22

Alergia Astma Immunologia 2007, 12(1): 22-29

Limfocyty regulatorowe
Regulatory T Cells
MATEUSZ JAG£A, EWA CICHOCKA-JAROSZ
Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Polsko-Amerykañskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie, Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie
Streszczenie
Limfocyty regulatorowe (Treg) s¹ niejednorodn¹ fenotypowo grup¹ komórek odpowiedzialn¹ za kontrolê funkcji uk³adu immunologicznego.
Komórki te odpowiadaj¹ za regulacjê odpowiedzi immunologicznej i odgrywaj¹ fundamentaln¹ rolê w procesach nabywania tolerancji immunologicznej na drodze aktywnej supresji. Dotychczas wyodrêbniono
kilka subpopulacji komórek regulatorowych, z których do najwa¿niejszych nale¿¹ limfocyty CD4+CD25+, limfocyty NK oraz limfocyty Th1
i Tr3. Mechanizm dzia³ania komórek regulatorowych opiera siê o uwalnianie cytokin o dzia³aniu supresorowym (IL-10, TGF-β) b¹d zachodzi
na drodze bezporedniego oddzia³ywania z komórk¹ docelow¹ poprzez prezentacjê na ich powierzchni cz¹stek supresyjnych. Zaburzenia dzia³ania Treg odgrywaj¹ istotne znaczenie w patogenezie licznych chorób autoimmunologicznych, alergicznych czy przewlek³ych
zaka¿eñ zarówno w modelach zwierzêcych, jak i u cz³owieka. Pe³ne
poznanie i zrozumienie mechanizmów dzia³ania tych komórek w istotny
sposób wyjani³oby mechanizmy kontroli aktywnoci uk³adu immunologicznego, a farmakologiczna b¹d immunologiczna modyfikacja ich funkcji, mog³aby w przysz³oci pos³u¿yæ jako forma immunoterapii. Celem
poni¿szego opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o mechanizmach dzia³ania limfocytów regulatorowych, ich znaczeniu w ró¿norodnych zaburzeniach immunologicznych oraz przysz³ych perspektywach ich klinicznego zastosowania.

Summary
Regulatory T cells (Treg) are a phenotypic diverse group of cells
responsible for controlling the function of the immune system. These
cells are responsible for regulation of immune response and play
a leading role in developing immune tolerance through active
suppression. To-date, several subtypes of regulatory lymphocytes
have been described, the most important of them being CD4+CD25+,
NK, Th1 lymphocytes and Tr3 cells. The mechanism, by which regulatory
T cells function is dependent on the release of suppressive cytokine
(IL-10, TGF-β) or is mediated by cell-to-cell interaction via suppressive
surface molecules. Abnormalities in the function of regulatory T cells
are important in pathogenesis of numerous autoimmune, allergic and
chronic infectious diseases both in animal and human studies. Gaining
a full understanding of the physiology of these cells will be helpful in
explaining mechanisms important in controlling the immune system
activity, and the immunologic or pharmacologic modification of their
function may be useful in the future as a new approach to immunotherapy. The objective of this review is to clarify the physiology of
regulatory cells, explain their role in various immunologic diseases
and show future perspectives for their clinical application.
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Wykaz skrótów u¿ywanych w tekcie:
AHR (airway hyperresponsiveness)  nadreaktywnoæ dróg
oddechowych
APC (antigen presenting cell)  komórka prezentuj¹ca antygen
DC (dendritic cell)  komórka dendrytyczna
NK (natural killer)  limfocyt typu naturalnego zabójcy
SCID (severe combined immunodeficiency)  ciê¿ki z³o¿ony
niedobór odpornoci
TCR (T-cell receptor)  receptor limfocytów T
Th3 (helper T-cells type 3)  limfocyt pomocniczy typu 3
Tr1 (regulatory T-cells type 1)  limfocyt regulatorowy typu 1
Treg (regulatory T cells)  limfocyty regulatorowe

