimulační a adhezivní molekuly a produkovat 

cytokiny.  DC se tak transformují do účinných antigen prezentujících buněk (APC) a 

aktivátorů T lymfocytů . Maturující DC doručují antigeny ven z periferálních tkání, kde byly 

vystaveny patogenu a prozánětlivým cytokinům,  migrováním  přes aferentní lymfatické cévy 

do T zón lymfatických uzlin, kde interagují a stimulují antigen specifické T lymfocyty 
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pro zahájení imunitních odpovědí. Specifita maturačního procesu se mění podle zánětlivých 

podmínek, ale výsledkem tohoto procesu je stimulace vrozené a adaptivní imunity (Rossi & 

Young, 2005). Maturující DC přestávají rychle endocytovat a pohlcovat okolní antigeny, 

místo toho se soustředí na  zpracovávání těch fragnmentů, které ji aktivovaly. Výsledné 

peptidy prezentují pomocí MHC molekul. Je známo, že vysoká antigen prezentující a T 

lymfocyty stimulující schopnost je dána zvýšením transkripce genů pro MHC I a MHC II 

molekuly, kostimulační molekuly CD80, CD86, CD40 a adhezivní molekuly jako jsou např. 

CD54 (ICAM-1) a CD83. Zvýšená transkripce genů pro MHC I. a II. třídy vede k vyšší 

syntéze těchto molekul a jejich zvýšenému transportu na membránu. Syntéza MHC molekul 

je na DC 10-100× vyšší oproti jiným APC (Inaba et al., 1997). Spolu se zvýšenou syntézou se 

na jejich zmnožení podílí i jejich prodloužená životnost.  

      Maturace DCs  má dále za následek snížení exprese dvou hlavních CC chemokinových 

receptorů  CCR1 a CCR5 a zrušení chemotaxe pro jejich chemokinové ligandy MIP-1α 

(makrofágový zánětlivý protein 1α), MIP-1β a RANTES, které jsou v periferních tkáních. 

Místo toho začínají DCs exprimovat chemokinový receptor CCR7 (Sozzani et al., 1998). Pro 

chemokinový receptor 7 (CCR7), který je také exprimovaný na T a B lymfocytech jsou 

vysoko afinitními funkčními ligandy CC chemokin sekundární lymfatické tkáně (SLC) a CC 

chemokinový ligand viru Epstein-Barrové (ELC), které jsou oba exprimované v sekundárních 

lymfatických tkáních (Yoshida et al., 1998). ELC spolu s SLC směrují buňky do T zóny 

lymfatických uzlin a umožňují tak setkání DCs a T lymfocytů (Cyster, 1999).  Anatomické 

rozmístění chemokinů v periferálních tkáních a chemokinů secernovaných v lymfatické tkáni 

tak reguluje migraci DCs nejprve do míst antigenu a nakonec do lymfatické tkáně pro 

zahájení imunitní odpovědi. Maturující DCs dále zvyšují produkci chemokinu odvozeného od 

makrofágů (MDC), který se váže na CCR4 receptor exprimovaný na nově aktivovaných T 

lymfocytech a DCs tak zvyšují množství kontaktů s antigen specifickými T lymfocyty  

v lymfatické tkáni (Tang & Cyster, 1999).  

      Při maturaci DCs jsou také regulovány komplementové a bakteriální receptory. Nezralé 

DCs exprimují receptor pro bakteriální chemoatraktant formyl peptid (fMLP) a receptor pro 

komplementový chemotaktický protein C5a. Exprese fMLP receptoru při maturaci téměř 

chybí, zatímco exprese C5a receptoru je stále udržována pro navádění DCs a naivních B 

buněk do oblasti B buněčných folikulů, jež jsou C5a zdrojem a je tak usnadněn přenos 

antigenu mezi oběma buňkami (Yang et al., 2000).  

      Maturující DC na rozdíl od nezralých produkují kostimulační molekuly, které jsou 

potřebné k zahájení produktivních T buněčbých imunitních odpovědí. Nejznámnějšími 
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kostimulačními molekulami na maturujících DC jsou CD80 (B7-1) a CD86 (B7-2), náležející 

do rodiny B7 molekul. Tyto molekuly se váží na jejich receptor CD28 na naivních T 

lymfocytech a na CTLA-4 receptor na aktivovaných T lymfocytech (Freeman et al. 1992). V 

neposlední řadě je třeba zmínit, že během celého procesu maturace produkují DC některé 

prozánětlivé cytokiny jako IL-1, IL-6, IL-12 a TNF-α.  

      Maturace je tedy procesem, který především koordinovaně reguluje schopnost DC 

zpracovávat antigeny, prezentovat je, exprimovat kostimulační molekuly a produkovat 

cytokiny.  

 

 
3.3. Podněty pro aktivaci dendritické buňky a signální transdukce 

 

      Podnět pro maturaci a aktivaci každé DC je fyziologicky nejčastěji poskytnut  

mikrobiálním patogenem nebo produktem, nejčastěji signalizující prostřednictvím Toll-like 

receptorů (TLR) nebo je poskytnut T lymfocyty produkujících CD40 ligand (Rossi & Young, 

2005). Lze říci, že DC odpovídají na několik typů signálů spouštějících jejich maturaci. Jedná 

se o molekuly typické pro infekční agens označované jako “pathogen-associated molecular 

patterns”, které josu specificky rozpoznávané receptory ozančované jako “patern recognition 

receptors” (PRR). Nejznámějšími PRR na DC jsou TLR. PAMPs jsou charakteristické 

konzervativní struktury produkované mikroorganismy, nevyskytující se na hostitelských 

buňkách. Počet PRR je omezený, ale vzhledem k tomu, že rozeznávají sdílené struktury 

mikrobů, mohou detekovat velké množství infekcí.  Například rozpoznání konzervované 

hydrofóbní domény  lypopolisacharidu, která je známa jako lipid A, pomocí TLR4, dovoluje 

detekci Gram negativních bakterií (Akira et al., 2001). Mezi nejběžnější signály nebezpečí 

rozeznávané TLR patří mikrobiální produkty jako LPS z gram negativních bakterií, 

peptidoglykany z gram pozitivní bakterií, lipoarabinomanan, flagelin, mikrobiální DNA 

bohatá na CpG motivy a dvouřetězcová virová RNA (Arbour et al., 2000; Akira et al., 2001; 

Ito et al., 2005 ). 

