
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

WSTĘP: 

Choroba Gravesa jest przewlekłą, narządowo swoistą postacią autoimmunologicznej choroby 

tarczycy (AITD), o nie do końca znanej etiologii, przebiegającą z okresami zaostrzeń i 

remisji. Dotyczy blisko 0,14% Polaków zwłaszcza młodych dorosłych, z przewagą 

występowania u kobiet, rasy kaukaskiej. W 15 % przypadków występuje rodzinnie, często z 

innymi schorzeniami autoimmunologicznymi. W obrazie klinicznym poza 

charakterystycznym wolem naczyniowym, można zaobserwować objawy pozatarczycowe, 

jak: orbitopatia, lub znacznie rzadziej: dermopatia czy akropachia. W etiopatogenezie bierze 

się pod uwagę współwystępowanie czynników genetycznych, środowiskowych i 

endogennych (immunologicznych). Znane są co najmniej cztery antygeny odpowiadające za 

autoimmunizację limfocytów, wśród których najważniejszym jest receptor TSH (TSHR). U 

osoby predysponowanej genetycznie, pod wpływem czynników środowiskowych (zakażenia 

wirusowe, min. EBV; infekcje bakteryjne; nadmierna ilość jodu; stres; palenie tytoniu; 

niektóre leki; toksyny) dochodzi do upośledzenia funkcjonowania limfocytów 

T regulatorowych (CD4+ CD25+ FoxP3+). Skutkuje to zaburzeniem tolerancji 

immunologicznej, zahamowaniem procesu usuwania autoreaktywnych limfocytów T 

pomocniczych i zmianami stężenia cytokin w mikrośrodowisku. Przy współudziale komórek 

głównego układu zgodności tkankowej (MHC klasy II) patologiczne limfocyty TCD4+ 

prezentują antygeny tarczycowe (TSHR, peroksydaza tarczycowa, tyreoglobulina, symporter 

jodku sodu) limfocytom B, które po przekształceniu się w komórki plazmatyczne produkują 

przeciwciała przeciwtarczycowe klasy IgG, w wysokim mianie i charakteryzujące się silnym 

powinowactwem. W schorzeniach autoimmunizacyjnych obserwuje się szereg zaburzeń w 

układzie immunologicznym, prowadzących do rozwoju lub podtrzymania nieprawidłowej 

odpowiedzi ze strony limfocytów T zwłaszcza CD4+ atakujących własne tkanki i narządy.  

Istotną rolę przypisuje się niewielkiej subpopulacji limfocytów T CD4+, z wysoką ekspresją 

receptora dla łańcucha α IL-2 (CD25) i swoistego dla tych komórek jądrowego czynnika 

transkrypcyjnego Foxp3, który odpowiada za hamowanie nadmiernej reaktywności układu 

immunologicznego oraz koduje skurfinę - negatywny czynnik transkrypcji, blokujący 

ekspresję cytokin prozapalnych aktywujących limfocyty Th1- są to limfocyty Treg. 

Dotychczas potwierdzono zaburzenie funkcji i/lub liczebności tych komórek w patogenezie 

min. DM1, SM, RZS, z. Sjogrena czy SLE. Autoreaktywne komórki powinny zostać 

zniszczone w procesie apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki. Polimorfizmy w 



genach kodujących czynniki regulujące apoptozę (FAS, FASL, BCL2) i stężenie sFasL 

prowadzą do dysregulacji immunologicznej, akumulacji limfocytów T i rozwoju chorób 

autoimmunologicznych. Z czynnikami infekcyjnymi związane jest zjawisko mimikry 

molekularnej, a więc podobieństwa antygenowego między patogenami a antygenami 

człowieka. Jednym z  najważniejszych drobnoustrojów zaangażowanych w patogenezę 

chorób autoimmunologicznych jest wirus EBV, z uwagi na jego rozpowszechnienie, latentny 

charakter zakażenia i możliwość modulacji odpowiedzi immunologicznej. Ważne miejsce w 

patogenezie AITD zajmuje także szlak PD-1/PD-L1. Dotychczas zidentyfikowano ponad 30 

SNP genu PD-1, mających związek z rozwojem, takich chorób, jak: RZS, SLE, SM czy DM1. 

