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Rola limfocytów T-regulatorowych i Th17 
w patogenezie tocznia rumieniowatego 
układowego

Limfocyty T regulatorowe (Treg) charakteryzujące się ekspresją czynnika 
Foxp3, są wyspecjalizowaną populacją komórek wykazującą wyraźną aktyw-
ność supresyjną w warunkach zapalenia i przeciwdziałającą odpowiedzi układu 
immunologicznego skierowanej przeciwko własnym antygenom. Uważa się, że 
odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu tolerancji obwodowej. Subpopulacja 
prozapalnych limfocytów Th17 odpowiedzialna jest za indukcję zapalenia tkanek 
w szeregu chorób autoimmunologicznych.

Ochronna rola komórek regulatorowych oraz fakt występowania zaburzeń 
ilościowych w subpopulacji Th17 w chorobach autoimmunologicznych są 
udokumentowane w literaturze, ale ich rola w patogenezie i przebiegu tocznia 
rumieniowatego układowego nie została w pełni poznana. 

Równowaga między prozapalnymi komórkami T (Th17 i Tc17) i limfocytami T 
regulatorowymi niezbędna do zachowania tolerancji immunologicznej i w kon-
sekwencji zapobiegania rozwojowi chorób autoimmunologicznych jest obecnie 
przedmiotem intensywnych badań. 

(NEFROL. DIAL. POL. 2017, 21, 14-18)

Treg cells, a subset of CD4+ cells, which express the transcription factor 
Foxp3,  are a specialized T cell subpopulation capable of controlling and limit-
ing the harmful immune response. Treg cells also prevent the immune response 
against self antigens and have a strong suppressive activity under inflamma-
tory conditions. Regulatory T cell subpopulation is believed to play a key role 
in maintaining peripheral tolerance. The Th17 subpopulation of inflammatory 
cells is associated with  the induction of inflammation in a number of autoim-
mune diseases.

The protective role of regulatory cells and the disturbances in Th17 size in 
autoimmune diseases are known, but their role in systemic lupus erythematosus  
pathogenesisis is not fully understood.

The balance between proinflammatory (Th 17 and Tc17) and regulatory T cells 
(Treg), necessary to maintain immune tolerance and preventing autoimmune 
diseases is being investigated nowadays.

(NEPROL. DIAL. POL. 2017, 21, 14-18)
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Wprowadzenie
Toczeń rumieniowaty układowy (TRU) 

jest przewlekłą, autoimmunologiczną 
chorobą tkanki łącznej o wielonarządowej 
manifestacji. 

Ponad 90% chorych stanowią kobiety w 
wieku rozrodczym. Częstość występowania 
określa się na 40 przypadków na 100 000 
osób wśród mieszkańców północnej Europy 
i ponad 200 przypadków zachorowań na 100 
000 Afroamerykanów [1]. 

Przyczyny choroby nie są do końca 
poznane, mimo intensywnie prowadzonych 
badań. Przewaga kobiet w wieku rozrod-
czym wskazuje, że ważnym czynnikiem 
odgrywającym rolę w patogenezie choroby 
są żeńskie hormony płciowe. 

W patogenezie tocznia rumieniowatego 
układowego ważną rolę odgrywają również 
czynniki genetyczne, środowiskowe (pro-
mieniowanie UV), infekcyjne (retrowirusy, 
herpeswirusy) oraz niektóre leki (prokaina-
mid, izoniazyd, sulfonamidy i penicyliny) [1].

Podłoże rozwoju choroby stanowi utrata 
regulacji wrodzonych i nabytych reakcji 
odpowiedzi immunologicznej. Zasadnicze 

znaczenie ma obecność autoprzeciwciał wy-
wołujących wielonarządowe uszkodzenia. 
Utrata tolerancji, zaburzenia procesu apop-
tozy i dysregulacja procesów immunologicz-
nych prowadzi do aktywacji i ekspansji auto-
reaktywnych limfocytów z konsekwencjami 
w postaci prezentacji własnych antygenów 
przez komórki prezentujące antygen (APC). 
Obserwowany w TRU szereg zaburzeń ak-
tywacji limfocytów T i B, zmiany środowiska 
cytokinowego oraz zaburzenia usuwania i 
odkładania kompleksów immunologicznych 
skutkują uszkodzeniem tkanek [2,3]. 

