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Rezumat
Citokinele sunt molecule de tip polipeptidic cu funcţii de mesageri intercelulari, având roluri esenţiale în reglarea 
funcţiilor sistemului imunitar. Principalele subtipuri limfocitare eliberează citokine specifi ce, prin intermediul cărora 
îşi îndeplinesc funcţiile caracteristice. Limfocitele T Helper 17 (LTH17) au un rol esenţial în controlul patogenilor 
extracelulari. Studii recente atrag însă atenţia asupra contribuţiei esenţiale a acestui subtip limfocitar major în 
declanşarea şi menţinerea unor procese infl amatorii cronice. Astfel, în poliartrita reumatoidă (PR) stadiile iniţiale ale 
bolii se caracterizează prin selectarea unui anumit fenotip limfocitar, ce sintetizează interleukina-17A (IL-17A), cu 
efecte proinfl amatorii locale semnifi cative, astfel încât se constată o relaţie de proporţionalitate directă între expresia 
IL-17 şi distrucţia articulară. De asemenea, interacţiunea dintre IL-17 şi factorul de necroză tumorală (TNF) poate 
contribui semnifi cativ la distrucţia tisulară şi la persistenţa sindromului infl amator întâlnite în această afecţiune. 
Mecanisme similare au fost observate şi în cazul spondilitei anchilozante sau artritei psoriazice. Descoperirea 
implicaţiilor fi ziopatologice ale IL-17 în patogenia bolilor autoimune a condus la deschiderea unor noi orizonturi de 
tratament, fi ind studiate în prezent noi metode de terapie biologică, cu acţiune directă sau indirectă.
Articolul de faţă sintetizează cele mai recente date referitoare la implicarea LTH17, dar şi a limfocitelor T helper 1 
(LTH1) şi T reglatorii (LTreg) în patogeneza afecţiunilor autoimune.
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Abstract
Cytokines are polipeptides functioning as intercellular messengers, with essential roles in the regulation of immune 
functions. The main lymphocytic subtypes release specifi c cytokines, by which they are fulfi lling a part of their func-
tions. T-17 helper lymphocytes (LTH17) are of utter importance in the control of extracellular pathogens. Recent 
studies have shown the role of this lymphocytic subset in the onset and maintaining of chronic infl ammation. In 
rheumatoid arthritis (RA), disease initiation is characterised by the selection of a certain lymphocytic phenotype 
synthetising  interleukin 17 A (IL-17A), exerting local proinfl ammatory effects, demonstrated by the strong associa-
tion between local  IL-17 levels and articular destruction. Furthermore, the interaction between IL-17 and the tumor 
necrosis factor (TNF) contributes signifi cantly to the damage and persistent infl ammation of  RA. Similar mecha-
nisms have been demonstrated in anlylosing spondylitis and psoriatic arthritis. The discovery of the pathogenic 
implications of IL-17 in autoimmune diseases led to new treatment targets, currently several biologic agents aimed 
at IL-17 being in trial. 
The present paper is reviewing the most recent data showing the role of IL-17, of LTH17, and also of  T helper 1 and 
T regulatory lymphocytes in the pathogenesis of autoimmune arthritides.
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DATE GENERALE
Citokinele sunt molecule de tip polipeptidic, eli-

berate de mai multe tipuri de celule, având funcţie de 

mesageri intercelulari, cu roluri în dezvoltarea, re-
glarea şi exercitarea funcţiei celulelor imune. Pot 
avea efect antiinfl amator (IL-27, IL-10) sau proinfl a-
mator (TNF-α, IL-1β, IL6) (1).
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Familia citokinelor IL-17 reprezintă un grup par-
ticular de mediatori intercelulari, recent decoperit, 
ce se împarte în 6 subtipuri: IL-17A, IL-17B, IL-17C, 
IL-17D, IL-17E/ IL-25 şi IL-17F. Caracteristica 
principală a subtipurilor este asemănarea din punct 
de vedere structural, prezentând secvenţe de amino-
acizi şi nuclee cisteinice comune de la o specie la 
alta, diferenţe importante înregistrându-se doar la 
ca pătul N-terminal. Dintre acestea, IL-25 prezintă 
cel mai mare grad de diferenţiere, păstrând doar 17% 
din caracteristicile comune. Pe de altă parte, cele mai 
asemănătoare din punct de vedere structural (50%) 
sunt IL-17A şi IL-17F, glicoproteine homodimerice 
disulfi dice alcătuite din 155 de aminoacizi (2-5).

