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sTResZCZeNIe
Limfocyty T CD4+ odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej, 
jednak molekularne mechanizmy odpowiedzialne za ich rozwój i funkcję pozostają  
nadal w sferze intensywnych badań. Istotną rolę w tych procesach odgrywają 
microRNA (miRNA). 
 MiRNA są małymi, około 22 nukleotydowymi cząsteczkami RNA, które  
w przeciwieństwie do mRNA, nie kodują białek. MiRNA wiążą się z cząsteczkami 
mRNA kodującymi białka, indukując ich degradację, lub blokując proces translacji,  
co skutkuje obniżoną produkcją białka. W ten sposób miRNA modulują poziom 
ekspresji białek w komórce. Poprzez swoją funkcję miRNA biorą udział w regulacji 
wielu procesów biologicznych, zapewniając równowagę fizjologiczną zarówno  
na poziomie komórki jak i organizmu [1]. U człowieka odkryto do tej pory około 
2500 różnych miRNA [2]. Wyróżniamy miRNA powszechnie występujące w wielu 
typach komórek, jak i miRNA specyficzne dla danego typu tkanki [3]. Zmiany w puli 
komórkowego miRNA, dotyczące zarówno ilości jak i rodzaju miRNA mogą prowadzić 
do poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu komórki. Nie jest zatem zaskakujące,  
że choroby związane z zaburzeniami na poziomie komórkowym, takie jak np. choroby 
nowotworowe charakteryzują się znacznie zmienionym składem miRNA [4]. 
  Układ odpornościowy charakteryzuje się różnorodnością komórek 
pełniących swoiste funkcje w procesie odpowiedzi immunologicznej. Ponadto, 
wiele typów komórek układu odpornościowego ulega aktywacji w trakcie kontaktu  
z patogenami, co wywołuje w nich znaczne zmiany morfologiczne jak i funkcjonalne. 
Przykładem takich zmian jest aktywacja limfocytów T na skutek napotkania antygenu  
(np. białek bakteryjnych lub wirusowych). Przed rozpoznaniem antygenu, limfocyty 
T charakteryzują się fenotypem naiwnym, tj. małymi rozmiarami, dużym jądrem 
komórkowym oraz brakiem zdolności do produkcji cytokin. Rozpoznanie antygenu 
indukuje proces aktywacji i przemianę w limfocyty efektorowe o większych rozmiarach. 
Komórki te nabywają zdolność do produkcji cytokin, wspomagają odpowiedź 
immunologiczną oraz wspierają limfocyty B przy produkcji przeciwciał [5]. Po okresie 
efektorowym trwającym ok. 1-2 tygodni, większość komórek efektorowych ginie 
pozostawiając w obiegu jedynie pulę komórek pamięci, które zapewniają tzw. „pamięć 
immunologiczną” i umożliwiają szybszą odpowiedź przy powtórnym kontakcie  
z antygenem [6]. Ostatnie badania, łącznie z badaniami opisanymi w tej pracy 
pokazują, że każdy z różnych typów komórek układu odpornościowego charakteryzuje 
się odmiennym składem miRNA. Ten charakterystyczny zestaw miRNA, specyficzny  
dla danej populacji komórek nazywany jest profilem miRNA. Niektóre miRNA, obecne 
w wielu typach komórek immunologicznych na średnim poziomie, są wyjątkowo 