      Maturace DC je dále spouštěna přítomností zánětlivých cytokinů tvořících se v mísě 

zánětu. Tyto cytokiny zahrnují  “tumor necrosis factor-α“ (TNF-α), IL-1β, IL-6 a interferon-α 

(IFN-α) (Reddy et al., 1997). Zánětlivé cytokiny IL-1β a TNF-α indukují maturaci DC, které 

pak mohou produkovat IL-12 a podporovat vývoj Th0/Th1 buněk a oba cytokiny 

spolupůsobící s prostaglandinem E2 (PGE2) mají několikanásobně zvýšenou účinnost 

(Kalinski et al., 1998). 
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      Podněty k aktivaci jsou také zprostředkované prostřednictvím T lymfocytů. Aktivujícím 

signálem pocházejícím z naivních  CD4+ lymfocytů je CD40 ligand (CD40L, CD154) 

receptoru CD40, nacházejícího se na DC, ale také na B lymfocytech. Naivní CD8+ T 

lymfocyty CD40L neexprimují, ale jako signál k aktivaci DC produkují IFN-γ (Mailliard et 

al., 2002).  

      Také receptory Fc fragmentu imunoglobulinových protilátek (FcγR) mají funkci v indukci 

maturace DC prostřednictvím imunokomplexů nebo navázané protilátky, ale výsledek 

signalizace závisí na poměrné expresi aktivačních a inhibičních receptorů, které jsou přes 

imunokoplexy souběžně aktivovány  (Amigorena, 2002). 

      Jiné práce pojednávají o signálech poskytnutých mrtvými buňkami, vedoucích k indukci 

maturace. Jedna z prací uvádí, že buňky které zahynuly nekrotickou smrtí na rozdíl od 

apoptotických buněk, poskytují DC potřebný maturační signál, který má za následek zvýšení 

specifických maturačních  markerů, kostimulačních molekul a schopnost DC indukovat 

antigen specifické CD4+ a CTD8+ T buňky (Sauter et al., 2000). Molekuly uvolněné z 

nekrotických buněk jsou řazeny mezi molekuly označované jako “damage-associated 

molecular patterns”. Příklady specifických signálů tohoto typu jsou “heat shock proteins” 

(HSPs) či degradační produkty matrix, jako například malé fragmenty hyaluronanu, které 

zvyšují DC produkci cytokinů IL-1β, TNFα a IL-12 (Termeer et al., 2000). 

      Existuje tedy několik skupin signálů spouštějících maturaci DC. Jedná se o “pathogen-

associated molecular patterns” (PAMPs), receptory pro cytokiny, signály zprostředkované 

aktivovanými T lymfocyty, receptory pro Fc fragment imunoglubulinové molekuly (FcR) a 

receptory detekující mrtvé buňky. 

     

 

4. Významné povrchové molekuly  

 
     Mezi významné molekuly na povrchu DC jistě patří ty, které se účastní jejich aktivace. Jak 

již bylo pojednáno, jedná se především o PRR, receptory pro cytokiny, CD40, FcγR a 

receptory detekující mrtvé buňky.  V této kapitole bude pojednáno o dvou skupinách molekul, 

představující antigen rozeznávající receptory.  

 

 

 
 

 



- 18 - 

 

4.1. Toll-like receptory  

 

      Toll-like receptory (TLR) patří do skupiny „pattern recognition receptors“ (PRR), které 

specificky rozeznávají mikrobiální složky (PAMPs) a TLR lokalizované v cytoplasmě na 

endosomech mohou také rozeznávat endogenní ligandy indukované během zánětlivé 

odpovědi, která je iniciována například nekrotickou smrtí buněk (Akira et al., 2001). Na 

mikrobiální produkty jsou plně schopné odpovídat pouze nezralé DC. Během maturace je  pak 

exprese PRR snižována.   

      TLR jsou součástí skupiny tvořené transmembránovými proteiny I. typu a obsahují 

extracelulární doménu bohatou na leucin (leucine-rich repeat (LRR)) a cytoplasmatickou 

doménu, která je homologní s cytoplasmatickou doménou  IL-1 receptoru (Medzhitov et al., 

1997). Většina TLR signalizuje přes adaptorovou molekulu MyD88 (Rossi & Young 2005) a 

spouští konzervovanou NF-λB dráhu, která má ve výsledku za následek translokaci 

ubiquitinilovaného NF-λB transkripčního faktoru do jádra (Medzhitov et al., 1997).  

      Na lidských  DC je exprimováno nejméně deset TLR a na nezralých DC se jejich 

množství pohybuje kolem  několika stovek v porovnání s monocyty, u kterých jich je několik 

tisíc molekul na buňku (Visitin et al. 2001). Zralé DC narozdíl od nezralých DC postrádají 

TLR expresi, což naznačuje, že TLR hrají důležitou roli v aktivaci a maturaci nezralých DC 

(Visitin et al. 2001). Různé  PAMPs se specificky váží na jeden nebo na kombinaci TLR. 