Codifi carea citokinelor IL-17A şi IL-17F are loc 
la nivelul situsului cromozomial 2q31, de către două 
gene adiacente, iar secreţia lor se realizează, în prin-
cipal, sub formă homodimerică (IL-17A/A şi IL-
17F/F). Din punctul de vedere al codifi cării şi se cre-
ţiei sunt importante de menţionat două aspecte: (a) 
poziţia adiacentă a celor două gene şi sensul opus de 
transcriere al acestora susţin teoria conform căreia 
originea acestor citokine implică un proces de du pli-
care ce poate fi  responsabil pentru mecanismele re-
glatoare similare ale IL-17A şi IL-17F, şi (b) există 
posibilitatea eliberării acestor două citokine şi sub 
formă heterodimerică (IL-17A/F), însă cu diminuarea 
activităţii biologice (6-8).

Cele mai importante subtipuri din familia IL-17 
sunt IL-17A şi IL-17F ce îndeplinesc roluri multiple, 
atât în cadrul imunităţii înnăscute, cât şi în cadrul 
imu nităţii dobândite, fapt susţinut de varietatea de 
ce  lule producătoare (celule NK, limfocite Tγδ, lim-
focite TNK, celule Paneth şi neutrofi le). Până de cu-
rând, dintre cele două, IL-17A a fost mai intens stu-
diată, cunoscându-se efectele sale proinfl amatorii.
Exercită infl uenţe asupra factorilor transcripţionali 
(pe căile NF-kB şi MAPK) şi conduce la stimularea 
genelor care codifi că alte citokine (IL-6, IL-8) sau 
chemokine (CXC) (9-14).

SURSE CELULARE DE IL-17
Interleukinele din familia IL-17 au ca principală 

sursă limfocitul T, însă pot proveni de la diferite ti-
puri celulare (neutrofi le, limfocite Tγδ, celule NK, 
lim focite TNK, celule Paneth). Mecanismul de se-
creţie este reglat parţial pe căile fosfatidil-inozitol 3 
kinazei (PI3K), expresia receptorilor IL-17A fi ind 
sti mulată de IL-21 şi IL-15, dar inhibată de IL-2 (15).

Ulterior activării limfocitelor T naive (imature) şi 
în relaţie cu numeroşi co-factori secretori (IL-23, 

IL-21, IL-15) se dezvoltă o linie limfocitară distinctă 
TH17 responsabilă de secreţia IL-17A şi IL-17F. Deşi 
principala cale de formare este prin limfocitele T, 
IL-17A are şi roluri asemănătoare citokinelor impli-
cate în apărarea imună nespecifi că (IL-1, TNF-α), iar 
cercetările arată existenţa unor multiple interacţiuni 
sinergice între IL-17A şi elemente precum IL-22, 
fac torul activator al limfocitelor B (BAFF), limfo-
toxi nele şi interferonul γ (IFN-γ) (13,16).

Surse alternative de producţie ale IL-17, ex cep-
tând limfocitele T CD4+, sunt limfocitele T CD8+ în 
condiţiile stimulării de către sistemul format din fac-
torul de creştere transformator β (TGF-β), IL-6 şi 
IL-23, şi limfocitele TNK/Tγδ prin stimulare de către 
IL-23 (17,18).

Linia limfocitară T CD4+ helper are trei posi bi-
lităţi de diferenţiere: TH1, TH17 şi Treg. Subfamilia 
limfocitară TH17 este cea mai recent descoperită şi 
responsabilă de producţia de IL-17, sub formă de 
IL-17A şi IFN-γ sau IL-17A şi IL-4 (Fig. 1).

Limfocitele TH1
Sub infl uenţă antigenică, limfocitele T naive se 

diferenţiază în limfocite TH1. LTH1 produc o cantitate 
mare de IFN-γ, fi ind responsabile de răspunsul imun 
celular. IL-12 induce transformarea LT CD4+ în 
LTH1 prin intermediul activării familiei factorilor de 
transcripţie STAT4 (Signal Transducers and Acti va-
tors of Transcription – transductori de semnal şi acti-
vatori de transcripţie). Semnalele IFN-γ sunt con ver-
tite de STAT1, ce activează factorul de transcripţie 
T-bet, sporind expresia genelor specifi ce LTH1 (1).

