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Rola limfocytów Th1 i Th2 w chorobach atopowych
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Limfocyty Th1 i Th2 s¹ odmianami aktywowanych limfocytów T pomocniczych (Th). Podstaw¹ wyodrêbnienia Th1 i Th2
jest rodzaj produkowanych przez nie cytokin. Zasadniczymi cytokinami ludzkich Th1 s¹ Il-2, IFN-γ i TNF-β, a Th2 Il-4, Il-5
i Il-13. Limfocyty Th1 pobudzaj¹ g³ównie odpowied komórkow¹. Th2 natomiast s¹ silnymi stymulatorami produkcji przeciwcia³,
w szczególnoci IgE, ponadto poprzez Il-5 aktywuj¹ i zwiêkszaj¹ ¿ywotnoæ eozynofilów. Ró¿nicowanie limfocytów w warunkach
naturalnych odbywa siê w trakcie ich stymulacji antygenowej, przy czym czynniki sprzyjaj¹ce powstawaniu jednego typu
wp³ywaj¹ negatywnie na rozwój drugiego. Wydaje siê, ¿e w odpowiedzi na wiêkszoæ antygenów ludzkie limfocyty Th ró¿nicuj¹
siê g³ównie do Th1. Limfocyty Th2 powstaj¹ natomiast u osób cierpi¹cych na choroby atopowe w odpowiedzi na ró¿ne antygeny,
w szczególnoci jednak na alergeny. Bior¹c pod uwagê ten fakt oraz w³aciwoci limfocytów Th2 mo¿na wysun¹æ hipotezê, ¿e
spaczenie ró¿nicowania limfocytów Th, polegaj¹ce na promowaniu Th2 kosztem Th1 le¿y u podstaw chorób atopowych.
Przywrócenie w³aciwych proporcji miêdzy limfocytami Th1 i Th2 mia³oby zatem efekt leczniczy.

Choroby atopowe zwyk³o siê definiowaæ jako
choroby bêd¹ce wynikiem niespotykanej u wiêkszoci
ludzi reakcji na powszechne antygeny otaczaj¹cego
rodowiska, polegaj¹cej na nadmiernej produkcji IgE
przeciwko nim oraz na gromadzeniu siê w tkankach
maj¹cych stycznoæ z tymi antygenami eozynofilów.
W wietle doniesieñ ostatnich lat mo¿na zaryzykowaæ
siêgaj¹c¹ g³êbiej patogenetycznie definicjê i okreliæ
choroby atopowe jako wynik niespotykanej u wiêkszoci
ludzi i zazwyczaj ogólnoustrojowej tendencji do
ró¿nicowania siê limfocytów T pomocniczych (Th)
w kierunku Th2.
Charakterystyka subpopulacji Th1 i Th2 limfocytów
T pomocniczych
Limfocyty Th2 razem z Th1 i Th0 zosta³y opisane
najpierw u myszy [1], a w kilka lat póniej tak¿e
u cz³owieka [2-7]. Stanowi¹ one podstawowe
subpopulacje czynnociowe limfocytów T pomocniczych,
przy czym Th0 s¹ prawdopodobnie etapem przejciowym
w rozwoju do Th1 i Th2. Wszystkie powstaj¹ w trakcie
kontaktu Th z antygenem tworz¹c wspólnie populacjê
aktywowanych antygenowo-swoistych Th, a ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹ przede wszystkim rodzajem produkowanych
cytokin i w konsekwencji wp³ywem na mechanizmy
efektorowe odpowiedzi immunologicznej. Ludzkie Th1
produkuj¹ interleukinê 2 (IL-2), interferon gamma (IFN-γ)
i czynnik nekrotyzuj¹cy guzy beta (TNF-β), podczas, gdy
ludzkie Th2 wytwarzaj¹ IL-4, IL-5 i IL-13. Zarówno Th1,

jak i Th2, produkuj¹ IL-3, IL-6, IL-10, TNF-α oraz czynnik
stymuluj¹cy wzrost kolonii granulocytów i makrofagów
(GM-CSF), chocia¿ Th1 produkuj¹ wiêcej TNF-α ni¿ Th2,
a mniej pozosta³ych cytokin. Limfocyty Th0 wytwarzaj¹
wszystkie wymienione cytokiny, zarówno te
charakterystyczne, jak i wspólne dla Th1 i Th2 [8] (ryc. 1).
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Ryc. 1. Cytokiny produkowane przez Th1, Th0 i Th2.

