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Abstrakt  

Přirozené lymfoidní buňky (ILC, z angl. innate lymphoid cells) jsou nedávno objevenou 

buněčnou složkou přirozeného imunitního systému. Rozdělují se do tří základních skupin 

sestávajících se z různých buněk s odlišnými funkcemi. Jejich nejvýznamnější role je 

zachovávání homeostázy slizniční imunity zejména střeva, plic a dýchacích cest. Cílem této 

práce je přehledně představit všechny dnes známé skupiny přirozených lymfoidních buněk (ILC 

1, 2 a 3), snažit se ujasnit jejich vznik a funkce v těle, které za určitých okolností mohou být i 

patologické. Zvláštní pozornost je zde věnována charakteristice ILC 2, které mohou přispívat 

ke vzniku a rozvoji alergických reakcí a uplatňujících se u alergických onemocnění jako je 

astma, alergická rýma nebo chronická rinosinusitida. 

 

Klíčová slova: přirozené lymfoidní buňky, ILC 2, alergická onemocnění, IL-13, IL-5, T-bet, 

GATA3, RORγt 

 

Abstract  

 Innate lymphoid cells (ILC) are recently discovered cellular component of the innate 

immune system. They are divided into three basic groups consisting of different cells with 

different functions. Their most important function is to maintain the homeostasis of mucosal 

immunity especially intestine and respiratory tract. The aim of this work is to present currently 

known groups of ILC (namely ILC 1, 2 and 3), trying to clarify their origin and function in the 

body, which under certain circumstances may be pathological. Special attention is paid to the 

characteristics of ILC 2, which are shown to be part of the mechanism of allergic reactions and 

play an important role in the development of allergic diseases such as asthma, allergic rhinitis 

or chronic rhinosinusitis. 

 

Key words: innate lymphoid cells, ILC 2, allergic diseases, IL-13, IL-5, T-bet, GATA3, RORγt 
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Seznam zkratek 

AHR  hyperreaktivita dýchacích cest (z angl. airways hyperreactivity) 

Ahr  z angl. aryl hydrocarbon receptor 

APC  buňka předkládající antigen (z angl. antigen presenting cell) 

AR  alergická rýma (z angl. allergic rhinitis) 

BCR  B buněčný receptor (z angl. B cell receptor) 

bHLH  z angl. basic helix-loop-helix 

CCL  C-C chemokinový ligand 

CCR  C-C chemokinový receptor 

CD  diferenciační antigen  

CLP  lymfoidní progenitor (z angl. common lymphoid progenitor) 

CRS  chronická rinosinusitida (z angl. chronic rhinosinusitis) 

CRSsNP  chronická rinosinusitida s nosními polypy (z angl. chronic rhinosinusitis with 

nasal polyps) 

CRSwNP  chronická rinosinusitida bez přítomnosti nosních polypů (z angl. chronic 

rhinosinusitis without nasal polyps) 

CRTH2 prostanoidní receptor exprimovaný na Th2 buňkách  

CXCR  C-X-C chemokinový receptor 

CysLT1R z angl. cysteinyl leukotrien receptor 1 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

EOMES z angl. eomesodermin 

FcεRI  vysokoafinní receptor pro imunoglobulin E 

γc  gama řetězec podjednotky cytokinového receptoru 

GATA-3 transkripční faktor vážící se na DNA sekvenci GATA 
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GM-CSF  faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (z angl. granulocyte-

monocyte colony-stimulating factor) 

CHILP   z angl. common-helper-like ILC precursor 

IBD   zánětlivé onemocnění střev (z angl. inflammatory bowel disease) 

ICOS  indukovatelná kostimulační molekula (z angl. inducible costimulator) 

ICOS-L ligand indukovatelné kostimulační molekuly (z angl. inducible costimulator 

ligand) 

ID2  z angl. inhibitor of DNA binding 2 

IFN-γ  interferon gama 

IgE  imunoglobulin E 

IgM  imunoglobulin M 

iILC  zánětlivé přirozené lymfoidní buňky (z angl. inflammatory innate lymphoid 

cells) 

IL  interleukin 

IL-7Rα alfa řetězec receptoru pro interleukin 7, označován také jako CD127 (z angl. 

interleukin-7 receptor subunit alpha) 

ILC  přirozené lymfoidní buňky (z angl. innate lymphoid cells) 

ILCP  z angl. innate lymphoid cells precursor 

IL-R  interleukinový receptor 

KLRG 1 z angl. killer cell lectin-like receptor G1 

LTD4  leukotrien D4 

LTi  buňky podporující vznik lymfoidní tkáně (z angl. lymphoid tissue inducer 

cells) 

MHC  hlavní histokompatibilní komplex (z angl. major histocompatibility complex) 

NCR  přirozeně cytotoxický receptor (z angl. natural cytotoxicity receptor) 

Nfil3  z angl. trancriptional nuclear factor interleukin 3, také označován E4BP4 
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NK  buňky „přirození zabíječi“ (z angl. natural killer) 

NKP  prekurzor NK buněk 

PAMPs struktury charakteristické pro patogenní mikroorganismy (z angl. pathogen-

associated molecular patterns) 

PAR  permanentní alergická rýma (z angl. perennial allergic rhinitis) 

PGD2  prostaglandin D2 

PLZF  z angl. promyelocytic leukemia zinc finger protein 

PRR  z angl. pattern recognition receptor 

RAG  z angl. recombination activating genes 

ROR-α   z angl. retinoic acid receptor- related-orphan-receptor alpha 

RORγt  z angl. retinoic acid receptor-related-orphan receptor gamma 

ROS  reaktivní kyslíkové radikály 

SAR  sezónní alergická rýma (z angl. seasonal allergic rhinitis) 

ST2  receptor pro interleukin 33 

T-bet  z angl. T-box expressed in T cells 

TCR  T buněčný receptor (z angl. T cell receptor) 

Th  pomocné T lymfocyty (z angl. T helper lymphocytes) 

TOX  z angl. thymocyte selection-associated high mobility group box protein 

TSLP  tymový stromální lymfopoietin (z angl. thymic stromal lymphopoietin) 

TSLPR receptor pro tymový stromální lymfopoietin 
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1 Úvod 

V prostředí kolem nás jsou neustále přítomny stimuly, které zaměstnávají náš imunitní 

systém. Ten má po narození za úkol naučit se rozpoznávat mezi cizími látkami z okolí a látkami 

tělu vlastními. Měl by rozeznávat mezi patogenními a našemu tělu neškodnými antigeny a 

navodit v těle toleranci vůči těm neškodným. Pokud je náš imunitní systém přehnaně citlivý 

vůči neškodným antigenům z vnějšího prostředí, vede to k vyvolání alergické reakce. Při 

dnešním stylu života ve vyspělých zemích jsou alergická onemocnění problémem stále více 

lidí. Podle hygienické hypotézy D. P. Strachana se alergická onemocnění mohou vyvinout, 

pokud imunitní systém není v dětství dostatečně stimulován cizorodými látkami z našeho okolí 

(Strachan, 1989). 

Dlouhou dobu byl mechanismus vzniku alergické reakce připisován imunitní odpovědi 

zahrnující aktivaci adaptivní složky (T a B lymfocytů) a následnou aktivaci buněk přirozené 

imunity (mastocytů a bazofilů). Ukazuje se však, že do této cesty vyvolání alergické reakce 

jsou zapojeny i další buňky přirozeného imunitního systému, konkrétně přirozené lymfoidní 

buňky typu 2. 