LTH1 produc IFN-γ în cantitate mare. Acesta are 
rol în activarea celulelor fagocitare de tipul macro-
fagelor şi în producţia de anticorpi (opsonizare şi 
fi xare a complementului), realizând o protecţie împo-
triva patogenilor intracelulari, bacterii, fungi sau 
pro tozoare, dar şi în reacţiile de hipersensibilitate 
imediată şi întârziată. Gately et al sugerează im pli-
carea LTH1 în patogenia afecţiunilor autoimune spe-
cifi ce de organ şi infl amatorii cronice precum boala 
Crohn, sarcoidoza sau ateroscleroza (1,19).

Limfocitele TH17
Subfamilia limfocitară TH17 reprezintă principala 

sursă celulară de IL-17 şi se formează în urma acti-
vării limfocitelor T CD4 + şi acţiunii unor factori trans-
cripţionali: IRF4 (Interferon Regulatory Factor – 
factorul reglator al interferonului), receptorul aryl-hi-
 drocarbon (AHR), STAT3, RORα şi RORγt (retinoic 
acid receptor-related orphan receptor). Citokinele 
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implicate în procesele de diferenţiere ale TH17 sunt 
reprezentate de IL-6 şi TGFβ, cu roluri cheie, şi de 
IL-1β, IL-21, IL-23 (1).

Diferenţierea celulelor LTH17 este indusă de 
TGFβ şi IL-6 sau IL-21 şi accelerată de activitatea 
coordonată a TNF şi IL-1. IL-6 activează STAT3 
care, în combinaţie cu TGFβ, măreşte expresia fac-
torilor de transcripţie RORα şi RORγt, ceea ce con-
duce la apariţia LTH17. Ulterior este nevoie de IL-23 
pentru supravieţuirea, creşterea şi realizarea funcţiei 
celulare efectorii prin producţia de IL-17A, IL-17F, 
IL-9, IL-21 şi IL-22 (20-23).

TGFβ are rol în diferenţierea atât a LTH17, cât şi 
a LTreg. Astfel, IL-6 are o importanţă deosebită pentru 
linia celulară TH17 întrucât, în lipsa ei, TGFβ ar pro-
mova expresia factorilor de transcripţie Foxp3 
(Forkhead box protein 3), care inhibă activitatea 
RORα şi RORγt şi permit limfocitelor T CD4+ să se 
diferenţieze în LTreg (24,25).

TGFβ nu are un efect direct asupra TH17, dar 
favorizează indirect diferenţierea acestora prin inhi-
barea expresiei factorilor T-bet, STAT4 şi GATA-3, 
prevenind astfel diferenţierea CD4+ naive în TH1. 
Acest fapt este confi rmat de DeBeaucoudrey et al 
care, în urma unui studiu, au ajuns la concluzia că 
pacienţii care prezentau mutaţii ale TGFβ1 sau 
TGFβ2 aveau acelaşi număr de celule T producătoare 
de IL-17A în comparaţie cu lotul martor, însă cei 
care aveau mutaţii ale STAT-3 şi ale receptorului 
IL-12 prezentau un defi cit de LTH17 (26-28).

O structură membranară importantă de pe su-
prafaţa LTH17 este glicoproteina CD161. În două 
studii desfăşurate recent, Cosmi et al şi Kleinschek 
et al au ajuns la rezultate asemănătoare studiind pa-
tologii diferite, şi anume că toate limfocitele T CD4+ 
producătoare de IL-17A erau incluse în fracţia de 
limfocite CD161+ circulante, dar şi în fracţia de lim-
focite CD161+ de la nivelul infi ltratului infl amator 
intestinal de la pacienţii cu boală Crohn sau cutanat 
de la cei cu psoriazis (29,30).

Limfocitele Treg

TGF-β este elementul comun în procesul de di-
ferenţiere al limfocitelor TH17 şi Treg. În cazul lim-
focitelor imunoreglatoare este necesară absenţa 
IL-6, situaţie în care TGF-β promovează expresia 
factorului de transcripţie Foxp3, inhibând activitatea 
RORγt/RORα şi favorizând dezvoltarea Treg în detri-
mentul TH17.