Chapter 7

140

wysoko ekspresjonowane w jednym szczególnym typie komórek. Takie miRNA 
nazywamy specyficznymi dla danego rodzaju komórek [7]. Rola wielu miRNA jest nadal 
nieznana i wymaga dalszych badań. Dzięki badaniom z udziałem modeli zwierzęcych 
wiadomo natomiast, że zarówno całkowite zahamowanie produkcji miRNA [8],  
jak i zahamowanie produkcji poszczególnych miRNA (np. miR-146a) w komórkach 
układu odpornościowego prowadzi do poważnych zaburzeń w regulacji odpowiedzi 
immunologicznej, a w konsekwencji do rozwoju chorób autoimmunologicznych [9-11].  
W dotychczasowych badaniach zaobserwowano korelację pomiędzy zaburzeniami 
ekspresji miRNA w limfocytach T, a chorobami o podłożu autoimmunologicznym 
takimi jak stwardnienie rozsiane czy toczeń rumieniowaty układowy [12,13]. 
Niedawne badania wykazały szczególną wrażliwość na zaburzenia ekspresji miRNA  
w populacji limfocytów T CD4+ regulatorowych (Treg) [14-16], które charakteryzują 
się wysoką ekspresją podjednostki α receptora IL-2 (CD25), co odróżnia je od większości  
pozostałych limfocytów T (Tconv). Populacja ta jest stosunkowo mała i stanowi  
ok. 2-5% limfocytów T. Limfocyty Treg odgrywają ważną rolę w hamowaniu nadmiernej 
odpowiedzi immunologicznej, zabezpieczając tym samym organizm przed rozwojem 
autoagresji [17]. Niedawne badania wykazały, że limfocyty Treg, tak jak limfocyty  
Tconv, występują zarówno w fenotypie naiwnym jak i w fenotypie pamięci [18]. 
Jednakże profil miRNA charakteryzujący te subpopulacje limfocytów Treg nie jest  
do tej pory znany.
 Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą autoimmunologiczną, 
która dotyka stawy i może prowadzić do ich nieodwracalnej degeneracji. Etiologia 
RZS jest złożona i wciąż daleka od wyjaśnienia. Ból i obrzęki stawów, będące objawami 
choroby, są konsekwencją procesu zapalnego toczącego się w ich błonie maziowej. 
Komórki układu odpornościowego, naciekające miejsce zapalenia, wzmagają 
proces zapalny poprzez niekontrolowaną produkcję prozapalnych mediatorów. 
Takie środowisko sprzyja aktywacji synowiocytów, makrofagów oraz różnicowaniu 
osteoklastów, które razem pośredniczą w procesie niszczenia chrząstki i resorpcji 
kości [19,20]. Pomimo obecności wielu limfocytów Treg w obrębie błony maziowej 
stawu, stan zapalny utrzymuje się, sugerując nieprawidłowe funkcjonowaniu tych 
komórek [21]. Liczne badania wykazały wadliwe funkcjonowanie limfocytów Treg 
u pacjentów z RZS. Jednocześnie wyniki innych badań wskazują, iż prozapalne 
środowisko obecne w stawie moduluje zachowanie limfocytów Tconv i zmniejsza 
ich wrażliwość na supresorowe działanie limfocytów Treg [22-24]. Nieprawidłowa 
ekspresja miRNA została niedawno wykryta w tkance maziowej, w płynie maziowym 
i limfocytach T wyizolowanych z płynu maziowego pacjentów z RZS sugerując,  
że rozregulowana ekspresja miRNA może być związana z przebiegiem tej choroby [25-28]. 
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 Celem badań opisanych w niniejszej pracy było zbadanie profilu miRNA 
w różnych subpopulacjach komórek T, a w szczególności w limfocytach Treg 
pobranych od pacjentów z RZS. Badania te są opisane w rozdziałach 2 i 5. Drugim 
celem niniejszej pracy było zbadanie roli poszczególnych miRNA w fizjologicznym  
i patologicznym funkcjonowaniu limfocytów T CD4+. Badania te są przedstawione 
w rozdziałach 3, 4 i 6.

Rozdział 1 zawiera ogólne informacje na temat biogenezy i funkcji miRNA, roli 
miRNA w limfocytach T, jak również informacje dotyczące RZS.

Celem badań opisanych w rozdziale 2 było a) zbadanie profilu ekspresji miRNA 
w limfocytach CD4+ Treg i limfocytach konwencjonalnych (Tconv), uzyskanych 
od zdrowych dawców i pacjentów z RZS; b) analiza profilu miRNA w czterech 
populacjach limfocytów, tj. limfocytach Treg i Tconv z uwzględnieniem fenotypu 
naiwnego i fenotypu pamięci. Komórki użyte w eksperymentach oczyszczono z krwi 
obwodowej korzystając z metody sortowania FACS. Profil miRNA oznaczono stosując 
metodę mikromacierzy. Ekspresję wybranych miRNA zweryfikowano u niezależnej 
grupie pacjentów i zdrowych dawców za pomocą metody qRT-PCR. Stężenie cytokin 
prozapalnych (IL-6 i TNFα) oznaczano w surowicy dawców stosując multipleksowy 
test ELISA. Wyniki wykazały, że ekspresja miRNA, w analizowanych populacjach 
limfocytów, nie różni się znacząco pomiędzy pacjentami z RZS, a zdrowymi dawcami. 
Ekspresja jednego miRNA, miR-451, była skorelowana z aktywnością RZS, a także  
z poziomem IL-6 oznaczonym w surowicy. Analiza czterech subpopulacji limfocytów 
T wykazała, iż każda subpopulacja charakteryzuje się odmiennym profilem miRNA. 
Analiza miRNA oznaczonych w limfocytach Treg o fenotypie naiwnym i pamięci 
wykazała, że miRNA uznawane do tej pory za specyficzne dla limfocytów Treg,  
tj. miR-21 lub miR-155, są specyficzne jedynie dla Treg o fenotypie pamięci. Badanie 
to umożliwiło oznaczenie miRNA prawdziwie specyficznych dla limfocytów Treg,  
np. miR-146a. Wyniki te są podstawą do dalszych badań mających na celu weryfikację 
roli poszczególnych miRNA w funkcjonowaniu limfocytów Treg. Wyniki te wskazują 
ponadto, iż niezmiernie ważne jest wykonywanie analizy w oczyszczonej i dobrze 
określonej populacji komórek T. W sytuacji, gdy miRNA analizowane są w całkowitej 
populacji limfocytów T, istotny jest odpowiedni dobór zdrowych dawców, gdyż zmiana 
składu populacji limfocytów T, np. w wyniku przebytej infekcji skutkującej wzrostem 
populacji limfocytów pamięci, może istotnie wpływać na odczyt ekspresji miRNA. 

