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badań, UNC93B1-zależna odpowiedź komór-
kowa wymaga ścisłego współdziałania recep-
tora TLR11 z cząsteczką TLR12 (AndrAde i 
współaut. 2013). Oba receptory zlokalizowa-
ne są w obrębie siateczki śródplazmatycznej 
i są transportowane do błony endosomalnej 
przez białko UNC93B1 tworząc heterodime-
ry rozpoznające wspólnie profilinę T. gondii 
i wzbudzające intensywną produkcję IL-12 
(Ryc. 4). 

nologicznej typu Th1 przeciwko T. gondii i 
znacznie zwiększonej podatności myszy na 
pasożyta. Dla potwierdzenia wewnątrzkomór-
kowej lokalizacji receptora TLR11 posłużono 
się linią komórek HEK293, w której receptor 
TLR11 posiadał etykietkę białka GFP. Obser-
wacja mikroskopowa jednoznacznie wyka-
zała występowanie tych struktur w obrębie 
siateczki śródplazmatycznej (Pifer i współ-
aut. 2011). Jak wskazują wyniki ostatnich 

PODSUMOWANIE

Obecność receptora TLR11 w znacznym 
stopniu chroni organizm myszy przed infek-
cjami wywoływanymi przez Salmonella en-
terica serovar Typhi i Toxoplasma gondii. 
Konieczna jest kontynuacja badań mających 
na celu ustalenie powinowactwa receptora 

TLR11 do innych ligandów, co może pomóc 
w lepszym zrozumieniu roli tej cząsteczki w 
odporności przeciwzakaźnej. Warta zaintere-
sowania jest również przyczyna braku recep-
torów TLR11 u ludzi, a także jej ewentualne 
konsekwencje.

TLR11 — RECEPTOR DLA PROFILINY I FLAGELINY

Streszczenie

Rodzina receptorów Toll-podobnych jest grupą 
transbłonowych białek rozpoznających konserwatyw-
ne wzorce molekularne patogenów (ang. pathogen 
associated molecular patterns, PAMPs). Ich cechą 
charakterystyczną jest występowanie wielu powtó-
rzeń bogatych w leucynę w domenie zewnątrzko-
mórkowej i obecność domeny TIR w ich części cy-
toplazmatycznej. Kluczowa rola receptorów Toll-po-
dobnych, będących swoistymi łącznikami odporności 
wrodzonej i nabytej, polega na inicjacji i regulacji 
odpowiedzi odpornościowej indukowanej przez wni-
kające do organizmu patogeny. Dotychczas odkryto 
13 receptorów Toll-podobnych, z których dziesięć 
wykryto u ludzi (TLR1-10), a dwanaście u myszy 
(TLR1-9 i TLR11-13). Każdy z receptorów rozpoznaje 
zachowane w ewolucji związki, a wiążąc je prowadzi 

do aktywacji szeregu białek i wzbudzenia ekspresji 
wielu różnych genów. Cząsteczka TLR11 należy wraz 
z TLR12 i TLR13 do rodziny receptorów TLR11 wy-
stępujących w błonie endosomów mysich komórek 
dendrytycznych, makrofagów oraz komórek nabłon-
kowych. Głównymi ligandami rozpoznawanymi przez 
ten receptor są flagelina wici bakteryjnych oraz pro-
filina T. gondii. Mimo obecności homologicznego 
genu w komórkach ludzkich, ze względu na liczne 
kodony stop, nie ulega on transkrypcji. Wyniki wielu 
badań sugerują, że brak ekspresji cząsteczek TLR11 
u ludzi może być jednym z ważnych elementów de-
terminujących podatność na zakażenia wywoływane 
przez niektóre patogeny, których struktury PAMP 
rozpoznawane są przez ten receptor.

TLR11 AS A RECEPTOR FOR PROFILIN AND FLAGELLIN

Summary

Family of Toll-like receptors (TLR) is a group of 
transmembrane proteins, which recognize pathogen 
associated molecular patterns (PAMPs). Unique fea-
ture of these molecules is the presence of multiple 
leucine-rich repeats in the extracellular domain and 
a TIR domain located in the cytoplasmic part of the 
receptor. The key role of TLR receptors stems from 
their ability to connect innate and acquired immuni-
ty by regulating the immune responses against invad-
ing pathogens. Until now, thirteen TLRs have been 
discovered, out of which ten have been found in hu-
mans (TLR1-TLR10), and twelve (TLR1-9 and TLR11-
13) in mice. Each TLR receptor recognizes and binds 
evolutionarily conserved molecules; in consequence 

a cascade of proteins is activated which leads to the 
expression of many different genes. TLR11 molecule 
belongs, along with TLR12 and TLR13, to Toll-like 
11 receptor family found in the endosomal mem-
brane of murine dendritic cells, macrophages and 
epithelial cells. Flagellin which builds bacterial fla-
gella and T. gondi profilin are main ligands for that 
receptor. Although humans have an orthologue of 
TLR11 gene, it is nonfunctional due to the presence 
of many stop codons. Plentiful publications suggest 
that the lack of expression of TLR11 in humans can 
be one of the causes for increased susceptibility to 
some of the pathogens whose PAMPs are recognized 
by that receptor..


