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Wprowadzenie. Na rozwój chorób alergicznych maj¹ wp³yw
mechanizmy regulatorowe. Hamuj¹ one reakcje IgE-zale¿ne na
alergeny u osób nieatopowych. W mechanizmie tym bior¹ udzia³
limfocyty regulatorowe CD4+ oraz CD8+. Istniej¹ doniesienia
o znaczeniu niedoborów limfocytów CD4+CD25+ we krwi obwodowej
w rozwoju chorób alergicznych, natomiast brak jest informacji o ich
znaczeniu w tkance limfatycznej zwi¹zanej z b³onami luzowymi.
Cel pracy. Celem pracy by³o zbadanie fenotypów CD4+CD25+ oraz
CD8+CD25+ limfocytów T migda³ka gard³owego u dzieci choruj¹cych
na alergiczny nie¿yt nosa.
Materia³ i metody. Badaniami objêto 46 dzieci, w wieku od 4 do 9 lat,
p³ci obojga, 25 choruj¹cych na przewlek³y alergiczny nie¿yt nosa
wywo³any alergenami roztoczy kurzu oraz 21 dzieci bez cech atopii.
Na podstawie badañ cytofluorymetrycznych oceniono liczbê komórek
wykazuj¹cych ekspresjê antygenów CD3, CD3CD4, CD3CD8,
CD4CD25, CD4CD152, CD8CD25, CD8CD152. Przeprowadzono
analizê statystyczn¹ ró¿nic ilociowych poszczególnych fenotypów
limfocytów w obu grupach badawczych.
Wyniki. Stwierdzono istotne ró¿nice liczby limfocytów T o fenotypie
CD8CD25 w migda³ku gard³owym dzieci choruj¹cych na alergiczny
nie¿yt nosa z porównaniu z dzieæmi nieatopowymi.
Stwierdzono istotne ró¿nice dotycz¹ce fenotypu CD8+CD25+
pomiêdzy dzieæmi choruj¹cymi na alergiczny nie¿yt nosa a dzieæmi bez
cech atopii (p<0,05). Ró¿nice nieistotne statystycznie dotyczy³y
fenotypu CD8+CD152+. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic dotycz¹cych
badanych fenotypów limfocytów CD4+.
Wnioski. W tkance limfatycznej zwi¹zanej z b³on¹ luzow¹ nosa dzieci
choruj¹cych na alergiczny nie¿yt nosa stwierdzono mniej limfocytów
o fenotypie CD8+CD25+ oraz CD8+CD152+ ni¿ u dzieci nieatopowych. Uzyskane wyniki mog¹ wskazywaæ na udzia³ regulacji CD4
i CD8 zale¿nej w syntezie IgE w tkance limfatycznej zwi¹zanej z b³on¹
luzow¹ nosa.

