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Darbā lietotie saīsinājumi 
 

AIVS autoimūnās vairogdziedzera slimības  

ANA antinukleārās antivielas 

FT3 brīvais trijodtironīns (angl. free triiodothyronine) 

FT4 brīvais tiroksīns (angl. free thyroxine) 

GM-CSF granulocītu-makrofāgu koloniju stimulējošais faktors  

(angl. granulocyte macrophage colony-stimulating factor) 

GO Greivsa orbitopātija 

GPx glutationa peroksidāze 

GS Greivsa slimība 

HT Hašimoto tireoidīts 

IFN interferons  

IL interleikīns 

ROR retīnskābes receptoram radniecīgais bāreņreceptors  

(angl. retinoic acid receptor-related orphan receptor) 

SELENO selenoproteīns 

TEM caurstarojošā elektronu mikroskopija  

(angl. transmission electron microscopy) 

Tg tireoglobulīns 

TGF transformējošais augšanas faktors  

(angl. transforming growth factor) 

Th T līdzētājšūna (angl. T helper) 

Tj blīvie šūnu savienojumi (angl. tight junctions) 

TNF audzēja nekrozes faktors (angl. tumour necrosis factor) 

TPO tireoīdperoksidāze 

Treg regulatorā T šūna 

TSH vairogdziedzeri stimulējošais hormons  

(angl. thyroid stimulating hormone) 
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TSHR vairogdziedzeri stimulējošā hormona receptors  

(angl. thyroid stimulating hormone receptor) 

tTG-IgA audu transglutamināzes IgA autoantivielas  

(angl. tissue-transglutaminase IgA autoantibodies) 

ZO slēgjūgles (lat. zonula occludens)  
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Ievads 
 

Autoimūnās vairogdziedzera slimības (AIVS), kas galvenokārt izpaužas 

kā Greivsa slimība (GS) vai Hašimoto tireoidīts (HT), ir visbiežāk sastopamās 

autoimūnās slimības pasaulē, kuru izplatība un biežums pēdējās desmitgadēs 

palielinās. Abu slimību gadījumā sarežģītā mijiedarbība starp dažādiem vides un 

endogēnajiem faktoriem ģenētiski predisponējošiem indivīdiem ierosina 

vairogdziedzera autoimunitāti, izraisot paaugstinātu vairogdziedzera antigēnu 

prezentāciju un samazinātu imūno toleranci (Ruggeri, Giuffrida and Campennì, 

2018). Tomēr AIVS patoģenēzes imunoloģiskie aspekti vēl nav pilnībā izzināti.  

Citokīniem, kurus ražo imūnās sistēmas un vairogdziedzera folikulārās 

šūnas, ir svarīga nozīme šūnu un humorālās imūnās atbildes ierosināšanā un 

modulēšanā. Lai gan abas slimības pieder AIVS, tām ir atšķirīgi patoģenētiskie 

mehānismi un dažādas imūnās sistēmas atbildes izpausmes. HT attīstība 

galvenokārt ir saistīta ar 1. tipa T līdzētājšūnu (Th1) imūno atbildi, kas ierosina 

šūnu imūnās atbildes reakcijas un vairogdziedzera šūnu apoptozi, kā arī sekmē 

hipotireozes attīstību, izraisot paaugstinātu interferona (IFN)-γ, interleikīna 

(IL)- 1β, IL-2 un audzēja nekrozes faktora (TNF)-α ekspresiju. GS gadījumā 

paaugstināta IL-4, IL-5, IL-6 un IL-13 ekspresija ir ar Th2 saistītās humorālās 

imūnās atbildes rezultāts, kas izraisa autoantivielu pret vairogdziedzeri 

stimulējošā hormona receptoru (anti-TSHR) sekrēciju  un veicina 

vairogdziedzera šūnu hipertrofijas un hipertireozes attīstību (Ramos-Leví and 

Marazuela, 2016).  

Līdz ar Th17 limfocītu atklāšanu ir mainījusies izpratne par Th1 un Th2 

šūnu dihotomiju, kas ir būtiska autoimūno slimību attīstībā. Th17 limfocīti 

galvenokārt ražo IL-17 un IL-22. Turklāt IL-17 ir noteicošais proiekaisuma 

citokīns, kas veicina hronisku un autoimūnu iekaisumu, kā arī neitrofilo leikocītu 

rekrutēšanu. Pēdējo desmit gadu laikā ir iegūti apstiprinoši pierādījumi par Th17 

šūnu un IL-17 iesaisti AIVS, īpaši HT patoģenēzē (Figueroa-Vega et al., 2010; 



8 

Peng et al., 2013; Konca Degertekin et al., 2016; Esfahanian et al., 2017).  

Ir izteikts pieņēmums, ka AIVS attīstās Th1/Th2 dihotomijas un Th17/T 

regulatoro (Treg) šūnu balansa traucējumu rezultātā (González-Amaro and 

Marazuela, 2016). Tomēr Th17 šūnu nozīme AIVS ierosināšanā un progresēšanā 

joprojām paliek neskaidra.  

Transformējošais augšanas faktors (TGF)-β IL-6 un IL-21 klātbūtnē 

inducē sākotnējo Th17 šūnu attīstību no naivām Th šūnām, savukārt IL-23 un 

IL-1β ir svarīgi gan Th17 limfocītu pilnai nobriešanai, gan patogēno Th17 šūnu 

attīstībai (Chung et al., 2009; Stadhoudersab, Lubberts and Hendriks, 2018). 

Zināšanas par to, ka Th17 šūnas ir heterogēnas un noteiktos apstākļos uzrāda 

dažādus Th17 šūnu fenotipus – patogēnus un nepatogēnus, ir parādījušās nesen. 

Tāpat HT un GS patoģenēzē nav rūpīgi pētīta patogēno Th17 šūnu diferenciāciju 

veicinošo interleikīnu loma. 

Blīvie šūnu savienojumi (Tj) sastāv no sarežģīta, savstarpēji savienota 

membrānas proteīnu un glikoproteīnu tīkla. Tj nodrošina šūnu polaritāti un 

izveido barjeru, kas pilnīgi noslēdz paracelulāro telpu starp blakus esošajām 

vairogdziedzera folikulu šūnām. Vairogdziedzera epitēlija integritātes bojājumi, 

mainoties šūnu savienojumu proteīnu ekspresijas profilam un lokalizācijai, 

varētu būt nozīmīgi AIVS attīstībā. Virknē pētījumu konstatēts, ka interleikīni 

spēj modulēt Tj proteīnus, piemēram, slēgjūgļu – zonula occludens (ZO)-1, 

okludīna un klaudīna proteīnus, samazinot šo molekulu ekspresiju (Huppert  

et al., 2010; Pérez et al., 2014), tomēr IL-17 loma Tj integritātes nodrošināšanā 

pacientiem ar AIVS līdz šim nav tikusi pētīta. 