Liczne doniesienia wskazują na istotny 
udział limfocytów T w patogenezie tocznia 
rumieniowatego układowego. Komórki te 
regulują odpowiedź limfocytów B, a także 
zasiedlają docelowe tkanki, angażując się 
w procesy uszkodzenia komórkowego [4]. 
Genetycznie uwarunkowane zaburzenia 
regulacji tolerancji i szlaków przekazywa-
nia sygnałów przyczyniają się do aktywacji 
limfocytów T [4]. Zaburzenia homeostazy 
limfocytów T oraz współdziałanie autoreak-
tywnych limfocytów B i T, skutkują produkcją 
patogennych autoprzeciwciał charaktery-
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zujących się wysokim powinowactwem do 
antygenu [5].

Subpopulacje limfocytów T efektoro-
wych i regulatorowych

Dziewicze komórki T CD4+ po zwią-
zaniu specyficznego antygenu ulegają 
aktywacji i różnicowaniu między innymi w 
kierunku limfocytów T pomocniczych Th1 i 
Th2 oraz limfocytów Th17, które różnią się 
panelem wytwarzanych cytokin. Komórki 
Th1 produkują głównie interferon-γ (IFN-γ), 
interleukinę 2 (IL-2) oraz czynnik martwicy 
guza α (TNF-α) i pobudzają odporność 
komórkową. Komórki Th2, wydzielające m. 
in. IL-4, IL-5 i IL-10, są związane z humo-
ralną odpowiedzią immunologiczną oraz 
produkcją przeciwciał. Natomiast komórki 
Th17 wydzielają głównie IL-17 i pośredni-
czą w procesie zapalenia. Subpopulacja 
limfocytów T regulatorowych (komórki Treg) 
kontroluje odpowiedź immunologiczną i za-
pobiega jednocześnie rozwojowi zapalenia 
i mechanizmom autoimmunologicznym [6].

Pogląd o istnieniu równowagi pomię-
dzy populacjami limfocytów Th1 i Th2 po 
raz pierwszy zaproponowali 25 lat temu 
Mosmann i Coffman wyjaśniając w ten 
sposób mechanizm wykorzystujący różne 
typy odpowiedzi komórek T do zwalczania 
infekcji [7]. 

Długo istniejące przekonanie o tym, że 
limfocyty Th1 i Th2 są jedynymi aktywowa-
nymi limfocytami T zdolnymi do odpowiedzi 
immunologicznej, zostało obalone, gdy wy-
kazano patogenetyczną rolę komórek Th17 
i zaangażowanie komórek regulatorowych 
(Treg) w chorobach autoimmunologicznych 
[8]. 

Komórki T regulatorowe odgrywają istot-
ną rolę w hamowaniu zarówno wrodzonej, 
jak i nabytej odpowiedzi immunologicznej i 
modulują aktywność komórek autoreaktyw-
nych. Natomiast limfocyty Th17 produkują 
cytokiny zaangażowane w patogenezę róż-
nych chorób autoimmunologicznych oraz w 
mechanizmy obronne gospodarza wobec 
zakażeń bakteryjnych. 

Prawidłowa aktywacja i różnicowanie 
się naiwnych komórek T CD4+ w komórki 
efektorowe wymaga kombinacji sygnałów 
przekazywanych za pośrednictwem re-
ceptora limfocytów T (TCR), cząsteczek 
kostymulujących i cytokin (Rysunek 1). 
Cytokiny zaangażowane w różnicowanie się 
limfocytów ściśle współpracują z czynnikami 
transkrypcyjnymi takimi jak czynnik trans-
krypcyjny T-bet (istotny dla różnicowania 
Th1), czynnik transkrypcyjny GATA3 (Th2), 
czynnik transkrypcyjny Foxp3 (Treg) oraz re-
ceptor jądrowy RORγt (Th17). Cząsteczki te 
są kluczowymi regulatorami rozwoju każdej 
z subpopulacji limfocytów [9].