Zadaniem komórek wykazujących ekspresję tej cząsteczki jest zmniejszenie aktywacji i 

ekspansji autoreaktywnych limfocytów T, upośledzenie ich funkcji efektorowej, a także 

indukcja wytwarzania długo żyjących komórek plazmatycznych oraz limfocytów B pamięci. 

Mogą również stymulować rozwój indukowanych limfocytów regulatorowych i 

podtrzymywać ich funkcję. Za prolifarację, różnicowanie i ruchliwość komórek układu 

odpornościowego odpowiadają cytokiny. Limfocyty Th1 poprzez białka prozapalne: IL-2, 

IFN-γ, TNF, IL-1β aktywują makrofagi i wywołują efekt cytotoksyczny. Z kolei komórki Th2 

wydzielają IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, które z jednej strony hamują wytwarzanie cytokin 

przez komórki Th1, a z drugiej stymulują limfocyty B do produkcji przeciwciał oraz aktywują 

molekuły anty-apoptotyczne. 

CEL BADANIA:  

Celem niniejszego badania była analiza zaburzeń w obrębie układu immunologicznego 

u pacjentów z nowo rozpoznaną autoimmunologiczną chorobą tarczycy pod postacią choroby 

Gravesa, ze szczególnym uwzględnieniem:  

1) oceny odsetka i wartości bezwzględnych poszczególnych subpopulacji limfocytów T i B 

krwi obwodowej u nie leczonych chorych z nowo rozpoznaną chorobą tarczycy oraz u osób 

z grupy kontrolnej- wyrzucić  

2) oceny odsetka i liczby bezwzględnej limfocytów T regulatorowych CD4+/CD25+/FoxP3+ 

krwi obwodowej u chorych oraz w grupie kontrolnej;  

3) oceny stężenia cytokin IL-2, IL-4, IL-5, TNF-α, IFN-α w surowicy krwi obwodowej w obu 

grupach;  



4) oceny ekspresji receptora PD-1 oraz jego ligandu - PD-L1, na powierzchni komórek T 

(CD4+, CD8) i B (CD19+);  

5) oceny liczby kopii DNA EBV w PBMC chorych w porównaniu do osób zdrowych  

Poszukiwano również korelacji pomiędzy ocenianymi parametrami a istotnymi danymi 

klinicznymi i wynikami laboratoryjnymi. 

MATERIAŁ I METODY:  

Ocenę parametrów immunologicznych przeprowadzono u 39 nieleczonych chorych (32 kobiet 

i 7 mężczyzn), o średniej wieku 41,49±15,74 lat, ze świeżo rozpoznaną nadczynnością 

tarczycy w przebiegu choroby Gravesa oraz w grupie 20 zdrowych ochotników (15 kobiet i 5 

mężczyzn) w wieku od 29 do 60 lat (średnia 42,15±10,38 lat). Materiałem do badań była 

krew obwodowa pobrana z żyły odłokciowej w ilości 20 ml (10ml na heparynę, 5 ml na 

EDTA i 5 ml na skrzep), którą po wyizolowaniu PBMC oraz uzyskaniu osocza i surowicy 

zamrożono, a następnie wykorzystano do dalszych oznaczeń. Badania komórek krwi 

obwodowej oraz stężenie cytokin w surowicy krwi (IL- 2, IL-4, IL-5, TNF-α i IFN-γ) 

prowadzono przy użyciu cytometru przepływowego, a analizę danych przeprowadzono przy 

użyciu programu CellQuest. Ilość kopii EBV DNA oceniano metodą R-T PCR. Oceniano 

następujące subpopulacje limfocytów krwi obwodowej (limfocytów T CD3+, T CD4+, T 

CD8+, limfocytów B CD19+), populację komórek T regulatorowych, komórki z ekspresją 

cząsteczki  PD-1 i jej ligandu PD-L1. Analizy statystyczne przeprowadzono w oparciu o 

oprogramowanie komputerowe STATISTICA v. 10.0.  