Přirozené lymfoidní buňky (ILC, z angl. innate lymphoid cells) jsou v imunologii 

předmětem zájmu celkem krátkou dobu. Funkčně se velice podobají pomocným T lymfocytům 

(Th1, Th2 a Th17) patřícím do adaptivní části imunitního systému. ILC však nemají antigenně 

specifický receptor, proto samy o sobě nemohou antigeny rozpoznávat a řadí se mezi složky 

přirozeného imunitního systému. Jeho úloha spočívá v první rychlé reakci vůči patogenům nebo 

alergenům, které vniknou do těla. ILC jsou velice heterogenní skupina. Všechny typy se však 

účastní přirozených obranných mechanismů na sliznicích. ILC 1 se účastní hlavně obrany proti 

intracelulárním patogenům, ILC 2 zas hrají významnou roli především při alergických reakcích, 

ale také při reakcích vůči střevním parazitům. ILC 3 představují obranu vůči extracelulárním 

parazitům a podílejí se na udržení střevní homeostáze. Často však funkce ILC není jen 

prospěšná a mohou stát za vznikem některých chorob. Nejvýznamněji je to vidět u ILC 2, které 

zprostředkovávají imunitní reakce vedoucí k rozvoji astmatu, alergické rýmy nebo chronické 

rinosinusitidy (shrnuto v Spits et al., 2013). 
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2 Přirozené lymfoidní buňky 

Přirozené lymfoidní buňky patří do skupiny poměrně nedávno objevených efektorových 

buněk imunitního systému. Řadí se do přirozených obranných mechanismů imunity. Tyto 

mechanismy přirozeného nebo také vrozeného imunitního systému spočívají v rozeznání 

molekul typických pro různé patogeny, které se dostanou do lidského těla a v rychlém zahájení 

patřičné odpovědi vůči nim. Přirozený imunitní systém ovšem nerozeznává molekuly určitého 

typu patogena. Jeho úkolem je identifikovat struktury charakteristické pro patogenní 

mikroorganismy, tzv. PAMPs (z angl. pathogen – associated molecular patterns) pomocí 

receptorů PRR (z angl. pattern recognition receptors). Složky přirozené imunity zároveň musí 

bezpečně rozpoznat rozdíl mezi molekulárními vzory patogenů a buněk tělu vlastních.  

Přirozené imunitní mechanismy jsou lokalizovány především v periferních oblastech těla 

a jsou nezbytnou součástí slizniční imunity střev, plic a reprodukčního traktu. Mezi efektorové 

buňky přirozených imunitních mechanismů se mimo ILC dále řadí zejména dendritické buňky, 

granulocyty, fagocytující buňky a mastocyty (žírné buňky). Mezi nebuněčné složky přirozené 

imunity patří hlavně komplement a interferony. Tyto nebuněčné komponenty se označují také 

jako humorální složky přirozené imunity.  

Pokud ovšem mechanismy přirozeného imunitního systému nepracují tak, jak mají, může 

to mít dopad v různých zánětlivých, autoimunitních nebo alergických onemocnění. 

 

2.1 Vlastnosti přirozených lymfoidních buněk 

  ILC jsou buňky s částečně  podobnými funkcemi a zároveň s řadou společných vlastností, 

na jejichž základě jsou řazeny do jedné skupiny. Spadají mezi ně také i NK buňky (z angl. 

natural killer), což potvrzuje, že ILC jsou další buněčnou součástí přirozeného imunitního 

systému. Podskupiny ILC jsou vývojově stejného původu a různé typy ILC sdílí stejné znaky. 

Všechny ke svému správnému vývoji potřebují expresi γ řetězce (γc), podjednotky 

cytokinového receptoru společného pro řadu interleukinů (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9 a IL-15).  

ILC také vyžadují transkripční inhibitor ID2 (inhibitor of DNA binding 2) (Moro et al., 

2010). ID transkripční inhibitory jsou negativními regulátory bHLH (basic helix-loop-helix) 

transkripčních faktorů. Transkripční HLH faktory jsou dlouho známé zásadní rolí při 

diferenciaci buněk mnohobuněčných živočichů. Tyto transkripční faktory specificky váží DNA 

a díky helix-loop-helix motivu ve vazebném místě spolu vytvářejí homo- nebo heterodimery. 

ID inhibitory patří také do rodiny HLH proteinů, a proto mají stejnou helix-loop-helix oblast 
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jako bHLH faktory. Pomocí ní ID inhibitory váží  bHLH transkripční faktory a inhibují je 

(Benezra et al., 1990).  

 ILC tvoří řadu cytokinů odpovídající produkci cytokinů pomocných T lymfocytů. Na 

rozdíl od T a B lymfocytů, ILC neexprimují RAG geny (z angl. recombination activating genes) 

a tudíž nemají přeskupený antigenně specifický receptor, díky němuž by reagovaly na cizorodé 

částice nebo protilátky. RAG geny mají na starost V(D)J rekombinaci, která utváří tato 

přeskupení (Oettinger et al., 1990). 

 

2.2 Funkce přirozených lymfoidních buněk 

ILC byly objeveny především ve spojení se slizniční imunitou, kde se díky produkci 

cytokinů účastní přestavby a nového utváření tkání při jejich porušení a účinné obrany vůči 

patogenům. Zároveň se však mohou svou činností podílet na mnoha patologiích, stejně tak jako 

mohou svou dysregulací přispívat k patologiím pomocné T lymfocyty (Th lymfocyty, z angl. T 

helper) (shrnuto v Spits et al., 2013). Bylo zjištěno, že ILC mají významnou roli nejen 

v přirozených imunitních reakcích. Částečně hrají roli i při aktivaci adaptivních buněčně 

zprostředkovaných reakcí, protože ILC 2 i 3 mají schopnost exprimovat MHC glykoproteinový 

komplex II. třídy (MHC II, z angl. major histocompatibility complex) a přivlastňovat si tak 

funkci buněk předkládajících antigen (APC, z angl. antigen presenting cell) (Hepworth et al., 

2013). 
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3 Klasifikace přirozených lymfoidních buněk 

Pro zjednodušení a usnadnění klasifikace ILC byly definovány ILC 1, 2 a 3 (viz Obrázek 

1). Rozdělení závisí na transkripčních faktorech, kterými jsou regulovány, a na cytokinech, 

které produkují (shrnuto v Spits et al., 2013). 

 

3.1 Přirozené lymfoidní buňky typu 1 

ILC 1 představují heterogenní skupinu, v níž byly dodnes rozeznány 3 typy populací 

buněk. První z nich představují NK buňky, které jsou charakteristické cytotoxickou aktivitou a 

okamžitou obrannou reakcí proti patogenům. Typickým znakem pro NK buňky je exprese 

přirozeně cytotoxického receptoru (NCR, z angl. natural cytotoxicity receptor). U lidí je tento 

receptor ve dvou formách, označován NKp44 a NKp46 (Sivori et al., 1997; Vitale et al., 1998).   

Druhou skupinu ILC 1 tvoří buňky, které nejsou příliš podobné NK buňkám, postrádají 

jejich typické povrchové molekuly a nemají cytotoxickou aktivitu. Jsou charakteristické expresí 

α řetězce receptoru pro IL-7 (IL-7Rα, z angl. interleukin-7 receptor subunit α; který je také 

označován jako CD127). CD127+ILC 1 se vyznačují zejména sekrecí interferonu gama (IFN-

γ), stejného cytokinu, jehož produkce je typická pro Th1 lymfocyty. Jeho tvorba CD127+ILC 1 

je stimulována přítomností IL-12, stejně jako v případě Th1 lymfocytů. IL-12 je známý cytokin, 

který produkují APC. Dá se tedy říci, že stejně jako Th lymfocyty, i ILC 1 reagují na cytokiny 

sekretované APC. IFN-γ je cytokin, který stimuluje makrofágy k sekreci antimikrobiálních 

látek, jako jsou například reaktivní kyslíkové radikály (ROS) (Nathan, 1983). CD127+ILC 1 

byly identifikovány zejména ve střevech, kde tvorbou IFN-γ zřejmě podporují zánětlivou 

imunitní odpověď (Bernink et al., 2013). 

Třetí populaci ILC 1 představuje intraepiteliální varianta ILC 1. Tyto buňky jsou 

charakteristické expresí NKp44 a molekulou CD103. Stejně jako CD127+ILC 1 i intraepiteliální 

ILC 1 sekretují IFN-γ v závislosti na stimulaci IL-12 anebo také IL-15 (Fuchs et al., 2013). 

Vývoj ILC 1 (zahrnující i NK buňky) je řízen transkripčními faktory asociovanými s Th1 

lymfocyty. Jedná se o transkripční faktory patřící do rodiny T-box faktorů -  T-bet (T-box 

expressed in T cells) a EOMES (eomesodermin) (Fuchs et al., 2013). Exprese T-bet je pro Th1 

lymfocyty specifická a je důležitá nejen pro diferenciaci Th1 buněk a ILC 1, ale zároveň i pro 

aktivaci sekrece IFN-γ (Szabo et al., 2000). T-bet a EOMES jsou exprimovány i cytotoxickými 

CD8+ T lymfocyty a vyvolávají buněčnou odpověď na stimulaci IL-15 (Intlekofer et al., 2005). 