Introduction. The role of regulatory mechanism of CD4+ and CD8+
lymphocytes, suppressing IgE-dependent reactions in non-atopics
subjects, in development of allergy diseases has been confirmed. The
decrease of CD4+CD25+ in blood in allergic patients was recognized
to play a prominent role in the maintenance of immunological balance.
However, the role of CD4+CD8+ regulatory components in mucosal
lymphoid tissue is still unknown.
Aim. We aimed to analyze the percentage of CD4+CD25+ and
CD8+CD25+ T lymphocytes present in adenoids of allergic and nonallergic children.
Material and methods. 25 children suffering from allergic rhinitis
and 21 non-allergic children were qualified to the study. Adenoid tissue
obtained during adenoidectomy was assessed. The number of CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD4+CD25+, CD4+CD152+, CD8+CD25+,
CD8+CD152+ cells in adenoids tissue was analyzed by flow cytometry.
Results. The number of CD8+CD25+ was significantly different in
allergic versus non-allergic groups (p<0.05). Differences, although
statistically insignificant, in CD8+CD152+ T cells was also confirmed.
No significant differences were detected in the number of the study
phenotypes CD4+.
Conclusions. Less CD8+CD25+ and CD8+CD152+ cells were
detected in the lymphatic tissue associated with nasal mucosa of
children suffering from allergic rhinitis than in the non-allergic children.
The results suggest that the mechanisms affecting regulators of IgE
synthesis in the lymphatic tissue differ from those prevailing in the
blood.
Key words: adenoid, CD4+CD25+-, CD8+CD25+cells, allergic rhinitis,
children
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WSTÊP
Aktywacja limfocytów pomocniczych T typu
2 (Th2) odgrywa dominuj¹c¹ rolê w rozwoju uczulenia na alergeny takie, jak py³ki rolin, sieræ kota
czy te¿ roztocze kurzu domowego, co prowadzi
do rozwoju chorób alergiczny, w tym alergicznego nie¿ytu nosa, astmy czy te¿ atopowego zapalenia skóry. Pomimo wielu badañ, uwzglêdniaj¹cych
zarówno predyspozycje genetyczne jak i wp³yw
czynników rodowiskowych, nie uda³o siê wyjaniæ problemu, dlaczego tylko niektórzy ludzie
rozwijaj¹ odpowied typu Th2, a inni nie. Jedna
z teorii wyjaniaj¹cych rozwój chorób alergicznych
oparta jest o dzia³anie mechanizmów regulatorowych hamuj¹ce reakcje IgE-zale¿ne na alergeny
u osób nieatopowych [1,2]. W mechanizmie tym
bior¹ udzia³ limfocyty regulatorowe o fenotypie
CD4+ oraz CD8+. CD4 jest markerem pomocniczych limfocytów T, które oddzia³uj¹c na limfocyty B powoduj¹ produkcjê immunoglobulin, albo
poprzez dzia³anie cytokin aktywuj¹ inne komórki. Mechanizm blokowania reakcji IgE zale¿nych
poprzez limfocyty T CD8+ jest zwi¹zany z interferonem gamma (INF-gamma). Polega on albo na
bezporednim hamuj¹cym wp³ywie INF-gamma
(z komórek CD8+) na produkcjê IgE przez limfocyty B, albo porednio na zmianie fenotypu limfocytów Th2 w Th1 [3].
Moleku³a CD25 jest czêci¹ receptora IL-2. Limfocyty T CD4+, które posiadaj¹ receptor dla IL-2
stanowi¹ jeden z rodzajów limfocytów regulatorowych, które stwierdzane s¹ we krwi obwodowej
a powstaj¹ w grasicy [4-6]. Uwa¿a siê, ¿e komórki
te blokuj¹ potencjalnie patologiczne, Th2-zale¿ne
reakcje na alergeny. Jednak¿e obecnoæ antygenu
CD25 jest cech¹ charakterystyczn¹ wszystkich aktywowanych limfocytów T.
Tkanka limfatyczna zwi¹zana z b³on¹ luzow¹ nosa jest miejscem, w którym dzia³anie czynników uruchamiaj¹cych lub blokuj¹cych odpowied typu IgE na kontakt z alergenem jest bardzo prawdopodobne. W wielu badaniach wykazano liczne dowody wyranie wiêkszej aktywnoci immunologicznej w obrêbie migda³ka gard³owego u dzieci choruj¹cych na alergiczny nie¿yt
nosa ni¿ u pacjentów nieatopowych, u których
czêstoæ i rodzaj dolegliwoci infekcyjnych by³a
bardzo zbli¿ona [7-9].
Mechanizmy regulacyjne w obwodowych narz¹dach limfatycznych le¿¹ce u podstaw rozwoju
choroby alergicznej s¹ nadal niejednoznaczne, dlatego postanowiono oceniæ limfocyty T o fenotypie CD4+CD25+ oraz CD8+CD25+ izolowane
z migda³ków gard³owych dzieci choruj¹cych na