WYNIKI:  

W grupie chorych na GD wykazano istotnie niższą liczbę bezwzględną limfocytów T CD3+ i 

B CD19+ w porównaniu do grupy kontrolnej, przy braku różnicy w odsetku tych komórek 

pomiędzy grupami oraz znamiennie wyższy odsetek subpopulacji limfocytów TCD4+ 

(p=0,000543). Liczba bezwzględna tych komórek była istotnie wyższa w grupie osób 

zdrowych, co wynika z obserwowanej w grupie chorych znamiennej limfopenii (p=0,02). 

Ponadto w grupie badanej stwierdzono istotnie  niższy, w porównaniu do grupy kontrolnej 

odsetek i liczbę limfocytów T CD8+ (p=0,00000) i w związku z tym wyższy statystycznie 

stosunek liczby limfocytów CD3+CD4+ do CD3+CD8+ (p=0,00000). Nie stwierdzono 

istotnych statystycznie zależności pomiędzy odsetkiem czy liczbą poszczególnych populacji 

limfocytów, a parametrami klinicznymi, wartością hormonów tarczycy, czy przeciwciał 



p/tarczycowych oraz innymi parametrami immunologicznymi. W grupie badanej stwierdzono 

także, istotnie niższy odsetek i liczbę limfocytów Treg o fenotypie CD4+CD25+FoxP3+  

(p=0,00). Nie stwierdzono korelacji tej grupy komórek z pozostałymi ocenianymi 

parametrami. Istotnie statystycznie wyższy w grupie chorych w porównaniu do grupy 

zdrowych ochotników, jest także odsetek, liczba i MFI limfocytów T CD4+,  T CD8+ i B 

CD19+, wykazujących ekspresję antygenu PD-1 (p=0,00) oraz odsetek i liczba  komórek T 

CD8+ i B CD19+, z ekspresją antygenu PD-L1 (p=0,00). W grupie badanej zaobserwowano 

istotnie statystycznie wyższy odsetek chorych w porównaniu z grupą kontrolną, u których 

wykryto obecność 3 spośród 5 badanych cytokin: IL-2 (p=0,02), IL-5 (p=0,00) i IFN- ɣ 

(p=0,00). Oceniając stężenie tych białek, wykazano statystycznie wyższe stężenia cytokiny 

IL-2 (p=0,04) i TNF-α (p=0,00) w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie 

porównywano stężeń IL-4, IL-5 i IFN- ɣ pomiędzy grupami, z uwagi na zbyt małą liczbę 

pacjentów, u których były one oznaczalne. Badania wykazały również znamiennie częstsze 

występowanie kopii wirusa EBV w PBMC krwi obwodowej wśród pacjentów z rozpoznaną 

chorobą Gravesa. Średnia liczba kopii EBV-DNA/ugDNA w grupie chorych wynosiła 

113,20±187,84. Kopii EBV-DNA nie wykryto u żadnej zdrowej osoby. Nie wykazano 

istotnych korelacji, pomiędzy liczbą kopii EBV-DNA a ocenianymi parametrami klinicznymi 

i laboratoryjnymi, aczkolwiek aż 11 z 12 chorych u których wykryto obecność EBV-DNA w 

surowicy krwi zgłaszało uczucie przewlekłego zmęczenia.  

WNIOSKI: 