IL-15 je vysoce zánětlivý cytokin, na který odpovídají intraepiteliální ILC 1, což může vést 

k roli ILC 1 v některých zánětlivých nebo autoimunitních onemocněních (Fuchs et al., 2013). 
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Nejvýznamnější úlohu sehrávají ILC 1 v obraně proti intracelulárním patogenům (Klose 

et al., 2014) a intraepiteliální ILC 1 byly ve zvýšené míře zjištěny při Crohnově chorobě (Fuchs 

et al., 2013). Crohnova choroba spadá spolu s ulcerózní kolitidou pod jednotné označení 

zánětlivé onemocnění střev (IBD, z angl. inflammatory bowel disease). IBD je způsobeno 

dysregulací imunitní odpovědi vůči určitým složkám střevní mikrobioty (Duchmann et al., 

1995). Pokud imunitní odpověď intraepiteliálních ILC 1 není regulována, sekrece IFN-γ 

přispívá k patogenezi IBD (Fuchs et al., 2013). 

Mezi ILC 1 a ILC 3 byla popsána určitá plasticita. ILC 3 jsou schopny získat fenotyp ILC 

1 s charakteristickou sekrecí IFN-γ v závislosti na vhodném cytokinovém mikroprostředí (IL-2 

a IL-12) (Bernink et al., 2013). 

 

3.2 Přirozené lymfoidní buňky typu 2 

Na počátku objevu byly ILC 2 pojmenovávány různě, např. natural helper cells (přirozené 

pomocné buňky) (Moro et al., 2010) nebo nuocyty  (Neill et al., 2010). Svým vývojem a funkcí 

jsou závislé na transkripčním faktoru ROR-α (RAR-related-orphan-receptor alpha) (Halim et 

al., 2012) a GATA-3. Expresi GATA-3 zvyšuje tymový stromální lymfopoietin (TSLP, z angl. 

thymic stromal lymphopoetin), který zároveň podporuje sekreci cytokinů náležejících ILC 2 

(Mjösberg et al., 2012). Diferenciace ILC 2 závisí na IL-7 receptoru (IL-7R) (Moro et al., 2010), 

na jehož signalizaci je závislý vznik linie B i T lymfocytů (Peschon et al., 1994). Lidské ILC 2 

jsou charakterizovány expresí povrchových a transkripčních znaků Lin-c-Kit+/- 

CD127+CD25+ST2+IL-17RB+CD161+NKp44-ICOS+NKp46-IL-1R+CRTH2+GATA3+ 

(Mjösberg et al., 2011, 2012; Spits et al., 2013). 

ILC 2 jsou buňky schopné produkovat cytokiny IL-5, IL-6, IL-9, IL-13 a faktor 

stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF), které jsou typické pro Th2 pomocné 

lymfocyty. Tyto cytokiny ILC 2 produkují jako odezvu na přítomnost IL-25 a IL-33 ve svém 

okolí. IL-25 a IL-33 mají schopnost vyvolat produkci cytokinů IL-5 a IL-13, které hrají 

významnou úlohu při zánětlivých onemocnění dýchacích cest a plic, alergických onemocnění, 

zejména při astma (Fort et al., 2001; Barlow et al., 2013) a onemocnění způsobených 

parazitickými helminty (Fallon et al., 2006). IL-9 byl také nalezen ve zvýšené míře při 

onemocnění plic a dýchacích cest a má navíc schopnost podporovat sekreci ostatních cytokinů 

produkovaných ILC typu 2 (Wilhelm et al., 2011). 

ILC 2 podobně jako ostatní ILC se uplatňují při správném fungování a obraně slizniční 

imunity. Po infekci virem chřipky se účastní obnovy plicního epitelu díky schopnosti 
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produkovat epidermální růstový faktor, amfiregulin (Monticelli et al., 2011). Stejně jako další 

typy ILC se i tyto buňky nacházejí ve střevní sliznici a pravděpodobně se i zde účastní 

obranných mechanismů, které vedou k udržení střevní homeostázy (Neill et al., 2010). 

Množství ILC 2 bývají vyšší v gastrointestinálním traktu novorozenců než dospělých 

(Mjösberg et al., 2011), což potvrzuje převahu Th2 imunitní odpovědi nad odpovědí Th1 

lymfocytů ve fetálním období (Prescott et al., 2015). 

 

3.3 Přirozené lymfoidní buňky typu 3 

Podobně jako ILC 1 můžeme i ILC 3 rozdělit do dvou skupin. První skupinu představují 

již dlouho známé LTi buňky (buňky podporující vznik lymfoidní tkáně, z angl. lymphoid tissue 

inducer cells), které se uplatňují při vzniku sekundárních lymfoidních orgánů (lymfatických 

uzlin a Peyerových plaků) v embryogenezi. Druhou skupinu tvoří buňky produkující cytokiny 

charakteristické pro Th17 pomocné lymfocyty. Tyto buňky jsou označovány NCR+ ILC 3 a 

NCR- ILC 3 podle toho, jestli exprimují NCR receptor NK buněk, kterým jsou schopny 

rozpoznat molekuly patogenů. Charakteristický znak pro ILC 3 je exprese transkripčního 

faktoru RORγt (RAR-related-orphan receptor gamma), který potřebují ke svému vývoji a 

exprese povrchového chemokinového receptoru CCR6 (shrnuto v Spits et al., 2013). Tato 

skupina buněk produkuje IL-17 (IL-17A) (Takatori et al., 2009) a IL-22 (Cella et al., 2008). 

Oba cytokiny mohou být buňkami produkovány současně, anebo zvlášť, přičemž pokud je IL-

22 produkován samostatně, je to výhradou NCR+ buněk (Cella et al., 2008). Ovšem nejedná se 

o Th22 lymfocyty, které produkují zejména IL-22. Na rozdíl od Th22 lymfocytů, ILC 3 

exprimují IL-23R a produkce IL-17 a IL-22 je u nich stimulována IL-23 a IL-1β (Cella et al., 

2010). Th22 produkují IL-22 bez stimulace IL-23. Odlišují se i expresí transkripčních faktorů. 

Zatímco pro ILC 3 je typická exprese transkripčního faktoru RORγt, u Th22 lymfocytů je 

produkce IL-22 řízena transkripčním faktorem aryl hydrocarbon receptor (Ahr). Th22 

lymfocyty se dále také liší expresí povrchových chemokinů CCL7 a CCR10 (Eyerich et al., 

2009; Trifari et al., 2009). Každopádně ILC 3 jsou Ahr částečně řízeny také, jelikož interakce 

RORγt a Ahr způsobuje akumulaci ILC 3 a produkci IL-22 ve střevech (Qiu et al., 2012). 

ILC 3 jsou velmi důležitou součástí obrany proti extracelulárním patogenům a účastní se 

účinné obrany proti mikroorganismům díky produkci IL-17 a IL-22. Role IL-22 je u lidí a u 

myší poněkud rozdílná. U myšího modelu bylo zjištěno, že IL-22 hraje roli při zlepšení průběhu 

zánětlivého onemocnění střev a obnově epitelu při ztrátě ochranné mucinové bariéry v tlustém 

střevě  (Sugimoto et al., 2008; Sovran et al., 2015), u lidí s IBD ovšem má působení IL-22 vliv 
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na patologický průběh onemocnění (Andoh et al., 2005). I tak je ale IL-22 důležitý cytokin pro 

zachování střevní homeostázy. Působení IL-22 pomáhá zesilovat obranu povrchu střevní 

sliznice při oslabení mucinové vrstvy (Sovran et al., 2015) a jeho schopnost produkovat 

antimikrobiální látky jako např. β-defensiny je silným mechanismem, který se podílí na 

udržování střevní homeostázi (Liang et al., 2006). Nárůst hladiny IL-22 spolu se zvýšenou 

expresí β-defensinů byl zaznamenán i u zánětlivých kožních onemocnění jako je psoriáza. IL-

22, stejně jako IL-17, by se tedy mohl podílet na vzniku těchto kožních onemocnění, jelikož u 

lidí bez kožních potíží nebyla exprese IL-22 zaregistrována (Wolk et al., 2004). 