W rozdziale 3 zanalizowano kinetykę ekspresji czterech wybranych miRNA; miR-21,  
miR-146a, miR-155 i miR-31, podczas aktywacji limfocytów T CD4+, o fenotype 
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naiwnym. MiR-21, miR-146a i miR-155, zostały wybrane ze względu na znacząco 
wyższą ekspresję w komórkach pamięci, podczas gdy miR-31 został uwzględniony 
ze względu na znacząco niższą ekspresję w tych komórkach. Komórki użyte  
w eksperymentach oczyszczono z krwi obwodowej zdrowych dawców korzystając 
z metody sortowania FACS a następnie aktywowano stosując przeciwciała 
monoklonalne skierowane przeciwko receptorom CD3 i CD28. Ekspresja trzech  
z czterech miRNA; miR-21, miR-146a i miR-155 uległa znacznej indukcji w czasie 
trwania aktywacji, podczas gdy ekspresja miR-31 uległa zmniejszeniu. Wyniki te 
ukazują, że aktywacja limfocytów T znacząco wpływa na zmianę ekspresji miRNA. 
Wyniki sugerują również, że wyżej wymienione miRNA są zaangażowane w proces 
aktywacji limfocytów T. MiR-21 jest szczególnie interesujący ze względu na swoją 
funkcję znaną z onkologii, gdzie jest on określany jako „Onco-miR”, gdyż promuje 
proliferację i hamuje apoptozę komórek nowotworowych [29]. Indukcja ekspresji 
miR-21 podczas aktywacji limfocytów T może więc wpływać na ich przeżywalność. 

W rozdziale 4 przeanalizowano wpływ indukowanej ekspresji miR-21 na funkcję 
aktywowanych limfocytów T. Komórki o fenotypie naiwnym oraz komórki o fenotypie 
pamięci oczyszczono z krwi obwodowej zdrowych dawców korzystając z metody 
sortowania FACS a następnie aktywowano stosując przeciwciała monoklonalne 
skierowane przeciwko receptorom CD3 i CD28 w obecności lub braku inhibitora 
miR-21. W trakcie doświadczenia analizowano przeżywalność komórek a także 
poziom ekspresji genów związanych ze stanem aktywacji, w obecności lub przy braku 
inhibitora miR-21. Otrzymane wyniki wskazują, iż funkcja miR-21 różni się znacząco w 
zależności od fenotypu limfocytu T. W aktywowanych limfocytach T pamięci, miR-21  
zapobiega przedwczesnej śmierci komórki na drodze apoptozy. W aktywowanych, 
naiwnych limfocytach T, miR-21 obniża ekspresję receptora chemokin - CCR7. 
Receptor ten jest odpowiedzialny za migrację naiwnych limfocytów T do węzłów 
chłonnych, gdzie mają możliwość kontaktu z komórkami prezentującymi antygen 
[30]. Obniżenie ekspresji CCR7 u aktywowanych limfocytów T umożliwia opuszczenie 
przez nie węzła chłonnego i poszukiwanie antygenu w tkankach obwodowych. 
Badania opisane w rozdziale 4 ukazują, iż miR-21 może pełnić fundamentalnie różne 
funkcje w zależności od stanu zróżnicowania limfocytu T.

W rozdziale 5 powracamy do analizy zachowania limfocytów Treg u pacjentów z RZS.  
Celem badań była analiza przyczyn akumulacji limfocytów Treg w płynie maziowym 
pacjentów z RZS. W tym celu przeanalizowano skład populacji limfocytów Treg  
i Tconv pod kątem fenotypu naiwnego i fenotypu pamięci w materiale pobranym 
z krwi obwodowej oraz z płynu maziowego pacjentów z RZS, stosując technikę 
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cytometrii przepływowej. Ponadto, oceniono poziom ekspresji receptorów 
chemokin (CXCR3, CCR4 i CCR6), odpowiedzialnych za kierunkową migrację 
limfocytów Treg i Tconv w kierunku tkanek obwodowych. Przeanalizowano również 
ekspresję wybranych miRNA w limfocytach Treg i Tconv pochodzących z płynu 
stawowego. Zaobserwowano, że limfocyty Treg o fenotypie pamięci (MTreg), ale nie 
o fenotypie naiwnym, migrują do płynu stawowego wykorzystując ten sam zestaw 
receptorów dla chemokin co limfocyty Tconv. Limfocyty MTreg proliferują ponadto 
w płynie stawowym, nie ulegając przy tym apoptozie, co skutkuje ich akumulacją. 
Równocześnie komórki te ekspresjonują zwiększoną ilość takich antyapoptotycznych 
czynników jak Bcl-2 i miR-21. Badania opisane w tym rozdziale wnoszą zatem 
dodatkowe informację na temat przyczyn akumulacji limfocytów Treg w płynie 
maziowym pacjentów z RZS. Ponadto, uzyskane wyniki pokazują, że limfocyty T  
w stanach zapalnych stawów prezentują głównie aktywowany fenotyp pamięci.