1) U pacjentów z chorobą Gravesa wykazano istotnie niższą niż u osób zdrowych liczbę 

limfocytów T i B we krwi obwodowej, co może wynikać z przemieszczenia się tych komórek 

do miejsc w których zachodzą procesy autoimmunizacyjne  

2) Wykazanie u pacjentów z chorobą Gravesa istotnie wyższego odsetka limfocytów T CD4+, 

a niższego odsetka i liczby limfocytów T CD8+ w porównaniu do grupy kontrolnej, 

potwierdza, że limfocyty pomocnicze biorą główny udział w rozwoju tej choroby 

3) Istotnie niższy odsetek i liczba limfocytów Treg o fenotypie CD4+CD25+FoxP3+ w grupie 

osób z rozpoznaną chorobą Gravesa, może prowadzić do zaburzeń autotolerancji i jest 

wyjaśnieniem jednego z mechanizmów patogenetycznych tego schorzenia 

4) Odsetek, liczba i MFI limfocytów T CD4+ i T CD8+ oraz limfocytów B CD19+, 

wykazujących ekspresję antygenu PD-1 (CD279) w grupie badanej są istotnie wyższe 



w porównaniu do grupy zdrowych ochotników. Podobnie odsetek i liczba limfocytów T 

CD8+PD-L1 i B CD19+PD-L1 także są istotnie wyższe w grupie badanej. Sugeruje to na 

prawdopodobny udział szlaku PD-1/PD-L1 w rozwoju choroby Gravesa poprzez 

wprowadzanie limfocytów krwi obwodowej w stan anergii 

5) Wykazanie istotnie większego w porównaniu z grupą kontrolną odsetka chorych, u których 

stwierdzono obecność we krwi obwodowej IL-2,  IL-5 i IFN- ɣ oraz wykrycie wyższych 

stężeń IL-2 i TNF- α w grupie badanej, sugeruje na udział obu typów odpowiedzi: Th1 i Th2, 

w patogenezie GD 

6) Istotna statystycznie większa liczba kopii DNA wirusa EBV w PBMC krwi obwodowej 

chorych na GD w porównaniu do grupy kontrolnej sugeruje możliwość udział tego wirusa w 

inicjowanie choroby Gravesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

Graves' Disease is a chronic, organ-specific form of autoimmune thyroid disease 

(AITD), with an uncertain etiology. It is characterized by fluctuating periods of disease 



intensification and remission. The disease affects nearly 0.14% of Poles, especially young 

adults, with a highest prevalence in Caucasian women. In 15% of cases it occurs among 

family relatives, often in combination with other autoimmune diseases. In the clinical picture, 

apart from characteristic vascular volition, non-thyroid symptoms are observed, such as 

orbitopathy, or much less frequently: dermatopathy or acropachy. The etiopathogenesis 

involves the co-occurrence of genetic, environmental and endogenous (immunological) 

factors.  

At least four known antigens are responsible for the autoimmunization of lymphocytes, 

among which the most important is the TSH (TSHR) receptor. In a genetically predisposed 

person, under the influence of environmental factors (viral infections, i.e. EBV, bacterial 

infections, excessive amount of iodine, stress, smoking, some drugs or toxins), the functioning 

of regulatory T lymphocytes (CD4 + CD25 + FoxP3 +) is compromised. This results in 

impaired immune tolerance, inhibition of the removal of autoreactive T-helper lymphocytes 

and changes in cytokine concentrations in the microenvironment.  

With the involvement of the major histocompatibility complex (MHC class II) cells, 

pathological TCD4 + lymphocytes present thyroid antigens (TSHR, thyroid peroxidase, 

thyroglobulin, sodium iodide symporter) to B lymphocytes which, when converted into 

plasma cells producing IgG-class thyroid antibodies, in high titer and characterized by strong 

affinity.  

In autoimmune illnesses, a number of disorders of the immune system are observed, 

leading to the development or continuation of an abnormal response from T lymphocytes, 

especially CD4+, attacking their own tissues and organs. An important role in Graves’ disease 

is attributed to a small subpopulation of CD4 + T cells with high expression of the IL-2 α 

receptor (CD25) and the specific Foxp3 transcription factor of these cells, which is 

responsible for suppressing the immune system and encodes scurfin - a negative transcription 

factor, blocking expression of proinflammatory cytokines activating Th1 cells. So far, there is 

evidence of abnormal function and/or quantity of these cells in the pathogenesis of, among 

others, DM1, SM, RA, SS or SLE.  