Bylo popsáno  více než deset ligandů a další budou určitě identifikovány. Důležitým TLR je 

TLR4, selektivně exprimovaný na  myeloidních DC a vázající lypopolysacharidy (LPS), které 

jsou součástí vnější membrány Gram negativních bakterií, tuto skutečnost potvrzují TLR4 

mutace, které jsou u lidí spojeny se sníženou citlivostí na endotoxiny (Arbour et al., 2000). 

Různé složky buněčné stěny Gram pozitivních bakterií (jako například peptidoglykany) a 

bakteriální lipoproteiny jsou rozpoznávány TLR2 receptorem a TLR5 receptorem je 

rozeznáván flagelin z Gram pozitivních i negativních buněk  (Akira et al., 2001). Nezbytnou 

roli v buněčné odpovědi na bakteriální CpG DNA hraje TLR9 (Akira et al., 2001). Dalším 

TLR rozpoznávající nukleové kyseliny (NK) je TLR7. TLR9 spolu s TLR7 jsou exprimovány 

pDC, které jimi rozpoznávají zejména NK odvozené od DNA a RNA virů (Ito et al., 2005). V 
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souhrnu lze říci, že hlavní funkce TLR je objevení přítomnosti infekce, následná aktivace DC 

a koordinace vrozené a adaptivní imunitní reakce. 

 
 

Obr. 3. TLR a jejich ligandy. 

PAMPs a buněčné produkty jsou rozpoznávané TLR, působících jako hlavní přenašeči 

signálu. TLR2 váže různé mikrobiální produkty. TLR4 je nezbytný pro signalizaci přes LPS 

Gram negativních bakterií. Výjimku tvoří LPS z bakterií Leptospira a P. gingivalis, které jsou 

rozeznávány TLR2. TLR4 dále váže buněčné produkty, jako je HSP60 a fragmenty 

fibronektinu. Flagelin se váže na TLR5 a CpG DNA na TLR9 (Akira et al., 2001). 

 

 

4.2. C-lektinové receptory  

 
      C-lektinové receptory  patří stejně jako TLR mezi PRR rozeznávající PAMPs a mohou 

být také řazeny mezi non-TLR receptory. Jejich funkcí je tedy zachytávání antigenů, které 

následně endocyticky internalizují. Jsou to transmembránové molekuly na buněčném 

povrchu, které váží sacharidové části glykoproteinů vlastních antigenů či patogegenů pro 

zpracování a presentaci na MHC molekulách (Rossi & Young, 2005).  Jejich 

charakteristickým rysem je extracelulární doména označovaná jako „carbohydrate recognition 

domain“ (CRD) nebo “CRD-like domain”. Rozdělují se na I. a II. typ povrchových lektinů 

typu C. „Macrophage-mannose receptor“ (MMR) či (CD206) a DEC-205 (CD205) molekuly 

náleží do I. typu. Do II. typu patří například „dendritic cell-specific ICAM3-grabbing 

nonintegrin“ (DC-SIGN) či (CD209), Langerin, „dendritic cell immunoreceptor“ (DCIR), 
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„dendritic cell imunoactivating receptor“ (DCAR), „C-type lectin-like receptor-1 and 2“ 

(CLEC-1) a (CLEC-2), „DC-associated C-type lectin-1 and 2“ (dectin-1) a (dectin-2),  

„myeloid inhibitory C-type lectin-like receptor“ (MICL) a „blood DC antigen-2“ (BDCA-2) 

(Kanazawa, 2007; Rossi & Young, 2005).  

      Některé C-typy lektinů obsahují významné intracelulární signalizační motivy. Známý je 

inhibiční motiv, který se označuje jako „immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif” 

(ITIM), prostřednictvím kterého indukuje negativní signály C-lektinový receptor DCIR 

(Kanazawa et. al, 2003).  Naopak pozitivní signály mohou být indukovány přes 

“immunoreceptor tyrosine-based activation motif“ (ITAM), jež je buď obsažen v 

adaptorových molekulách, ke kterým se C-lektinové receptory nekovalentně připojují nebo je 

tento aktivační motif přítomen jako intracelulární doména C-lektinového receptoru. V prvním 

případě poskytuje  názorný příklad DCAR, který asociuje s γ řetězcem Fc receptoru  

(Kanazawa et. al, 2003). V druhém případě pracuje jako aktivační receptor přes vlastní ITAM 

motif například dectin-1 (Kanazawa, 2007). 

       Na nezralých moDC je exprimován MMR, DEC-205, DC-SIGN, BDCA-2 a dectin-1 

(Rossi & Young, 2005). LC exprimují DEC-205 a intDC exprimují DEC-205 a DC-SIGN 

(Ebner et al., 2005) Langerin (CD207), který je také na LC exprimovaný se uplatňuje v tvorbě 

Birbeckových granul v LC (Valladeau et al., 2000), které představují jedinečné endocytické 

kompartmenty těchto buněk.  

      DC-SIGN váže adhezivní molekuly na na povrchu naivních T lymfocytů a endoteliálních 

buněk, takže se podílí na dopravování DC a na aktivaci T buněk (Soilleux et al, 2002). Kromě 

toho je DC-SIGN schopen vázat HIV-1, HIV-2 a SIV a zprodstředkovává tak účinnou infekci 

T lymfocytů (Soilleux et al, 2002). 