Wstêp
Uk³ad immunologiczny wypracowa³ szereg metod pozwalaj¹cych na kontrolê stopnia nasilenia antygenowoswoistej odpowiedzi immunologicznej. W³aciwie zrównowa¿ona odpowied immunologiczna ma bowiem kluczowe znaczenie dla sprawnego rozpoznawania i eliminacji obcych antygenów, gwarantuj¹c równoczenie bezpieczeñstwo tkanek i narz¹dów gospodarza (ryc. 1).
W grasicy dochodzi do delecji klonalnej autoreaktywnych
limfocytów, podczas gdy w obwodowych narz¹dach uk³adu immunologicznego tolerancja nabywana jest na drodze anergii b¹d poprzez aktywn¹ supresjê z udzia³em limfocytów regulatorowych (supresorowych).
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Ryc. 1. Udzia³ limfocytów regulatorowych w ró¿nych funkcjach
uk³adu immunologicznego

Limfocyty regulatorowe (Treg) stanowi¹ niejednorodn¹ fenotypowo grupê komórek odpowiedzialnych za kontrolê funkcji uk³adu immunologicznego na drodze aktywnej supresji. Funkcjonalnie w obrêbie tej populacji mo¿na
wyró¿niæ dwie podgrupy komórek. W pierwszej, dzia³anie supresorowe wymaga bezporedniego kontaktu z komórk¹ docelow¹ i zwi¹zane jest moleku³ami powierzchniowymi (np.: GITR, CTLA-4), natomiast w drugiej, mechanizm dzia³ania oparty jest o produkcjê i uwalnianie
supresyjnych cytokin (IL-10, TGF-β). Od szeregu lat trwaj¹ intensywne badania nad licznymi populacjami limfocytów supresorowych, najwiêcej danych dotyczy jednak limfocytów CD4+CD25+, Th3, Tr 1 i NK (tab. I).
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poprzez wstrzykniêcie oczyszczonej populacji
CD4+CD25+ [1]. W ci¹gu ostatniej dekady w licznych
badaniach in vitro i in vivo wykazano regulatorowe dzia³anie limfocytów CD4+CD25+ , potwierdzaj¹c tym samym
ich kluczow¹ rolê w odpowiedzi immunologicznej. U cz³owieka w obrêbie powy¿szej subpopulacji mo¿na wyró¿niæ grupê komórek o wysokiej ekspresji CD25 oraz
CD45RO+, które jako jedyne wykazuj¹ w³aciwe dzia³anie supresorowe [2]. Mimo tych obserwacji wiêkszoæ
badañ wskazuje CD25+ jako marker swoisty dla limfocytów regulatorowych [2,3,4].
Zasadniczy mechanizm supresyjnego dzia³ania limfocytów CD4+CD25+ opiera siê o bezporednie oddzia³ywanie na komórkê docelow¹. Po pobudzeniu receptora
limfocytów T (T cell receptor  TCR), komórki
CD4+CD25+ na drodze aktywnej supresji hamuj¹ aktywacjê i proliferacjê limfocytów CD4+ i CD8+ [5,6]. Istniej¹ tak¿e pojedyncze publikacje mówi¹ce o mo¿liwoci
poredniego dzia³ania supresyjnego poprzez wp³yw na
komórki prezentuj¹ce antygen (antigen presenting cells
 APC) b¹d poprzez uwalnianie przez komórki
CD4+CD25+ cytokin supresyjnych (IL-10) (ryc. 2) [6,7].

Charakterystyka poszczególnych populacji limfocytów regulatorowych
Limfocyty CD4+CD25+

W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku Sakagushi i wsp. wykazali na powierzchni b³ony komórkowej
oko³o 10% limfocytów CD4+ obecnoæ ³añcucha α receptora dla IL-2 (CD25). Przeszczep limfocytów T pozbawionych populacji CD4+CD25+ bezgrasiczym (null)
myszom prowadzi³ do wyst¹pienia schorzeñ autoimmunologicznych, których rozwój móg³ byæ powstrzymany

Ryc. 2. Postulowany mechanizm dzia³ania supresyjnego limfocytów CD4+CD25+

Wród najwa¿niejszych moleku³ powierzchniowych
bior¹cych udzia³ w aktywnej supresji wymieniane s¹ GITR
(glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor), CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen 4) oraz