Autoreactive cells should be destroyed in the process of apoptosis, a form of 

programmed cell death. Polymorphisms in genes encoding apoptosis regulating factors (FAS, 

FASL, BCL2) and sFasL concentration lead to immune dysregulation, accumulation of T 

lymphocytes and development of autoimmune diseases.  

The phenomenon of molecular mimicry, and thus the antigenic similarity between 

pathogens and human antigens is related to infectious factors. One of the most important 



pathogens involved in the pathogenesis of autoimmune diseases is EBV virus, due to its 

prevalence, latent course of infection and the possibility of modulation of the immune 

response.  

An important role in the pathogenesis of AITD plays the PD-1/PD-L1 pathway. To date, 

over 30 SNP of the PD-1 gene have been identified. They are associated with the 

development of such diseases as RA, SLE, SM or DM1. The task of cells expressing this 

molecule is to reduce the activation and proliferation of autoreactive T lymphocytes, 

impairment of their effector function, as well as the induction of long-acting plasma cells and 

memory B cells. It can also stimulate the development of induced regulatory lymphocytes and 

maintain their function. The cytokines are responsible for proliferation, differentiation and 

motility of immune cells. Th1 lymphocytes through proinflammatory cytokines: IL-2, IFN-γ, 

TNF, IL-1β activate macrophages and cause a cytotoxic effect. In turn, Th2 cells secrete IL-4, 

IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, which on the one hand inhibit cytokine production by Th1 cells, and 

on the other stimulate B cells to produce antibodies and activate anti- apoptotic molecules. 

 

AIM OF THE STUDY 

The aim of this study was to analyze abnormalities of the immune system in patients 

with newly diagnosed autoimmune thyroid disease in the form of Graves’ disease, with 

particular emphasis on:  

1) assessment of the percentage and absolute values of individual subpopulations of 

peripheral blood T and B lymphocytes in untreated patients with newly diagnosed 

disease thyroid and in the control group;  

2) assessment of the percentage and absolute number of CD4 + / CD25 + / FoxP3 + 

regulatory T-lymphocytes in peripheral blood in patients and in the control group;  

3) assessment of cytokine IL-2, IL-4, IL-5, TNF-α and IFN-α concentrations in 

peripheral blood serum in both groups;  

4) evaluation of PD-1 receptor expression and its ligand - PD-L1, on the surface of T 

cells (CD4 +, CD8) and B (CD19 +);  

5) assessment of the number of EBV DNA copies in PBMC of patients and in 

comparison to healthy persons. 

A correlation was also sought between the assessed parameters and relevant clinical 

data and laboratory results. 

 

DATA AND METHODOLOGY 



The evaluation of immunological parameters was performed in 39 untreated patients (32 

women and 7 men), with an average age of 41.49 ± 15.74 years, with newly diagnosed 

thyrotoxicosis in the course of Graves' disease and in a group of 20 healthy volunteers (15 

women and 5 men) aged 29 to 60 years (average 42.15 ± 10.38 years). The test materials were 

a 20 ml. samples of peripheral blood taken from abdominal vein (10ml for heparin, 5ml for 

EDTA and 5ml for clot).  

The samples underwent isolation of PBMC, plasma and serum, and were subsequently 

frozen to be used for further analyses. Peripheral blood cell assays and cytokine serum 

concentration (IL-2, IL-4, IL-5, TNF-α and IFN-γ) were performed using a flow cytometer 

and data analysis was performed using the CellQuest program. The number of EBV DNA 

copies was evaluated by the R-T PCR method. 

Assays were performed on the following subpopulations peripheral blood lymphocytes 

(T CD3 + cells, T CD4 + cells,  T CD8+ cells, B CD19 + cells), population of regulatory T 

cell, expression of PD-1 molecule and its PD-L1 ligand. Statistical analyzes were performed 

based on the STATISTICA v. 10.0 computer software. 

 

STUDY RESULTS 

In the group of patients with Graves’ disease, the absolute number of T CD3 + cells and 

B CD19+ cells was significantly lower than in the control group, with no difference in the 

percentage of these cells between the groups and significantly higher percentage of T CD4+ 

lymphocyte subpopulations (p = 0.000543). The absolute number of these cells was 

significantly higher in the healthy group, which results from the significant limfopenia 

observed in the group of patients (p = 0.02).  