      Poměrně dobře prostudovaná je endocytická dráha antigenů zprostředkovaná pomocí 

DEC-205 receptoru, který byl nalezen pouze na DC v krvi. Na rozdíl od většiny 

endocytických receptorů neprobíhá přes časné endosomy, ale přes pozdní endosomy, které 

jsou bohaté na MHC II a značně tak zesiluje účinnost prezentace T lymfocytům (Mahnke et 

al., 2000).  Kromě toho, že je endocytický DEC-205 receptor na DC buňkách z lymfatických 

uzlin spojen s vysokou účinností zpracování a prezentace  antigenů na MHC II molekulách 

přes pozdní endosomy, zprostředkovává také prezentaci exogenních antigenů na MHC I 

molekulách (Bonifaz et al. 2002). DC, které k pohlcení antigenů použily DEC-205, sice 

navozují rozsáhlou proliferaci T lymfocytů, ale neindukují polarizaci do Th podskupin nebo 

dlouhodobou expanzi T lymfocytů. Místo toho se T lymfocyty buď ztrácejí nebo antigenní 
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restimulací anergizují, což vede k navození jejich tolerance k antigenům (Hawiger et al., 

2001).  

      S výjimkou DEC-205, aktivace a maturace DC, při které se mění funkce z pohlcování 

antigenů na jejich prezentaci, snižuje expresi C-lektinových receptorů (Rossi & Young, 2005; 

Ebner et al., 2005). 

 

 
5. Prezentace antigenu  

 

      Antigeny jsou DC stejně jako jinými APC prezentovány T lymfocytům v komplexu 

s MHC molekulami I. a II. třídy. Vazba peptidů z degradovaných antigenů na MHC molekuly 

nastává v různých intracelulárních kompartmentech podle toho, ne kterou třídu MHC molekul 

se peptidy váží.  

      Endogenní peptidy, tedy ty které jsou tvořeny v buňce se váží na MHC I.  třídy během 

jejich biosyntézy v endoplazmatickém retikulu (ER). DC ale také dokáží na MHC I. třídy 

vázat antigeny, které nemají přístup do cytosolu buňky. Jedná se např. o antigeny 

z nádorových buněk, z transplantovaných orgánů, nebo antigeny z extracelulárních virů. DC 

totiž mají k dispozici alternativní dráhy, které nejčastěji umožňují těmto antigenům uniknout 

z endocytárních kompartmentů a dostat se do cytosolu. Tyto antigeny jsou dále prezentovány 

v komplexu s MHC I. třídy a tento proces je v současnosti označován jako „cross-

presentation“ (zkřížená prezentace či cross prezentace). 

      Peptidy pocházející z exogenních, buňkou pohlcených antigenů jsou vázány na MHC II. 

třídy v endocytické dráze, při které endosomy s naštěpenými fragmenty antigenů fúzují s 

transportními váčky oddělenými z Golgiho komplexu, které obsahují prekurzorové komplexy 

MHC II. třídy.  

 

 
5.1. MHC I třídy vyhrazená prezentace antigenu  

 

      Byly určeny dvě dráhy pro prezentaci antigenů na MHC I. molekulách. První klasická 

dráha je pro prezentování endogenních antigenů pocházejících z nově syntetizovaných 

proteinů. Druhá dráha představuje prezentování exogenních antigenů a nazývá se „cross 

prezentace“. Většina peptidů prezentovaných na MHC I. třídy je tvořena na ATP závislou  

degradací nově syntetizovaných polyubiquitinilovaných proteinů v proteasomech (Flutter & 
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Gao, 2004). Vznikající peptidy jsou transportovány do ER specializovanou membránovou 

peptidovou pumpou známou jako „transporter associated with antigen processing“ (TAP) a 

vázány na nové MHC I. třídy (Li et al., 1999). Při tomto procesu je pro správné navázání 

peptidů na MHC I. třídy potřebný glykoprotein tapasin v komplexu s proteinem 

calreticulinem (Li et al., 1999). Komplex peptidů s MHC I. třídy je pak z ER přenesen přes 

Golgiho aparát na plazmatickou membránu. Při cross prezentaci jsou exogenní antigeny 

nejčastěji transportovány z fagosomu do cytoplazmy (na TAP závislá dráha) nebo jsou již 

hydrolyzovány v endosomech a dále fúzují s ER (na TAP nezávislá dráha).  Dobře popsaná je 

konstitutivní cross prezentace antigenů exprimovaných v pankreatických APC a v APC 

vzniklých z kostní dřeně. Tato cross prezentace má za následek přechodnou proliferaci a 

následnou Fas-závislou deleci autoreaktivních T lymfocytů (Miller et. al., 1998).    

      Při infekci je prezentace antigenních peptidů ve spojení s MHC I. třídy nutná pro vznik 

cytotoxických T lymfocytů (CTL) exprimujících koreceptor CD8 (Flutter & Gao, 2004). To je 

možné ve dvou případech. Buď je  DC sama infikována, např. virem chřipky. V tomto případě 

využívá virus proteosyntetický aparát DC k syntéze virových proteinů, které jsou pak, stejně 

jako jiné buněčné proteiny, štěpeny proteasomem na peptidy. Druhou možností je 

internalizace exogenních antigenů a jejich prezentace CD8+ CTL cross prezentací, která má za 

následek buď „cross-priming“ (iniciace CD8+ T buněčných odpovědí) nebo “cross-toleranci” 

(potlačení CD8+ T buněčných odpovědí) (Health & Carbone, 2001). Účinná cross prezentace 

antigenů CD8+ T buňkám může nastat po pohlcení apoptotických buněk (Sauter et al., 2000). 

Zda je ale apoptóza pro cross prezentaci nezbytná zůstává předmětem diskuzí. Dalším 

mechanismem který účinně podporuje cross prezentaci v DC je Fc receptory zprostředkovaná 

internalizace, která směruje antigeny z fagosomu do cytoplazmy, kde jsou degradovány v 

proteasomu a vzniklé peptidy klasickou cestou přes ER navázány na MHC I. třídy 

(Amigorena, 2002). 

 
5.2. MHC II třídy vyhrazená prezentace antigenu  

 

      Antigeny jsou účinně zachytávány nezralými DC a vázány na MHC II. třídy. MHC II. 

třídy nejprve vznikají v ER jako komplex α a β řetězců asociovaných s peptidem 

ozančovaným jako invariantní řetězec (Ii). Tyto “αβIi” komplexy opouštějí ER přes Golgiho 

aparát a dostávají se k povrchu buňky, kde fúzují s lysosomy a endosomy nesoucími antigeny. 