Tabela I. Typy komórek regulatorowych
Typ limfocyta

Profil uwalnianych cytokin Marker powierzchniowy Komentarz

Th3

TGF-β

Tr1

IL-10

CD4+CD25 +

IL-10, TGF-β

NK

IL-4, IL-10, IL-13, IFN-γ

CD4

Supresyjne dzia³anie oparte o uwalnianie TGF-β. Odgrywaj¹ kluczowe znaczenie w tolerancji antygenów pokarmowych
CD4, CCR7, CD25Mechanizm dzia³ania oparty na uwalnianiu supresyjnych cytokin (IL-10,
TGF-β) hamuj¹cych aktywnoæ Th1, Th2, APC oraz ograniczaj¹cych proliferacjê Th 0
CD4, CD25, CD45RO, Wydzielaj¹ niewielkie iloci cytokin supresyjnych (IL-10, TGF-β), brak jednak
CD122, GITR, CTLA-4 dowodow potwierdzaj¹cych ich znaczenie w mechanizmie dzia³ania komórek CD4 +CD25+. Dzia³anie supresyjne uzale¿nione jest od ekspresji na
powierzchni limfocyta cz¹stek supresyjnych i bezporedniego kontaktu z komórk¹ docelow¹
CD4 lub CD4-CD8Wykazuj¹ dzia³anie wielokierunkowe, mog¹ prowadziæ do supresji lub
CD161c, NKR-P1
aktywacji odpowiedzi immunologicznej. Szeroki profil uwalnianych cytokin
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TGF-β zwiazane z b³on¹ komórkow¹ [6,8,9,10,11]. W najnowszych badaniach podkrelana jest rola czynnika transkrypcyjnego Foxp3, którego ekspresja jest swoista dla
komórek CD4+CD25+ i konieczna do ich w³aciwego ró¿nicowania (tab. II) [12,13].
Limfocyty Th3

Komórki Th3 zosta³y opisane w pracach Chen i wsp.
jako subpopulacja limfocytów CD4+ powstaj¹ca w wêz³ach ch³onnych krezkowych po ekspozycji na doustny
antygen [14]. Komórki te odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w rozwoju tolerancji immunologicznej na antygeny pokarmowe, a zaburzenia ich funkcji mog¹ wywo³ywaæ ró¿norodne schorzenia autoimmunologiczne u zwierz¹t i ludzi [15].
Ró¿nicowanie natywnych limfocytów Tn w kierunku
Th3 wymaga prezentacji antygenu przez APC i kostymulacji przy udziale cz¹stki CD86 lub CD80. Komórki dendrytyczne, pe³ni¹ce rolê najwa¿niejszych komórek prezentuj¹cych antygen w przewodzie pokarmowym, ukierunkowuj¹ ró¿nicowanie limfocytów Th0 w kierunku Th3
[16,17]. Obecnoæ TGF-β lub IL-4 promuje powstawanie Th3 bezporednio, natomiast stosowanie przeciwcia³
monoklonalnych anty-IL-2 lub anty-IL-10 mo¿e porednio nasilaæ powstawanie Th3 poprzez hamowanie ró¿nicowania w kierunku Th1 [18]. Mechanizm dzia³ania supresyjnego limfocytów Th3 oparty jest w g³ównej mierze
o uwalnianie TGF-β oraz, w mniejszym stopniu, IL-10
[7,19]. Istniej¹ce funkcjonalne podobieñstwo pomiêdzy limfocytami Th3 i Tr1 wymaga dalszych badañ, natomiast
ró¿nice w mechanizmach dzia³ania Th3 i limfocytów
CD4+CD25+ pozwalaj¹ na wyrane odró¿nienie tych subpopulacji (ryc. 2) [8].

Ryc. 3. Ró¿nicowanie limfocytów Tr1 i Th3

Podobnie jak w przypadku limfocytów Th1 ,Th2 i Th3
prekursorami komórek Tr1 s¹ natywne limfocyty T, których kierunki ró¿nicowana uzale¿nione s¹ od lokalnego
stê¿enia cytokin (ryc. 3) [22,23]. Wykazano tak¿e, ¿e
zwi¹zki o dzia³aniu immunosupresyjnym, takie jak aktywna postaæ witaminy D (1,25(OH)2D3) czy deksametazon,
indukuj¹ ró¿nicowanie limfocytów T w kierunku Tr1 in
vitro [24]. Wyniki licznych obserwacji dowodz¹, ¿e limfocyty Tr1 bior¹ czynny udzia³ w mechanizmach regulacyjnych antygenowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej i ograniczaj¹ proliferacjê limfocytów T in vivo g³ównie poprzez uwalnianie IL-10 i TGF-β (ryc. 4) [25,26].
Supresyjne w³aciwoci limfocytów Tr1 s¹ znoszone
w obecnoci przeciwcia³ monoklonalnych anty-IL-10 lub
anty-TGF-β [25]. Istniej¹ równie¿ pewne dowody wskazuj¹ce na mo¿liwoæ bezporedniego oddzia³ywania limfocytów Tr1 na komórki prezentuj¹ce antygen [25].