Účinky IL-17 a IL-22 se mohou vzájemně doplňovat a spolu stimulují zvýšení množství 

antimikrobiálních peptidů v místě působení (Liang et al., 2006). Jak již bylo zmíněno, ILC 3 

mají schopnost prezentovat MHC II a stimulovat tak CD4+ T lymfocyty k imunitní odpovědi 

proti patogenům. ILC ale chybí kostimulační receptory, kterými by mohly aktivovat příslušné 

T lymfocyty a zahájit tím imunitní odpověď. Podle všeho ILC naopak tímto způsobem mohou 

uvádět pomocné T lymfocyty do stavu anergie. V případě ILC 3 schopnost exprimovat MHC 

II zřejmě slouží k udržení tolerance vůči komensálním bakteriím ve střevě. Potlačují reakci 

CD4+ T lymfocytů vůči neškodným a tělu prospěšným střevním bakteriím. Pokud by tato 

tolerance nebyla zachována, došlo by k rozvoji nežádoucích patologických stavů (Hepworth et 

al., 2013) 

Na druhou stranu, působení IL-23 nebo IL-17  není vždy prospěšné. Vyvolává některá 

autoimunitní onemocnění, např. roztroušenou sklerózu (Matusevicius et al., 1999) nebo 

revmatoidní artritidu (Ziolkowska et al., 2000). IL-17A cíleně působí na keratinocyty a je 

hlavním cytokinem způsobujícím patogenezi kožní psoriázy (Lynde et al., 2014). Zablokování 

působení IL-17A by mohlo vést k léčbě tohoto onemocnění. Toho bylo také dokázáno podáním 

protilátky proti IL-17A (secukinumab) pacientům s kožní psoriázou (Strober et al., 2016). IL-

17A je exprimován ve zvýšené míře i u pacientů se zánětlivým onemocněním střev (Fujino et 

al., 2003), ale podání protilátky secukinumab v případě pacientů s Crohnovou chorobou nemělo 

žádné léčebné účinky, což poukazuje na dvojí roli IL-17A (Hueber et al., 2012). 



8 
 

 

Obrázek 1 – Dnes známá klasifikace ILC podle fenotypových projevů a tvorby 

charakteristických cytokinů. 

 

4 Vznik přirozených lymfoidních buněk 

4.1 Diferenciace přirozených lymfoidních buněk 

Původ ILC je dodnes částečně nejasný. Průběžně se ukazují nové objevy, které jejich 

skutečný zrod odhalují a upřesňují jejich vývojové a funkční souvislosti. V současné době je 

však jasné, že ILC vznikají z lymfoidního progenitoru, CLP (z angl. common lymphoid 

progenitor). Z CLP se odvětvují buněčné linie všech dnes známých lymfocytů, to znamená 

mimo ILC hlavně B lymfocyty a všechny podskupiny T lymfocytů. Vznik těchto lymfocytů se 

odehrává ve fetálních játrech a u dospělých jedinců v kostní dřeni (Possot et al., 2011; Yang, 

Saenz, Zlotoff, Artis, & Bhandoola, 2011). Z lymfoidní progenitorové buňky se diferencuje 

populace buněk s povrchovým chemokinovým receptorem CXCR6 a je označována jako αLP. 

Tyto buňky se ukazují být obecným prekurzorem všech ILC (Yu et al., 2014). V tomto 

momentu se zřejmě ILC oddělují od ostatních lymfocytů, ačkoliv αLP buňky mají částečný 

potenciál spouštět diferenciaci T lymfocytů, což pouze ukazuje na jejich významnou podobnost 

s ILC (Possot et al., 2011).  Pod vlivem αLP buněk dále vznikají prekurzory CHILP (z angl. 

common-helper-like ILC precursor) (Constantinides, McDonald, Verhoef, & Bendelac, 2014) 

a ILCP (z angl. innate lymphoid cells precursor), které dávají vznik subpopulacím ILC, tedy 

ILC 1, 2 a 3 (viz Obrázek 2). 
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4.2 Transkripční regulace 

Vznik ILC z lymfoidního progenitoru a prekurzorů je řízen transkripčními faktory. 

Důležitým a nezbytným faktorem pro ILC je transkripční faktor Nfil3 (transcriptional nuclear 

factor interleukin 3, také E4BP4). Ten v lymfoidním progenitoru ovlivňuje expresi 

transkripčního regulátoru TOX (protein ze skupiny High Mobility Group, který se účastní na 

vývoji T lymfocytů) a tím ovlivňuje vznik prekurzorových buněk CXCR6 αLP (Yu et al., 2014). 

Nfil3 je mimo jiné nepostradatelný i ve vývoji prekurzorů všech ILC (Seillet et al., 2014).  

Dalším důležitým faktorem, který prekurzory produkují a který vymezuje celou linii ILC, 

je transkripční inhibitor ID2 (Treiber et al., 2010), jehož exprese je Nfil3 regulována (Xu et al., 

2015). ID2 vzniká v prekurzoru CHILP, který následně řídí vznik necytotoxických ILC 1 (tzn. 

s výjimkou NK buněk), ILC 2 a NCR+ ILC3 (Klose et al., 2014). Druhý prekurzor ILCP 

produkuje transkripční faktor PLZF (promyelocytic leukemia zinc finger protein), který řídí 

vznik ILC 1 (opět s výjimkou cytotoxických NK buněk) a všech ILC 2 a 3 (Constantinides et 

al., 2014). 

 

4.3 Vznik NK buněk 

Jak bylo uvedeno výše, NK buňky se sice řadí k ILC 1, ale jejich vznik a vývoj není 

dodnes zcela jasný. Je známo, že velká část vzniku a diferenciace NK buněk probíhá odlišnou 

cestou než u zbývajících ILC. Co mají s ILC společné, je vznik z lymfoidního progenitoru 

(Kondo et al., 1997). Dále se ovšem vývojové dráhy ILC a NK buněk rozcházejí. U myší byla 

objevena v kostní dřeni populace buněk CD122+NK1.1-DX5-, která je schopna umožnit vznik 

NK buněk. Tato populace buněk byla identifikována jako prekurzor NK buněk a byla 

pojmenována NKP (z angl. NK lineage-restricted progenitor) (Rosmaraki et al., 2001). Později 

však byla vyvrácena představa NKP jako jediného prekurzoru NK buněk diferencujícího se z 

CLP. V myší kostní dřeni byla identifikována nová populace buněk ve vývojové řadě mezi CLP 

a NKP, která v diferenciaci NK buněk hraje významnou roli. Tyto buňky byly pojmenovány 

pre-pro populace NK buněk (z angl. pre-pro NK cells). Vzhledem k chybějící expresi 

charakteristických molekul pro NKP, byla pre-pro populace NK buněk určena jako prekurzor 

NKP (Carotta et al., 2011). 

Populace umožňující vznik NK buněk byla identifikována v kostní dřeni dospělého 

člověka, mandlích, pupečníkové krvi a fetálních tkáních. Stejně jako u myší varianty prekurzoru 

NK buněk, byla i zde pojmenována NKP. Tento prekurzor se diferencuje z CLP a nemá 

schopnost indukovat vznik ostatních buněk lymfoidní a myeloidní linie (Renoux et al., 2015). 
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NKP exprimují receptory typické pro NK buňky, např. NKp46 nebo KIR a transkripční faktory 

důležité pro vývoj NK buněk a ILC 1, EOMES a T-bet (Gordon et al., 2012). Proliferace a 

cytotoxická aktivita NK buněk je aktivována působením interleukinu 15 (IL-15), na který NK 

buňky reagují díky receptoru pro IL-2 (IL-2R, z angl. interleukin-2 receptor) (Carson et al., 

1994). 

 

Obrázek 2 – Dnes známý vznik ILC z lymfoidního prekurzoru. Diferenciace jednotlivých 

skupin ILC je pod vlivem charakteristických transkripčních faktorů. 
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5 Přirozené lymfoidní buňky typu 2 a alergie 

ILC 2 jsou buňky, které mají v těle funkce významně podobné pomocným T lymfocytům - 

Th2. Fenotypově se však nepodobají ani T lymfocytům ani B lymfocytům, protože neexprimují 

jejich charakteristické povrchové molekuly (Neill et al., 2010). ILC 2 byly objeveny hlavně 

v tukové tkáni, tenkém střevě, plicích, kůži, také v periferní krvi a nosních tkáních (Moro et al., 

2010; Mjösberg et al., 2011; Roediger et al., 2013). 

  Poprvé byla jejich úloha zjištěna při antiparazitárních reakcích. ILC 2 představují 

skupinu buněk přirozené imunity, které se jako první podílejí na vypuzení parazitického 

střevního helminta Nippostrongylus brasiliensis u myší. ILC 2 tvorbou IL-13 zesilují obranné 

imunitní reakce obdobné odpovědi Th2 lymfocytů (Neill et al., 2010). Při infekci hostitele tímto 

parazitem dochází k fenotypové změně ILC 2 v přítomnosti IL-25. Tyto ILC 2 mohou být 

označovány jako zánětlivé ILC (iILC, z angl. inflammatory ILC). iILC mají stejně jako běžné 

ILC 2 transkripční faktor GATA-3, ale také RORγt. Navíc jsou schopny sekretovat i IL-17, což 

jsou charakteristické znaky pro ILC 3 a Th17. Zároveň iILC exprimují vysoká množství killer 

cell lectin-like receptoru G1 (KLRG1) (Huang et al., 2014). KLRG1 je inhibiční receptor 

přítomen na NK buňkách a T lymfocytech. U aktivovaných NK buněk inhibuje produkci 

cytokinů. Díky tomuto receptoru se NK buňky a T lymfocyty podílejí na modulaci imunitních 

reakcí (Blaser et al., 1998; Robbins et al., 2002). 