LTreg suprimă activitatea limfocitelor efectoare şi 
diminuează efectele autodistructive ale răspunsului 
imun asupra organismului. Ele co-exprimă markeri 
membranari, indicatori ai originii lor (CD4 şi CD25), 
alături de factorul de transcripţie Foxp3. Pentru ex-
presia Foxp3 este necesară acţiunea citokinelor cu 
lanţ γ comun (IL-2, IL-7 şi IL-15). Foxp3 are o 
importanţă deosebită în funcţionalitatea Treg, defec-
tele genetice care afectează structura sa determinând 
alterări în procesul de diferenţiere a liniei celulare 
imunoreglatoare. Poliendocrino-enteropatia X-linkată 
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FIGURA 1. Posibilităţile de diferenţiere ale liniei celulare limfocitare T CD4 + (după Jiang S) (1)
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cu componentă imunologică sau bolile infl amatorii 
genetice recesive X-linkate sunt exemple de feno-
tipuri caracteristice acestor defecte (31-36).

În funcţie de organul de maturare, LTreg sunt de 
două tipuri: nTregşi iTreg. Limfocitele nTreg au origine 
în timus şi necesită pentru dezvoltare o co-stimulare 
TCR-CD28. TCR (T-cell receptors) proprii nTreg au 
afi nitate maximă pentru antigenele self, ceea ce le 
conferă rolul principal în suprimarea răspunsului 
imun la acest tip de stimulare, inhibând proliferarea 
populaţiilor TH1 şi TH17 patologice. Limfocitele iTreg 
au origine în organele limfoide periferice şi sunt mai 
instabile decât LnTreg. Diferenţierea lor este indusă 
de celulele dendritice CD103+ localizate la nivelul 
limfonodulilor intestinali şi mezenterici. Rolul lim-
focitelor iTreg este unul supresor, controlând activarea 
şi funcţia LT reactive la auto-antigene, menţinând 
astfel toleranţa periferică (25,31,37-41).

Anderton et al menţionează că, în cadrul pato lo-
giilor autoimune, subfamilia limfocitară T auto-reac-
tivă se caracterizează printr-un prag de activare re-
dus. La pacienţii cu poliartrită reumatoidă (PR), 
da torită modifi cărilor post-translaţionale ale Foxp3, 
celulele CD4+CD25hi Treg se găsesc în număr mare în 
lichidul sinovial, coexistând cu LTH17 şi LTH1, ca 
mecanism compensator pentru lipsa efi cacităţii lor 
prin alterarea profundă a funcţiei. Ele nu au o pre-
zenţă semnifi cativă în sânge, ceea ce arată dis tribuţia 
lor predilectă în zonele afectate. La aceşti pacienţi 
putem vorbi despre o afectare funcţională im por-
tantă, celulele Treg nefi ind apte funcţional, in capabile 
să suprime celulele T auto-reactive şi nici producţia 
citokinelor proinfl amatorii de către lim focitele T sau 
de către monocite (42-45).

Funcţia imunosupresivă a LTreg Foxp3+ este exer-
citată prin intermediul a trei mecanisme principale: 
(a) inhibarea producţiei de limfocite T efectoare prin 
contact direct intercelular sau prin intermediul unor 
mediatori (IL-10, IL-35 sau galectin-1); (b) citoliza 
limfocitelor T efectoare în exces prin intermediul 
gra nzimei A sau B; şi (c) infl uenţa asupra celulelor 
pre zentatoare de antigen (APC), catalitic prin inter-
mediul CD39 asupra ATP-ului extracelular, sau inhi-
bând receptorii CD80/86 ai APC (46-50).

ROLUL LTH17 ÎN PATOLOGIA AUTOIMUNĂ
În afara rolului protectiv prin controlul patogenilor 

extracelulari, un rol major a LTH17 este contribuţia 
la declanşarea şi menţinerea proceselor infl amatorii 
cronice. În patologia bolilor infl amatorii şi auto-
imune, rolul TH17 a fost studiat experimental folo-

sind animale de laborator ce prezentau una dintre 
ur mătoarele afecţiuni: encefalomielită autoimună 
experimentală (EAE), artrită colagenică indusă 
(CIA), boli infl amatorii intestinale (IBD) sau uveită 
autoimună.

