
 

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

 

WSTĘP 

 

Nadczynność tarczycy występuje u ponad 2%  populacji osób dorosłych, w tym 10-

krotnie częściej u kobiet. Ocenia się, że około 75% wszystkich przypadków nadczynności 

tarczycy łączy się z występowaniem choroby Gravesa-Basedowa (GD). Jest to  

autoimmunologiczna  choroba tarczycy, w której autoantygenem jest receptor TSH (TSHR)-

białko błony komórkowej tyreocyta.  Choroba ta ma etiologię  wieloczynnikową. W jej 

etiopatogenezie biorą udział czynniki autoimmunologiczne, genetyczne i środowiskowe.  

Zaburzenia nadzoru immunologicznego o nieznanym mechanizmie powodują pojawienie się 

autoprzeciwciał przeciw TSHR (anty-TSHR). Równocześnie może toczyć się zapalenie 

immunologiczne w oczodołach lub w tkance podskórnej goleni. Liczne badania dowodzą o  

predyspozycji genetycznej do rozwoju GD.  

Jednym z podstawowych zadań układu odpornościowego jest rozpoznawanie obcych, 

niebezpiecznych dla organizmu struktur. Rozpoznawanie drobnoustrojów umożliwiają 

receptory rozpoznające wzorce molekularne patogenów. Wśród aktywujących 

powierzchniowych  PRR szczególne miejsce zajmują receptory Toll-podobne (TLR). TLR 

pełnią  istotną rolę w indukcji odpowiedzi  immunologicznej. Mają zdolność rozpoznawania  

wzorców molekularnych (PAMP) wnikających drobnoustrojów i zainicjowania miejscowej 

odpowiedzi obronnej. Są one więc ważnym elementem odpowiedzi nieswoistej. W sytuacji 

gdy odpowiedź wrodzona jest niewystarczająca do zwalczenia infekcji, TLR inicjują 

pobudzanie mechanizmów odpowiedzi swoistej. 

Receptor TLR-2  wykazuje się największą specyficznością w rozpoznawaniu 

cząsteczek pochodzących od bakterii Gram(+).  Posiada on zdolność identyfikacji ligandów 

pochodzenia bakteryjnego, grzybów, wirusów, pasożytów czy mykobakterii. TLR-2 wykazuje 

ekspresję na następujących komórkach: monocytach, makrofagach, komórkach 

dendrytycznych (DC, ang. dendritic cells), granulocytach, a także limfocytach T i limfocytach 

B. Receptor TLR-4 zlokalizowany jest m.in na powierzchni nabłonka dróg oddechowych i 

jelit, na komórkach tłuszczowych, układu odpornościowego, a także na komórkach 

śródbłonka. Związany przez odpowiedni ligand, TLR-4 wzmacnia odpowiedź 

immunologiczną przez zwiększenie syntezy  



IL-1, IL-12 oraz czynnika martwicy nowotworów TNF-α. Za siłę aktywacji receptora 

odpowiada zarówno organizacja kompleksu TLR-4, jak również natura liganda. TLR-9 

odgrywa ważną rolę w identyfikacji wirusów: cytomegalii  (CMV), opryszczki (HSV-1 i 

HSV-2) i Epsteina-Barr (EBV). Ligandem dla TLR-9 są głównie kwasy nukleinowe wirusów, 

w mniejszym stopniu także bakterii. 

 

CEL PRACY 

 

Celem pracy była ocena związku pomiędzy ekspresją wybranych TLR na komórkach 

układu odpornościowego oraz wybranymi parametrami immunologicznymi w korelacji z 

przebiegiem klinicznym GD. 

Szczegółowe cele obejmowały: 

1. Ocenę ekspresji TLR-2, TLR-4, TLR-9 na powierzchni limfocytów T CD4+ i T CD8+ 

oraz B CD19+ u chorych na GD przed włączeniem leczenia przeciwtarczycowego, po 

uzyskaniu eutyreozy oraz u osób zdrowych.  

2. Ocenę odsetka  komórek BDCA-1 i BDCA-2 u chorych na GD przed włączeniem 

leczenia przeciwtarczycowego, po uzyskaniu eutyreozy oraz u osób zdrowych. 

3. Ocenę stężenia interferonu gamma, IL-2, IL-4 i IL-10 w surowicy chorych na GD 

przed włączeniem leczenia przeciwtarczycowego, po uzyskaniu eutyreozy oraz u osób 

zdrowych. 

4. Ocenę związku pomiędzy ekspresją TLR-2, TLR-4, TLR-9 na powierzchni 

limfocytów T CD4+ i T CD8+, B CD19+ u chorych na GD a wybranymi parametrami 

klinicznymi i laboratoryjnymi. 

5. Ocenę związku pomiędzy odsetkiem komórek BDCA-1 i BDCA-2  u chorych na GD a 

wybranymi parametrami klinicznymi i laboratoryjnymi. 

6. Ocenę związku pomiędzy stężeniem interferonu gamma, IL-2, IL-4 i IL-10 u chorych 

na GD a wybranymi parametrami klinicznymi i laboratoryjnymi. 

 

MATERIAŁ I METODY 

 

Grupę badaną stanowiły 32 kobiety ze świeżo rozpoznaną GD, leczone w Klinice 

Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Poradni Przyklinicznej SPSK4 w 

Lublinie. Średni wiek pacjentek wynosił 41±16,21 lat. Do grupy kontrolnej włączono 20 



zdrowych kobiet w wieku 39,3±11,3 lat, z prawidłową funkcją tarczycy, która została 

potwierdzona badaniami hormonalnymi.  

