
VIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 
 

 

WSTĘP 

Wirus HSV1 jest powszechnym patogenem. Pierwsza infekcja może powodować 

objawy o słabym nasileniu lub choroby bez manifestacji objawowej. Infekcje u osób z 

prawidłową odpornością są samoograniczające i ustępują bez interwencji terapeutycznej ale u 

osób z obniżoną odpornością mogą prowadzić do śmiertelnego zapalenia mózgu. Wirus 

HSV1 jest zdolny do wywoływania infekcji latentnej w układzie nerwowym. Infekcja latentna 

wirusa HSV1 jest przerywana przez reaktywacje, która może prowadzić do poważnych 

chorób lub często może być bezobjawowa. Spontaniczna reaktywacja powoduje zapalenia 

rogówki a nawracająca reaktywacja prowadzi do chorób oczu powodujących utratę wzroku.  

Obecnie stosowane leczenie obniża ilość przypadków nawracających reaktywacji zakażeń 

wirusowych HSV1 ale ostatecznie nie powoduje wyeliminowanie reaktywacji wirusa. Z 

uwagi na konsekwencje reaktywacji wirusa, działania terapeutyczne, które obniżają 

reaktywację mogą być korzystne.  Reaktywacja wirusa, której przyczyną jest stres i 

immunosupresja prowadzi do produkcji infekcyjnych wirionów. Przewlekła stymulacja 

antygenami wirusa HSV1 jest związana ze zwiększeniem odsetka limfocytów T z ekspresją 

różnych cząsteczek inhibicji. W wyniku przetrwałej infekcji wirusowej komórki są 

funkcjonalnie upośledzone, co charakteryzuje się obniżoną produkcją cytokin i utratę 

zdolności do proliferacji podczas infekcji. Stymulacja antygenami występuje podczas 

reaktywacji ze stanu latencji. Wirus HSV1 przekształca bodźce aktywujące na sprzyjające 

obecności cząsteczek immunosupresyjnych, co zwiększa replikację wirusa. Główną 

przyczyną utraty zdolności do eliminacji wirusa może być wyczerpanie limfocytów. 

Wyczerpanie limfocytów może prowadzić do nawracających reaktywacji infekcji HSV1 z 

objawami klinicznymi.  Za utrzymanie stanu latencji i ochrony przed reaktywacją wirusa 

odpowiedzialne są czynniki komórkowe ze strony gospodarza a także czynniki wirusowe.  

 

 

 



CEL PRACY 

Celem pracy była ocena wybranych parametrów układu odpornościowego u pacjentów 

z nawracającą reaktywacją zakażenia wirusem HSV1 w odniesieniu do osób zdrowych. 

MATERIAŁ I METODY 

Ocenę układu immunologicznego dokonano w krwi obwodowej 50 nieleczonych 

chorych z nawracającą reaktywacją zakażenia wirusem HSV1 i 20 osób z grupy kontrolnej. 

Oceniono immunofenotyp limfocytów CD4+, CD8+, CD19+ a także odsetek komórek NK i 

komórek NKT- like przy użyciu cytometii przepływowej. Oceniono odsetek limfocytów T 

(CD4+ i CD8+) i B CD19+ z ekspresją antygenów PD1, PDL1, CD200, CD200R, CD25, 

TLR3. Oceniono stężenie IFN-γ, IL-2, IL-4 i IL-10 i przeciwciał anty- HSV1 w klasie IgM, 

IgG przy pomocy techniki ELISA. W celu oceny odpowiedzi komórek mononuklearnych 

pacjentów z nawracającą reaktywacją zakażenia HSV1 wykonano stymulację komórek 

peptydami grasicy podczas hodowli trwającej 24 godziny. Ocenę stężenia cytokin IFN-γ, IL-

2, IL-4 i IL-10 po hodowli komórek wykonano za pomocą techniki ELISA. Wyizolowane 

komórki mononuklearne zostały wykorzystane do oceny odsetka limfocytów T 

regulatorowych FOXP3+CD25+CD4+ w grupie badanej i grupie kontrolnej. Oceniono  

obecności wybranych cząsteczek, które są związane z upośledzoną zdolnością do zwalczania 

infekcji wirusowych i mogą wpływać na obecność nawracających reaktywacji HSV1.   

WYNIKI 

Pacjenci z nawracającą infekcją HSV1 charakteryzowali się niższym odsetkiem 

limfocytów T CD3+ CD4+ i limfocytów B CD19+. Osoby z grupy badanej mieli niższy 

odsetek komórek NK. Odsetek limfocytów T regulatorowych był wyższy w grupie badanej 

niż w grupie kontrolnej. Odsetek limfocytów T CD3+, limfocytów T CD4+ i limfocytów B 