Limfocyty Tr1

Groux i wsp. wykazali, ¿e d³ugotrwa³a stymulacja limfocytów CD4+ w rodowisku IL-10 prowadzi do ró¿nicowania natywnych limfocytów T w kierunku o niskim potencjale proliferacyjnym, uwalniaj¹cych IL-10 oraz niewielkie iloci IL-2. Limfocyty te wykazywa³y w³aciwoci supresorowe, hamuj¹c eksperymentalne, autoimmunologiczne zapalenie jelita grubego u myszy z ciê¿kim z³o¿onym niedoborem odpornoci (severe combined immunodeficiency  SCID) [20]. Komórki te okrelono mianem limfocytów regulatorowych typu pierwszego (Tr1).
Póniejsze badania wykaza³y, ¿e uwalniaj¹ one równie¿
inne cytokiny supresyjne (TGF-β), prezentuj¹ swoiste receptory chemokinowe (CCR7) oraz proliferuj¹ pod wp³ywem IL-15 [21].

Ryc. 4. Postulowany mechanizm dzia³ania supresyjnego limfocytów Tr1

Tabela II. Charakterystyka wybranych markerów komórek CD4+CD25+ (pism)
Foxp3
GITR
CTLA-4

Czynnik transkrypcyjny Foxp3 (forkhead transcriptor factor) jest specyficzny dla komórek CD4+CD25+, warunkuje ich ró¿nicowanie.
Dotychczas najbardziej swoisty marker CD4+CD25+
GITR (glucocorticoid-induced tumor necrosis factor receptor) jest powierzchniowym, konstytutywnym bia³kiem o dzia³aniu supresyjnym
CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen 4) jest niezbêdnym bia³kiem zarówno w trakcie ró¿nicowania, jak i w fazie efektorowej komórek
CD4+CD25 +
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W³aciwoci regulatorowe komórek Tr1 zosta³y potwierdzone w licznych modelach zwierzêcych, wykazano równie¿ ich znacznie w chorobach alergicznych, przewlek³ych
zaka¿eniach i transplantologii cz³owieka.
Wzajemne relacje pomiêdzy komórkami Th3 i Tr 1 nie
s¹ jasne, konieczne s¹ dalsze badania pozwalaj¹ce na cis³e okrelenie ró¿nic i podobieñstw pomiêdzy powy¿szymi
subpopulacjami limfocytów. Mechanizm dzia³ania supresyjnego obu grup komórek jest podobny i opiera siê g³ównie
o uwalnianie IL-10 i TGF-β. W badaniach grupy Foussata
jednoznacznie udowodniono odmienny mechanizm dzia³ania limfocytów CD4+CD25+ i komórek Tr1, potwierdzaj¹c
tym samym ró¿nice pomiêdzy obu powy¿szymi subpopulacjami limfocytów regulatorowych [27].
Limfocyty NK