Kroenke et al, într-un studiu pe şoareci cu en ce-
falomielita experimentală, menţionează rolul pato-
genic al LTH17 în EAE cu infi ltrat granulocitar, şi al 
LTH1 în EAE cu infi ltrat celular mononuclear (51).

În trecut, LTH17 şi LTH1 se credeau a fi  implicate, 
practic, în toate afecţiunile infl amatorii cronice. Re-
cent, în urma unor studii pe şoareci, a apărut ideea că 
LTH17 au rol patologic, în timp ce LTH1 au rol pro-
tector. Divergenţa mare dintre cele două teorii a ne-
ce sitat concentrarea cercetărilor în acest sens.

În încercarea de a determina relaţii de cauzalitate 
între diferitele familii limfocitare, interleukine şi 
afec ţiuni sistemice, s-au realizat studii pe animale 
transgenice. Rezultatele au arătat capacitatea LTH17 
ca, în anumite condiţii, să se transforme în LTH1. 
Bending et al arată că, în urma inoculării de LTH17 
nesecretoare de IFN-γ de la şoareci BDC2.5NOD la 
şoareci NOD/SCD, acestea au suferit un proces de 
transformare, de la forma LTH17 nesecretoare de 
IFN-γ la LTH1, secretoare de interferon. Martin-
Orozco et al confi rmă ipoteza potrivit căreia LTH17 
pot induce un sindrom infl amator pancreatic, însă 
de clanşarea diabetului zaharat tip1 la şoarecii lim-
focitopenici are loc doar după transformarea lor în 
LTH1. Bending et al, în studiul menţionat anterior, a 
folosit rezultatele lui Martin-Orozco, arătând efi -
cienţa terapiei anti-IFN-γ în prevenirea apariţiei DZ 
tip 1, dar nu şi a Ac anti-IL-17A specifi ci (52,53).

Capacitatea LTH17 de a se transforma în anumite 
condiţii în LTH1 este un aspect important în patogenia 
afecţiunilor autoimune şi infl amatorii cronice (1).

Annunziato et al susţin existenţa permanentă a 
unei fracţii limfocitare T care poate secreta atât 
IL-17A, cât şi IFN-γ, aceste celule fi ind numite lim-
focite TH17/TH1. Acelaşi studiu arată asemănările 
dintre TH17 şi TH17/TH1 (expresia RORc, T-bet, 
prezenţa markerilor IL-23R, CCR6, CD161) şi, în 
urma unor experimente desfăşurate pe culturi in vitro, 
se arată că LTH17 devin secretoare de IFN-γ (supli-
mentar producţiei de IL-17) în urma stimulării 
IL-12. Acest efect se datoarează creşterii expresiei 
T-bet şi diminuării RORc (28).

Tot experimental, Lee et al au putut obţine din 
limfocite T CD4+ toate cele trei variante TH17, TH1 
şi TH17/TH1, folosindu-se o combinaţie de IL-1β şi 
IL-23. Acest aspect explică efi cacitatea tratamentului 
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cu Ustekinumab (anticorp monoclonal uman ce se 
leagă de sub-unitatea P40 comună pentru IL-12 şi 
IL-23) la pacienţii cu psoriazis (54).

În concluzie, variabilitatea morfo-funcţională a 
LTH17 observată la oameni este confi rmată şi susţine 
teoria rolul patogenic al derivărilor LTH17 în bolile 
autoimune şi în afecţiunile infl amatorii cronice (1,28).

Poliartrita reumatoidă

PR este o afecţiune infl amatorie cronică distruc-
tivă ce afectează sinoviala, cartilajul şi osul articular, 
afecţiune ce persistă consecutiv producţiei de me-
talo proteinaze şi de citokine proinfl amatorii. Stadiile 
iniţiale ale bolii se caracterizează prin activarea şi 
migrarea LT împreună cu dezvoltarea unui fenotip 
limfocitar proinfl amator. IL-17A, o citokină pro in-
fl amatorie importantă în patogenia PR, este produsă 
de tipuri limfocitare localizate în lichidul şi infi ltratul 
infl amator sinovial: LTH1şi LTH17 (55). Înainte de 
descoperirea subtipului limfocitar LTH17 se credea 
că singurul tip limfocitar LTH implicat este LTH1, 
însă în prezent nu este clar dacă patogenia PR este 
dominată de LTH1 sau LTH17 (56,57).