Při směrování αβIi komplexů do výše uvedené dráhy hraje klíčovou roli dileucinový motif 
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cytoplazmatické části Ii řetězce  (Rovere et al., 1998).  Je zaznamenáno, že nezralé DC se 

neustále akumulují MHC II. třídy v intracelulárních kompartmentech identifikovaných jako 

„MHC class II-enriched compartments“ (MIIC) s prelysosomální charakteristikou, protože 

obsahují lysosomální enzymy katepsin D a beta-hexosaminidázu (Kleijmeer et al., 1995). 

Zachycené a internalizované antigeny se na MHC II. třídy mohou vázat až po odstranění Ii 

řetězce, který je nejprve proteolyticky zkrácen na peptid CLIP, který je pak za účasti 

nepolymorfních molekul MHC II. třídy HLA-DM a HLA-DO nahrazen za antigenní peptid  

(Guermonprez et al., 2002). Nicméně bylo zjištěno, že navázání peptidů na MHC II. třídy 

uvnitř DC může nastat i v nepřítomnosti Ii řetězce (Rovere et al., 1998). V nezralých DC se 

antigeny a makromolekuly dostávají do mírně kyselého prostředí prelysosomálních MIIC 

(Lutz et. al., 1997), kde se MHC II. třídy s Ii řetězcem akumulují. Proteolytická degradace Ii 

je regulována poměrem mezi katepsinem S a jeho endogenním inhibitorem cystaninem C 

(Pierre & Mellman, 1988). Při maturaci se snižuje produkce cystaninu C a zvyšuje se aktivita 

katepsinu S podporující Ii degradaci, což dovoluje export komplexů MHC II. třídy s peptidy 

na buněčný povrch. 

      Zatímco v nezralých DC jsou MHC II. třídy rychle internalizovány a mají krátkou 

životnost, zánětlivé podmínky a maturace vedou ke zvýšené syntéze MHC II. třídy a 

přemístění komplexů MHC II. třídy s peptidy na buněčný povrch, kde zůstávají stabilní 

několik dní a jsou dostupné pro  CD4+ T lymfocyty (Inaba et al., 1997).  

      Různé povrchové receptory používané DC podskupinami k zachytávání antigenů, stejně 

jako rozdíly v proteolytické degradaci antigenů, mohou určovat přirozené imunodominantní 

peptidy prezentované molekulami MHC II. třídy (Butz & Bevan, 1998). Tyto rozdíly ve 

zpracování antigenů mohou dovolit doplňování CD4+ T lymfocytů s rozdílnou TCR specifitou 

a rozšíření imunitní odpovědi. 

 
 
5.3. CD1 molekuly 

 
      CD1 glykoproteiny jsou identifikovány jako neklasická rodina antigen prezentujících 

molekul, které váží  antigeny mikrobiálních lipidů a glykolipidů a účastní se regulace T 

lymfocytů (Porcelli & Modlin, 1999). Na CD1 mohou být presentovány jak exogenní, tak 

endogenní lipidové antigeny a tato dráha může kromě antimikrobiální imunity přispívat také k 
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autoimunitě a odpovědím proti nádorovým buňkám (Porcelli & Modlin, 1999). U člověka 

bylo identifikováno pět  CD 1 nepolymorfních proteinů (CD1a, b, c, d, e), které jsou všechny, 

stejně jako MHC I. třídy nekovalentně asociované s β2-mikroglobulinem. CD 1 molekuly lze 

rozdělit na dvě podskupiny.  

      Podskupina I. zahrnuje CD1a, b, c, e molekuly, které prezentují glykolipidy širokému 

repertoáru T lymfocytů různého fenotypu (Salamero et al., 2001). Každá CD1 molekula je po 

internalizaci z plasmatické membrány transportována do specifických endosomálních 

kompartmentů. U CD1a molekul bylo zjištěno, že po internalizaci jsou rychle distribuované 

do časných a recyklujících endosomů (Salamero et al., 2001). CD1a, b  a CD1c byly také 

lokalizovány ve fagosomech různých stádiích, které obsahovaly fagocytované mykobakterie. 

CD1a a CD1c byly nalezeny ve fagosomech časného endosomálního stádia, naopak CD1b 

molekuly se nacházely ve zralých fagolysosomech (Schaible et al., 2000). CD1c molekuly se 

pravděpodobně akumulují v časných i pozdních endosomech, zatímco CD1b se akumulují 

v lysosomálních kompartmentech molekul MHC II. třídy (Briken, et al., 2000).  

      CD1e proteiny jsou dendritickými buňkami tvořeny v několika isoformách, z kterých ani 

jedna není exprimována na buněčném povrchu, protože postrádají transmembránovou 

doménu (Angenieux et al., 2000). V DC jsou tyto isoformy lokalizovány převážně v Golgiho 

aparátu a při maturaci jsou relokalizovány do pozdních endosomů (Angenieux et al., 2000). 

      Podskupina II. je zastupována molekulu CD1d vázající omezenou sadu antigenů, mezi něž 

patří především buněčný lipid α-galaktosylceramid . CD1d aktivují NKT lymfocyty (“natural 

killer T cell”), představující podskupinu T lymfocytů buď s CD4+ nebo s CD4 CD8  

fenotypem, které exprimují invariantní T lymfocytární receptory (TCR) a NK1.1 receptor 

(Chiu et al,. 1999). Také další T lymfocyty,  negativní na invariantní TCR a NK1.1, 

rozpoznávají CD1d molekuly, které mají navázány  endogenní lipidy (Chiu et al. 1999). 