W rozdziale 6 powracamy do analizy roli miR-21 w funkcjonowaniu limfocytów 
T. Celem badań było odkrycie genów regulowanych przez miR-21, związanych 
ze ścieżką apoptozy. Informacja taka umożliwi zrozumienie molekularnych 
podstaw funkcjonowania miR-21 w warunkach fizjologicznych, jak również  
w m.in. procesach nowotworowych. Komputerowa analiza komplementarności 
sekwencji nukleotydowych, pomiędzy miRNA a mRNA umożliwia ocenę 
prawdopodobieństwa interakcji pomiędzy tymi cząsteczkami. Niemniej jednak, 
analiza in silico obarczona jest wieloma fałszywie pozytywnymi wynikami 
wymagającymi praco- i czasochłonnej weryfikacji. W celu wiarygodnego 
określenia genów regulowanych przez miR-21 w limfocytach T, zastosowano więc 
podejście eksperymentalne, tzw. technikę RIP-Chip [31]. Technika ta opiera się  
na immunoprecypitacji kompleksów rybonukleoproteinowych, zawierających miRNA 
i mRNA, przy zastosowaniu przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko 
endogennemu białku Ago2. mRNA wzbogacone w immunoprecypitowanej frakcji 
oznaczono korzystając z techniki mikromacierzy. Technika ta umożliwia wydajną 
analizę genów modulowanych przez dane miRNA w określonym modelu komórkowym. 
Doświadczenie przeprowadzono w komórkach linii limfocytarnej Jurkat o normalnej 
ekspresji miR-21 oraz w komórkach o obniżonej ekspresji miR-21. Wyniki zanalizowano 
pod kątem genów zaangażowanych w procesy immunologiczne oraz w ścieżkę apoptozy. 
Badania mające na celu weryfikację otrzymanych wyników są w toku.

Rozdział 7 podsumowuje wyniki opisane w rozdziałach poprzedzających  
oraz przedstawia perspektywy przyszłych badań. Dane zostały omówione w świetle 
aktualnej wiedzy dotyczącej wpływu miRNA na funkcję limfocytów T. 
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 Badania opisane powyżej są podstawą do wyciągnięcia szeregu ważnych 
wniosków. Dowodzą one, iż poszczególne subpopulacje limfocytów T charakteryzują 
się specyficznymi profilami miRNA. Dotyczy to w znacznym stopniu limfocytów 
T naiwnych oraz pamięci, jak również limfocytów Treg. Wiadomo, iż kompozycja 
limfocytów T zmienia się z wiekiem (przesunięcie w kierunku zwiększonej ilości 
limfocytów T pamięci), jak również w wyniku przebytych chorób i infekcji. Dlatego 
bardzo istotnym jest, aby analiza ekspresji miRNA u chorych i zdrowych dawców 
przeprowadzana była w oczyszczonych subpopulacjach limfocytów T. Doświadczenia 
przeprowadzone in vitro i in vivo pokazują, że zaburzona ekspresja miRNA ma 
poważne konsekwencje dla funkcjonowania komórek odpornościowych, a tym 
samym dla równowagi całego układu immunologicznego. Wiedza na temat wpływu 
poszczególnych miRNA na morfologię i funkcję danej subpopulacji limfocytów 
pozostaje jednak znikoma. Dane opisane w tej pracy dostarczają nowych informacji 
na temat wpływu miR-21 na funkcjonowanie limfocytów T oraz na temat genów 
regulowanych przez to miRNA. Ponadto, doświadczenia opisane w niniejszej pracy 
pokazują, iż limfocyty T uzyskane z krwi obwodowej pacjentów z RZS nie różnią 
się znacznie profilem miRNA od limfocytów zdrowych dawców. Niemniej jednak, 
wzmożona ekspresja poszczególnych miRNA, np. miR-21, może wpływać na 
przeżywalność i akumulację limfocytów Treg w płynie maziowym pacjentów z RZS.
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