Tiek uzskatīts, ka vienlaicīgi ar ģenētisko noslieci un citiem ārējās vides 

ierosinātājfaktoriem arī selēna deficītam ir nozīme AIVS attīstībā. Aminoskābes 

selenocisteīna formā selēns ir atrodams specifiskos selenoproteīnos, no tiem 25 

ir aprakstīti cilvēkiem. Selenoproteīni aizsargā pret oksidatīvo stresu, regulē 

aktīvā vairogdziedzera hormona sintēzi un imūnās sistēmas funkcijas (Rayman, 
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2012). Selēna deficīts var izraisīt CD4+ T šūnu diferenciācijas traucējumus, 

veicinot šūnu un humorālās imūnatbildes traucējumus. Turklāt selēns izraisa 

izmaiņas IL-6, TGF-β un IL-23 ekspresijas līmeņos, tādējādi vēl vairāk sekmējot 

Th17 šūnu diferenciācijas traucējumus (Nettleford and Prabhu, 2018). Iztrūkst 

informācijas par selēna daudzumu augsnē un selēna statusu pacientiem ar AIVS 

Latvijā. Saistība starp selēnu un ar Th17 saistītiem citokīniem līdz šim ir maz 

pētīta, galvenokārt eksperimentālos modeļos. 

 

Pētījuma mērķis 
 

Izpētīt Th17 šūnu nozīmi HT un GS patoģenēzē, lietojot dažādas 

morfoloģiskās diagnostikas metodes un xMAP tehnoloģiju, korelējot iegūtos 

datus ar selēna statusu pacientiem.   

Pētījuma veikšanai tika izvirzīti uzdevumi: 

1. Raksturot ar Th17 saistītu imūnatbildi AIVS ietvaros, nosakot ar Th17 

un Treg saistīto citokīnu (IL-17, IL-22, IL-23, IL-6 un IL-10) līmeni 

plazmā Latvijas pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu, iepriekš 

neārstētu GS vai HT, salīdzinājumā ar atradni veselām personām bez 

autoimūnām slimībām. 

2. Izvērtēt IL-17, IL-23 un IL-1β imūnekspresijas izplatību un līmeni 

vairogdziedzera audos pacientiem ar HT un GS; salīdzināt šos datus 

ar kontroles grupu. 

3. Novērtēt asociācijas starp IL-17 un patogēno Th17 šūnu veicinošajiem 

citokīniem pacientiem ar AIVS. 

4. Izpētīt vairogdziedzera folikulu integritāti, analizējot Tj – ZO-1 un 

klaudīna-1 proteīnu imūnekspresiju un korelējot iegūtos datus ar  

IL-17 un CD68 ekspresiju; salīdzināt atradni kontroles grupas un 

AIVS pacientiem.  
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5. Noteikt selēna statusu pacientiem ar pirmreizēji diagnosticētu, 

iepriekš neārstētu GS vai HT, salīdzinot ar atradni kontroles grupā.  

6. Noteikt iespējamās korelācijas starp Th17 citokīnu un selēna 

līmeņiem pacientiem ar GS un HT. 

 

Pētījuma zinātniskās hipotēzes 
 

1. Th17 šūnām un to izdalītajiem citokīniem ir svarīga loma AIVS patoģenēzē, 

šīs zināšanas var mainīt tradicionālo Th1/Th2 dihotomijas paradigmu. 

2. Citokīnu regulētais vairogdziedzera epitēlija Tj integritātes bojājums ļauj 

antigēnu prezentējošām šūnām virzīties uz folikula dobumu, kas ir būtiski 

vairogdziedzera autoimunitātes patoģenēzē.  

3. Selēnam ir svarīga nozīme AIVS attīstībā; tā statuss ir samazināts AIVS 

pacientiem, salīdzinot ar veseliem indivīdiem. 

 

Pētījuma novitāte 
 

Šajā pētījumā pirmo reizi tika pētīta Th17 citokīnu loma HT un GS 

patoģenēzē kontekstā ar selēna statusu un vairogdziedzera folikulu integritātes 

novērtējumu/noteikšanu. Th17 citokīnu līmenis tika analizēts gan AIVS  

pacientu plazmā, gan vairogdziedzera audos, lietojot imūnhistoķīmijas, 

imūnfluorescences, imūnelektronmikroskopijas un xMAP metodes. Dažādu ar 

Th17 saistīto citokīnu vienlaicīga noteikšana sniedza jaunu informāciju par 

sarežģīto citokīnu modeli, kas raksturo AIVS. Jāatzīmē, ka IL-23 ekspresija GS 

pacientu vairogdziedzera audos līdz šim nav pētīta. Pētījumā iegūtas korelācijas 

starp ar Th17 saistīto citokīnu līmeni un hipertireozes smagumu GS pacientiem 

veido teorētisku pamatu turpmākajiem vairogdziedzera autoimunitātes 

pētījumiem. Lai gan Th2 paaugstinātā aktivitāte GS patoģenēzē uzskatāma par 

pierādītu, iegūtie dati liecina, ka ar Th17 saistītie citokīni arī var būt nozīmīgi 
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GS patoģenēzē. Jāatzīmē, ka selēna statusa noteikšana pacientiem ar AIVS 

Latvijā līdz šim nav veikta. 

 

Ētiskie aspekti 
 

Pētījums tika veikts saskaņā ar Helsinku deklarāciju, un pētījumu 

apstiprinājusi Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komiteja 2014. gada 25. jūnijā, 

atļauja Nr. E-9 (2). Visi pētījumā iekļautie pacienti un veselie brīvprātīgie 

parakstīja informētas piekrišanas veidlapu līdzdalībai pētījumā.  
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1. Materiāli un metodes 
 

Prospektīvais pētījums tika veikts Rīgas Austrumu klīniskajā 

universitātes slimnīcā. Vairogdziedzera audi parafīna blokos no tireoīdektomijas 

paraugiem kopā ar histopatoloģijas slēdzieniem tika iegūti no Rīgas Austrumu 

klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas centra. Visi morfoloģiskie pētījumi 

tika veikti Anatomijas un antropoloģijas institūta Starpkatedru elektron-

mikroskopijas laboratorijā. Citokīnu līmeņa noteikšana plazmā tika veikta Rīgas 

Stradiņa universitātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā, savukārt selēna 

koncentrācija tika noteikta Rīgas Stradiņa universitātes Bioķīmijas zinātniskajā 

laboratorijā. 

 

1.1. Pirmais pētījums. Vairogdziedzera folikulu integritātes izpēte, 

analizējot Tj – ZO-1 un klaudīna-1 proteīnu imūnekspresiju 

un korelējot iegūtos datus ar IL-17 un CD68 ekspresiju 

pacientiem ar AIVS 
 

Pētījums ir aprakstīts Tatjanas Zaķes, Sandras Skujas, Ievas Kaleres, Ilzes 

Konrādes un Valērijas Gromas manuskriptā Heterogeneity of tissue IL-17  

and tight junction proteins expression demonstrated in patients with  

autoimmune thyroid diseases. Medicine (Baltimore). 97(25): e11211, doi: 

10.1097/MD.0000000000011211. PMID: 29924048. 