Znaczenie komórek regulatorowych 
oraz związki pomiędzy zaburzeniami tej 
subpopulacji a rozwojem autoimmunizacji 
są nadal przedmiotem intensywnych badań 
[10]. Mimo znacznego postępu w zakresie 
wiedzy o wzajemnych relacjach między 
prozapalnymi limfocytami Th17 i przeciw-
zapalnymi komórkami regulatorowymi w 
przebiegu różnego rodzaju stanów zapal-
nych i chorób autoimmunologicznych, wiele 
niewiadomych pozostaje do wyjaśnienia. 

Subpopulacje limfocytów Th1 i Th2 
Limfocyty Th1 produkujące duże ilości 

IFN-γ są zaangażowane głównie w usu-
wanie wewnątrzkomórkowych patogenów 
poprzez aktywację makrofagów i indukcję 
wytwarzania immunoglobulin wiążących 
dopełniacz. Th1 biorą również udział w 
reakcjach nadwrażliwości komórkowej, oraz 
nadwrażliwości typu opóźnionego. Limfocyty 
Th2 uczestniczą w eliminacji pozakomór-
kowych patogenów i pasożytów, poprzez 
indukcję tzw. przełączania klas syntetyzowa-
nych przeciwciał na odpowiednio IgG1 i IgE. 
Komórki o fenotypie Th2 są także związane 
z odpowiedzią alergiczną [11].

Rozwój spolaryzowanej reakcji Th1 lub 
Th2 zależy od czynników środowiskowych, 
w tym dawki i natury antygenu. Nierówno-
waga w zakresie produkcji cytokin przez 
subpopulacje limfocytów Th1 i Th2 związana 
jest z indukcją i rozwojem różnych chorób 
autoimmunizacyjnych [12]. Podkreśla się 
rolę zaburzonej homeostazy limfocytów 
pomocniczych typu Th1 i Th2 w patogenezie 
TRU [13,14].

Limfocyty regulatorowe TCD4+ i ich 
znaczenie w TRU

Limfocyty T regulatorowe są wyspe-
cjalizowaną populacją komórek, zdolną do 
kontroli i ograniczania destrukcyjnej odpo-
wiedzi immunologicznej. Zapobiegają rów-
nież odpowiedzi układu immunologicznego 
skierowanej przeciwko własnym antygenom 
i wykazują wyraźną aktywność supresyjną 

w warunkach zapalenia [15]. Uważa się, że 
odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu 
tolerancji obwodowej, co odbywa się w 
mechanizmie kontroli krążących autore-
aktywnych limfocytów T, które nie uległy 
delecji w grasicy [16]. Komórki Treg mogą 
być również stosowane terapeutycznie w 
warunkach transplantacji narządów w celu 
powstrzymania reakcji komórek T na allo-
antygeny [17].

W połowie lat 90 wykazano, że subpo-
pulacja komórek wykazujących ekspresję 
łańcuchów α receptora dla IL-2 (marker 
powierzchniowy CD25) była w stanie zapo-
biegać wystąpieniu systemowych chorób 
autoimmunologicznych u myszy pozbawio-
nych grasicy [18].

Zwiększenie ekspresji cząsteczki CD25 
występuje jednak również na aktywowanych 
komórkach T, a granica między populacjami 
o niskiej ekspresji (CD25low) oraz wysokiej 
ekspresji (CD25high) nie jest ściśle zdefinio-
wana. Poszukiwano specyficznego markera 
identyfikującego populację limfocytów T o 
właściwościach supresorowych [19,20] i 
okazało się, że oczekiwania te spełnił jądro-
wy czynnik transkrypcyjny Foxp3, który jest 
najważniejszym markerem identyfikującym 
subpopulację komórek regulatorowych, 
uważanym za niezbędny dla rozwoju i 
funkcjonowania tej subpopulacji [22,21,23]. 
Czynnik transkrypcyjny Foxp3 jest nie tylko 
odpowiedzialny za różnicowanie w kierunku 
fenotypu regulatorowego, ale także zapobie-
ga różnicowaniu się naiwnych limfocytów 

Rycina 1
Różnicowanie dziewiczych limfocytów T.
Differentiation of naive T cells into effector cells.
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T w kierunku prozapalnych komórek efek-
torowych Th17 [24]. Deplecja komórek 
wykazujących ekspresję czynnika Foxp3 u 
myszy wywołuje masową limfoproliferację 
i postępującą śmiertelną wielonarządową 
autoimmunizację [25]. Mutacje czynnika 
Foxp3 powodują poważne autoimmunolo-
giczne zespoły u ludzi [26]. 