ILC 2 hrají významnou roli také při kožních zánětlivých onemocněních (Kim et al., 2013) 

a při udržování homeostáze slizniční imunity dýchacích cest a plic. V souvislosti s dýchacími 

cestami jsou ILC 2 předmětem zájmu především proto, že pokud jejich funkce není regulována, 

přispívají k rozvoji některých patologických stavů spojených s alergickými reakcemi a 

zánětlivými onemocněními, jako je například alergické astma, alergická rýma nebo chronická 

rinosinusitida (Barlow et al., 2012). 
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6 Alergická onemocnění  

Alergická onemocnění patří mezi jedny z nejčastěji se vyskytujících onemocnění a jejich 

výskyt obecně stále roste (Yoo et al., 2015). Alergická onemocnění jsou řazena podle 

klasického dělení Coombse a Gella mezi imunopatologie I. typu, tedy imunopatologie časné 

přecitlivělosti zprostředkované imunoglobulinem E (IgE).  Jsou způsobována nepřiměřenou 

reakcí imunitního systému na relativně neškodné antigeny zevního prostředí. Těmito antigeny 

(alergeny) mohou být rostlinné pyly, zvířecí srst, prach, roztoči, apod. Je již dlouho známo, že 

imunitní reakce na vzdušné alergeny a případné patologie jsou způsobeny především odpovědí 

Th2 lymfocytů. Zvýšenou citlivost vůči těmto alergenům způsobuje tvorba protilátky – IgE, 

která je produkovaná funkčními B lymfocyty (plazmocyty). Při prvním setkání antigenu s B 

lymfocytem dochází k tzv. fázi sensitizace. B lymfocyty začnou tvořit specifický IgE, který se 

váže na vysokoafinní receptor FcεRI (z angl. high-affinity receptor for the Fc region of 

imunoglobulin E) přítomný hlavně na bazofilech a mastocytech. Při dalším setkání s alergenem 

dochází k vazbě IgE na FcεRI a přemostění IgE antigenem. To vede k degranulaci bazofilů i 

mastocytů a vylití jejich mediátorů. Tyto mediátory jsou zodpovědné za vlastní alergickou 

reakci. Masivní degranulace bazofilů a mastocytů se děje i při IgE zprostředkované alergické 

reakci ohrožující život - anafylaktickém šoku. Alergenem vyvolávajícím anafylaktický šok 

může být např. hmyzí jed, některé složky potravy nebo některé léky. Mechanismus 

anafylaktického šoku spočívá v tom, že se alergen dostane přímo do cévního řečiště dříve 

sensitizovaného jedince. Jelikož je alergen takto rozváděn krví po celém těle, dochází k 

hromadné degranulaci bazofilů a mastocytů a vylití mediátorů alergické reakce, z nichž 

nejvýznamnější roli při patofyziologii anafylaktického šoku má histamin. V závislosti na 

obrovském množství histaminu a dalších zánětlivých mediátorů v těle dochází ke kolapsu 

kardiovaskulárního systému, především k prudkému poklesu krevního tlaku, což může vést k 

celkovému orgánovému selhání (shrnuto v Brown, 1995). 

 

Kromě adaptivní složky imunitního systému jsou tedy do alergických reakcí zapojeny i 

buňky spadající do přirozené imunity a jimi produkované zánětlivé cytokiny, chemokiny a jiné 

molekuly zesilující efekt jejich funkce. Mezi těmito buňkami jsou to mastocyty, eozinofily a 

bazofily, které se nejvýznamněji uplatňují při reakcích způsobenými přítomností alergenů 

v dýchacích cestách. 

Mastocyty (žírné buňky) jsou buňky přirozené imunity nezbytné pro vyvolání a průběh 

alergických reakcí. Nacházejí se zejména ve škáře pokožky, podílejí se na udržování 
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homeostáze slizniční imunity a byly nalezeny v gastrointestinálním traktu a plicích při 

patologických stavech. Mastocyty obsahují velké množství granul s prozánětlivými látkami, 

mezi nimi jsou nejvýznamnější histamin, prostaglandiny, serotonin a proteázy (tryptázy i 

chymázy) (Igarashi et al., 1996; Dichlberger et al., 2011)Mastocyty se diferencují ve tkáních. 

Jak již bylo zmíněno výše, vazba IgE na FcεRI mastocytů po opakovaném setkání s alergenem 

vyvolá jejich degranulaci a vylití obsahu granulí včetně mediátorů alergické reakce. 

Eozinofily se řadí mezi skupinu fagocytujících buněk přirozené imunity – granulocyty. 

Eozinofily jsou chemotakticky přitahovány do tkání a do míst alergenem vyvolaného zánětu. 

Stejně jako mastocyty obsahují i granulocyty velká množství různých typů granul, tím jsou tyto 

buňky charakteristické. Granula eozinofilů obsahují hlavní bazický protein (z angl. major basic 

protein), kationický protein, eozinofilní peroxidázu a eozinofilní neurotoxin. Aktivované 

eozinofily degranulují a uvolňují tyto molekuly do okolí. Ty jsou toxické vůči patogenům, ale 

i vůči buňkám tělu vlastním. Negativní působení těchto molekul se projevuje při alergických 

reakcích, kdy mohou být zodpovědné za poškozování tkání a jejich funkce (shrnuto v Hogan et 

al., 2008).  

Bazofily jsou další buňky ze skupiny granulocytů podílející se na alergické reakci. Na rozdíl 

od mastocytů a eozinofilů, bazofily cirkulují v krevním oběhu. Je již dlouho známo, že stejně 

jako u mastocytů, granula bazofilů také obsahují hlavní mediátor zánětlivé reakce – histamin. 

Kromě něj obsahují i leukotrieny, granzym B a zánětlivý mediátor specifický pro bazofily – 

bazogranulin (McEuen et al., 2001; Tschopp et al., 2006). 

 

Zánětlivé reakce alergických onemocnění jsou vyvolávány již v místě vzniku buněk 

imunitního systému. Hematopoietické progenitorové buňky CD34+ mohou migrovat z kostní 

dřeně do místa zánětlivého alergického onemocnění, kde se z nich diferencují buňky (zmíněné 

výše) podílející se na těchto onemocnění. Stimulované CD34+ buňky sekretují vysoká 

množství cytokinů IL-13, IL-6, IL-5 a GM-CSF. U pacientů trpících astmatem bývají tyto 

buňky zmnoženy v hlenu dýchacích cest a počet těchto buněk se vdechnutím alergenů ze 

vzduchu může zvýšit (Allakhverdi et al., 2009). 
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7 Alergické astma  

Astma je onemocnění postihující dýchací cesty. Podle definice Světové zdravotnické 

organizace (http://www.who.int/respiratory/asthma/definition/en/) je astma onemocnění, které 

se navenek projevuje jako opakované záchvaty dušnosti a sípání.  Nejčastější formou astmatu 

je alergická reakce na vdechnuté částečky ze vzduchu a zde je zaměřeno právě na něj. Hlavními 

fyziologickými rysy astmatu jsou hyperplázie pohárkových buněk, zvýšená tvorba hlenu 

v dýchacích cestách, přestavby v plicních epiteliích,  bronchokonstrikce, hyperreaktivita 

dýchacích cest (AHR, z angl. airways hyperreactivity) a kvůli vyvolanému zánětu problémy 

s dýcháním. Hyperplázie pohárkových buněk je vyvolávána působením IL-13 (Wills-Karp, 

1998), ovšem samotné pohárkové buňky sliznice dýchacích cest jsou schopny produkovat velké 

množství prozánětlivých cytokinů a růstových faktorů a jako epiteliální buňky jsou schopny 

rozpoznat patogeny pomocí PRR. Tím se pohárkové buňky řadí k první linii rychlé obrany vůči 

patogenu/alergenu (Tanabe and Rubin, 2016). IL-13 je také odpovědný za vyvolání AHR a 

bronchokonstrikce, ale o těchto a dalších jeho vlastnostech je pojednáno níže.  