 

1.1.1. Pacientu raksturojums 
 

Šajā pētījumā tika iekļauti 25 pieaugušie AIVS pacienti – 18 ar HT un 7 

ar GS, kuriem veikta tireoīdektomija Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes 

slimnīcā. Desmit vecumam un dzimumam atbilstoši veseli indivīdi, kuriem bija 

koloīda struma bez autoimūnā komponenta, tika rekrutēti pētījumam un iekļauti 

kontroles grupā. AIVS pacientu un kontroles grupas pacientu vidējais vecums 
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attiecīgi bija 49,68 ± 11,01 gads (diapazons 28–68 gadi; 23 sievietes) un 

47,90 ± 11,29 gadi (diapazons 33–71 gads; 9 sievietes).  

AIVS diagnozi apstiprināja HT un GS klīniskie un diagnostiskie kritēriji, 

kurus papildināja vairogdziedzera bioķīmijas, ultraskaņas attēldiagnostikas un 

histopatoloģijas rezultāti. Kontroles grupas pacienti (n = 10) ar koloīdu strumu 

bija eitireoīdi, un tiem bija negatīvas vairogdziedzera autoantivielas. 

 

1.1.2. Rutīnas histopatoloģija 
 

Vairogdziedzera audu bloki no 35 tireoīdektomijas paraugiem kopā ar 

histopatoloģijas slēdzieniem tika iegūti no Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas Patoloģijas centra Latvijā laika posmā no 2013. gada 

janvāra līdz 2014. gada decembrim. AIVS un koloidāla kākšļa diagnoze tika 

apstiprināta, analizējot ar hematoksilīnu un eozīnu krāsotos audu griezumus 

gaismas mikroskopā. 

 

1.1.3. Imūnhistoķīmiskās reakcijas 
 

Vairogdziedzera audi tika fiksēti formalīnā un ieguldīti parafīna blokos; 

pēc tam no blokiem tika sagatavoti 4–5 µm biezi audu griezumi, kas tika pārnesti 

uz priekšmetstikliņiem. Imūnhistoķīmiskās reakcijas tika veiktas manuāli, 

izmantojot deparafinizētos, dehidratētos un skalotos audu griezumus. Pētījumā 

tika izmantotas šādas primārās antivielas: poliklonālā truša anti-IL-17A (Biorbyt, 

Kembridža, AK, atšķaidījums 1:300); poliklonālā truša anti-ZO-1 (Biorbyt, 

Kembridža, AK, atšķaidījums 1:200) un poliklonālā truša anti-klaudīna-1 

(Biorbyt, Kembridža, AK, atšķaidījums 1:100) antiviela. Makrofāgu 

vizualizācijai veikta imūnhistoķīmiskā reakcija ar monoklonālo peles anti-CD68 

antivielu (DacoCytomation, Glostrupa, Dānija, klons PG-M1, atšķaidījums 

1:100). 
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Imūnhistoķīmisko reakciju galaproduktu vizualizācijas nodrošināšanai 

tika lietota augsti jutīga HRP polimēru sistēma – HiDef Detection™ 

(CellMarque, Rocklin, CA, ASV). Antigēnu-antivielu kompleksa  

vizualizācija tika veikta, izmantojot 3,3'-diaminobenzidīna tetrahidrohlorīdu 

(DAB+Chromogen and DAB+Substrate buffer (CellMarque, Rocklin, CA, 

ASV)), savukārt šūnu kodoli tika krāsoti ar Meijera hematoksilīnu. Negatīvās 

imūnhistoķīmiskās kontroles tika iegūtas, izlaižot primāro antivielu vai aizstājot 

to ar buferšķīdumu. Audu griezumi tika analizēti Leica gaismas mikroskopā 

(Leitz DMRB, Vācija), kas aprīkots ar digitālo kameru DFC 450C, pēc 

nejaušības principa izvēloties 10 redzeslaukus no ×100 līdz ×400 palielinājumā.  

 

1.1.4. Imūnhistoķīmisko reakciju rezultātu novērtēšana 
 

Par imūnpozitīvām tika uzskatītas vairogdziedzera šūnas, kuru struktūras 

imūnhistoķīmiskajās reakcijās tika iezīmētas brūnā krāsā. IL-17, klaudīna-1 un 

ZO-1 pozitīvās struktūras uzrādīja citoplazmatisku vai membranozu reakciju. 

IL- 17A un klaudīna-1 imūnekpresija tika analizēta puskvantitatīvi, izmantojot 

šādu skalu: negatīva (0), vāja (1), vidēja (2) vai izteikta (3), kur attiecīgi – 0–5, 

6–25, 26–50 vai > 50 % no redzeslauka aizņēma imunpozitīvās šūnas; ZO-1 

imūnekspresijas intensitāte tika izvērtēta pēc sekojošas skalas – negatīva (0), ļoti 

vāja vai pārtraukta (1), vāja (2) un izteikta vai intakta (3) saskaņā ar Abd El Atti 

un Shash (2012) rekomendācijām. CD68 imūnpozitivitāte tika definēta kā  

CD68 pozitīvo vairogdziedzera folikulu procentuālā daļa, saskaitot kopējo 

vairogdziedzera folikulu skaitu ar CD68 pozitīvajām šūnām 15 reprezentatīvajos 

redzeslaukos ×400 palielinājumā.  

  



15 

1.1.5. Imūnfluorescences metode 
 

Precīzākai IL-17A vizualizācijai tika lietota imūnfluorescences metode, 

kā sekundāro antivielu izmantojot kazas izcelsmes anti-peles IgG-FITC: sc-2010 

(Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA, ASV, atšķaidījums 1:300); 

audu griezumi tika krāsoti ar 4',6-diamidino-2-fenilindolu (DAPI) (Thermo 

Fisher Scientific, Invitrogen, AK, atšķaidījums 1:3000) un ieguldīti Prolong 

Gold ar DAPI (Thermo Fisher Scientific, Invitrogen, AK). Digitālie attēli tika 

uzņemti, izmantojot konfokālo mikroskopu Eclipse Ti-E (Nikon, Tokija, 

Japāna). 

 

1.1.6. Statistiskās metodes 
 

Imūnhistoķīmisko rezultātu izvērtēšanai tika noteikta mediāna un 

starpkvartiļu amplitūda. Manna–Vitnija tests izmantots, lai noteiktu atšķirības 

imūnreaktivitātes vērtībās starp divām grupām, savukārt, lai noteiktu atšķirības 

starp vairāk nekā divām pētījuma grupām, tika lietots Kraskela–Volisa H tests. 

Lai izvērtētu iespējamās korelācijas starp diviem mainīgajiem lielumiem, tika 

izmantots Spīrmena ranga korelācijas koeficients. Rezultātus uzskatīja par 

statistiski ticamiem, ja būtiskuma līmeņa (p) vērtība bija < 0,05. Datu statistiskā 

apstrāde tika veikta ar programmu SPSS (versija 20.0). 