Th1 s¹ silnymi induktorami przede wszystkim
odpowiedzi komórkowej, chocia¿ bêd¹c w odpowiednich
relacjach ilociowych z limfocytami B pobudzaj¹ je tak¿e
do produkcji przeciwcia³ wszystkich klas z wyj¹tkiem
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IgE. Limfocyty Th2 pobudzaj¹ odpowied humoraln¹,
w szczególnoci syntezê IgE, a to dziêki IL-4 i IL-13,
które s¹ niezbêdne do zmiany klasy produkowanych
przez limfocyty B immunoglobulin z G1-3 do E (immunoglobulin class switching). IL-5 pobudzaj¹c
ró¿nicowanie i aktywacjê eozynofilów sprawia, ¿e do
obrazu odpowiedzi immunologicznej mediowanej przez
Th2 nale¿y tak¿e eozynofilia [8]. Reasumuj¹c,
subpopulacje limfocytów Th ró¿ni¹ siê przede wszystkim
rodzajem produkowanych przez nie cytokin i w rezultacie
funkcj¹. Doniesienia o ró¿nicach w ekspresji
powierzchniowej CD30 [9] okaza³y siê jeli nie fa³szywe
to przynajmniej przesadzone. Bia³ko CD30 by³o uwa¿ane
za powierzchniowy marker Th2 dopóki nie stwierdzono,
¿e równie¿ Th1 je produkuj¹ i nosz¹ na swojej
powierzchni, chocia¿ w ilociach oko³o pó³tora raza
mniejszych ni¿ Th2 [10]. Prawdopodobnie jednak
subpopulacje Th ró¿ni¹ siê stopniem ekspresji Fas i Fasligandu [11]. Jest to obserwacja zwykle pomijana przez
badaczy zagadnienia, a byæ mo¿e istotna ze wzglêdu na
ewentualne znaczenie we wzajemnej regulacji odmian
Th i zostanie omówiona szerzej w dalszej czêci.
Ró¿nicowanie w kierunku Th1 i Th2 - cytokiny
steruj¹ce procesem i porównanie osób atopowych
z nieatopowymi
Jak ju¿ powiedziano czêæ sporód antygenowoswoistych Th ró¿nicuje siê do Th1, czêæ do Th0, a czêæ
do Th2. Generalny efekt odpowiedzi immunologicznej
na antygen zale¿y zatem od proporcji miêdzy
subpopulacjami limfocytów. Chocia¿ czynniki
wp³ywaj¹ce na te proporcje, czyli na ró¿nicowanie siê
limfocytów Th, nie s¹ do koñca poznane, pewne jest, ¿e
znacz¹c¹ rolê w ró¿nicowaniu siê ludzkich Th odgrywaj¹
cytokiny (ryc. 2). Niezbêdna dla powstania Th2 jest IL-4,
czyli g³ówna cytokina tej subpopulacji Th. Jej ród³em
na wczesnych etapach ró¿nicowania s¹ bazofile,
mastocyty, a póniej tak¿e ró¿nicuj¹ce siê limfocyty Th
[4,12,13]. Równie¿ IL-1 jest potrzebna do rozwoju Th2;
nie wiadomo jednak czy tylko wspó³dzia³a z IL-4, czy

Ryc. 2. Cytokiny promuj¹ce ró¿nicowanie natywnych Th do
Th1 i Th2; czarne strza³ki - wydzielanie, bia³e strza³ki - wp³yw
para- lub autokrynny, bia³e rozszerzaj¹ce siê strza³ki - proces
ró¿nicowania, NK - natural killer cell, M/B - mastocyt lub
bazofil, APC - antigen presenting cell.