Datele din literatura de specialitate nu sunt con-
cludente. Aarvak et al (1999) menţionează prezenţa 
predominantă a LTH1, însă rezultatele trebuie privite 
cu circumspecţie referitor la relaţia LTH1- LTH17-
PR, dată fi ind vechimea studiului şi cunoştinţele re-
duse referitoare la LTH17 la acea vreme (55).

Colin et alşi Van Hamburg et al au arătat prezenţa 
unui număr mare de LTH17 în cadrul PBMC (celule 
mononucleare din sângele periferic) la pacienţii cu 
PR netratată, însă datele actuale furnizează proporţii 
variabile ale LTH17 în PBMC şi SFMC (celule 
mononucleare din lichidul sinovial). Yamada et al 
menţionează o proporţie similară a LTH17 la nivelul 
SFMC comparativ cu circulaţia periferică la aceiaşi 
pacienţi cu PR, în timp ce LTH1 predominau la ni-
velul articulaţiilor în detrimentul PBMC. De ase-
menea, proporţia LTH17 nu a fost crescută la aceşti 
pacienţi şi nu s-a corelat cu scorul DAS28 de acti-
vitate a bolii (58-60).

Deşi există numeroase tipuri celulare care produc 
IL-17 (neutrofi le, limfocite Tγδ, limfocite TNK), mo-
mentan, pentru patologia PR cel mai important ră-
mâne LTH17. Acestea exprimă pe suprafaţă li gandul 
RANKL (Receptor Activator Nk β – Ligand) ce le 
permite interacţiunea cu alte tipuri celulare (din 
cadrul liniei albe leucocitare sau celule specifi ce de 
la nivel articular) (61).

Atât studiile mai vechi, cât şi cele recente, arată 
rolul LT şi al citokinelor IL-17-A şi TNF-α în acti-
varea fi broblaştilor sinoviali în PR (RASF), cu pro-
ducţie de mediatori ai infl amaţiei articulare (IL-6, 
IL-8), însă subtipurile celulare T implicate nu au fost 
încă descoperite. De asemenea, se cunoaşte că 
IL-17A declanşează un feedback pozitiv al ciclului 
semnalizator al IL-6 pentru fi broblaşti în cadrul ar-
tritelor experimentale studiate pe şoareci, însă rolul 
LTH17 umane în cadrul acestui mecanism nu este cu-
noscut (62-64).

La pacienţii cu PR netratată se pot identifi ca, în 
cadrul populaţiei celulare mononucleare din cir cu-
laţia periferică, LTH17 producătoare de IL-17A şi 
TNF-α. Aceste tipuri celulare au fost examinate prin 
culturi celulare împreună cu RASF din PR incipientă, 
observându-se că LTH17 CCR+ sunt producătoare 
puternice de IL-6 şi IL-8, inducând producţia de 
metalo-proteinaze matriceale (MMP) MMP1 şi 
MMP3 de către RASF. De asemenea, producţia de 
IL-17A a fost crescută în rândul culturilor ce asociau 
LTH17-RASF, indicând apariţia unei secvenţe repe-
titive proinfl amatorii. Van Hamburg et al au studiat 
posibilitatea apariţiei unei secvenţe repetitive între 
LTH17 şi RASF, ca mecanism responsabil de carac-
terul trenant al artritelor. Aceştia au ajuns la concluzia 
că, pentru obţinerea unei supresii optime, este nevoie 
de inhibarea simultană a IL-17A şi TNF, rezultatele 
cele mai bune obţinându-se asupra nivelurilor 
MMP1 şi MMP3, care se reduc mult. Astfel, se con-
fi rmă potenţialul patogen al LTH17 în PR, iar studiile 
clinice desfăşurate în prezent arată rezultate promiţă-
toare referitoare la utilizarea terapiei anti-IL-17A în 
tratamentul pacienţilor cu PR (1,59).