In addition, in the study group, the percentage and number of T CD8 + lymphocytes 

were significantly lower, compared to the control group (p = 0.00000), and therefore 

a statistically higher ratio of CD3+CD4+ to CD3+CD8 + (p = 0.00000). There were no 

statistically significant correlations between the percentage or number of individual 

lymphocyte populations, and clinical parameters, thyroid hormones, or thyroid antibodies and 

other investigated immunological parameters.  

It was also found that the percentage and number of Treg lymphocytes with the 

CD4+CD25+FoxP3 + phenotype were significantly lower in the study group (p = 0.00). No 

correlation was found between this group of cells and the other parameters. 

The percentage, absolute number and MFI of T CD4+, T CD8+ and B CD19+ 

lymphocytes expressing PD-1 antigen (p = 0.00) and the percentage and number of T CD8+ 



cells and B CD19+ expressing the PD-L1 antigen (CD274) (p = 0.00) was also significantly 

higher in the study group than in the control group. 

In the study group, as compared to the control group, a statistically significant higher 

percentage of patients was observed in which 3 of the 5 cytokines tested were detected: IL-2 

(p = 0.02), IL-5 (p = 0.00) and IFN-ɣ (p = 0.00). When assessing the concentration of these 

proteins, statistically higher concentrations of cytokine IL-2 (p = 0.04) and TNF-α (p = 0.00) 

were demonstrated in the study group compared to the control group. The concentrations of 

IL-4, IL-5 and IFN-ɣ were not compared between the groups due to the insufficient number of 

patients in whom they were measurable.  

Studies have also demonstrated a significantly higher prevalence of EBV virus in 

PBMC of peripheral blood in patients with Graves’ disease. The average number of EBV-

DNA/ugDNA copies in Graves’ disease group of patients was 113.20 ± 187.84. EBV-DNA 

copies were not detected in any healthy person. There were no significant correlations 

between the number of EBV-DNA copies and the assessed clinical and laboratory parameters, 

although as many as 11 out of 12 patients diagnosed with EBV-DNA in the blood serum 

reported a feeling of chronic fatigue. 

 

CONCLUSIONS 

1) Patients with Graves’ disease showed a significantly lower number of T and B 

lymphocytes in the peripheral blood than in healthy persons, which may result from 

the displacement of these cells to areas where autoimmunity occurs. 

2) A significantly higher percentage of T CD4 + lymphocytes, and a lower percentage 

and number of T CD8 + cells in patients with Graves’ disease as compared to the 

control group, confirms that helper lymphocytes are the main contributors to the 

development of this disease. 

3) Significantly lower percentage and number of Treg lymphocytes with the 

CD4+CD25+FoxP3 + phenotype in the group of people diagnosed with Graves' 

disease may lead to disturbances of auto tolerance and provides an explanation of one 

of the pathogenic mechanisms of this disease. 

4) Percentage, as well as absolute number and MFI of  T CD4+ and T CD8+  

lymphocytes and B CD19 + lymphocytes expressing PD-1 antigen (CD279) in the 

study group were significantly higher, compared to the control group. Similarly, the 

percentage and number of T CD8+PD-L1 and B CD19+PD-L1 T lymphocytes were 

also significantly higher in the study group. This suggests probable involvement of the 



PD-1/PD-L1 pathway in the development of Graves' disease by introducing peripheral 

blood lymphocytes into anergic state. 

5) Presence of IL-2, IL-5 and IFN- ɣ and detection of higher concentrations of IL-2 and 

TNF-α in the study group as compared to control group, suggests the participation of 

both types of responses: Th1 and Th2 in the pathogenesis of Graves’ disease. 

6) Statistically significant number of EBV DNA copies in PBMCs of peripheral blood of 

Graves’ disease patients as compared to the control group, suggests the possibility of 

the contribution of this virus in the initiation of Graves' disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