Jednou z funkcí DC1d na myeloidních DC může být modulace imunitní odpovědi. NKT 

lymfocyty mohou totiž přes DC1d indukovat lyzi myeloidních DC (Yang et al., 2000). 

Protože jsou myeloidní DC hlavním zdrojem IL-12, kterým řídí Th1 lymfocytární 

diferenciaci, vede jejich lyze k regulaci Th1 a Th2 imunitních odpovědí. 
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Obr. 2. Model demonstrující interakci CD1d-vyhrazených T lymfocytů s myeloidními DC. 
Aktivace invariantních Vα24αQ T lymfocytů, má za následek sekreci cytokinů a chemokinů 
důležitých pro myeloidní DC doplňování a aktivaci. Navíc důležité kostimulační molekuly 
jsou také exprimovány. Během myeloidní DC maturace, je zvyšována exprese CD1d a 
aktivuje CD1d-vyhrazené T lymfocyty. Navíc sekrece cytokinů a chemokinů a aktivované 
Vα24αQ T lymfocyty zvyšují produkci perforinu, granzymu B a granulysinu. CD1d-závislá 
sekrece těchto molekul má pak za následek lyzi myeloidních DC (Yang et al., 2000).  

 
 
6. Stimulace T lymfocytů  

 

      Dendritické buňky jsou nejdůležitějšími profesionálními APC pro aktivaci CD4+ a  CD8+ 

T lymfocytů. T lymfocyty aktivované DC nesoucími antigen mohou dále interagovat s B 

lymfocyty a stimulovat antigen specifickou produkci protilátek. Rozšíření CD4+ T lymfocytů 

a následných protilátkových odpovědí může být značně zesíleno in vivo zvýšením počtu DC, 

jak například dokazuje použití Flt3-L cytokinu schopného indukovat velká množství DC 

(Pulendran et al., 1998). 

      Protože DC hrají nezbytnou roli v aktivaci T lymfocytů, musí být in vivo fyzická interakce 

mezi T lymfocyty a antigen nesoucími DC prokázána. Přímá vizualizace interakce naivních 

antigen specifických transgenních CD4+ T lymfocytů a antigen nesoucích DC byla provedena 

pomocí imunofluorescence na částech lymfatické uzliny (Ingulli et al., 1997). Důležité dále 

je, že DC jsou zapojeny v indukci periferální tolerance. Přítomnost DC v thymu naznačuje, že 

se DC mohou dále podílet na ustanovení centrální tolerance pro T lymfocyty. Ovšem silné 

imunogenní vlastnosti DC mohou mít za následek zrušení periferální tolerance proti 

rozpustným antigenům (Pulendran et al., 1998). 
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      Jak již bylo uvedeno DC jsou rovnocenně důležité v aktivaci naivních CD8+ T lymfocytů 

(CTL). Pro aktivaci CD8+ T lymfocytů je ovšem často nutná přítomnost aktivovaných Th 

buněk. Původní modely předpokládaly, že Th i CTL lymfocyty rozeznávaly antigen na stejné 

DC. Nyní se zdá pravděpodobnější, že Th buňka je nejprve aktivována DC, zvyšuje expresi 

CD40L, začíná produkovat IFNγ a recipročně aktivuje DC. Takto terminálně maturovaná DC 

je pak schopna aktivovat CTL buňku a tvoří prostředníka mezi TH a CTL lymfocyty 

(Schoenberger et al., 1988). Existují ale situace in vitro, kdy DC mohou stimulovat proliferaci 

CTL lymfocytů přímo bez přítomnosti Th pomocných lymfocytů. Při blokádě inhibičního 

receptoru CTLA-4 na CTL pomocí protilátek je zesílena proliferace a aktivace specifických 

CTL buněk v situaci, při které je CD4+ T buněčná pomoc omezena nebo zcela chybí (McCoy 

et al., 1999).    

 

 6.1. Molekuly zahrnuté v interakci DC/T buňka  

 
      Zatím zbývá objasnti, zda je jedinečná schopnost DC aktivovat T buňky způsobena 

expresí molekul specifických pro DC, nebo zda je způsobena vysokou densitou molekul 

zúčastněných v interakci DC-T lymfocyt. Exprese MHC molekul a komplexů MHC molekul 

s peptidy je  10-100× vyšší na DC než jiných APC jako jsou B lymfocyty a monocyty (Inaba 

et al., 1997). Rozpoznání komplexu antigen-MHC molekula specifickými TCR je označováno 

jako „první signál“. Kontakt mezi oběma buňkami je zprostředkován zejména množstvím 

adhezivních molekul jako např. integriny ze skupin β1 a β2 a členové imunoglobulinové 

rodiny (CD2, CD50 [ICAM-3], CD54 [ICAM-1] a CD58) (Hart, 1997).  

      Rozhodující faktor představuje “druhý signál”, který je potřebný pro plnou aktivaci T 

lymfocytů a který je představován interakcí kostimulačních molekul (CD86, CD80) 

exprimovaných na DC s jejich receptory na T lymfocytech. Když je antigen specifický 

lymfocyt aktivován, tak jsou důležité i signály, které jdou od T lymfocytu k DC. Interakce 

mezi CD40L na T lymfocytech a CD40 na DC vede k dalšímu zvýšení exprese 

kostimulačních molekul (Schoenberger et al., 1988). Zralé DC také exprimují 4-1BB ligand 

(4-1BBL), který je součástí TNF rodiny a který interaguje s jeho receptorem 4-1BB na 

povrchu T lymfocytů (DeBenedette et al., 1997). Interakce mezi těmito molekulami poskytuje 

alternativní kostimulační dráhu vedle obvyklé kostimulace prostřednictvím CD86 či CD80 a 

CD28. Kromě molekul, které byly uvedeny v kapitole o maturaci DC, je důležitá interakce 

molekuly TRANCE („tumor necrosis factor [TNF]-related activation-induced cytokine“) 

(člen TNF rodiny), která se nachází na aktivovaných T lymfocyteh s jeho receptorem  
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TRANCE-R nacházejícím se na DC. Tato interakce má slabší stimulační vliv než CD40L-

CD40, ale prodlužuje přežití zralých DC v lymfatických uzlinách. Tento účinek je částečně 

způsoben zvýšenou aktivitou anti-apoptotických molekul Bcl-2 a Bcl-xL (Josien et al., 2000). 