Limfocyty NK zosta³y zidentyfikowane w latach dziewiêædziesi¹tych poprzedniego stulecia jako efektorowy
sk³adnik nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Komórki
NK s¹ populacj¹ limfocytów, dla których charakterystyczny jest brak interakcji TCR z peptydami prezentowanymi
w kontekcie klasycznych antygenów zgodnoci tkankowej klasy I lub II. Komórki te posiadaj¹ natomiast unikatow¹ mo¿liwoæ rozpoznawania glikolipidów prezentowanych przez CD1d, nietypow¹ cz¹stkê prezentuj¹c¹. Identyfikacja limfocytów NK mo¿liwa jest dziêki swoistym
markerom b³onowym (CD161c, NKR-P1) [28,29].
Poza potencjalnymi mo¿liwociami dzia³ania cytotoksycznego, limfocyty NK bior¹ tak¿e udzia³ w regulacji komórkowej odpowiedzi immunologicznej poprzez uwalnianie szeregu cytokin takich jak IL-4, IL-10, IL-13 oraz IFN-γ
i TNF [30]. W przeciwieñstwie do innych Treg regulacyjne dzia³anie komórek NK nie ogranicza siê jedynie do
dzia³ania supresyjnego, niekiedy mo¿e bowiem prowadziæ
do nasilenia odpowiedzi immunologicznej. Wynika to z ró¿norodnoci poszczególnych subpopulacji komórek NK oraz
zmiennoci profilu uwalnianych cytokin, uzale¿nionej m.in.
od zewnêtrznych sygna³ów pobudzaj¹cych czy te¿ typu
antygenu pobudzaj¹cego TCR.
Pobudzenie komórek NK mo¿e zatem w czêci przypadków prowadziæ do dzia³ania supresyjnego, wywo³anego produkcj¹ profilu cytokin typowych dla Th2 lub IL-10,
z kolei w innych modelach nasila odpowied immunologiczn¹ poprzez uwalnianie cytokin charakterystycznych
dla Th1 [31,32]. Opisywano równie¿ przypadki jednoczesnej produkcji obu grup cytokin przez zaktywowane limfocyty NK [33]. Dotychczas ostatecznie nie wyjaniono
mechanizmów odpowiedzialnych za polaryzacjê odpowiedzi komórek NK, a tym samym nie okrelono roli limfocytów NK w regulacji odpowiedzi immunologicznej. W³aciwoci regulacyjne powy¿szych komórek zosta³y jednak wykazane w licznych chorobach autoimmunologicznych, alergicznych, zapalnych i nowotworowych oraz
w nabywaniu tolerancji na tkanki przeszczepione.
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Rola limfocytów regulatorowych w patofizjologii
wybranych chorób
Limfocyty regulatorowe w chorobach autoimmunologicznych

Znaczenie limfocytów regulatorowych w schorzeniach
autoimmunologicznych u cz³owieka nie jest do koñca jasne. Pewne obserwacje kliniczne, wyniki badañ przeprowadzonych in vitro, eksperymenty na zwierzêtach oraz
pojedyncze doniesienia o próbach immunoterapii moduluj¹cych funkcjê limfocytów regulatorowych przemawiaj¹
za ich istotnym znaczeniem w zaburzeniach tolerancji
immunologicznej na antygeny w³asne. Najczêciej opisywane s¹ zaburzenia funkcji limfocytów CD4+CD25+, choæ
wykazano tak¿e przypadki dysfunkcji innych subpopulacji limfocytów regulatorowych m.in. Tr1 czy Th3.
U zwierz¹t jednoznacznie wykazano zwi¹zek pomiêdzy utrat¹ czynnoci limfocytów regulatorowych a wystêpowaniem zapalenia jelita grubego, cukrzycy typu 1,
zapalenia ¿o³¹dka czy tarczycy [1,34]. U ludzi z zespo³em
delecji 22q11, którego integraln¹ czêci¹ jest wrodzona
aplazja lub hipoplazja grasicy, czêciej dochodzi do schorzeñ autoimmunologicznych, choæ cis³y mechanizm tego
zjawiska nie jest wyjaniony [35,36]. Zaburzenia funkcji
komórek CD4+CD25+ wykazano u ludzi choruj¹cych na
stwardnienie rozsiane, w zespole Kawasaki czy autoimmunologicznym zespole wielogruczo³owym typu 2
[2,37,38]. Podobne zaburzenia funkcji limfocytów, z towarzysz¹c¹ zmniejszon¹ ekspresj¹ Foxp3, stwierdzono
tak¿e u pacjentów z miasteni¹ [39]. U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz postaci¹ nielicznostawow¹ m³odzieñczego idiopatycznego zapalenia stawów
zwiêkszona liczba komórek CD4+CD25+ w zajêtych stawach wi¹za³a siê z lepszym rokowaniem [40,41]. Owocem powy¿szych odkryæ s¹ próby immunoterapii wykorzystuj¹ce dzia³anie limfocytów regulatorowych do modulacji odpowiedzi immunologicznej w schorzeniach autoimmunologicznych [42,43]. U pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów doustna immunoterapia z wykorzystaniem autoantygenów prowadzi³a do supresji proliferacji autoreaktywnych limfocytów, nasilenia ekspresji
Foxp3 i zmiany profilu uwalnianych cytokin z Th1 na Th2
[43].
Istniej¹ równie¿ dowody sugeruj¹ce zaburzenia dzia³ania limfocytów regulatorowych CD4+ CD25+ lub Tr1
w pêcherzycy zwyczajnej i pemfigoidzie u cz³owieka
[44,45]. W modelu zwierzêcym komórki Tr1 hamuj¹ ponadto rozwój autoimmunologicznego zapalenia jelita grubego [44]. Wykazano równie¿, ¿e stosowanie witaminy D,
nasilaj¹cej ró¿nicowanie natywnych limfocytów CD4+
w kierunku Tr1, mo¿e odgrywaæ pewn¹ rolê terapeutyczn¹ u czêci pacjentów ze stwardnieniem guzowatym, reumatoidalnym zapaleniem stawów czy cukrzyc¹ [47].
Zaburzenia funkcji regulatorowych komórek NK prowadz¹ u myszy do wyst¹pienia cukrzycy typu 1,
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reumatoidalnego zapalenia stawów, autoimmunologicznego
zapalenia jelita grubego czy tocznia trzewnego, natomiast
u ludzi mog¹ wywo³ywaæ stwardnienie rozsiane i cukrzycê typu 1 [48,49,50,51]. Brak dotychczas danych na temat mo¿liwoci terapeutycznego zastosowania komórek
NK do modyfikacji odpowiedzi immunologicznej.
Limfocyty regulatorowe w zaka¿eniach