alergiczny nie¿yt nosa oraz u dzieci nieatopowych.
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MATERIA£ I METODY
Pacjenci
Badaniami objêto 46 dzieci w wieku od 4 do
10 lat (rednia wieku 6,82+/-2,07) p³ci obojga (26
ch³opców oraz 19 dziewcz¹t). U 25 dzieci stwierdzono alergiczny nie¿yt nosa, w tym u piêciorga
rozpoznano astmê oskrzelow¹ (rednia wieku
7,14+/-1,96). U wszystkich stwierdzono uczulenie
na roztocza kurzu domowego, u 16 na py³ki traw,
9 drzew, oraz chwastów, 10 dzieci wykazywa³o
nadwra¿liwoæ na plenie a 7 na alergeny kota.
21 dzieci stanowi¹cych grupê porównawcz¹ nie
wykazywa³o cech atopii, nie stwierdzano te¿ u nich
rodzinnego wystêpowania chorób alergicznych
(rednia wieku 6,68+/-2,43).
Wszystkie dzieci leczono operacyjnie w Klinice Otolaryngologii Dzieciêcej z ustalonych uprzednio wskazañ do usuniêcia migda³ka gard³owego.
Do przedstawionych badañ wybrano tylko te dzieci, które w okresie 3 tygodni poprzedzaj¹cych adenotomiê nie chorowa³y na ostr¹ infekcjê górnych
dróg oddechowych, nie stwierdzono u nich alergizacji paciorkowcowej oraz nie otrzymywa³y w tym
czasie steroidów systemowych i donosowych a tak¿e leczenia immunostymulacyjnego. Wszystkie badane dzieci mia³y ocenian¹ morfologiê krwi w zakresie bia³ego i czerwonego obrazu z analiz¹ liczby granulocytów kwasoch³onnych.
Ocena limfocytów z migda³ków gard³owych
Migda³ki bezporednio po usuniêciu umieszczano w 0,9% NaCl o temperaturze 40C. Nastêpnie w ma³ej iloci buforu RPMI lub PBS na szalce
Petriego ciêto je ostrym no¿em oraz przecierano
przez sitko (40 mikrometrów) do probówki przep³ukuj¹c tym samym buforem. Po przetarciu komórki zawieszano w p³ynie do objêtoci 10-15 ml
i odwirowywano dwukrotnie Zawiesinê komórek
o gêstoci ok. 2x10 6/ml barwiono stosuj¹c p-cia³a monoklonalne sprzê¿one z fluorochromami
CD4 FITC, CD8FITC, CD25PE, CD152PE, CD3
PerCp ( BD BIOSCIENCES). Nastêpnie p³ukano
i utrwalano Cellfixem (BD BIOSCIENCES).
Akwizycjê i analizê znakowanych komórek prowadzono przy u¿yciu cytometru przep³ywowego
FACSCalibur firmy Becton Dicinson stosuj¹c
bramkê CD3/SSC.
Analiza statystyczna
Przeprowadzono analizê ocenianych wartoci
wykorzystuj¹c pakiet STATISTICA 6. Zastosowano nieparametryczna analizê wykorzystuj¹c test
par Wilcoxona, ustalaj¹c znamienne ró¿nice iloci poszczególnych fenotypów limfocytów w za-
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le¿noci od obecnoci lub braku choroby alergicznej na poziomie p<0,05.
Test korelacji rang Spaermanna zastosowano
dla oceny korelacji pomiêdzy fenotypami limfocytów T a liczb¹ granulocytów kwasoch³onnych
w morfologii krwi.
WYNIKI
Oceniono liczbê limfocytów T o fenotypie
CD3+CD4+,
CD4+CD25+,
CD3+CD8+,
CD8+CD25+ oraz CD3+CD4+, CD4+CD152+,
CD3+CD8+, CD8+CD152+ u dzieci choruj¹cych na
alergiczny nie¿yt nosa oraz u dzieci bez cech atopii. Podstawowe statystki opisowe przedsyawiono
w tabeli I.
Przeprowadzona analiza statystyczna dotycz¹ca ró¿nic ilociowych poszczególnych fenotypów
badanych limfocytów T pozwoli³a na stwierdzenie istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy liczebnoci¹ populacji komórek CD8+CD25+ u dzieci
zdrowych a dzieæmi choruj¹cymi na alergiczny
nie¿yt nosa (p<0,05).
Dla limfocytów o fenotypie CD3CD4 wartoæ
p=0,91, dla CD4+CD25+ p=0,4, dla CD3+CD8+
p=0,78, dla CD4+CD152+ p=0,87, natomiast dla
limfocytów o fenotypie CD8CD152 p=0,061.
Obliczono wartoæ odsetkow¹, jak¹ stanowi¹
limfocyty T o fenotypie CD4+CD25+ oraz
CD4+CD152+ w ogólnej puli limfocytów T CD4+
migda³ka gard³owego, a tak¿e CD8+CD25+ oraz
CD8+CD152+ w puli limfocytów T CD8+. Podstawowe charakterystyki statystyczne oraz istotnoæ
statystyczn¹ ró¿nic procentowych tych fenotypów
limfocytów T w migda³kach gard³owych dzieci
choruj¹cych na alergiczny nie¿yt nosa i dzieci bez
cech atopii przedstawiono w tabeli II.
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Tabela II. Ró¿nice odsetkowego udzia³u ocenianych fenotypów limfocytów w puli limfocytów T CD4+ oraz CD8+ pomiêdzy dzieæmi choruj¹cymi na alergiczny nie¿yt nosa a dzieæmi nieatopowymi
Proteina