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te¿ pe³ni wobec niej rolê nadrzêdn¹ stymuluj¹c
odpowiednie komórki do jej produkcji [13]. Równie
wa¿ny jak obecnoæ IL-4 i IL-1, jest dla rozwoju Th2
brak lub niskie stê¿enie IFN-α, IFN-γ i IL-12. S¹ to
cytokiny hamuj¹ce rozwój Th2 i jednoczenie promuj¹ce
ró¿nicowanie natywnych Th do Th1 [4,12,14]. IFN-α
i IL-12 pochodz¹ z komórek prezentuj¹cych antygen
(APC), a ich dzia³anie, z jednej strony pobudzaj¹ce
rozwój Th1, z drugiej hamuj¹ce rozwój Th2, realizuje
siê przez bezporedni wp³yw na kszta³tuj¹ce siê limfocyty
Th oraz porednio, przez stymulowanie komórek NK do
produkcji IFN-γ. Ten wzajemny hamuj¹cy wp³yw
odmian Th oznacza, ¿e silna odpowied jednego typu
wyklucza jednoczesn¹ znacz¹c¹ odpowied drugiego
typu. Jest to niejako oczywiste w odniesieniu do tego
samego antygenu (tak¿e ze wzglêdu na prosty rachunek
matematyczny), jednak niektóre sporód cytowanych
ni¿ej badañ sugeruj¹, ¿e zale¿noæ ta ma charakter
bardziej ogólny. Otó¿ wydaje siê, ¿e u wiêkszoci
zdrowych osób limfocyty Th ró¿nicuj¹ siê g³ównie do
Th1, a tylko niewielki odsetek do Th2. Natomiast u ludzi
cierpi¹cych na choroby atopowe, prawdopodobnie
w odpowiedzi na ró¿ne antygeny, wiêksza ni¿ to bywa
u osób nieatopowych czêæ Th ró¿nicuje siê do Th2,
jednak szczególnie silnie jest ta tendencja wyra¿ona
wród alergenowo-swoistych Th. Mianowicie klony
alergenowo-swoistych limfocytów Th otrzymanych od
osób z chorobami atopowymi posiadaj¹ wszystkie cechy
Th2, podczas, gdy swoiste dla tego samego alergenu
limfocyty Th normalnego dawcy Th1 [2]. Porównanie
produkcji cytokin przez komórki jednoj¹drowe krwi
obwodowej osób choruj¹cych na choroby atopowe i osób
nieatopowych wykaza³o zwiêkszone wytwarzanie IL-4
i IL-5, czyli g³ównych cytokin Th2 przez PBMC tych
pierwszych. Natomiast skuteczne leczenie odczulaj¹ce
chorych atopowych zmniejsza³o produkcjê IL-4 i IL-5
oraz doprowadza³o do wzrostu produkcji IFN-gamma
do wartoci typowych dla osób nieatopowych [15].
Obecnoæ limfocytów Th2 w tkankach objêtych
alergicznym procesem zapalnym potwierdzono
wielokrotnie w ró¿nych badaniach. Oto kilka
przyk³adów. Limfocyty T CD4 (Th) z b³ony luzowej
oskrzeli lub nosa chorych odpowiednio na astmê atopow¹
i alergiczny nie¿yt nosa pobrane w 48h po prowokacji
odpowiednim alergenem wykazywa³y fenotyp Th2, tj.
produkowa³y IL-4 i IL-5 oraz pobudza³y autologiczne
komórki B do syntezy IgE [16]. U¿ywaj¹c techniki
hybrydyzacji in situ po³¹czonej z identyfikacj¹
limfocytów T metod¹ znakowanych przeciwcia³
przeciwko CD3 stwierdzono, ¿e oko³o 70% limfocytów
T obecnych (BAL - pop³uczyny oskrzelikowopêcherzykowe) u chorych na astmê atopow¹ wykazywa³o
ekspresjê mRNA dla IL-4 i IL-5. Liczba komórek
z ekspresj¹ g³ównych cytokin Th2 w BAL-u zdrowej
kontroli by³a rednio szeæ razy mniejsza [17].
Przedstawione fakty s¹ cennym dowodem s³usznoci
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hipotezy uznaj¹cej sk³onnoæ limfocytów Th do
ró¿nicowania w kierunku Th2 jako pod³o¿e dla rozwoju
chorób atopowych. Niew¹tpliwie nale¿y do nich wiêksza
zapadalnoæ na choroby atopowe na pod³o¿u zaka¿enia
HIV, które powoduje uogólnion¹ sk³onnoæ Th do
ró¿nicowania w kierunku Th2 [18]. Z kolei tendencja
osób z chorobami atopowymi do s³abszego odczynu
tuberkulinowego (bêd¹cego wyrazem odpowiedzi Th1)
w porównaniu z osobami nieatopowymi poddanymi tym
samym dawkom tuberkuliny [19] przemawia za
ogólnoustrojow¹ tendencj¹ do ró¿nicowania w kierunku
Th2 kosztem Th1. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy
jest odwrotna zale¿noæ miêdzy intensywnoci¹ odczynu
tuberkulinowego a surowiczymi poziomami IL-4
i IL-13 [19], a tak¿e pomiêdzy nasileniem odpowiedzi
Th1, mierzonym stopniem odczynu tuberkulinowego lub
stê¿eniem IFN-γ w surowicy, a poziomem zarówno
ca³kowitych, jak i swoistych IgE [19,20]. Podobne
znaczenie mo¿na przypisaæ obserwowanej od dawna
przez pediatrów sk³onnoci dzieci z chorobami
atopowymi do infekcji górnych dróg oddechowych, choæ
to akurat mo¿e byæ te¿ konsekwencj¹ lokalnych
wp³ywów cytokin Th2, a nie koniecznie ogólnej tendencji
ró¿nicowania limfocytów Th.