Základní charakteristikou astmatu je zánět dýchacích cest, který je způsoben především 

zvýšenou hladinou aktivovaných eozinofilů přítomných na sliznici, v hlenu a bronchoalveolární 

tekutině dýchacích cest (Bousquet et al., 1990). Nejlépe popsaný mechanismus vzniku astmatu 

je aktivace imunitní odpovědi Th2 lymfocytů a následná specifická produkce protilátek 

plazmocyty. V poslední době však vychází najevo, že astmatické potíže nemusí být vždy 

důsledkem působení adaptivní imunity a že přirozená imunita v tomto onemocnění hraje 

neméně důležitou roli.  

Hlavní úloha Th2 lymfocytů spočívá v pomoci B lymfocytům. Jako Th lymfocyty jsou 

označovány takové T lymfocyty, které exprimují koreceptor CD4. Tento koreceptor umožňuje 

rozpoznávání MHC II na APC. CD4+ T lymfocyty jsou aktivovány interakcí s APC a 

diferencují se v Th1 nebo Th2 lymfocyty. Th2 lymfocyt poskytuje B lymfocytu potřebné 

signály k tomu, aby se mohl diferencovat v plazmocyt produkující protilátky proti antigenu 

v těle. ILC 2 nemohou být specificky aktivovány antigeny, jelikož nemají exprimovaný 

antigenně specifický receptor tak, jako mají T lymfocyty T buněčný receptor (TCR, z angl. T 

cell receptor) a B lymfocyty B buněčný receptor (BCR, z angl. B cell receptor). Místo toho ale 

samy ILC 2 mají schopnost MHC II na svém povrchu vystavovat (Hepworth et al., 2013). ILC 

2 mohou spolupracovat s T lymfocyty i tak, že stimulují CD4+ T lymfocyty k produkci IL-2. 

Tento cytokin zpětně stimuluje ILC 2 k produkci Th2 cytokinů a umožňuje tím vykonávání 

jejich funkce (Mirchandani et al., 2014). Jelikož ILC 2 produkují většinu cytokinů jako Th2 
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lymfocyty, zprostředkovávají a zesilují efekt imunitních reakcí druhého typu (tj. imunitní 

odpovědi Th2 lymfocytů) (Neill et al., 2010). 

 

7.1 Astma zprostředkované Th2 lymfocyty 

Je známo, že astma vyvolané běžnými alergeny v prostředí kolem nás je způsobeno 

zánětlivými reakcemi Th2 lymfocytů (Robinson et al., 1992). Na vzniku a udržení průběhu 

zánětu alergického astmatu se kromě Th2 lymfocytů a B lymfocytů podílejí APC (především 

dendritické buňky). Aktivace této zánětlivé imunitní reakce začíná tím, že APC pojme alergen, 

který se vdechnutím dostal do těla. APC jsou přítomné v epitelové tkáni a submukózní vrstvě. 

Mají dlouhé výběžky zasahující mezi epiteliální buňky sliznice, tudíž je pro ně snazší zachytit 

přítomné alergeny. Na svém povrchu APC vystavují proteiny tělu vlastní prostřednictvím MHC 

(MHC I) anebo proteiny pohlcené z vnějšího prostředí - cizí (MHC II). Při pohlcení alergenu 

dochází k maturaci APC. Taková APC zvýší expresi MHC II a kostimulačních molekul CD80 

a CD86. Těmito molekulami APC dává T lymfocytům druhý signál nezbytný pro úspěšný vznik 

imunitní odpovědi. Maturovaná APC po pohlcení alergenu je chemotakticky přitahována do 

sběrných lymfatických uzlin, kde začne vystavovat alergenní peptidy na MHC II. Ve sběrných 

lymfatických uzlinách peptidy na MHC II rozeznávají CD4+ T lymfocyty. Pokud tyto T 

lymfocyty rozeznají pomocí povrchových receptorů cizí peptidy na MHC II a obdrží od APC 

druhý signál vazbou kostimulačních molekul CD80/86, jsou T lymfocyty aktivovány a 

diferencují se na Th2 lymfocyty schopné předat signál B lymfocytům. Pokud by T lymfocyt 

nedostal od APC druhý stimulační signál, nedošlo by k aktivaci, ale naopak k anergii T 

lymfocytu. B lymfocyty se po aktivaci Th2 lymfocytem diferencují na plazmocyty a pod vlivem 

IL-4 dochází k izotypovému přesmyku z IgM na IgE, hlavní protilátku produkovanou při 

alergických onemocněních. 

Samy Th2 lymfocyty jsou chemotakticky přitahovány do místa zánětu, kde začínají 

produkovat IL-5, IL-6, IL-9, IL-13 a GM-CSF. Tyto cytokiny přitahují další efektorové buňky 

– mastocyty a eozinofily. Spolupráce všech těchto buněk a jejich produktů vede ke zvýšené 

tvorbě hlenu, zúžení dýchacích cest a AHR (Gavett et al., 1994). 

 

7.2 Astma zprostředkované mechanismy přirozené imunity 

Z míst, kde byly ILC 2 u myší a lidí v těle nalezeny, vyplývá, že ILC 2 představují 

jednu skupinu buněk imunitního systému, která se podílí na správném fungování slizniční 

imunity. Ačkoliv tyto buňky jsou velmi schopnými producenty cytokinů Th2 imunitní 
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odpovědi, jsou ILC 2 schopny vyvolat zánětlivé reakce cestou nezávislou na Th2 lymfocytech 

a adaptivní složce imunitního systému. Jedním z nejdůležitějších mechanizmů, díky kterému 

ILC 2 přispívají ke vzniku astmatu, je právě produkce cytokinů IL-5 a IL-13.  

 

7.2.1 Funkce IL-5 a IL-13 

IL-5 a IL-13 jsou považovány za hlavní mediátory, které vyvolávají imunologickou 

odpověď na alergeny v prostředí a způsobují klinické obtíže při astmatickém onemocnění.  

IL-5 podporuje diferenciaci eozinofilů z hematopoietických progenitorových buněk v kostní 

dřeni (Clutterbuck et al., 1989) a je cytokinem zodpovědným za jejich aktivaci a přežívání 

(Lopez, 1988). Eozinofily sekretují hlavní prozánětlivé mediátory zodpovědné za přestavby 

dýchacího epitelu a změny jeho funkce (Foster et al., 1996). Po vystavení jedince alergenům 

přítomným ve vzduchu funguje IL-5 jako hlavní chemotaktický cytokin eozinofilů a jeho 

účinek způsobuje plicní eozinofilii a první fáze vzniku AHR (Foster et al., 1996).  

IL-13 spadá do stejné strukturní skupiny jako IL-4 (cytokin nepostradatelný při 

diferenciaci Th2 lymfocytů z naivních CD4+ T lymfocytů). Funkčně se ale tyto dva cytokiny 

liší. IL-13 je hlavní cytokin, který způsobuje hyperplázii pohárkových buněk, zvyšuje produkci 

hlenu a jeho vliv vede k AHR (Wills-Karp, 1998). Ve spolupráci s leukotrienem D4 (LTD4), 

IL-13 způsobuje oscilaci Ca2+ v buňkách hladké svaloviny dýchacích cest. To ve výsledku vede 

k bronchokonstrikci, jednomu z charakteristických rysů astmatu (Matsumoto et al., 2012). 

ILC 2 tvoří IL-5 a IL-13 po stimulaci IL-33 a IL-25, ale zajímavé je, že po stimulaci 

ILC 2 produkují výrazně více těchto cytokinů než CD4+ T lymfocyty (Moro et al., 2010). 

 

7.2.2 Funkce IL-33 

IL-33 je epiteliální cytokin patřící do rodiny IL-1. Váže se na receptor ST2 (IL-33R), 

který je exprimován především Th2 lymfocyty. Tento receptor je nezbytný pro aktivaci a 

diferenciaci právě Th2 lymfocytů. Díky němu Th2 lymfocyty dostávají signál k produkci 

cytokinů a umožňuje jim tak regulovat alergické reakce (Coyle et al., 1999). IL-33 spouští 

produkci cytokinů asociovaných s Th2 lymfocyty a u myších modelů způsobuje poškození 

tkání plic (hypertrofie plicních svalových cév, průdušek a průdušinek spolu s výraznou 

produkcí hlenu) a gastrointestinálního traktu (hyperplázie epitelových buněk jícnu, hypertrofie 

a hyperplázie pohárkových buněk tenkého i tlustého střeva) (Schmitz et al., 2005). 

IL-33 spolu s IL-25 stimulují ILC 2 k sekreci Th2 cytokinů. IL-33 se však v této úloze 

ukázal být mnohem účinnější než IL-25. Proto má také IL-33 větší podíl na vyvolávání 
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alergických reakcí vedoucích k astmatickým potížím. Jeho signalizace skrze ST2 a následná 

produkce Th2 cytokinů vyvolává zúžení dýchacích cest (Barlow et al., 2013).  