CD19+ z ekspresją CD25 był wyższy w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. W 

grupie badanej, w której wykazano obecność przeciwciał anty- HSV1 w klasie IgM odsetek 

limfocytów T CD3+ i limfocytów B CD19+ z ekspresją CD25 był wyższy. Grupa badana 

charakteryzowała się znacznie większym odsetkiem limfocytów z  ekspresją PD1. W grupie 

badanej z obecnością przeciwciał anty- HSV1 IgM wykazano znacznie większy odsetek 

limfocytów T CD4+PD1+ niż w grupie bez obecności przeciwciał anty- HSV1 IgM. Pacjenci 

z nawracającą reaktywacja infekcji HSV1 charakteryzują się wyższym odsetkiem limfocytów 

T CD4+PD-L1+, limfocytów T CD8+PD-L1+ i limfocytów B CD19+PDL1+ w porównaniu z 



grupą kontrolną. W grupie badanej wykazano większy odsetek limfocytów T CD4+CD200, 

CD4+CD200R+, CD8+CD200+, CD8+CD200R+ oraz limfocytów B CD19+CD200+, 

CD19+CD200R. W grupie pacjentów z obecnością przeciwciał anty- HSV1 w grupie badanej 

wykazano wyższy odsetek limfocytów T CD4+CD200+, CD8+CD200+ oraz 

CD4+CD200R+, CD8+CD200R+ oraz odsetek limfocytów B i T z ekspresją receptora TLR3. 

Stymulacja peptydami grasicy spowodowała wzrost wytwarzania IFN-γ i IL-2 w grupie 

badanej.  

 

WNIOSKI 

1. Stwierdzenie występowania istotnie niższego odsetka komórek NK i limfocytów T 

CD3+CD4+ oraz podwyższonego odsetka komórek NKT- like i limfocytów T 

regulatorowych świadczy o zaburzonym mechanizmie immunoregulacji u pacjentów z 

nawracającą reaktywacją zakażenia HSV1. 

 

2. Nawracająca reaktywacja zakażenia HSV1 jest powiązana z  istnieniem znacznie 

wyższego odsetka limfocytów z ekspresją markera CD25 oraz cząsteczek PD-1, PD-

L1, CD200 i CD200R, co wskazuje na występowanie limfocytów aktywowanych 

równocześnie z wyczerpaniem funkcjonalnym. Można wnioskować, że wysoki odsetek 

limfocytów anergicznych, niezdolnych do rozpoznania antygenów wirusowych i 

cytotoksyczności wobec zakażonych komórek przyczynia się do osłabienia nadzoru 

immunologicznego i występowania nawracających objawów.  

 

3. Wykazanie wyższego odsetka limfocytów T i B TLR3-dodatnich u osób, u których 

stwierdzono obecność przeciwciał anty-HSV1 w klasie IgM świadczy o stymulacji 

szlaku TLR3 przez antygeny wirusa. Brak istotnych różnic w ekspresji TLR3 w 

limfocytach T oraz B u osób zdrowych i w grupie badanej może świadczyć o 

występowaniu niedoborów funkcjonalnych TLR3. 

 

4. Brak istotnych różnic w osoczowym stężeniu cytokin charakterystycznych dla 

limfocytów Th1 i Th2 w grupie badanej w stosunku do grupy kontrolnej może 

sugerować, iż wzajemne regulacje produkcji cytokin są ograniczone do miejsca 

zakażenia. 

 



5. Stymulacja hodowli PBMC preparatem TFX prowadzi do pobudzenia odpowiedzi 

immunologicznej, zwłaszcza Th1-zależnej, co potwierdza przeciwwirusowe działanie 

peptydów grasiczych na ludzkie komórki i zasadność stymulacji układu 

odpornościowego pacjentów z nawracającą reaktywacją zakażenia HSV1 preparatem 

TFX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 



 

 

IX. STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 

INTRODUCTION 

Herpes simplex virus type 1 (HSV1) is a ubiquitous pathogen. A primary infection can 

cause mild symptoms or asymptomatic diseases.  The infection in immunocompetent 

individuals can be self-limited in the absence of therapeutic intervention but in 

immunosuppression individuals it may lead to lethal encephalitis. HSV1 is capable of causing 

a latent infection in the nervous system. HSV1 latent infection is interrupted by reactivation, 

which  can result in serious diseases or can often be asymptomatic. Spontaneous HSV-1 

reactivation causes herpes stromal keratitis (HSK) and recurrent reactivation can cause a 

blinding ocular disease. Current therapies reduce the number of recurrent reactivation of 

herpetic disease occurrences but do not eliminate virus reactivation permanently. Due to the 

consequences of reactivation therapeutic activities that lower reactivations would be 

beneficial. Reactivation caused by stress and immunosuppression leads to the production of 

infectious virions. Persistent HSV1 antigen stimulation is connected with the increased 

percentage of T cells with multiple inhibitory receptors. As a result of persistent virus 

infection cells become functionally impaired which is characterized by the decrease cytokine 

production and loss of the ability to proliferate during infection. Antigenic stimulation occurs 

during the reactivation from latency. HSV1 switches activation stimulant to promote the  

presence of immunosuppression molecules and increases virus replication. The main cause 

why the ability to eliminate the virus is lost can be the exhaustion of lymphocytes. The 

exhaustion of lymphocytes may lead to the recurrent reactivation of HSV1 infections with 

clinical symptoms. Host and viral cell factors are responsible for the maintenance of latent 

infection and protection against virus reactivation.  