W¹tpliwoci dotycz¹ce koncepcji Th2 jako sprawcy
atopii i chorób atopowych
Wydaje siê wiêc, ¿e ³¹czenie limfocytów Th2
z patogenez¹ chorób atopowych zas³uguje na miano
czego wiêcej ni¿ tylko hipotezy. To, ¿e tak nie jest
wynika przede wszystkim z dwóch przes³anek. Po
pierwsze, podejmowane od kilku lat próby leczenia
chorób atopowych przy u¿yciu cytokin hamuj¹cych
rozwój Th2, a promuj¹cych Th1 zakoñczy³y siê
niepowodzeniem. Publikacje te o ³agodzeniu objawów
atopowego zapalenia skóry przez podawany podskórnie
IFN-γ i ³agodzeniu astmy atopowej przy u¿yciu inhalacji
z IFN-γ [21,22] nale¿¹ nadal do nielicznych.
Prawdopodobnie jednak cytokiny mia³yby szansê staæ
siê skutecznymi terapeutykami pod warunkiem
uwiadomienia sobie, ¿e ich dzia³anie terapeutyczne
trzeba zsynchronizowaæ z procesem ró¿nicowania
limfocytów Th, który z pewnoci¹ powtarza siê
wielokrotnie w przebiegu choroby, bo w³aciwie po
ka¿dym kontakcie z antygenem. Zastosowanie cytokin
w leczeniu chorób atopowych komplikuje te¿ to, ¿e ich
wp³yw na limfocyty zale¿y od wczeniejszego kontaktu
tych komórek z antygenem (limfocyty natywne vs.
limfocyty pamiêci). Mianowicie Th pamiêci s¹ mniej
wymagaj¹ce od natywnych jeli chodzi o rozwój
fenotypu Th1, bo niezbêdna do tego jest jedynie IL-12;
IFN-γ nie jest potrzebny [23]. Z kolei Th, które
zdeklarowa³y siê ju¿ jako Th2 reaguj¹ na IL-12
paradoksalnie wzrostem, a nie spadkiem, syntezy
IL-4 [24]. Tak wiêc brak powodzenia koncepcji leczenia

chorób atopowych opartej na hipotezie limfocytów Th2
niekoniecznie wynika z jej nies³usznoci, ale z ci¹gle
jeszcze niedostatecznej wiedzy dotycz¹cej tego
zagadnienia.
Po drugie, w¹tpliwoæ budzi kwestia IFN-γ, tzn. jego
obecnoci w surowicy chorych atopowych i w tkankach
zajêtych przez alergiczny proces zapalny, wed³ug
niektórych prac, w ilociach wiêkszych ni¿ u ludzi
zdrowych [25,26]. Sama obecnoæ IFN-γ nie powinna
dziwiæ, skoro nawet u osób atopowych czêæ limfocytów
ró¿nicuje siê do Th1. Odnosz¹c siê do relacji miêdzy
stê¿eniami IFN-γ u osób zdrowych i atopowych, trudno
nie zwróciæ uwagi, ¿e wiêkszoæ cytowanych
w niniejszej pracy doniesieñ dostarczy³a dowodów na
sytuacjê dok³adnie odwrotn¹. Ocena, które relacje
odzwierciedlaj¹ rzeczywist¹ sytuacjê: czy te mówi¹ce
o nadmiarze, czy o niedoborze IFN-γ u chorych na
choroby atopowe, wydaje siê trudna. Niemniej jednak
zdecydowanie wiêksza liczba prac wiadcz¹cych
o ni¿szej produkcji IFN-γ przez osoby z chorobami
atopowymi, jak równie¿ zgodnoæ tych obserwacji
z przes³ankami teoretycznymi (wp³yw IFN-γ i IL-4 na
odpowied immunologiczn¹) przemawiaj¹ przeciwko
tym pierwszym.
Coraz czêciej stawiane jest te¿ pytanie, czy
rzeczywicie istniej¹ Th1 i Th2 w czystej postaci, czyli
czy rzeczywicie jest tak, ¿e limfocyty Th ró¿nicuj¹ siê
do komórek produkuj¹cych tylko i wy³¹cznie
przypisywane Th1 i Th2 cytokiny. Niewykluczone, ¿e
tak, chocia¿ dostêpne obecnie metody wykrywania
cytokin nie pozwalaj¹ na pewne tego sprawdzenie.