 

1.1.7. Caurstarojošā elektronu mikroskopija  
 

Precīzai Tj ultrastrukturālai izvērtēšanai vairogdziedzera audu paraugi, 

kas tireoīdektomijas laikā iegūti no 5 HT pacientiem, tika fiksēti 2,5 % 

glutāraldehīda šķīdumā un tālāk apstrādāti analīzei caurstarojošā elektronu 

mikroskopā (TEM), kas ir zelta standarta metode starpšūnu savienojumu 

vizualizācijai. Pēc tam paraugi tika skaloti, fiksēti ar 1 % OsO4, kontrastēti ar 

uranilacetātu, dehidrēti ar pieaugošas koncentrācijas spirtiem un ieguldīti 
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epoksīda sveķu maisījumā, kas pēc tam tika polimerizēti 24 stundas 62 °C 

temperatūrā. Tika izgatavoti 1 μm biezi audu pusplānie griezumi, kas krāsoti ar 

toluidīnzilo. Pēc tam 60 nm ultraplānie griezumi tika pagatavoti ar 

ultramikrotoma (LKB Ultrotome V) palīdzību, novietoti uz vara sietiņiem un 

dubultkontrastēti ar 2 % uranilacetāta šķīdumu 70 % spirta šķīdumā 10 minūtes. 

Vairogdziedzera audu šūnas tika analizētas ×3000–×30000 palielinājumā. 

Preparātu attēli tika uzņemti ar JEM 1011 JEOL (Japāna) caurstarajošo elektronu 

mikroskopu.  

 

1.2. Otrais pētījums. Asociācijas izpēte starp IL-17 un patogēno 

Th17 šūnu veicinošajiem citokīniem pacientiem ar AIVS, 

analizējot IL-17, IL-23 un IL-1β imūnekspresiju 

vairogdziedzera audos  
 

Pētījums ir aprakstīts Tatjanas Zaķes, Sandras Skujas, Ievas Kaleres, Ilzes 

Konrādes un Valērijas Gromas manuskriptā Upregulated tissue expression of T 

helper (Th) 17 pathogenic interleukin (IL)-23 and IL-1β in Hashimoto's 

thyroiditis but not in Graves' disease. Endocrine Journal. 2019, 66(5): 423–430. 

doi: 10.1507/endocrj.EJ18-0396. PMID: 30814438.  

 

1.2.1. Pacientu raksturojums 
 

Šajā pētījumā tika iekļauti 29 pieaugušie pacienti, kuriem diagnosticēta 

AIVS (21 HT gadījums un 8 GS gadījumi), kuriem no 2014. gada janvāra līdz 

2016. gada decembrim tika veikta tireoīdektomija Rīgas Austrumu klīniskajā 

universitātes slimnīcā, Latvijā. Kontroles grupā tika iekļauti 18 vecumam un 

dzimumam atbilstošie pacienti ar koloīdu strumu un normālu vairogdziedzera 

hormonu un vairogdziedzera autoantivielu līmeni. AIVS un kontroles grupas 

pacientu vidējais vecums bija attiecīgi 49,52 gadi (diapazons 28–68 gadi; 

27 sievietes) un 51,78 gadi (diapazons 33–72 gadi; 16 sievietes).   
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1.2.2. Rutīnas histopatoloģija un imūnhistoķīmija 
 

47 parafīnā ieguldīti vairogdziedzera audu bloki no 47 pacientiem kopā 

ar histopatoloģijas atzinumiem tika iegūti no Rīgas Austrumu klīniskās 

universitātes slimnīcas Patoloģijas centra. Diagnoze tika apstiprināta, analizējot 

ar hematoksilīnu un eozīnu krāsotos pārskata preparātus.  

No parafīna blokiem pagatavoti audu griezumi tika deparafinizēti, tika 

bloķēta endogēnās peroksidāzes aktivitāte ar 0,1 % H2O2 saturošu metilspirta 

šķīdumu un veikta karstuma inducēta antigēnu apstrāde 10 mmol/l citrāta bufera 

šķīdumā, pH 6,0. Pēc tam audu paraugi uz nakti inkubēti 4 °C temperatūrā ar 

sekojošām primārajām antivielām: poliklonālā truša anti-IL-17A (Biorbyt, 

Kembridža, AK 1:300); poliklonālā truša anti-IL-23 (Santa Cruz Biotechnology, 

Inc., Santakrusa, CA, ASV, 1:100) un poliklonālā truša anti-IL-1β (Santa Cruz 

Biotechnology, Inc., 1:50) antiviela. Imūnhistoķīmijas reakciju rezultāti tika 

vizualizēti ar HRP HiDef Polymer Detection™ sistēmu (CellMarque, Rocklin, 

CA, ASV) un 3,3'-diaminobenzidīna tetrahidrohlorīdu (DAB + hromogēns un 

DAB + substrāta buferis (CellMarque, Rocklin, CA, ASV)). Pēc tam audu 

paraugi tika krāsoti ar hematoksilīnu, skaloti, dehidratēti un pārklāti ar 

ieslēgšanas vidi. Kā negatīvā kontrole tika izmantoti griezumi, kuros primārā 

antiviela tika aizstāta ar bufera šķīdumu. 

 

1.2.3. Imūnhistoķīmisko reakciju rezultātu novērtēšana 
 

Par imūnpozitīvām tika uzskatītas šūnas, kuru citoplazma uzrādīja brūnus 

reakcijas galaproduktus. Katras antivielas imūnpozitivitāte tika izteikta 

puskvantitatīvā veidā un klasificēta pēc skalas – negatīva (0), vāja (1), vidēja (2) 

vai izteikta (3), kur attiecīgi 0–5, 6–25, 26–50 vai > 50 % no redzeslauka 

aizņēma imūnpozitīvās vairogdziedzera folikulārās šūnas. 
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1.2.4. Imūnfluorescences metode 
 

Vairogdziedzera audu paraugi, kas iegūti no 5 HT pacientiem 

tireoīdektomijas laikā, tika fiksēti aldehīdā un tālāk sagatavoti 

imūnfluorescences reakcijai un konfokālajai mikroskopijai. IL-1β, IL-17A un 

IL-23 antigēnu imūnfluorescentā iezīme tika veikta, izmantojot kazas izcelsmes 

anti-peles IgG-FITC: sc-2010 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., Santa Cruz, CA, 

1:300) kā sekundāro antivielu; paraugi tika krāsoti ar 4’,6-diamidino-2-

fenilindolu (DAPI) (Thermo Fisher Scientific, Invitrogen, AK, 1: 3000) un pēc 

tam ieguldīti Prolong Gold ar DAPI (Thermo Fisher Scientific, Invitrogen, AK). 

Digitālās fotogrāfijas tika uzņemtas, izmantojot konfokālo mikroskopu Eclipse 

Ti-E (Nikon, Tokija, Japāna). 

 

1.2.5. Statistiskās metodes 
 

Imūnhistoķīmisko reakciju rezultāti atspoguļoti kā mediāna un 

starpkvartiļu amplitūda. Tika izmantotas neparametriskās statistiskās metodes – 

Manna–Vitnija tests, lai novērtētu atšķirības starp divām neatkarīgām grupām, 

savukārt Spīrmena rangu korelācijas tests tika izmantots korelāciju analīzei. 