Zaburzenia czynnoci limfocytów regulatorowych
w trakcie zaka¿enia mog¹ prowadziæ do ró¿norodnych niekorzystnych konsekwencji dla ustroju. Nadmierne ich pobudzenie mo¿e prowadziæ do ograniczenia odpowiedzi immunologicznej i tym samym mo¿e utrudniaæ eliminacjê patogenów, co z kolei predysponuje do przewlek³ego lub nawrotowego zaka¿enia. Z drugiej jednak strony, upoledzona funkcja komórek regulatorowych na wczesnym
etapie ostrego zaka¿enia, mo¿e byæ przyczyn¹ nadmiernej, niekontrolowanej odpowiedzi immunologicznej z towarzysz¹cym uszkodzeniem w³asnych tkanek. Zachowanie równowagi pomiêdzy komórkami regulatorowymi
i efektorowymi jest zatem zasadniczym mechanizmem
kontroluj¹cym stopieñ nasilenia odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji [52].
Na mysim modelu malarii prze¿ycie zarodców mo¿liwe jest dziêki supresyjnemu dzia³aniu komórek
CD4+ CD25+, prowadz¹cemu tym samym do przewlek³ego zaka¿enia [53]. W badaniach dotycz¹cych przewlek³ego zaka¿enia retrowirusowego (Friend) oraz zaka¿enia HCV u ludzi komórki CD4+ CD25+ hamuj¹ przeciwwirusow¹ odpowied immunologiczn¹ [54,55]. Ponadto
u cz³owieka wykazano, ¿e liczba komórek T reg
CD4+ CD25+ w krwi obwodowej wykazuje ujemn¹ korelacjê ze stopniem uszkodzenia w¹troby w wirusowym
zapaleniu w¹troby typu C [56]. Powy¿sze obserwacje
wskazuj¹ na kluczow¹ rolê odpowiedzi immunologicznej
w mechanizmie uszkodzenia w¹troby w trakcie zaka¿enia HCV. Na modelu zaka¿enia Pneumocystis carinii
u myszy wykazano, ¿e limfocyty CD4+CD25+ wykazuj¹
dzia³anie ochronne, hamuj¹c nadmiern¹ odpowied komórek efektorowych wywo³an¹ zaka¿eniem [57]. Niektóre
patogeny mog¹ bezporednio atakowaæ komórki supresorowe upoledzaj¹c tym samym regulacjê odpowiedzi
immunologicznej. Wykazano, ¿e deplecja komórek
CD4+ CD25+ spowodowana zaka¿eniem HIV mo¿e prowadziæ do postêpu choroby [58].
Limfocyty regulatorowe w transplantologii