Spondilartritele

Este demonstrat faptul că pacienţii cu spon dil-
artrite prezintă şi infl amaţie subclinică persistentă la 
nivel intestinal. Ciccia et al justifi că acest fenomen 
printr-o transcripţie intensă a subunităţii p19 a IL-23 
în porţiunea terminală a ileonului la pacienţii cu 
spon dilită anchilozantă (SA) şi cu boală Crohn (BC). 
De asemenea, IL-23 de la acest nivel este produsă 
preponderent de celulele monocit-like din mucoasa 
infl amată şi de celulele Paneth, la pacienţii cu SA şi 
BC. Takahashi et al menţionează posibilitatea celu-
lelor Paneth de a produce IL-17A după stimulare cu 
TNF-α la şoareci, iar Ciccia afi rmă că, la pacienţii cu 
SA, spre deosebire de cei cu BC, IL-23 nu este infl u-
enţată de IL-17 sau de interleukinele inductoare ale 
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acesteia (IL-6, IL-1β). Astfel, infl amaţia subclinică 
intestinală în SA are la bază supraproducţia de 
IL-23, nu de IL-17 (12,65).

Comparativ între cele două patologii, Singh et al 
menţionează niveluri crescute ale IL-17A, IL-6, 
TGF-β si IFN-γ la pacienţii cu spondilartropatii nedi-
ferenţiate în comparaţie cu PR, sugerând rolul in fl a-
mator major al LTH1 şi LTH17 în spondilartropatii. 
De asemenea, Jandus et al au obţinut un număr mare 
de LTH17 circulante în sângele periferic la pacienţii 
cu SA, dar nu şi la cei cu PR (66,67).

Aceste studii sugerează că limfocitele T pro du-
cătoare la IL-17 contribuie în patogenia diferitelor 
artrite cronice şi că stadiul de evoluţie şi locul de 
manifestare este important pentru rolul acestor lim-
focite în patologia autoimună (1).

IL-17 – CONTRIBUŢII ÎN PATOGENIA 
POLIARTRITEI REUMATOIDE

Descoperirea IL-17 este strâns legată de PR, li-
chidul sinovial al articulaţiilor afectate fi ind prima 
sursă de LT producătoare de IL-17. IL-17A este re-
prezentantul principal al familiei IL-17 care cu-
prinde subtipuri A-F. Este bine cunoscut faptul că 
IL-17F are o activitate biologică redusă în raport cu 
IL-17A, inducând expresia a doar 27 de gene (nici-
una specifi că pentru IL-17F), spre deosebire de 
IL-17A care infl uenţează 165 de gene. Cu toate 
acestea, s-a demonstrat experimental că TNF po ten-
ţează acţiunea IL-17F asupra sinoviocitelor, într-o 
măsură asemănătoare cu IL-17A (1,68).

Studiile pe piese de biopsie de la nivel articular 
au arătat titruri mari de IL-17A şi IL-17F la nivelul 
sinovialelor şi osului articular la pacienţii cu PR, 
asociate cu valori serice mai mici. Kirkham et al au 
arătat că nivelul crescut al IL-17 articulare se aso-
ciază cu progresia rapidă şi severitatea crescută a 
bolii, existând o relaţie de proporţionalitate directă 
între expresia IL-17 şi distrucţia articulară (69,70).

IL-17 are capacitatea de a induce secreţia de 
IL-8, responsabilă de chemotactismul neutrofi lelor 
la nivelul diferitelor focare infl amatorii. Astfel, IL-17 
are rol în mecanismele de apărare imediate ale orga-
nismului, prin chemotactism şi maturare asupra neu-
tro fi lelor, iar în cazul PR, prin creşterea duratei de 
viaţă a neutrofi lelor, contribuie la caracterul trenant 
al bolii. De asemenea, este important de precizat că 
infl uenţa chemotactică nu este uniformă la nivel 
articular, numărul de neutrofi le fi ind mai mare în 
lichidul sinovial decât în membrana sinovială 
(71,72).

Studiile pe cobai cu artrită colagenică indusă 
(mo del pentru PR umană) confi rmă că IL-17 con-
tribuie la procesele infl amatorii responsabile de dis-
trucţia articulară. Administrarea repetată de IL-17 în 
genunchiul de şoarece determină distrucţii impor-
tante prin: chemotactism leucocitar (neutrofi le), de-
gradare condrală şi eroziune osoasă. De asemenea, o 
singură inoculare de IL-17 este sufi cientă pentru a 
induce modifi cări degenerative incipiente la nivel ar-
ticular. În afară de infl amaţia sinovială şi resorbţia 
osoasă, IL-17 este implicată şi în patogenia bolii pa-
ro dontale şi slăbirea protezelor articulare (69,73-77).