 
 
6.2. Imunogenní dendritické buňky 

 

      Mezi imunogenní DC patří plně maturované DC a rozhodujícími imunogenními signály 

jsou prozánětlivé cytokiny, které jsou těmito buňkami uvolňovány. DC maturované pomocí 

LPS vykazují vysokou produkci prozánětlivých cytokinů jako například IL-1β, IL-6, TNF-α, 

IL-12p40 a IL-12p70 (Lutz & Schuler, 2004). Pouze DC, které produkují prozánětlivé 

cytokiny jsou schopné aktivovat specifické Th lymfocyty a na nich založenou adaptivní 

imunitu. Například T lymfocyty in vitro stimulované zralými CD83+ DC se vyvýjejí do Th1 

lymfocytů, které vykazují zvýšenou expresi CD154, CD69 a CD70 (Jonuleit et al., 2000). 

Přepínač mezi tolerancí a imunitou může představovat cytokin IL-2 produkovaný zralými DC 

a který je také potřebný k indukci aktivace T buněk (Granucci et al., 2002). Přepnutí 

tolerogenních DC na imunogenní je tedy úzce spjaté s jejich maturací, která nastává za 

přítomnosti infekčního patogenu nejčastěji rozpoznávaného TLR. Ovšem pro plnou DC 

maturaci je optimální kombinace infekčního agens a interakce CD40 na DC s CD40L na T 

lymfocytu (Lutz & Schuler, 2004). Při zvýšení počtu DC in vivo se po aplikaci rozpustného 

antigenu prostřednictvím CD40-CD40L závislého mechanismu značně zesiluje i sensitivita 

antigen specifických B a T buněčných odpovědí  (Pulendran et al., 1998). 

 

      Při infekci či zánětu může nastat problém představovaný DC, které kromě patogenních 

peptidů prezentují i množství vlastních antigenů pohlcených během stabilního stavu. Tyto 

vlastní antigeny pak mohou aktivovat autoreaktivní T lymfocyty, které nebyly eliminovány 

v thymu či periferální tolerancí prostřednictvím nezralých DC za stabilního stavu a ve 

výsledku tak může dojít ke vzniku autoimunity  (Tan & O’Neill, 2005).  

 
 
 
6.3. Tolerogenní dendritické buňky  

 

      Tolerancí je označována specifická neschopnost hostitele odpovídat na antigeny a je 

tvořena jak centrálně tak periferálně. Jako tolerogenní DC jsou v současnosti považovány ty 
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DC, které se nachází v nezralých či částečně maturovaných diferenciačních stádiích. Ve 

stabilním stavu, kdy není v organismu přítomna infekce, tyto neaktivované DC v periferálních 

lymfatických orgánech průběžně zpracovávají antigeny a důsledkem jejich prezentace je 

periferální tolerance (Bonifaz et al., 2002). Při této periferální toleranci jsou v lymfatických 

uzlinách utlumeny proti vlastním tkáňovým antigenům nebo apoptotickým buňkám T 

lymfocyty. Periferální tolerance zabezpečovaná DC je tedy potřebná k eliminaci 

autoreaktivních T lymfocytů, které unikly odstranění během jejich ontogeneze v thymu při 

procesu známém jako centrální tolerance a předchází tak vzniku autoimunity (Tan & O’Neill, 

2005). Je třeba poznamenat, že centrální tolerance nastává i pro B lymfocyty v kostní dřeni. 

Otázkou ovšem je, jaká maturační stádia DC se podílejí  na daném typu mechanismu T 

lymfocytární tolerance.  Vzhledem k tomu že primárními APC v periferálních tkáních jsou 

LC a intDC, je zřejmé, že tyto nezralé DC, které ve stabilním stavu průběžně pohlcují 

antigeny a apoptotický materiál mají tolerogenní potenciál. 

      Všechny periferální lymfatické uzliny obsahují nezralé a částečně maturované DC, které 

představují DC migrující z kůže (Ruedl et al., 2000). Takže ve stabilním stavu obsahují 

sekundární lymfatické orgány hlavně nezralé DC, které mohou indukovat anergii T 

lymfocytů. Ve stabilním stavu může být výsledkem stimulace T lymfocytů kromě anergie 

také jejich apoptóza (Kurts et al., 1997). V případě LC migrujících ze zdravé kůže, bylo 

pomocí elektronové mikroskopie zjištěno, že tyto DC obsahují ve fagocytických vakuolách 

melanosomy (Mishima, 1966). Migrující DC částečně maturují a zvyšují tak expresi MHC a 

kostimulačních molekul  (Ruedl et al., 2000). Tyto fenotypické změny jou nutné pro 

zpracování endocytovaného materiálu a prezentaci vlastních peptidů na MHC II a MHC I 

molekulách v lymfatických uzlinách. Migrující DC produkují IL-10, ale postrádají produkci 

prozánětlivých cytokinů, jako například IL-1β, IL-6, TNF-α nebo IL-12p40 či IL-12p70, 

takže neindukují specifické Th odpovědi, ale místo toho spouštějí antigen specifickou 

produkci IL-10 CD4+ T regulačními lymfocyty  (Lutz & Schuler, 2004). Indukci těchto T 