Do chwili obecnej zidentyfikowano kilka 
subpopulacji komórek Treg CD4+, różnią-
cych się od siebie zarówno właściwościami 
fenotypowymi, jak również pochodzeniem, 
z których główne to naturalne i indukowane 
Treg. Naturalne limfocyty regulatorowe 
(nTreg) są wytwarzane w grasicy w bardzo 
wczesnych fazach życia po odpowiedniej 
stymulacji receptora TCR w obecności 
swoistego mikrośrodowiska cytokinowego. 
Indukowane komórki regulatorowe (iTreg) 
powstają z naiwnych limfocytów T we 
wtórnych narządach limfatycznych w ciągu 
całego życia [27].

Obie podgrupy mają podobne właści-
wości fenotypowe i porównywalną funkcję 
supresorową skierowaną przeciwko od-
powiedzi immunologicznej, w której udział 
biorą limfocyty T. Populacje te zróżnicowane 
są na poziomie mRNA, białek, modyfikacji 
epigenetycznych i stabilności  [17].

Zaburzenia immunologiczne w TRU 
mogą być związane z nieprawidłową ho-
meostazą lub wadliwą funkcją komórek 
regulatorowych. Dowiedziono tego w ba-
daniu wykorzystującym podatne na toczeń, 
modyfikowane genetycznie myszy z deple-
cją komórek regulatorowych o fenotypie 
CD4+CD25+ spowodowaną tymektomią. 
Zwierzęta te wykazywały ekspansję au-
toreaktywnych limfocytów T i zwiększoną 
produkcję autoprzeciwciał. Komórki Treg 
CD4+CD25+ pochodzące z syngenicznych 
normalnych myszy, podane zwierzętom 
pozbawionym grasicy hamowały postęp 
choroby autoimmunologicznej [28].

Wykazano również, w mysim modelu 
przewlekłej reakcji przeszczep przeciwko 
gospodarzowi (cGVHD), że limfocyty re-
gulatorowe dawcy mają zdolność kontroli 
reaktywności limfocytów T CD8+ dawcy na 
antygeny biorcy. Wyniki badania sugerują, 
że komórki Treg dawcy mogą być niezbęd-
ne do utrzymania anergii komórek T CD8+ i 
hamowania rozwoju aGVHD [29].

Dotychczas przeprowadzono wiele 
badań szacujących liczebność i określa-
jących funkcję komórek CD4+CD25+/high u 
pacjentów z TRU. Wykazano, że częstość 
występowania komórek CD4+CD25+ jest 
zmniejszona u dzieci z TRU i ujemnie 
koreluje z aktywnością choroby mierzoną 
wskaźnikiem aktywności choroby (SLEDAI) 
oraz poziomem surowiczym przeciwciał 
anty-dsDNA. Jednak, co zaskakujące, 
wykazano jednocześnie wyższe poziomy 
ekspresji mRNA cząsteczki Foxp3 w bada-
nej populacji komórek CD4+ w aktywnym 
TRU w porównaniu z grupą kontrolną oraz 
u osób z nieaktywnym TRU [30].

Zaobserwowano również, że deplecja 
komórek CD4+CD25high u pacjentów z tocz-
niem była związana z klinicznym stopniem 
zaostrzenia choroby [31]. 

Większość badaczy wykazuje zmniej-
szony odsetek krążących limfocytów T 
CD4+CD25high/CD4+CD25+Foxp3+ w czasie 
aktywnej choroby [30-46]. W kilku pracach 

stwierdzono, że taki spadek ujemnie ko-
reluje z aktywnością choroby i/lub pozio-
mem przeciwciał anty-dsDNA w surowicy 
[30,31,36,39,41,46]. 