IL-33 stojí na začátku signální dráhy, která vyvolává odezvu až na úroveň 

prekurzorových buněk v kostní dřeni. Po vystavení alergenu tato dráha spouští kaskádu dějů, 

které vedou k produkci a dozrávání eozinofilů v kostní dřeni. Vznik eozinofilů v kostní dřeni 

je závislý na IL-5, který se z plic dostává do periferního oběhu. Jelikož ILC 2 mají receptor pro 

IL-33 a pod jeho vlivem sekretují kromě IL-13 i IL-5, toto vzájemné působení zřejmě stojí za 

vznikem a dozráváním eozinofilů v kostní dřeni (Anderson et al., 2016). 

 

7.2.3 Další role přirozených lymfoidních buněk typu 2 u astmatu 

ILC 2 u lidí jsou kromě IL-25 a IL-33 účinně aktivovány i prostaglandinem D2 (PGD2) 

(Xue et al., 2014). PGD2 je hlavní prostaglandin, který je sekretován mastocyty při degranulaci 

a váže se na prostanoidní receptor CRTH2 (z angl. chemoattractant receptor homologous 

molecule expressed on Th2 cells). Tento receptor je exprimován ILC 2 u lidí (Mjösberg et al., 

2011). PGD2 způsobuje chemotaxi ILC 2 exprimujících CRTH2 (Chang et al., 2014), Th2 

lymfocytů, bazofilů do míst, kde je PGD2 sekretován a je zodpovědný za aktivaci i degranulaci 

eozinofilů (Gervais et al., 2001; Hirai et al., 2001). Plicní forma ILC 2 také exprimuje cysteinyl 

leukotrien receptor 1 (CysLT1R). Exprimují jej neustále i po aktivaci alergenem nezávisle na 

B nebo T lymfocytech. Ligandem CysLT1R je leukotrien D4 (LTD4) (McIntyre et al., 1986). 

Prostaglandiny a leukotrieny jsou deriváty kyseliny arachidonové s výrazně prozánětlivými 

účinky. Tyto molekuly jsou produkovány především mastocyty, což ukazuje, že tyto buňky 

přirozené imunity svými mediátory aktivují ILC 2. Pokud jsou ILC 2 stimulovány LTD4, 

začnou produkovat významně více IL-5 a IL-13 a dokonce IL-4 (Doherty et al., 2013), jehož 

sekrece byla u ILC 2 původně pozorována pouze nepatrně (Fort et al., 2001). 

Kromě toho, že ILC 2 reagují na signály jiných buněk přirozeného imunitního systému, 

exprimují i indukovatelnou kostimulační molekulu (ICOS). ICOS je molekula patřící do CD28 

rodiny a je nezbytnou molekulou pro aktivaci Th2 lymfocytů (Coyle et al., 2000). Je potřebná 

při zahájení alergické reakce, vyvolání zánětu a AHR, hlavních rysů astmatu, které jsou 

zprostředkovány ILC 2. Lidské i myší ILC 2 exprimují ICOS i ICOS ligand (ICOS-L). 

Navázání ICOS-L na ICOS je důležité pro správnou funkci i přežívání ILC 2 a produkci IL-5 a 

IL-13 (Maazi et al., 2015). 

 

Kromě nejznámějších alergenů jako jsou rostlinné pyly, prach v domácnosti nebo 

zvířecí srst, jsou běžnými alergeny způsobujícími závažné astmatické problémy kolem nás i 
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spory Alternaria alternata (Pulimood et al., 2007). Tento alergen specificky zvyšuje sekreci 

IL-33, tím aktivuje plicní ILC 2 k produkci IL-5 a IL-13 a zahajuje první rychlou odpověď 

přirozeného imunitního systému (Doherty et al., 2012). 

ILC 2 přítomné v plicích zprostředkovávají dýchací potíže charakteristické pro astma 

vyvolané alergenem, ale i jinými stimuly, např. viry. Při infekci virem chřipky ILC 2 velmi 

rychle reagují na zvýšenou přítomnost IL-33 tvorbou IL-5 a IL-13. IL-33 je při virové infekci 

sekretován alveolárními makrofágy jako obranný mechanismus. Účinek IL-5 a IL-13 následně 

vyvolává vznik AHR (Kim et al., 2012). 
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8 Alergická rýma 

Rýma je zánětlivé onemocnění postihující dýchací cesty, se kterým má zkušenosti každý. 

Je charakteristické zvýšenou produkcí hlenu, zhoršenou průchodností a zahlcením dýchacích 

cest, kýcháním a svěděním nosní sliznice. Dnes se stále častější formou toho onemocnění stává 

rýma alergická (AR, z angl. allergic rhinitis). AR je nejčastěji vyvolána rostlinnými pyly 

v sezóně kvetení, tato forma AR je označována jako sezónní alergická rýma (SAR, z angl. 

seasonal allergic rhinitis). Druhou formou AR je permanentní alergická rýma (PAR, z angl. 

perennial allergic rhinitis), která je způsobována celoročním vystavením alergenům 

způsobujícím toto onemocnění jako jsou např. kočičí nebo psí srst, roztoči nebo spory různých 

plísní (shrnuto v Gelfand, 2004). 

Cesta vyvolání této zánětlivé reakce je obdobná aktivaci imunitní odpovědi u atopického 

astmatu. Alergen je pohlcen APC, které následně aktivují Th2 lymfocyty a ty dodají stimulující 

signály B lymfocytům k produkci IgE. Po tomto prvním vystavení alergenu, se další průběh 

AR dá rozdělit na dvě fáze, časnou a pozdní. Časná fáze AR spočívá v rychlé odpovědi 

mastocytů na přítomnost alergenu. Mastocyty jsou aktivovány vazbou IgE a rozpoznáním 

alergenů. Aktivace mastocytů spočívá v jejich degranulaci a uvolnění mediátorů, hlavně 

histaminu. Histamin se ukázal být důležitou spojkou mezi funkcí přirozeného a adaptivního 

imunitního systému, jelikož je schopen aktivovat CD4+ T lymfocyty (Dunford et al., 2006).  

Pozdní fáze AR je charakteristická akumulací eozinofilů a dalších efektorových buněk 

v nosní sliznici díky sekreci cytokinů a chemotaktických molekul (shrnuto v Gelfand, 2004). 

AR má mnoho společných znaků a projevů s astmatem. Proto také mediátory efektorových 

buněk (hlavně eozinofilů) účastnících se patologií astmatu jsou zodpovědné za podobný průběh 

zánětu i u AR. Eozinofily nejenže se podílejí na patologii AR svými mediátory, ale také působí 

na nervy v nosní sliznici a tím jsou zřejmě důležitými buňkami vyvolávajícími nosní 

hyperreaktivitu (Thornton et al., 2013). 

 

8.1 Role přirozených lymfoidních buněk typu 2 při alergické rýmě 

Protože ILC 2 jsou hlavními buňkami přirozené imunity zprostředkovávající imunitní 

odpovědi druhého typu, dá se předpokládat, že stejně jako u astmatu budou hrát významnou 

roli i u AR. ILC 2 jsou přítomny ve zvýšeném množství v periferní krvi u pacientů vystavených 

typickým alergenům, jako je např. kočičí srst (Doherty et al., 2014). U pacientů trpících AR 

byla zjištěna vysoká exprese cytokinu TSLP epiteliálními buňkami nosní sliznice (Mou et al., 

2009). TSLP spolu s IL-33 aktivuje a stimuluje ILC 2 k tvorbě velkého množství IL-5 a IL-13 
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(Mjösberg et al., 2012). Také byla u buněk nosní sliznice zjištěna vysoká exprese IL-33 a jeho 

receptoru ST2 (Kamekura et al., 2012), který účinně stimuluje tvorbu a sekreci Th2 cytokinů 

produkovaných i ILC 2 (Schmitz et al., 2005).  

U pacientů trpících SAR nebo PAR byly zjištěny různé hladiny IL-5 a IL-13. Množství IL-

13 bylo sníženo u pacientů se SAR, kdežto u pacientů s PAR zůstalo nezměněno oproti zdravým 

jedincům. U pacientů se SAR je také snížena hladina INF-γ a IL-12, hlavních cytokinů 

produkovaných Th1 lymfocyty. Imunitní odpověď Th1 lymfocytů se zdá být tedy v případě 

SAR snížena a tím pádem je zvýšena odpověď Th2 lymfocytů. To potvrzuje i markantní nárůst 

hladiny IL-5 a eotaxinu u pacientů se SAR, hlavních chemotaktických molekul eozinofilů. 