Udzia³ limfocytów regulatorowych w nabywaniu tolerancji na przeszczep postulowany by³ od dawna, jednak
dopiero wyniki ostatnich badañ pozwoli³y ostatecznie potwierdziæ wczeniejsze przypuszczenia. Znaczenie limfocytów NK w transplantologii zosta³o wykazane w badaniach przeprowadzanych u pacjentów po przeszczepie
szpiku kostnego, u których stwierdzono, ¿e komórki NK
jako naturalne komórki regulatorowe, hamuj¹ reakcjê typu
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przeszczep przeciwko biorcy (graft versus host  GvH)
[59]. Wykazano tak¿e znaczenie tych komórek w indukcji tolerancji immunologicznej na allogeniczny przeszczep
rogówki i serca u myszy [60,61].
Dotchawicze stosowanie allopeptydów siedem dni
przed przeszczepem serca wi¹za³o siê z przed³u¿onym
prze¿yciem przeszczepu u myszy [62]. Mechanizm tego
zjawiska zbli¿ony by³ do indukcji limfocytów Tr1 sugeruj¹c równie¿ udzia³ tych komórek w nabywaniu tolerancji
na przeszczep.
Znaczenie limfocytów CD4+CD25+ w nabywaniu tolerancji na przeszczep wydaje siê byæ g³ównie porednie,
choæ wykazano tworzenie allospecyficznych CD4+CD25+
hamuj¹cych bezporednio wyst¹pienie reakcji GvH po
allogenicznym przeszczepie szpiku [63].
Limfocyty regulatorowe w chorobach alergicznych