Jednak inne grupy badaczy odnotowały 
niezmienione liczby krążących komórek 
regulatorowych T CD4+, które wykazywały 
ekspresję cząsteczek CD25 i/lub Foxp3 
[47-51] lub przeciwnie – wyższe wartości 
u osób chorych w odniesieniu do grup kon-
trolnych [52-55].

W badaniach własnych wykazano, że 
zarówno odsetek jak i liczba bezwzględ-
na komórek regulatorowych o fenotypie 
CD4+CD25+Foxp3+ są znacząco niższe u 
pacjentów z TRU w porównaniu do grupy 
kontrolnej [56].

Te sprzeczne wyniki mogą wynikać z nie-
precyzyjnej definicji fenotypowej limfocytów 
T regulatorowych i różnic metodologicznych 
w zliczaniu populacji komórek Treg na 
wykresach fluorescencji poszczególnych 
subpopulacji komórek [57].

Sprzeczne wyniki są także obserwowa-
ne odnośnie funkcji supresyjnej limfocytów 
Treg izolowanych od pacjentów z aktywnym 
toczniem. W wynikach części badań określa-
no ją jako niezmienioną [31,40,48,51,54,58] 
lub upośledzoną [36,38,47,59]. Wykazano 
jednak również, że podczas aktywnej cho-
roby komórki regulatorowe charakteryzują 
się normalną efektywnością, ale ulegała 
ona zaburzeniu w obecności autologicznych 
komórek efektorowych. Może to sugerować, 
że w aktywnym TRU rozwija się odporność 
aktywowanych komórek efektorowych na 
tłumienie odpowiedzi przez komórki re-
gulatorowe, co być może jest związane z 
obecnością wysoce prozapalnych cytokin 
[48,51,54]. 

Komórki Treg charakteryzowały się 
wrażliwością na apoptozę indukowaną Fas, 
co wskazuje, że zjawisko indukcji apoptozy 
komórek Treg jest co najmniej częściowo 
związane z ich deplecją u pacjentów z 
toczniem, a zatem istotne w patogenezie 
TRU [31]. 

Zaobserwowano także, w warunkach in 
vitro, że IFN-α, kluczowy dla patofizjologii 
TRU a wydzielany przez komórki prezentują-
ce antygen, może być głównym czynnikiem 
sprawiającym, że efektorowe limfocyty T 
stają się odporne na supresję [54]. Ponadto 
wykazano, że w warunkach in vitro limfocyty 
T regulatorowe mogą skutecznie tłumić 
odpowiedź ze strony limfocytów B przez 
bezpośrednią interakcję komórek Treg oraz  
komórek B [58].

Subpopulacje limfocytów Th17 i Tc17 
– rola w TRU

Komórki Th17 zidentyfikowane na pod-
stawie zdolności do produkcji IL-17 były 
początkowo uważane za wariant komórek 
Th1, pochodzący od wspólnego prekursora. 
Dalsze badania wykazały, że powstanie 
komórek Th17 z naiwnych  limfocytów T, 
wiąże się z ekspresją STAT3 i jądrowego 
receptora RORγt oraz jest skojarzone z 
obecnością transformującego czynnika 
wzrostu β (TGF-β), IL-1 i IL-6 w otaczającym 
je mikrośrodowisku [60]. Komórki Th17 są 
najbardziej wydajnymi producentami IL-21, 
należącej do rodziny cytokin IL-2. Inter-
leukina 21 odgrywa ważną rolę w rozwoju 
limfocytów Th17, ponieważ wraz z TGF-β 

wzmacnia różnicowanie naiwnych limfo-
cytów w kierunku Th17 i stabilizuje je [61]. 

Przeżycie zróżnicowanych komórek 
Th17 in vitro wymaga obecności interleukiny 
23, która bierze udział w ekspansji i stabi-
lizacji tej populacji. Mechanizmy, w których 
IL-23 oddziałuje na subpopulację komórek 
Th17, nie są do końca poznane [11,62].