AIM OF THE STUDY 

The aim of the paper was the assessment of select parameters of the immune system in 

individuals with the recurrent reactivation of HSV1 infection in comparison with healthy 

individuals. 

http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/central-nervous-system
http://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/permanently


 

 

MATERIAL AND METHODS  

The assessment of immune system was conducted in peripheral blood in 50 untreated 

patients with the recurrent reactivation of HSV1 and in 20 healthy individuals. The 

immunophenotype of lymphocytes CD4+, CD8+, CD19+ was determined and so was the 

percentage of NK cells and NKT- like cells by flow cytometry. The percentage of T (CD4+ 

and CD8+) lymphocytes and B CD19+ lymphocytes with the expression of PD1, PDL1, 

CD200, CD200R, CD25 and TLR3 antigens was observed. The assessment of the 

concentration of IFN-γ, IL-2, IL-4  and IL-10 and HSV1 antibodies in IgM and IgG class was 

performed by the use of ELISA method.  In order to determine mononuclear  cells immune 

response in patients with the recurrent reactivation of HSV1 thymus peptides stimulation was 

conducted by 24 hours. The assessment of the IFN-γ, IL-2, IL-4 i IL-10 concentration after 

cells culture was conducted by the ELISA method. Isolated mononuclear cells were used in 

the assessment of percentage of the T regulatory cells FOXP3+CD25+CD4+ in the patients 

group and healthy individuals. The presence of selected molecules which are associated with 

an impaired ability to combat virus infections and can influence the presence of recurrent 

HSV1 reactivation was assessed.  

            RESULTS 

The patients with recurrent HSV1 infections were characterized by the decreased 

percentage of T CD3+CD4+ and B CD19+ lymphocytes. The individuals in the  tested group 

had lower percentage of NK cells. The percentage of T regulatory cells was higher in the 

tested group. The percentage of T CD3+, T CD4+ and B CD19+ lymphocytes with expression 

of CD25 was higher in the tested group in comparison with the healthy group. In the tested 

group with HSV1 IgM antibodies, the percentage of T CD3+ and B CD19+ lymphocytes with 

CD25 was higher. The tested group was characterized by a significantly higher percentage of 

lymphocytes with PD1 expression. In the tested group with the presence of HSV1 IgM 

antibodies a significantly higher percentage of T CD4+PD1+ lymphocytes  than in the group 

without the presence of HSV1 IgM antibodies was demonstrated. The patients with HSV1 

infections were characterized by a higher percentage of T CD4+PD-L1+,  T CD8+PD-L1+ 

and B CD19+PD-L1+ lymphocytes in comparison with healthy donors. In the tested group a 



higher percentage of T CD4+CD200+, T CD4+CD200R+, T CD8+CD200+, T 

CD8+CD200R+ cells and B CD19+CD200+, B CD19+CD200R+ lymphocytes was indicated. 

In the patients group with the presence of HSV1 IgM antibodies a higher percentage of T 

CD4+CD200+, T CD8+CD200+ cells and T CD4+CD200R+, T CD8+CD200R+ 

lymphocytes and the percentage of T and B lymphocytes with the expression of TLR3 was 

noticed. The stimulation with thymus peptides demonstrated increased secretion of IFN-γ and 

IL-2 in the tested group.  

 

CONCLUSIONS 

1. Demonstrated occurrence of significantly decreased the percentage of NK cells,  

CD3+CD4+ T lymphocytes and increased the percentage of T regulatory cells 

suggests impaired immunoregulatory mechanism in patients with recurrent 

reactivation of HSV1 infection. 

  

2. Recurrent reactivation of HSV1 infection is connected with significantly higher the 

percentage of lymphocytes with the expression of CD25 antigens and PD-1, PD-L1, 

CD200, CD200R molecules which implies the occurrence of activated lymphocytes 

simultaneously with functionally exhausted. It can be concluded that high percentage 

of anergic lymphocytes which are unable to identify of viral antigen and to 

cytotoxicity can contribute to suppression of immune surveillance  and occurrence of 

recurrent symptoms. 

 

3. Demonstrated higher percentage of T and B lymphocytes in TLR3- positive 

individuals, in whom anti- HSV1 IgM antibodies were detected suggests that TLR3 

pathway is stimulated by viral antigens. The lack of significantly differences in the 

expression of TLR3 in T and B lymphocytes in healthy individuals and in the study 

group can suggest the functional deficiency of TLR3.  

 

4. The lack of significantly difference of the level of cytokines in plasma which are 

typical for Th1 and Th2 lymphocytes in the study group in comparison with the 

control group suggests that the mutual regulations of cytokines productions are limited 

to place of infection. 



 

5. Stimulation the PBMC culture by TFX causes the boost of immune response, 

especially Th1- dependent which confirm anti- viral activity of thymus peptides to 

human cells and validity of stimulation the immune system in patients with the 

recurrent reactivation of HSV1 infection by TFX. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