Rezultātus uzskatīja par statistiski ticamiem, ja būtiskuma līmeņa (p) vērtība  

bija < 0,05. Datu statistiskā apstrāde tika veikta, izmantojot IBM SPSS 

programmatūru, versija 23. 

 

1.2.6. Imūnelektronmikroskopija  
 

Precīzai IL-17, IL-23 un IL-1β antigēnu lokalizācijas izpētei šūnu līmenī 

tika lietota imūnelektronmikroskopijas metode. Vairogdziedzera audu paraugi, 

kas iegūti tireoīdektomijas laikā no 5 HT pacientiem, tika fiksēti 1,5 % 

glutaraldehīdā un 4 % paraformaldehīdā, tālāk attiecīgi apstrādāti un ieguldīti 

epoksīda sveķu maisījumā. 60 nm ultraplānie griezumi tika pagatavoti ar 
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ultramikrotoma (LKB Ultrotome V) palīdzību un novietoti uz niķeļa sietiņiem, 

tika ievietoti 0,01 M citrāta bufera šķīdumā sildīšanas kamerā (15 minūtes,  

98 ºC). Pēc tam tika veikta griezumu inkubēšana, izmantojot šādas primārās 

antivielas: poliklonālās truša izcelsmes anti-IL-17A (Biorbyt, Kembridža, AK 1: 

300); poliklonālās truša izcelsmes anti-IL-23 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., 

Santakrusa, CA, ASV, 1: 100) un poliklonālās truša izcelsmes anti-IL-1β (Santa 

Cruz Biotechnology, Inc., 1:50) antivielas (12 stundas 4 ºC). Attiecīgo antigēnu 

iezīme ar 10 nm zelta daļiņām tika veikta, izmantojot kazas izcelsmes anti-truša 

IgG, konjugātu (1:100; Polysciences Europe GmbH, Vācija). Visbeidzot, paraugi 

tika kontrastēti ar 2 % uranilacetātu un attēli uzņemti ar JEM 1011 JEOL 

(Japāna) TEM ×15000–×50000 palielinājumā. 

 

1.3. Trešais pētījums. Ar Th17 saistīto citokīnu plazmas līmeņa  

un selēna statusa noteikšana pacientiem ar AIVS 
 

Pētījums aprakstīts Tatjanas Zaķes, Ievas Kaleres, Sabīnes Upmales- 

Engeles, Šimona Svirska, Gitas Gersones, Andreja Šķestera, Valērijas Gromas 

un Ilzes Konrādes manuskriptā Plasma levels of Th17‐associated cytokines and 

selenium status in autoimmune thyroid diseases. Immunity, Inflammation and 

Disease, 2021;1–12. doi.org/10.1002/iid3.433. 

 

1.3.1. Pacientu raksturojums  
 

Šajā prospektīvajā pētījumā, kas norisinājās Rīgas Austrumu universitātes 

slimnīcas Endokrinoloģijas nodaļā laika posmā no 2020. gada janvāra līdz 

2020. gada novembrim, tika iekļauti 11 pieaugušie hipertiroīdie pacienti ar 

pirmreizēji diagnosticētu, iepriekš neārstētu GS un 41 pacients ar iepriekš 

neārstētu, pirmreizēji diagnosticētu HT. Trīsdesmit trīs no 41 HT pacienta bija 

eitiroīdi (vidējais TSH – 1,90 (1,00–2,62) μIU/mL), un 8 no 41 pacienta bija 

viegla subklīniska hipotireoze (vidējais TSH – 5,90 (5,41–7,35) μIU/mL). 
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Vidējais pacientu vecums HT grupā bija 36 (27–50,5) gadi, GS grupā 41  

(29–62) gads un kontroles grupā 30 (27–42,25) gadi (p = 0,139).  

Kontroles grupā tika iekļauti 26 veseli vecumam un dzimumam atbilstoši 

indivīdi bez autoimūnām slimībām un ar normālu vairogdziedzera funkciju, 

kuriem bija negatīvas anti-tireoīdperoksidāzes (TPO), anti-tireoglobulīna (Tg), 

antinukleārās antivielas (ANA) un anti-audu transglutamināzes IgA (tTG-IgA) 

autoantivielas. 

Izslēgšanas kritēriji pētāmajā un kontroles grupā: (1) grūtniecība; 

(2) ļaundabīgs audzējs, aktīva infekcija, hroniska iekaisuma vai cita autoimūna 

slimība; (3) selēnu saturošu uztura bagātinātāju lietošana; (4) veģetārs vai 

vegānisks diētas veids; (5) vairogdziedzera un imūno funkciju ietekmējošo 

medikamentu lietošana (amiodarons, kortikosteroīdi, nesteroīdie pretiekaisuma 

līdzekļi, antidepresanti vai pretkrampju līdzekļi); un (6) nozīmīgi nieru vai aknu 

darbības traucējumi. 

 

1.3.2. Asins paraugu ņemšana 
 

Agri no rīta tukšā dūšā (pirms tam nav ēsts vismaz 12 stundas) tika ievākti 

perifēro asiņu paraugi no visiem 78 pacientiem un veseliem indivīdiem. Pēc tam 

paraugi 10 minūtes tika centrifugēti ar ātrumu 1500 apgriezieni/minūtē un līdz 

analīžu veikšanai tika uzglabāti ledusskapī –80 °C temperatūrā. Visi venozo 

asiņu paraugi no pacientiem ar hipertireozi vai hipotireozi tika ievākti pirms 

terapijas uzsākšanas ar metimazolu vai levotiroksīnu. 

 

1.3.3. Vairogdziedzera funkcijas un antivielu testi  
 

Brīvā tiroksīna (FT4), brīvā trijodtironīna (FT3) un TSH, kā arī anti-TPO 

un anti-Tg autoantivielu līmenis asins serumā tika noteikts ar ķīmijluminiscences 

imūnmetodi (Siemens, Malverna, PA, ASV), izmantojot Advia Centaur  

XP (Siemens) analizatoru. Analīžu references intervāli bija sekojoši: FT4,  
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0,7–1,48 ng/dL; FT3, 0,2–0,44 ng/dL; un TSH, 0,35–4,94 μIU/mL; anti-TPO,  

0–5,61 SV/mL; anti-Tg, 0–40 U/mL. Anti-TSHR, ANA un tTG-IgA 

autoantivielu līmenis tika noteikts ar ELISA (Pharmacia Diagnostics Freiburg, 

Vācija) saskaņā ar ražotāja instrukcijām (references intervāls: anti-TSHR,  

0–1,58 SV/L; ANA, references intervāls ir “negatīvs”; tTG-IgA, 0–10,0 U/mL).  

 

1.3.4. Citokīnu noteikšana  
 

Šajā pētījumā analizētie citokīnu modeļi ietvēra šādas grupas: ar Th17 

saistītie citokīni (IL-17a un IL-22), Th17 veicinošie citokīni (IL-23 un IL-6) un 

ar Treg saistītie citokīni (IL-10). EDTA plazmas imunoloģiskie marķieri tika 

noteikti ar xMAP tehnoloģiju (Magpix sistēma; Luminex Corporation, ASV). 