În ceea ce priveşte rolul IL-17 în funcţie de sta-
diul de evoluţie al bolii, Koenders et al menţionează 
că, în artrita colagenică indusă, IL-17 este dependentă 
de TNF în fazele incipiente ale bolii, urmând ca ul-
terior afecţiunea să fi e TNF independentă, susţinută 
doar de activitatea IL-17 (73,78).

Prin studierea receptorului IL-17RA s-a afl at că, 
în PR, IL-17 contribuie la caracterul trenant al pro-
cesului infl amator prin reducerea receptivităţii ce-
lulare. Astfel, la cobaii transgenici cu lipsa IL-17RA, 
s-au putut înregistra un infi ltrat sinovial redus şi o 
formă mai uşoară de boală, asociate cu o activitate 
apoptotică normală la nivel articular (1).

 
TERAPIA BIOLOGICĂ ANTI-IL17

Descoperirea rolului IL-17 în patogenia bolilor 
autoimune a condus la orientarea cercetărilor în sen-
sul studierii terapiei de blocarea mecanismelor pro-
infl amatorii ale IL-17. Terapia biologică poate ac-
ţiona direct sau indirect.

Terapii biologice cu acţiune directă
Modalităţile directe prin care se pot preveni efec-

tele biologice ale IL-17 sunt: (a) blocarea IL-17 şi 
(b) blocarea receptorului specifi c. Cercetările în acest 
sens utilizează anticorpi monoclonali împotriva 
IL-17A, IL-17F, IL-17RA şi IL-17RC. Schemele 
terapeutice urmărite constau în folosirea inhibitorilor 
de interleukină şi a receptorilor, separat, cât şi în aso-
ciere (1).

Studiile clinice desfăşurate până în prezent indică 
rezultate promiţătoare, în sensul că administrarea de 
Ac anti-IL-17 este însoţită de diminuarea afectării 
cutanate în psoriazis, dar şi de ameliorarea mani fes-
tărilor în PR. În ceea ce priveşte efectele secundare, 
studiile arată o toleranţă bună a terapiei, fără apariţia 
unor reacţii adverse importante (79).
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Terapii biologice cu acţiune indirectă
Modalităţile indirecte prin care se pot preveni 

efec tele biologice ale IL-17 constau în blocarea me-
canismelor răspunsului imun premergător. Astfel, de 
interes în acest caz sunt terapiile orientate asupra 
IL-21, IL-22, IL-23. IL-23 este o citokină responsa-
bilă de diferenţierea LTH17, intervenind astfel în răs-
punsul imun, înaintea IL-17. În prezent se testează 
anticorpi monoclonali împotriva secvenţei p40 co-
mune IL-23 şi IL-12, care, conform lui Mannon et al 
sunt efi cienţi în psoriazis, boala Crohn, dar mai puţin 
în PR. Alte terapii netestate încă se referă la inhibitori 
specifi ci de IL-23, dar şi de IL-21 şi IL-22 (80).

CONCLUZII
De la descoperirea lor, LTH17 şi IL-17 au fost 

asociate cu bolile autoimune, în special cu PR. Stu-

diile din ultimii ani au încercat să aducă date noi cu 
privire la asocierea dintre cele trei şi la mecanismele 
etiopatogenice prin care IL-17 este implicată în auto-
imunitate. Importanţă mare o are interacţiunea dintre 
IL-17 şi TNF care conduce la distrucţia articulară şi 
la persistenţa sindromului infl amator. În afară de PR, 
acelaşi mecanism este valabil şi pentru SA sau artrita 
psoriazică. Literatura de specialitate este încă săracă 
în date despre LTH17, LTH1, LTreg şi familia IL-17, 
astfel că sunt necesare studii suplimentare care să 
aducă informaţii şi să stabilească conexiuni noi. To-
tuşi, informaţiile actuale au condus la dezvoltarea de 
terapii biologice efi ciente, după studii clinice preli-
mi nare.
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