
Streszczenie
Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą chorobą zapalno-demielinizacyjną centralnego układu
nerwowego. Wśród młodych osób jest główną przyczyną niepełnosprawności niezwiązanej
z urazem. Immunopatogeneza  stwardnienia rozsianego jest  ciągle  niedostatecznie poznana.
Często  podkreślany  jest  istotny  udział  IL-17  oraz  limfocytów  Th17  w  patogenezie
stwardnienia rozsianego.  Limfocyty Tγδ oraz iNKT razem z komórkami MAIT należą do
nieklasycznych limfocytów T. Limfocyty Tγδ najprawdopodobniej  są kluczowym źródłem
cytokin prozapalnych we wczesnych etapach stwardnienia rozsianego, szczególnie  rzutów,
kierunkując  tym  samym  odpowiedź  konwencjonalnych  limfocytów  T.  Dotychczasowe
badania  wskazują  na  istotny  potencjał  regulatorowy  limfocytów  iNKT  w  patogenezie
stwardnienia.  Niniejsze  badanie  jest  podzielone  na  trzy  części.  W  pierwszej  oceniono
ekspresję  cząsteczek  związanych  z  programem  Th17  zarówno  w  limfocytach  Tγδ,
jak i komórkach  iNKT.  W drugiej  uwagę  skupiono  się  na  potencjale  limfocytów  Tγδ  do
produkcji  IL-15.  Trzecia,  ostatnia,  była  próbą  oceny ekspresji  cząsteczek  adhezyjnych  na
limfocytach Tγδ oraz ich głównych subpopulacjach – Vδ1 oraz Vδ2. Zarówno limfocyty Tγδ
jak  i  iNKT  wykazują  znaczne  ukierunkowanie  w  stronę  programu  Th17-podobnego,
manifestujące się przede wszystkim w nadekspresji czynnika transkrypcyjnego RORγT. W
drugiej  części  potwierdzono  zdolność  ludzkich  limfocytów  Tγδ  do  produkcji  IL-15  oraz
zauważyliśmy istotną korelację między odsetkiem IL-15+ Tγδ z zaawansowaniem klinicznym
stwardnienia  rozsianego.  W  ostatniej  części  zauważono  niewielką  modulację  ekspresji
cząsteczek adhezyjnych w limfocytach Tγδ pomiędzy remisją i rzutem oraz w porównaniu do
zdrowej kontroli. Razem wyniki te wskazują na potencjalnie znaczny udział limfocytów Tγδ
w patogenezie stwardnienia rozsianego.
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Abstract
Multiple  sclerosis  is  a chronic inflammatory demyelinating disease of the central  nervous
system.  It  is  the  major  cause  of  non-traumatic  disability  in  younger  adults.
Its immunopathogenesis is still not fully understood. Nevertheless, the important role of IL-17
and Th17 lymphocytes in the pathogenesis of multiple sclerosis is often emphasized. IL-17
apart from conventional Th17 cells can be secreted by γδ T and iNKT lymphocytes, which
together with MAIT cells belong to non-classical T cells. γδ T lymphocytes are most likely a
key source of pro-inflammatory cytokines in the early stages of multiple sclerosis, especially
relapses, thus directing the response of conventional T lymphocytes. The studies conducted so
far indicate a significant regulatory potential  of iNKT lymphocytes in the pathogenesis of
multiple  sclerosis.  Our study is  divided into three parts.  In the first  one,  we assessed the
expression of molecules related to the Th17 program in both γδ T and iNKT cells. In the
second, we focused on the IL-15 production potential of γδ T cells. The third and last one was
an attempt to evaluate the expression of adhesion molecules on γδ T lymphocytes and their
main subpopulations – Vδ1 and Vδ2. Both γδ T and iNKT lymphocytes were significantly
skewed  towards  the  Th17-like  program,  manifested  primarily  by  overexpression  of  the
transcription factor RORγT. In the second part, we were the first to confirm the ability of
human γδ T lymphocytes to produce IL-15, and noticed a significant correlation between the
percentage of IL-15 + γδ T cells with the clinical advancement of multiple sclerosis. In the
last part, we noticed a slight modulation in expression of adhesion molecules on γδ T cells
between  remission  and  relapse,  and  compared  to  healthy  control.  Together,  these  results
indicate the potentially significant contribution of γδ T cells to the pathogenesis of multiple
sclerosis.
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