Visas reakcijas tika veiktas saskaņā ar ražotāja instrukcijām (Cat#: 

HTH17MAG-14K; Kit Lot#: 3323752; Milliplex). Citokīnu noteikšanas 

apakšējā robeža bija sekojoša: IL-17a, 0,009 pg/mL; IL-22, 0,021 ng/mL; IL-23, 

0,098 ng/mL; IL-6, 1,7 pg/mL; un IL-10, 0,3 pg/mL. 

 

1.3.5. Selēna statusa noteikšana 
 

Selēna koncentrācija plazmā tika noteikta fluorometriski, izmantojot 

fluorescences spektrofotometru Cary Eclipse (Varian, Inc., Nīderlande) 

(Alfthan, 1984). Seronorm™ Mikroelementu kontroles programmas ietvaros tika 

veikta Starplaboratoriju kvalitātes kontrole, izmantojot divus standartus – selēna 

AAS šķīdumu (Aldrich, ASV, Cat# 24, 792-8) un Seronorm TE Serum level I 

(Sero AS, Cat #201 405, Norvēģija). Ārējās kvalitātes novērtēšanas 

pakalpojumus sniedza Labquality Oy (Somija). Selēna noteikšanas apakšējā 

robeža bija 4 µg/L. 
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1.3.6. Statistiskās metodes  
 

Datu normālsadalījums tika pārbaudīts ar D’Agostino un Pīrsona, 

Andersona–Dārlinga un Šapiro–Vilka normalitātes testiem. Variāciju 

homogenitāte tika pārbaudīta, izmantojot Brauna–Forsaita un Bārtleta testus. Tā 

kā datu izlases izkliede vairumā gadījumu neatbilda normālsadalījumam, dati 

tika analizēti ar neparametrisko Kraskela–Volisa H testu, sekojoši kā pēcanalīze 

(post-hoc) tika izmantota Bendžamina–Krīgera–Jekutieli divpakāpju procedūra 

un rezultāti atspoguļoti kā mediānas un starpkvartiļu diapazons. Atkarībā no datu 

sadalījuma tika veikta gan parametriskā Pīrsona analīze, gan neparametriskā 

Spīrmena korelāciju analīze pētāmo parametru sakarību noteikšanai. P vērtība 

< 0,05 tika uzskatīta par statistiski nozīmīgu visiem lietotajiem statistikas 

testiem. Visi grafiskie attēli un statistiskās analīzes veiktas, izmantojot GraphPad 

Prism 9.0 MacOS programmatūru (GraphPad Software, Sandjego, CA, ASV). 

 

1.4. Ceturtais pētījums. AIVS imunoloģiskie mehānismi: 

tradicionālās Th1/Th2 paradigmas maiņa 
 

Neskatoties uz ievērojamo progresu AIVS patoģenēzes izpētē pēdējā 

desmitgadē, precīzi imunoloģiskie mehānismi, kas ir atbildīgi par slimību 

attīstību, nav pilnībā izzināti. Ceturtais pētījums, kas izstrādāts kā pārskata 

raksts, apraksta AIVS etioloģiju un patoģenēzi un apkopo jaunākos datus par 

Th17 un Treg limfocītu lomu vairogdziedzera autoimunitātē. Turklāt dominējošo 

vides faktoru, kas ierosina vairogdziedzera autoimūnās reakcijas, nozīme un 

mehānismi ir apskatīti pārskata rakstā (4. publikācija) un izklāstīti promocijas 

darba literatūras apskatā. 
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2. Rezultāti 
 

2.1. Pirmais pētījums. Vairogdziedzera folikulu integritātes izpēte, 

analizējot Tj – ZO-1 un klaudīna-1 proteīnu imūnekspresiju 

un korelējot iegūtos datus ar IL-17 un CD68 ekspresiju 

pacientiem ar AIVS 
 

2.1.1. AIVS rutīnas histopatoloģiskais raksturojums 
 

Analizējot vairogdziedzera audu griezumus gaismas mikroskopā 

pacientiem ar AIVS, stromā tika novērota difūzi izplatīta no vieglas līdz izteiktas 

pakāpes iekaisuma šūnu – limfocītu, makrofāgu – un plazmas šūnu infiltrācija. 

Tika konstatēti arī intraepiteliālie limfocīti. HT pacientiem visbiežāk tika 

novērota difūza un izteikta iekaisuma šūnu infiltrācija (n = 7; 39 %), limfātisko 

folikulu veidošanās (n = 6; 33 %) vai retāk vieglas pakāpes iekaisums bez 

limfātisko folikulu veidošanās (n = 5; 28 %). Limfoplazmocitāra infiltrācija 

interfolikulārajā zonā, atdalot un deformējot vairogdziedzera folikulus, kā arī 

starpfolikulu fibroze un kolagēno šķiedru izgulsnēšanās tika konstatēta 

atsevišķiem HT pacientiem. Savukārt citiem HT pacientiem novērota plaša 

vairogdziedzera parenhīmas destrukcija ar atsevišķiem reziduālajiem folikuliem. 

Visos audu preparātos tika atrastas Hertle (Hurthle) šūnas – lielas folikulāras 

šūnas ar graudainu eozinofilu citoplazmu.  

Pacientiem ar GS vairogdziedzera audi bija veidoti no dažāda izmēra 

hiperplastiskiem folikuliem ar samazinātu koloīda daudzumu un ar augstu 

cilindrisku sieniņas hiperplastisku epitēliju. Stromā tika novēroti atsevišķi 

iekaisuma šūnu infiltrāti.  

 

2.1.2. Imūnhistoķīmiski noteikto antigēnu ekspresijas analīze 
 

Rezultāti, kas raksturo analizēto antigēnu imūnhistoķīmisko ekspresiju 

pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu, ir apkopoti 2.1. tabulā.  
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2.1. tabula 

Analizēto antigēnu imūnhistoķīmiskās ekspresijas rezultāti pacientiem  

ar AIVS un koloīdu strumu 

 IL-17A 

mediāna (IQR) 

ZO-1 

mediāna (IQR) 

Klaudīns-1 

mediāna (IQR) 

CD68 

mediāna (IQR) 

Hašimoto 

tireoidīts 
2,4 (1,8; 2,8) 0,5 (0,5; 1) 1,5 (1; 2,2) 23,5 (8,9; 38,3) 

Greivsa  

slimība 
1,4 (1; 2,4) 2 (1,5; 2) 1,2 (1; 1,4) 10,8 (5,4; 13,2) 

Koloīda  

struma 
0,8 (0,6; 1) 2 (1,5; 2,5) 1,6 (1,2; 2,0) 5,6 (3,1; 8,7) 

* Dati atspoguļoti kā mediāna un starpkvartiļu diapazons. Saīsinājumi: IL, interleikīns; 

ZO, zonula occludens; IQR, starpkvartiļu amplitūda. 