regulačních buněk, označovaných jako T regulační 1 (Tr1), potvrzují  in vitro stimulace T 

lymfocytů neúplně zralými DC, které mají za následek zvýšenou expresi CTLA-4 a sníženou 

produkci IFNγ, IL-2 a IL-4 na T lymfocytech, které se diferencují do IL-10 produkujících T 

regulačních buněk (Jonuleit et al., 2000). IL-10 patří mezi cytokiny, které jsou odpovědné za 

indukci anergických a regulačních vlastností (Kawamura et al., 2006). T regulační buňky tedy 

působí produkcí tlumivých cytokinů, jež vedle IL-10 představuje i TGF-β, další možností 

působení je přímý kontakt buňka-buňka.  
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      Částečná maturace s vysokou expresí MHC a kostimulačních molekul tedy není 

dostačující k indukci T buněčné imunity, ale je nutná pro transport vlastních antigenů, jejich 

zpracování a prezentaci pro indukci tolerance. Periferální mechanismy tolerance tedy zahrnují 

anergii i apoptózu T lymfocytů a aktivní supresi efektorových T lymfocytů a DC pomocí 

regulačních T buněk.  

       

 

 
 
 
 
Obr.4: Nezralé, neúplně maturované a plně maturované dendritické buňky v T buněčné 
toleranci a imunitě.  
Nezralé DC v periferních tkáních a sekundárních lymfatických orgánech mají nízký stupeň 
exprese MHC  a chybějící či nízkou expresi kostimulačních molekul a prozánětlivých 
cytokinů a  indukují tak anergii T lymfocytů. Neúplně maturované DC jsou tolerogenní DC se 
zvýšenou expresí MHC II a kostimulačních molekul a sníženou expresí cytokinů. Tyto DC 
indukují IL-10+ CD4+ regulační T lymfocyty. Plně maturované DC jsou imunogenní DC se 
zvýšenou expresí cytokinů, MHC II a kostimulačních molekul (Lutz & Schuler, 2004). 
 
 
 
      Tolerance může být dále indukována cross prezentací exogenních antigenů nebo 

apoptotického materiálu CD8+ T lymfocytům (Kurtz et. al., 1997), což dělají neúplně 
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maturované DC, protože cross prezentace vyžaduje antigenní zpracování, které je částí DC 

maturačního procesu.  Pro předcházení CD8+ T buněčně zprostředkované aotoimunity 

používá imunitní systém dvě strategie. První strategií je delece autoreaktivních CD8+ T 

lymfocytů odpovídajících na vysoké dávky antigenů a druhou je ignorance vlastních antigenů 

produkovaných v nízké koncentraci (Miller et. al,. 1998). 

      Zajímavý případ indukce DC s tolerogenním fenotypem, charakterizovaným poklesem 

CD40, CD80 a CD86 kostimulačních molekul, nízkou IL-12 a zvětšenou IL-10 sekrecí, 

představuje ligand D vitaminového receptoru 1,25-Dihydroxyvitamin D (3) [1,25-

(OH)(2)D(3)] (Adorini, 2003). Pomocí tohoto ligandu byla indukována tolerance 

k nevhodému myšímu allotransplantátu (vaskularizované srdce), spojená se zhoršeným 

vývojem CD4+ a CD8+ T lymfocytů a zvýšením CD4+CD25+ regulačních T buněk 

exprimujících inhibiční receptor CTLA-4 (CD152) (Adorini, 2003). Byla popsána také 

podskupina DC exprimujících imunosupresivní enzym 2,3-dioxygenázu (IDO), který 

degraduje tryptofandůležitý pro vývoj T buněk. Lymfocyty, které s IDO na DC interagují se 

stávají regulačními, jež expresují CTLA4 a které mohou recipročně stimulovat DC pro 

produkci IDO (Rossi & Young, 2005). V současnosti se uvažuje klinické využití obou 

zmíněných mechanismů tolerance.  
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7. Závěr 

 
      Výsledkem této práce je určité vymezení heterogenity dendritických buněk s důrazem na 

funkci a fenotyp. Byly shrnuty  nynější znalosti o různých prekurzorech a výsledných 

subpopulacích a jejich indukcí pomocí cytokinů in vitro. Dále bylo pojednáno o biologii 

dendritických buněk a jejich imunogenních a tolerogenních vlastnostech.    

 

      Lze říci, že se dendritické buňky v  současnosti  zařazují do čtyř populací, z nichž tři 

pocházejí z myeloidních prekurzorů a jedena z lymfoidních. Je ovšem  třeba zmínit, že není 

úplně zřejmé kolik různých subpopulací dendritických buněk existuje.  Z uvedených poznatků 

dále vyplývá, že maturace dendritické buňky je spojujícím článkem mezi nespecifickou a 

specifickou imunitou. Dendritické buňky spojují tyto dva druhy imunity obdržením signálů 

nebezpečí, které jim poskytnou schopnost maturování a indukování produktivní imunity spíše 

než tolerance. Imunita má za následek hlavně diferenciaci naivních T buněk na Th1 nebo Th2 

pomocné lymfocyty a tvorbu plazmatických buněk produkujících specifické protilátky.  

Tolerance může být indukována mnoha rozličnými mechanismy, ale jejími základními 

zprostředkovately jsou však nezralé dendritické buňky v nepřítomnosti infekčního patogenu, 

které mají vysokou kapacitu ve vychytávání antigenů.  Díky objevení nezralého a zralého 

stadia životního cyklu dendritických buněk, lze již vysvětlit některé mechanismy, kterými 

imunitní systém dokáže rozlišit vlastní antigeny od cizích a rozhodnout o zahájení imunitní 

odpovědi namířené proti nežádoucí struktuře.  
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