Dzieci alergiczne Dzieci bez cech atopii Istotnoæ

%CD4CD25 x-24,43 +/-3,59
%CD8CD25 x-26,34 +/-8,52
%CD4CD152 x-8,85 +/-2,83
%CD8CD152 x-8,67 +/-2,53

x-23,45 +/-3,49
x-32,07 +/-12,97
x-19,06 +/-7,96
x-22,26 +/-8,56

p>0,05
p<0,05
p>0,05
p=0,062

Stwierdzono istotne statystycznie ró¿nice pomiêdzy procentowym udzia³em limfocytów T o fenotypie CD8+CD25+ w migda³ku gard³owym dzieci choruj¹cych na alergiczny nie¿yt nosa i dzieci
nie wykazuj¹cych cech atopii. Podobnie, choæ nieznamiennie statystycznie, wiêkszy udzia³ procentowy stanowi³y u dzieci choruj¹cych na alergiczny nie¿yt nosa limfocyty T CD8+ wykazuj¹ce b³onow¹ ekspresjê CD152.

p.a.n.n.  ca³oroczny alergiczny nie¿yt nosa

Rycina 1. Linie limfocytów T CD8+CD25+ migda³ka gard³owego w badanych grupach dzieci

Tabela I. Wielkoci populacji badanych fenotypów limfocytów T z migda³ków gard³owych
Dzieci bez cech atopii
Liczba

Proteina

Liczba komórek

Dzieci choruj¹ce na alergiczny nie¿yt nosa
Liczba

dzieci

Mediana

Minimum

Maksimum

25
25
25
25
25
25
25
25
25

78,88
18,85
20,28
5,39
78,63
6,92
19,81
4,0
4,5

67,91
15,31
9,87
1,87
67,62
2,63
9,62
1,29
1,0

88,86
24,77
28,34
8,67
88,85
10,85
28,90
7,49
28,0

CD3+CD4+
CD4+ CD25+
CD3+CD8+
CD8+ CD25+
CD3+CD4+
CD4+ CD152+
CD3+CD8+
CD8+ CD152+
Granul. kwas.