Eozinofily jsou tedy hlavní buňky zodpovědné za patologie SAR (König et al., 2015). 

Díky předchozím zjištěním, že u pacientů s AR bývá pozorována sekrece IL-5 a IL-13, dalo 

by se očekávat, že ILC 2 budou zapojeny do průběhu tohoto zánětlivého onemocnění. ILC 2 

byly identifikovány ve zvýšeném množství v krvi u pacientů vystavených permanentním 

alergenům, jako je domácí prach. Ovšem u pacientů vystavených sezónním alergenům, jako 

jsou rostlinné pyly, jejich zvýšená aktivita nebyla pozorována. Při inkubaci buněk 

odpovídajícím ILC se samotným IL-33 nebo v kombinaci s IL-25 byla zvýšena hodnota IL-5 u 

pacientů s AR. Kombinace IL-33/IL25 s IL-2 vedla buňky k vyšší produkci IL-13. Toto zjištění 

odpovídá tomu, že ILC 2 by mohly být hlavním zdrojem těchto cytokinů při PAR nebo SAR. 

To, že jejich počet nebyl zvýšen u pacientů se SAR, zřejmě souvisí s alergenicitou rostlinných 

pylů a permanentních alergenů (Fan et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

9 Chronická rinosinusitida 

Chronická rinosinusitida (CRS, z angl. chronic rhinosinusitis) je stejně jako astma a 

alergická rýma zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Toto onemocnění se však odlišuje od výše 

uvedených dvou tím, že postihuje nejen horní dýchací cesty, ale i vedlejší nosní dutiny. Zánět 

u tohoto onemocnění je buď infekčního typu, kdy může být vyvolán např. bakteriální infekcí 

(Ponikau et al., 2005) anebo neinfekčního typu. Průvodními znaky tohoto onemocnění jsou 

zhoršení průchodnosti horních dýchacích cest, zvýšená produkce vodnatého hlenu, tlak nebo 

bolest v lícní oblasti z důvodu zánětu nosních dutin a možnost zhoršení nebo ztráty čichu. 

Existují dvě fenotypické formy CRS. U prvního typu se CRS vyskytuje bez přítomnosti nosních 

polypů (CRSsNP, z angl. chronic allergic rhinosinusitis without nasal polyps), u druhého typu 

pacienti trpí extensivním zbytněním nosní sliznice spojené s výskytem nosních polypů 

(CRSwNP, z angl. chronis rhinosinusitis with nasal polyps) (shrnuto v Vreugde and Wormald, 

2015). Při CRSsNP bývají u pacientů lehce zvýšené hodnoty IFN-γ a hraje zde roli imunitní 

odpověď Th1 lymfocytů. CRSwNP je naopak nejčastěji spojena s imunitními odpověďmi 

druhého typu, charakteristickými účastí eozinofilů a Th2 cytokinů. Tomu odpovídá i zjištění, 

že u CRSwNP bývá zvýšena exprese transkripčních faktorů GATA-3 a T-bet a zároveň nižší 

exprese FOXP3 (Van Zele et al., 2006; Van Bruaene et al., 2008). Ačkoliv u lidí v asijských 

státech je toto onemocnění spojeno spíše se zánětlivými reakcemi Th1 a Th17 lymfocytů 

(Zhang et al., 2008). 

 

9.1 Role přirozených lymfoidních buněk typu 2 u chronické rinosinusitidy 

Jelikož je CRSwNP onemocnění spjaté s imunitní odpovědí druhého typu, v epiteliálních 

buňkách nosních polypů byl zjištěn zvýšený výskyt buněk přirozené imunity podílejících se na 

zánětlivých reakcích - eozinofilů, mastocytů a bazofilů (Takabayashi et al., 2012; Mahdavinia 

et al., 2014). V nosním epitelu pacientů s CRSwNP byla zaznamenána vysoká exprese 

chemotaktických molekul atrahujících eozinofily – eotaxinů a zvýšené hladiny celkové 

koncentrace IgE, která je spjata se zánětem vyvolaným eozinofily (Bachert et al., 2001). Mimo 

tyto efektorové buňky byla v epitelu nosních polypů poměrně brzy zjištěna i přítomnost ILC 2 

(Mjösberg et al., 2011). Následně byla prokázána klíčová role ILC 2 i u tohoto onemocnění, 

jelikož ILC 2 jsou přítomny ve zvýšeném množství u pacientů s CRSwNP. Toto zjištění 

podporují zvýšené hodnoty IL-5 a IL-13 (Miljkovic et al., 2014) a zvýšená exprese ST2, 

receptoru pro IL-33, ve sliznici nosních dutin a horních dýchacích cest u pacientů s CRSwNP 



22 
 

oproti CRSsNP. Tyto cytokiny byly sekretovány po stimulaci IL-33 v kombinaci s IL-2, což 

poukazuje na to, že byly tvořeny právě ILC 2 (Shaw et al., 2013). 

U pacientů s CRSwNP také byla zjištěna zvýšená exprese TSLP a TSLPR (thymic stromal 

lymphopoietin receptor) epiteliálními buňkami (Kimura et al., 2011; Liao et al., 2015). TSLP 

je důležitý epiteliální cytokin aktivující dendritické buňky ke stimulaci Th2 lymfocytů (Ito et 

al., 2005). TSLPR je exprimovaný i mastocyty. Působení TSLP u mastocytů vyvolává masivní 

sekreci prozánětlivých cytokinů a chemokinů jako např. IL-5, IL-13, GM-SCF a tím je 

zodpovědný za imunitní odpověď vyvolávající příznaky alergických onemocnění (Allakhverdi 

et al., 2007).  

Kromě TSLP byla v epitelu nosních polypů zjištěna exprese ještě jednoho epiteliálního 

cytokinu -IL-25. Spolu se zvýšenou expresí IL-25 bylo objeveno i vyšší množství efektorových 

zánětlivých buněk exprimujících právě IL-25 (Shin et al., 2015). U ILC 2 exprese IL-25 zjištěna 

nebyla, ovšem IL-25 v kombinaci s IL-33 je schopen stimulovat ILC 2 k sekreci velkého 

množství IL-13 (Mjösberg et al., 2011). 
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Závěr 

Objev ILC umožnil nový detailnější pohled na fungování přirozeného imunitního 

systému a jeho roli při zajištění správné funkce slizniční imunity. ILC jsou tedy jedny z buněk 

účastnících se reakce na přítomnost patogenů nebo alergenů na sliznicích. Ačkoliv jejich vznik, 

vývoj ani všechny funkce nejsou zcela upřesněny, z informací, které o ILC dnes máme, je jasné, 

že v imunitních odpovědích často tvoří spojku mezi přirozeným a adaptivním imunitním 

systémem. Jako buňky analogické Th lymfocytům, ILC jsou své funkce schopny vykonávat 

produkcí cytokinů nebo kontaktem s jinými buňkami přirozeného imunitního systému. Na 

svém povrchu ale mají receptory, díky kterým mohou zprostředkovat komunikaci i s buňkami 

adaptivního imunitního systému. 

U alergických reakcí, které jsou klasifikovány jako imunopatologické reakce I. typu, 

(tzn. průběh alergické reakce je spojen s tvorbou IgE plazmocyty), ILC 2 představují nový 

mechanismus přispívající ke vzniku a progresi alergických onemocnění. Potíže při alergických 

onemocněních jsou způsobeny především produkcí IL-5 a IL-13. Tvorba těchto cytokinů náleží 

jak Th2 lymfocytům tak ILC 2. U alergického astmatu, alergické rýmě nebo chronické 

rinosinusitidě zprostředkovaných přirozenými imunitními mechanismy jsou IL-5 a IL-13 

sekretovány po stimulaci cytokiny produkovanými epiteliálními buňkami. ILC 2 jsou tak 

stimulovány k vykonávání své funkce už při prvním kontaktu cizorodé částice s epitelovými 

buňkami sliznice. 

V současném výzkumu dostávají ILC stále větší prostor. Vzhledem k velkému množství 

a různorodému spektru cytokinů, které ILC produkují, jsou předmětem zájmu při výzkumu 

léčebných metod u nemocí, na jejichž vzniku se mohou podílet. Zablokování působení oněch 

cytokinů by mohlo vést k zlepšení stavu pacientů trpících zánětlivým onemocněním střev nebo 

alergiemi. V některých případech, jako třeba u IL-17, se ale tato inhibice míjí s účinkem.  Pro 

navržení lepších terapeutických postupů je důležité porozumění funkcím ILC a jejich rolím při 

vzniku těchto onemocnění. 
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