  Rozpoznanie nadczynności tarczycy ustalono na podstawie obrazu klinicznego i 

laboratoryjnych wykładników hipertyreozy (podwyższone stężenia FT3 i FT4 oraz obniżone 

stężenia TSH). Natomiast GD rozpoznano na podstawie dodatniego miana przeciwciał 

przeciwko receptorowi TSH (za wartości pozytywne TRAb przyjęto miano>1,5 U/l) . 

Badania zostały przeprowadzone metodą radioimmunologiczną w Zakładzie Radiologii i 

Medycyny Nuklearnej UM w Lublinie.  Średni okres terapii tyreostatycznej przeprowadzonej 

wśród kobiet, stanowiących grupę badaną od momentu włączenia leczenia do uzyskania 

normalizacji poziomu hormonów tarczycy i zmniejszenia objawów wynosił ok. 6 tygodni. 

Materiał do badań stanowiła krew obwodowa pobierana od osób badanych w ilości 10 ml do  

próbówki z heparyną (celem pozyskania komórek mononuklearnych krwi obwodowej) oraz w 

ilości 5 ml do probówek z antykoagulantem EDTA (celem pozyskania osocza) podczas 

wykonywania rutynowych badań laboratoryjnych. Badania przeprowadzono metodą 

cytometrii przepływowej oraz ELISA w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

Uzyskane wyniki przeprowadzonych badań poddano analizie statystycznej. Ze względu na 

ilorazową skalę pomiaru, wartości analizowanych parametrów scharakteryzowano przy 

pomocy średniej arytmetycznej, odchylenia standardowego oraz mediany, dolnego i górnego 

kwartyla oraz zakresu zmienności.  

 

WYNIKI I WNIOSKI 

 

1. Stwierdzono znamienne statystycznie różnice w ekspresji TLR-2 i TLR-4 na powierzchni 

limfocytów T CD8+ oraz w ekspresji TLR-9 na powierzchni limfocytów T CD4+, T CD8+ i 

B CD19+ u chorych na chorobę Gravesa-Basedowa przed włączeniem leczenia 

przeciwtarczycowego, po uzyskaniu eutyreozy oraz u osób zdrowych, co może przemawiać 

za istotną rolą zaburzeń we wzajemnym oddziaływaniu mechanizmów odporności nieswoistej 

i swoistej w patogenezie choroby. 

 

2. We krwi obwodowej chorych ze świeżo wykrytą, dotychczas nie leczoną chorobą Gravesa-

Basedowa wartości odsetkowe zarówno komórek BDCA-1 jak i BDCA-2 są istotnie wyższe 

w porównaniu do  wartości odsetkowych tych komórek w tej samej grupie pacjentów po 

przeprowadzonej terapii tyreostatycznej i osiągnięciu eutyreozy oraz w porównaniu do osób 



zdrowych stanowiących grupę kontrolną, co wskazuje na ważną rolę zaburzonej prezentacji 

antygenów przez komórki dendrytyczne w etiopatogenezie choroby. 

 

3. W osoczu krwi obwodowej osób ze świeżo rozpoznaną chorobą Gravesa-Basedowa 

wykazano, że stężenie cytokin Th1 (IL-2 i IFN-gamma) jest istotnie wyższe, natomiast 

stężenie cytokin Th2 (IL-4 i IL-10) jest istotnie niższe w porównaniu do stężenia tych cytokin 

u tej samej grupy osób po uzyskaniu eutyreozy oraz w stosunku do osób stanowiących grupę 

kontrolną. Obserwacje te potwierdzają znaczącą rolę zaburzeń równowagi Th1/Th2 w 

rozwoju choroby Gravesa-Basedowa. Normalizacja stężenia omawianych cytokin może 

stanowić wykładnik skutecznej terapii tyreostatycznej. 

 

4. Liczne zależności pomiędzy ekspresją TLR-2, TLR-4 i TLR-9 na powierzchni limfocytów 

T (CD4+ i CD8+) oraz B CD19+ u chorych na chorobę Gravesa-Basedowa a wybranymi 

parametrami klinicznymi i laboratoryjnymi świadczą o istotnej roli tych receptorów w 

przebiegu choroby.  

 

5. W grupie pacjentów cierpiących na chorobę Gravesa-Basedowa obserwuje się istotny 

statystycznie związek pomiędzy stężeniem cytokin wydzielanych przez limfocyty Th1 i Th2 a 

odsetkiem limfocytów B CD19+/TLR-9+  i ekspresją antygenu TLR-9 na limfocytach B 

CD19+, co może świadczyć o ważnej roli stymulacji szlaku TLR-9 w syntezie 

autoprzeciwciał przeciwko receptorowi TSH, uważanych za kluczowe w rozwoju choroby. 

 

Reasumując, przeprowadzona ocena limfocytów krwi obwodowej, wykazujących 

ekspresję TLR-2, TLR-4 i TLR-9 w połączeniu z analizą komórek dendrytycznych BDCA-1+ 

i BDCA-2+ oraz badaniem stężenia cytokin, charakterystycznych dla limfocytów Th1 i Th2, 

pozwala stwierdzić, że wymienione parametry pełnią istotną rolę zarówno w etiopatogenezie, 

jak i w przebiegu klinicznym choroby Gravesa-Basedowa. Dalsze badania naukowe powinny 

stawiać za cel zdefiniowanie czynników, leżących u podstaw zaburzeń interakcji swoistych i 

nieswoistych komponentów odpowiedzi immunologicznej, a także poszukiwanie substancji, 

które stymulując układ odpornościowy będą mogły doprowadzić do poprawy rokowania w 

przypadkach opornych na standardowo stosowane leczenie.   

  

 

 