Liczba komórek

dzieci

Mediana

Minimum

Maksimum

21
21
21
21
21
21
21
21
21

78,61
18,41
20,66
6,0
78,83
6,38
20,53
3,93
3,0

65,6
13,22
8,58
3,31
65,07
4,75
8,88
2,57
2,0

87,33
22,83
34,30
9,16
87,44
12,64
34,98
9,67
10,0
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Nie ustalono korelacji pomiêdzy wzrostem liczby granulocytów kwasoch³onnych w morfologii
krwi badanych dzieci a liczb¹ limfocytów T
CD8+CD25+ lub CD8+CD152+w migda³ku gard³owym dzieci choruj¹cych na alergiczny nie¿yt
nosa p>0,05.
DYSKUSJA
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono
znamiennie wiêksz¹ liczbê limfocytów o fenotypie CD8+CD25+ u dzieci bez cech atopii w porównaniu z dzieæmi choruj¹cymi na alergiczny nie¿yt
nosa. Ró¿nice pomiêdzy dzieæmi atopowymi i nieatopowymi, lecz nieznamiene statystycznie, dotyczy³y tak¿e populacji CD8+CD152+ limfocytów T
migda³ka gard³owego. Nie wykazano natomiast
ró¿nic pomiêdzy liczb¹ limfocytów T o fenotypie
CD4+CD25+ w migda³ku gard³owym dzieci atopowych i nieatopowych.
Na udzia³ subpopulacji limfocytów CD8+ w hamowaniu odpowiedzi IgE na drodze interakcji
z komórkami dendrytycznymi produkuj¹cymi
IL-12 zwraca uwagê Kemeny i MacAry [10,11].
Rolê tej generacji komórek CD8+, która moduluje syntezê IgE w przebiegu immunoterapii swoistej podkrela Jutel oceniaj¹c ich dzia³anie jako
warunek skutecznego leczenia [12].
W przedstawionych badaniach nie zaobserwowano ró¿nic, zwi¹zanych z obecnoci¹ lub brakiem
atopii, w populacji komórek migda³ka o fenotypie
CD4+CD25+.
W badaniach Ling dotycz¹cych krwi obwodowej pacjentów z py³kowic¹ stwierdzono wyranie
mniejsz¹ liczbê tych komórek ni¿ u osób zdrowych.
Limfocyty te, maj¹ce fenotyp regulatorowych, by³y
mniej liczne nawet poza okresem ekspozycji na
alergeny py³kowe [3]. Limfocyty T o fentypie
CD4+CD25+ produkowane s¹ w grasicy, ale autorzy nie wykluczaj¹ mo¿liwoci ich powstania tak¿e w obwodowym uk³adzie immunologicznym
[3,4].
W przedstawionych badaniach dotycz¹cych
migda³ka gard³owego liczba limfocytów T
CD4+CD25+ by³a bardzo zbli¿ona do stwierdzanej u dzieci choruj¹cych na alergiczny nie¿yt nosa
i nieatopowych. Thornton w swoich badaniach
udowodni³, ¿e efektorowa funkcja supresyjna
CD4+CD25+ jest niespecyficzna dla antygenu [13].
Ustalono, ¿e limfocyty regulatorowe CD4+CD25+
maj¹ prawie zawsze ekspresjê CTLA4 (CD152) [1315]. Brak natomiast jednoznacznych doniesieñ
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dotyczacych ekspresji CD152 na limfocytach
CD8+, ale obecnoæ tej proteiny na powierzchni
pobudzonych komórek zawsze uruchamia procesy cytotoksyczne. Regulatorowe limfocyty T
CD25+ hamuj¹ tak samo produkcjê cytokin i proliferacjê konwencjonalnych CD25-CD4+limfocytów T jak przez CD8+ kontrolowanych limfocytów T Th1 [16,17].
W prezentowanych badaniach w migda³ku gard³owym, bêd¹cym czêci¹ NALT, istotnie mniejsza liczba limfocytów T o fenotypie CD8+CD25+,
tak¿e CD8+CD152+wystêpowa³a u dzieci choruj¹cych na przewlek³y nie¿yt nosa wywo³any alergenami roztoczy. Nie obserwowano natomiast ró¿nic liczby komórek o fenotypie CD4+CD152+.
Badania prowadzone by³y poza okresem ekspozycji na py³ki rolin od jesieni do wiosny, a badane dzieci prezentowa³y objawy alergicznego nie¿ytu nosa o miernym nasileniu.
Migda³ek gard³owy nie posiada naczyñ limfatycznych doprowadzaj¹cych, a limfocyty T z krwi
obwodowej dostaj¹ siê do wnêtrza migda³ka poprzez naczynia ¿ylne z wysokim nab³onkiem. Aktywny transport tych limfocytów, z udzia³em
ICAM-1 jest znacznie skuteczniejszy dla limfocytów CD8+ ni¿ CD4+ [18,19].
W kontekcie wy¿ej wymienionych spostrze¿eñ
uzyskane wyniki mog¹ wskazywaæ na inne w tkance limfatycznej (zale¿ne od limfocytów CD8+
CD25+) ni¿ we krwi obwodowej (zale¿ne od limfocytów CD4+ CD25+) mechanizmy wp³ywaj¹ce
tak¿e na regulacjê syntezy IgE.
Jednak¿e opisywana w pimiennictwie bardzo
istotna ró¿nica limfocytów regulatorowych
CD4+CD25+ we krwi obwodowej u pacjentów z
py³kowic¹ wskazuje na potrzebê sprawdzenia
przedstawionych badañ w migda³ku gard³owym
porównawczo u dzieci choruj¹cych na sezonowy
nie¿yt nosa, wywo³any alergenami py³ków rolin
i ca³oroczny nie¿yt nosa, wywo³any alergenami
roztoczy.
WNIOSKI
Stwierdzono istotne ró¿nice liczby limfocytów T o fenotypie CD8 CD25 w migda³ku gard³owym dzieci choruj¹cych na alergiczny nie¿yt nosa
z porównaniu z dzieæmi nieatopowymi.
Badania finansowane przez Uniwersytet Medyczny w £odzi
w ramach tematu badawczego 502-11-215
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