 

HT pacientiem IL-17A ekspresija tika novērota gan iekaisuma 

limfocitārajos infiltrātos, gan vairogdziedzera folikulārajās šūnās un apstiprināta 

ar imūnhistoķīmijas un imūnfluorescences metodēm (sk. 2.1. attēlu).  

 

 

2.1. attēls. IL-17A imūnpozitivitāte vairogdziedzera folikulu atliekās un 

limfātiskajos folikulos, kā arī dažās iekaisuma šūnās pacientam ar HT, 

×200. Konfokālā mikroskopija, IL-17A pozitīvu tireocītu un limfocītu 

reprezentatīvie attēli augšējā labajā stūrī: zaļā krāsa atspoguļo IL-17A 

specifisko krāsojumu, zilā krāsa – šūnu kodolus, ×1000 

 

Jāatzīmē, ka vairogdziedzera epitēlija šūnām, kuras atradās tuvu 

limfocītiem vai kuras ielenca iekaisuma šūnas, bija raksturīga ļoti izteikta 

IL- 17A imūnpozitivitāte. Turklāt šie IL-17A pozitīvie vairogdziedzera folikuli 

uzrādīja atrofiskas izmaiņas ar epitēlija šūnu destrukciju un kodolu 
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polimorfismu. Augstākais IL-17A ekspresijas līmenis folikulu epitēlija šūnās 

tika novērots HT pacientiem; 11 no 18 audu paraugiem novērotā ekspresija 

variēja no vidējas (2) līdz izteiktai (3). 

Turpretī vairogdziedzera audos, kas tika iegūti no pacientiem ar koloīdu 

strumu un GS, galvenokārt tika novērota vāja vai gandrīz negatīva IL-17A 

ekspresija. Tikai vienā GS audu paraugā un vienā koloidālā kākšļa paraugā  

IL-17A imūnpozitivitātes rādītāji bija attiecīgi ≥ 3 un ≥ 2.  

HT un GS pacientiem IL-17A ekspresijas līmenis bija statistiski ticami 

augstāks, salīdzinot ar pacientiem ar koloīdu strumu (attiecīgi p < 0,001; 

p = 0,007) (sk. 2.2. attēlu). 

 

 

2.2. attēls. Imūnhistoķīmisko rezultātu salīdzinājums starp pacientiem  

ar HT, GS un koloīdu strumu 

* Stabiņu diagramma atspoguļo IL-17A ekspresijas līmeņus vairogdziedzera audu 

paraugos pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu. Salīdzinājums tika veikts, izmantojot 

Manna–Vitnija U testu. Dati atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda); 

*p < 0,05. 

 

Analizējot Tj olbaltumvielu, konkrēti, klaudīna-1 klātbūtni un 

lokalizāciju, lietojot imūnhistoķīmiju, tas uzrādīja apļveida formas un 

membranozu ekspresiju vairogdziedzera epitēlija šūnās (sk. 2.3. attēlu).  



26 

 

2.3. attēls. Mērena apļveida membranoza klaudīna-1 ekspresija 

vairogdziedzera audu paraugā pacientam ar GS, ×400 

 

Klaudīna-1 ekspresija bija ļoti atšķirīga un variēja no gandrīz 

imūnnegatīvas (0) 1/3 no HT gadījumiem (n = 6; 33 %) līdz izteiktai ekspresijai 

(3) citos HT gadījumos (n = 5; 28 %). Starp pacientiem ar AIVS un koloīdu 

strumu netika konstatētas statistiski nozīmīgas klaudīna-1 ekspresijas līmeņa 

atšķirības (sk. 2.4. attēlu). Tomēr klaudīna-1 pozitīvo vairogdziedzera folikulu 

skaits HT pacientiem bija statistiski ticami lielāks nekā pacientiem ar koloīdu 

strumu (p = 0,03). 

Pārsvarā negatīva un ļoti vāja vai pārtraukta ZO-1 ekspresija tika novērota 

audu paraugos no HT pacientiem. Desmit HT gadījumos (56 %) ZO-1 ekspresija 

tika novērtēta kā negatīva vai  ≤ 1, savukārt GS grupā tikai viens paraugs (14 %) 

uzrādīja tik zemu ekspresijas skalas rādītāju. 
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2.4. attēls. Imūnhistoķīmisko rezultātu salīdzinājums starp pacientiem  

ar HT, GS un koloīdu strumu  

* Stabiņu diagramma atspoguļo klaudīna-1 ekspresijas līmeņus vairogdziedzera audu 

paraugos pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu. Salīdzinājums tika veikts, izmantojot 

Manna–Vitnija U testu. Dati atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda). 

 

Statistiski ticams ZO-1 ekspresijas līmeņa samazinājums folikulārajās 

epitēlija šūnās tika konstatēts HT pacientu paraugos, salīdzinot ar pacientiem ar 

koloīdu strumu (sk. 2.5. attēlu) vai GS (p < 0,001 abās grupās, sk. 2.6. attēlu). 

ZO-1 imūnpozitivitāte statistiski nozīmīgi neatšķīrās šīm divām pēdējām 

pacientu grupām (p = 0,47). 

Visos vairogdziedzera audu paraugos tika konstatēta gan ekstrafolikulāra, 

gan intrafolikulāra CD68 pozitīvo makrofāgu lokalizācija. Makrofāgi bija 

neregulāras formas ar vakuolizētu citoplazmu, tie bija organizēti grupās 

(sk. 2.7.  attēlu) vai individuāli izkliedēti folikulu dobumos.  

Lielas intrafolikulāru CD68 pozitīvo šūnu grupas tika konstatētas tikai HT 

pacientiem, savukārt retas CD68 pozitīvas šūnas tika atrastas paraugos, kas iegūti 

no pacientiem ar GS un koloīdu strumu. Folikulu dobumos kopā ar makrofāgiem 

tika novēroti arī limfocīti. Folikuli ar makrofāgiem dobumā visbiežāk bija bez 

koloīda vai ar tā atliekām. 
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2.5. attēls. Vāja līdz mērena un mērena ZO-1 ekspresija  

attiecīgi tireocītos un asinsvadu endotēlijā vairogdziedzera  

audu paraugā pacientam ar koloīdu strumu, × 250 

 

 

2.6. attēls. Imūnhistoķīmisko rezultātu salīdzinājums starp pacientiem  

ar HT, GS un koloīdu strumu 

* Stabiņu diagramma atspoguļo ZO-1 ekspresijas līmeņus vairogdziedzera audu 

paraugos pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu. Salīdzinājums tika veikts, izmantojot 

Manna– Vitnija U testu. Dati atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda); 

* p  < 0,05. 

 

HT pacientiem tika konstatēts statistiski ticami lielāks vairogdziedzera 

folikulu skaits ar CD68 pozitīvām šūnām, salīdzinot pacientus ar GS vai koloīdu 

strumu (p = 0,05 un p = 0,001, attiecīgi) (sk. 2.8. attēlu). CD68 imūnpozitivitāte, 
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kas novērota GS pacientiem, bija augstāka salīdzinājumā ar koloīdu strumu, taču 

atšķirība nebija statistiski nozīmīga (p = 0,06). 