Głównym zadaniem komórek Th17 wy-
daje się być obrona gospodarza przed pa-
togenami, kontrolowanymi w niedostateczny 
sposób przez układ Th1/Th2. Interleukina 17 
jest ważnym czynnikiem obronnym między 
innymi przeciwko bakteriom Klebsiella 
pneumoniae. W modelu mysim wykazano, 
że osobniki pozbawione genu dla IL-17 były 
podatniejsze na zakażenie i wiązało się to 
z zaburzeniami zależnej od IL-17 migracji 
neutrofilów do miejsca zakażenia [63,18]. 
W mysim modelu ostrego zapalenia dróg 
oddechowych wywołanych przez Mycopla-
sma pneumoniae zaobserwowano ponadto, 
że IL-17 indukuje migrację neutrofili do płuc 
[64].  Stwierdzono również, że myszy pozba-
wione genu dla IL-17 są bardziej podatne na 
infekcje Candida albicans w porównaniu z 
myszami typu dzikiego [65]   .

Istnieją dowody kliniczne i ekspe-
rymentalne, że limfocyty Th17 indukują 
zapalenie tkanek w szeregu chorób autoim-
munologicznych, w tym także uczestniczą 
w patogenezie tocznia rumieniowatego 
układowego. Ukazały się publikacje, w 
których u pacjentów z TRU stwierdzano 
zwiększone stężenie IL-17 w surowicy lub 
osoczu, ekspansję limfocytów Th17 we krwi 
obwodowej oraz nacieki limfocytów Th17 w 
nerkach [65-73]. Niektóre z tych badań su-
gerują, że stężenie krążącej IL-17 koreluje 
z aktywnością choroby [65,68-70,72] i jest 
związane z zajęciem nerek [71]. Wykazano 
także zwiększoną ekspresję mRNA IL-17 i 
czynnika transkrypcyjnego RORγt w osa-
dzie moczu chorych na TZN [74]. 

Istnieją jednak również publikacje nie 
potwierdzające roli limfocytów Th17 w 
patogenezie tocznia, w których obserwuje 
się brak istotnych różnic w liczebności lim-
focytów Th17 we krwi obwodowej u osób 
z TRU w porównaniu z grupą kontrolną 
[14,43,75,76].

Mniej wiadomo na temat udziału limfo-
cytów T CD8+ produkujących IL-17, nazwa-
nych Tc17 w odpowiedzi immunologicznej. 
Istnieją badania sugerujące rolę tych 
komórek w patogenezie takich chorób jak 
łuszczyca, autoimmunologiczne zapalenie 
jelit, alergia i stwardnienie rozsiane [74,77-
80]. Podnosi się również znaczenie tych ko-
mórek w obronie przeciwnowotworowej [81].

Podsumowanie
Subpopulacja pomocniczych limfocytów 

T CD4+ wykazująca wewnątrzkomórkową 
ekspresję cząsteczki Foxp3 stała się przed-
miotem badań wielu ośrodków naukowych 
na świecie, w których potwierdzono jej rolę 
w zachowaniu tolerancji wobec antygenów 
własnych. Czynnik transkrypcyjny Foxp3 
jest nie tylko odpowiedzialny za różnicowa-
nie w kierunku fenotypu regulatorowego, ale 
także zapobiega różnicowaniu się naiwnych 
limfocytów T w kierunku prozapalnych ko-
mórek efektorowych Th17.

Wykazane w wielu publikacjach ob-
niżanie się odsetka i bezwzględnej liczby 
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komórek regulatorowych wraz ze wzrostem 
aktywności choroby wskazuje  na ich zna-
czenie w procesie zapalnym i sugeruje, że 
zmniejszenie ich ilości wiąże się zarówno z 
rozwojem, jak i zaostrzeniem choroby. Wy-
kazano, że rolę w patogenezie TRU odgry-
wają nie tylko zmiany liczebności poszcze-
gólnych subpopulacji komórek T, ale także 
zaburzenie stosunków ilościowych między 
nimi [41]. Rola komórek Tc17 i ich współ-
działanie z komórkami Th17 w patogenezie 
tocznia rumieniowatego układowego nie jest 
jasna, ale wydaje się, że równowaga między 
prozapalnymi komórkami T (Th17 i Tc17) i 
przeciwzapalnymi limfocytami T (Tregs) ma 
kluczowe znaczenie w utrzymaniu tolerancji 
immunologicznej i zapobieganiu  chorobom 
autoimmunologicznym [82]. 
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