Rola Treg zaznacza siê zarówno w patofizjologii chorób alergicznych, jak i w mo¿liwociach ich leczenia. Limfocyty Th3 funkcjonalnie wydaj¹ siê byæ zwi¹zane przede
wszystkim z immunotolerancj¹ w zakresie przewodu pokarmowego, podczas gdy fenotyp Tr 1 z uk³adem oddechowym. Wynika to z faktu, ¿e komórki dendrytyczne
(dendritic cells  DC) uk³adu oddechowego wytwarzaj¹
jedynie IL-10, niezbêdn¹ do powstania Tr1, podczas gdy
DC przewodu pokarmowego wytwarzaj¹ zarówno IL-10
jak i TGFβ potrzebne do tworzenia komórek linii Th3.
Wykazano, ¿e w drogach oddechowych fenotyp Tr1 hamuje zarówno odpowied Th2 jak i Th1 oraz wp³ywa na
nadreaktywnoæ dróg oddechowych (airway hyperresponsiveness  AHR). U chorych w trakcie wczesnego
etapu immunoterapii swoistej dochodzi in vivo do tworzenia subpopulacji komórek Tr1 (tzw. indukowanych), co
wskazuje, ¿e bodcem stymuluj¹cym ich syntezê s¹ wysokie i wzrastaj¹ce dawki alergenu. Komórki NK odgrywaj¹ istotn¹ rolê w rozwoju AHR u myszy, ich rola u ludzi
w przebiegu astmy i innych chorób alergicznych jest niejednoznaczna [64]. Komórki CD4+CD25+, zwane tak¿e
konstytutywnymi, hamuj¹ dojrzewanie komórek Th2 poprzez zahamowanie syntezy IL-4, wywo³uj¹ supresjê odpowiedzi Th2 w drogach oddechowych (poprzez bezporedni kontakt z komórk¹ Th2, wytwarzanie IL-10 i TGFβ),
hamuj¹ rozwój zapalenia eozynofilowego. Badania na
zwierzêtach wskazuj¹ na rolê CD4+CD25+ w indukcji d³ugofalowej tolerancji b³on komórkowych [65]. U zdrowych
osobników obserwuje siê wy¿sze stê¿enie komórek
CD4+CD25 + produkuj¹cych IL-10 w porównaniu do tych
z chorobami alergicznymi i astm¹. Jeli zdrowe osobniki
zostan¹ pozbawione komórek CD4+CD25 + nasila siê proliferacja i odpowied Th2 po stymulacji alergenami mleka,
niklu, traw, co wskazuje na aktywne dzia³anie supresyjne
CD4+ CD25+ w stosunku do alergenowo swoistych komórek Th2 [66]. W badaniach u dzieci chorych na astmê
wykazano zmniejszon¹ ekspresjê mRNA dla Foxp3
i SOCS1 (suppressor of cytokine signal 1), jako
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markerów CD4+CD25+ , co sugeruje zwi¹zek pomiêdzy
obni¿eniem odsetka komórek CD4+CD25+ a patogenez¹
astmy [67]. Coraz liczniejsze badania wskazuj¹ na zwi¹zek odpowiedzi limfocytów CD4+CD25+ z glikokortykosterydoterapi¹. Wykazano zale¿noæ pomiêdzy obni¿eniem
syntezy IL-10 przez Treg ze s³ab¹ odpowiedzi¹ na glikokortykosteroidy (GKS), oraz znamienny wzrost ekspresji
mRNA dla Foxp3 i IL-10 u chorych na astmê leczonych
wziewnymi lub systemowymi glikokortykosterydoidami
[68,69]. Tak¿e po³¹czenia GKS z innymi lekami immunomodulujacymi m.in. takimi jak 1,25(OH)2D3, mykofenolan mofetylu czy agonici receptorów β-adrenergicznych
wykazuj¹ wp³yw stymuluj¹cy na Treg [66].
Przyk³adem jednostki chorobowej, w której wskutek
mutacji czynnika transkrypcyjnego Foxp3, dochodzi do
izolowanego braku subpopulacji o fenotypie CD4+CD25+
jest zespó³ XLAAD/IPEX. Obok objawów autoimmunologicznych, jak zapalenie tarczycy, cukrzyca typu I, zapalenie stawów, wystêpuj¹ w nim zaburzenia immunologiczne
skojarzone z chromosomem X, objawy nasilonego wyprysku, enteropatii oraz podwy¿szone stê¿enie ca³kowitych IgE i eozynofilia [70].
Doniesienia ostatnich kilku lat wskazuj¹ na zasadnicz¹ rolê limfocytów regulatorowych o fenotypie
CD4+CD25+ w mechanizmach wytwarzania immunotolerancji pod wp³ywem immunoterapii swoistej zarówno
u chorych odczulanych na alergeny inhalacyjne, jak i na
jady owadów b³onkoskrzyd³ych. Uwalniane przez nie i oddzia³ywuj¹ce w mikrorodowisku cytokiny IL-10 oraz
TGF-β wp³ywaj¹ na obni¿enie aktywnoci (down regulation) alergenowo-swoistych limfocytów T, powoduj¹c
przesuniêcie równowagi fenotypów limfocytów pomocnicznych z Th2 w kierunku Th1 [71].
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Na podstawie ostatnich badañ u chorych doros³ych
mo¿na przypuszczaæ, ¿e subpopulacje konstytutywnych
limfocytów CD4+CD25+ oraz indukowanych Tr1 nak³adaj¹ siê na siebie i czêæ komórek Tr 1 wykazuje tak¿e
ekspresjê cz¹stki CD25 [72].
Powszechne zainteresowanie patofizjologi¹ limfocytów regulatorowych wynika z mo¿liwoci terapeutycznego wykorzystania tych komórek jako czynnika modyfikuj¹cego odpowied immunologiczn¹ w ró¿norodnych chorobach. Os³abienie czy zniesienie ich dzia³ania mo¿e pos³u¿yæ jako narzêdzie nasilaj¹ce odpowied uk³adu odpornociowego skierowan¹ przeciw komórkom nowotworowym czy obcym antygenom, jak równie¿ mo¿e poprawiaæ odpowied na szczepienia. Z kolei aktywacja tych
komórek mog³aby przyczyniaæ siê do hamowania odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciw autoantygenom, ograniczaæ reakcje alergiczne czy indukowaæ tolerancjê przeszczepów. Pierwsze próby terapeutycznego
wykorzystania limfocytów regulatorowych wydaj¹ siê
obiecuj¹ce, jednak¿e konieczne s¹ dalsze badania pog³êbiaj¹ce wiedzê na temat mechanizmów i efektów ich dzia³ania, bowiem niew³aciwe zastosowanie tych komórek
mo¿e okazaæ siê niebezpieczne, prowadz¹c do zaburzeñ
regulacji odpowiedzi immunologicznej. Szczególnym wyzwaniem dla przysz³ych badañ jest ostateczne wyjanienie mechanizmów supresorowego dzia³ania poszczególnych subpopulacji limfocytów regulatorowych oraz cis³ego okrelenia ich fenotypu i pochodzenia. Osi¹gniêcia
biologii molekularnej oraz mo¿liwoci in¿ynierii genetycznej wydaj¹ siê kluczowym narzêdziem pomocnym w modyfikowaniu funkcji limfocytów regulatorowych oraz ich
terapeutycznym zastosowaniu.
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