Najdoskonalsza dzisiaj metoda cytometrii przep³ywowej
jest w stanie oceniæ produkcjê przez pojedyncze komórki
maksymalnie dwóch ró¿nych cytokin jednoczenie,
podczas, gdy do pewnego rozró¿nienia Th1 od Th2
nale¿a³oby oceniæ produkcjê przynajmniej czterech. To
czy subpopulacje Th sk³adaj¹ siê z identycznych,
odpowiadaj¹cych idealnemu wzorcowi Th1 lub Th2
komórek czy te¿ nie, nie ma jednak wiêkszego znaczenia
dla samej koncepcji tych¿e subpopulacji. Istotne jest
bowiem rodowisko cytokinowe przez nie tworzone,
a nie jednorodnoæ komórkowa. Badania supernatantów
klonów limfocytów Th oceniaj¹c w³anie to rodowisko
pozwoli³y na wyodrêbnie dwóch podstawowych odmian
Th i to nadal uzasadnia rozpatrywanie ich ról w fizjologii
i patologii ludzkiego uk³adu immunologicznego.
Czynniki mog¹ce odpowiadaæ za spaczenie
ró¿nicowania Th
Mimo sceptycyzmu dotycz¹cego patogenetycznej
roli Th2 w chorobach atopowych, ju¿ dzi próbuje siê
szukaæ ewentualnych przyczyn nadmiernej ekspansji
limfocytów Th2 u osób atopowych. Byæ mo¿e jest ni¹
wrodzona nadprodukcja IL-4 przez ró¿nicuj¹ce siê
limfocyty i inne komórki z aktywnym genem dla tej
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cytokiny, tj, mastocyty i bazofile. Genetyczne pod³o¿e
dla nadprodukcji IL-4 stanowi jedna z niedawno
opisanych odmian regionu promotorowego ludzkiego
genu dla tej cytokiny, warunkuj¹ca w³anie nadmiern¹
ekspresjê genu IL-4 [27]. Potwierdzenie wystêpowania
tej odmiany u ludzi choruj¹cych na choroby atopowe
jest jednak spraw¹ przysz³oci. Natomiast niedobór IL-12
w tkankach zajêtych alergicznym zapaleniem [28] nie
powinien byæ rozpatrywany jako ewentualna przyczyna
atopii i chorób atopowych, jak to wczeniej postulowano,
skoro okaza³o siê, ¿e IL-4 hamuje produkcjê IL-12 przez
komórki prezentuj¹ce antygen [29]. W zwi¹zku z tym
niedobór ten mo¿e byæ skutkiem, nie przyczyn¹ atopii.
Nie jest wykluczone, ¿e w rozwoju sk³onnoci
limfocytów T do ró¿nicowania w kierunku Th2 odgrywa
pewn¹ rolê wspomniany ju¿ wczeniej Fas i Fas-ligand.
Te powierzchniowe bia³ka bior¹ udzia³ w regulacji
apoptozy, miêdzy innymi komórek uk³adu
immunologicznego. Powierzchnia limfocytów Th2 jest
bogato wyposa¿ona w Fas, a Th1 w Fas-ligand. W ten
sposób limfocyty Th2 s¹ wra¿liwe na apoptozê
indukowan¹ przez Fas-ligand obecny na rozwijaj¹cych
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The role of Th1 and Th2 lymphocytes in atopic diseases
GRA¯YNA JÓZEFOWICZ, PIOTR KUNA
Summary
Th1 and Th2 lymphocytes are subsets of activated T helper lymphocytes. They were defined on their
cytokine production basis. Th1 lymphocytes, but not Th2, produce Il-2, IFN-γ and TNF-β, while Il-4,
Il-5 and Il-13 are produced exclusively by Th2 subset. As a result, Th1 subset stimulates mainly cellular
immunity. Th2, on the other hand, stimulates antibody synthesis, particularly that of IgE, as well as due
to Il-5 production enhances eosinophils maturation and survival. Differentiation into Th subsets takes
place during their antigen activation process and factors promoting the one Th subset development
simultanously inhibit development of the other. The majority of human Th lymphocytes tend to differentiate into Th1 type. Th2 type, however, rises in atopic diseases sufferers from Th stimulated by different
antigens, especially by allergens. Therefore it is justified to hypothesize that aberrant differentiation of
Th lymphocytes, as to Th2 instead of Th1 domination, underlies atopic diseases development. Restoration of physiological proportion between the two should give curative effect then.