 

 

2.7. attēls. Vairogdziedzera folikula dobums  

ar CD68 pozitīvu makrofāgu sakopojumu pacientam  

ar HT, ×400 

 

 

 

2.8. attēls. Imūnhistoķīmisko rezultātu salīdzinājums starp pacientiem  

ar HT, GS un koloīdu strumu 

* Stabiņu diagramma atspoguļo CD68 pozitīvu vairogdziedzera folikulu skaitu 

pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu. Salīdzinājums tika veikts, izmantojot  

Manna–Vitnija U testu. Dati atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda);  

* p < 0,05. 
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2.1.3. Starpšūnu savienojumu ultrastrukturālā izpēte 

vairogdziedzera epitēlijā 
 

Nozīmīgas starpšūnu savienojumu, it īpaši Tj, izmaiņas tika novērotas  

HT pacientu audu paraugos, izmeklējot tos elektronmikroskopiski. Turklāt 

ultrastrukturālās izpētes dati sakrita ar imūnhistoķīmiski atklātajām izmaiņām. 

Tika novērotas tireocītu bojājuma pazīmes. Šūnu plazmatiskās membrānas 

integritāte bija bojāta; starpšūnu savienojumi, tostarp Tj, kas bija lokalizēti sānu 

virsmas apikālajā daļā, bija izmainīti. Tireocītos tika novērota gan kondensēta, 

gan elektronoptiski gaiša citoplazma (sk. 2.9. attēlu). Bieži novērojām 

citoplazmas organellu skaita samazināšanos un tauku ieslēgumu parādīšanos. 

Limfocitāra infiltrācija pakāpeniski izraisījusi tireocītu bojāeju, par ko liecina 

ultrastrukturālie dati.  

 

 

2.9. attēls. Tireocītu bojājuma elektronmikrogrāfija 

* Tipiskas šūnu apoptozes pazīmes: (A) – ir redzama hromatīna kondensācija un 

marginācija vairogdziedzera epitēlija šūnu kodolos; (B) – elektronoptiski gaiša šūnu 

citoplazma ar samazinātu organoīdu daudzumu. Mēroga joslas: A – 1 mkm; B – 500 nm. 
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2.1.4. Korelācijas analīze starp IL-17A un intrafolikulāro CD68  

vai Tj ekspresiju AIVS pacientiem 
 

Pacientiem ar HT IL-17A ekspresija vairogdziedzera epitēlija šūnās 

pozitīvi korelēja ar intrafolikulāro CD68 makrofāgu imūnpozitivitāti (r = 0,631, 

p = 0,005). Analizējot savstarpējas asociācijas starp IL-17A un Tj proteīnu 

ekspresiju, HT pacientiem netika konstatētas statistiski nozīmīgas korelācijas 

starp IL-17A un ZO-1 vai klaudīnu-1 (r = 0,267, p = 0,28 un r = 0,194, p = 0,44, 

attiecīgi). GS pacientiem netika konstatētas statistiski ticamas korelācijas starp 

IL-17A un Tj – ZO-1 vai klaudīnu-1 (r = -0,199, p = 0,67 un r = 0,734, p = 0,06, 

attiecīgi) vai CD68 (r = 0,631, p = 0,13). 

 

2.2. Otrais pētījums. Asociācijas izpēte starp IL-17 un patogēno 

Th17 šūnu veicinošajiem citokīniem pacientiem ar AIVS, 

analizējot IL-17, IL-23 un IL-1β imūnekspresiju 

vairogdziedzera audos  
 

2.2.1. Ar Th17 saistīto interleikīnu imūnhistoķīmiskā analīze 

pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu 
 

Pacientiem ar HT IL-17 imūnpozitivitāte tika novērota vairogdziedzera 

epitēlija šūnās un iekaisuma infiltrātos (sk. 2.10. attēlu). IL-17 imūnekspresijas 

līmenis visbiežāk tika novērtēts kā mērens (13/21 paraugs uzrādīja ekspresiju 

≥ 2). Turklāt pacientiem ar HT IL-17 pozitīvos vairogdziedzera folikulos bieži 

tika konstatēts folikulāro šūnu integritātes zudums un destrukcija.  

Atšķirībā no HT galvenokārt vāja un negatīva IL-17 ekspresija tika 

novērota attiecīgi pacientiem ar GS un koloīdu strumu. IL-17 ekspresijas līmenis 

tireocītos bija statistiski ticami augstāks HT un GS pacientiem nekā pacientiem 

ar koloīdu strumu (p < 0,001 abās grupās) (sk. 2.11. attēlu). Turklāt, salīdzinot 

ar GS, HT pacientiem bija augstāka IL-17 imūnreaktivitāte vairogdziedzera 

audos, taču atšķirība nebija statistiski nozīmīga (p = 0,069). 
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2.10. attēls. IL-17 pozitīvi vairogdziedzera folikuli un iekaisuma šūnas 

vairogdziedzera audu paraugā pacientam ar HT, ×400 

 

 

 

2.11. attēls. Imūnhistoķīmisko rezultātu salīdzinājums starp pacientiem  

ar HT, GS un koloīdu strumu 

* Stabiņu diagramma atspoguļo IL-17 ekspresijas līmeņus vairogdziedzera audu 

paraugos pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu. Salīdzinājums tika veikts, izmantojot 

Manna– Vitnija U testu. Dati atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda); 

* p < 0,05. 

 

IL-23 (sk. 2.12. un 2.13. attēlu) un IL-1β (sk. 2.14. attēlu) ekspresija tika 

apstiprināta HT raksturīgajos iekaisuma infiltrātos un vairogdziedzera šūnās, 

izmantojot imūnhistoķīmijas un imūnfluorescences metodes.  
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2.12. attēls. Vairogdziedzera folikulu destrukcija.  

Limfocīti, kas infiltrējušies apkārtējos saistaudos;  

Hertle (Hurthle) šūnas. IL-23 pozitīvas šūnas ir redzamas  

iekaisuma infiltrātā pacientam ar HT, ×400 

 

 

 

2.13. attēls. IL-23 imūnpozitivitāte vairogdziedzera folikulu  

epitēlija šūnās pacientam ar HT, ×200. Konfokālā mikroskopija, 

reprezentatīvs IL-23 pozitīvo tireocītu attēls apakšējā kreisajā stūrī:  

zaļā krāsa atspoguļo IL-23 specifisko krāsojumu, zilā krāsa –  

šūnu kodolus, ×1000 

 

Atšķirībā no HT audos, kas iegūti no GS pacientiem, tika novērota 

pārsvarā vāja IL-23 (sk. 2.15. attēlu) un IL-1β (sk. 2.16. attēlu) ekspresija 

vairogdziedzera šūnās.  
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Tāpat kā GS grupā, lielākajai daļai pacientu ar koloīdu strumu bija 

raksturīga vāja vai negatīva IL-23 un IL-1β ekspresija vairogdziedzera audu 

paraugos. 

 

 

2.14. attēls. Izteikta IL-1β citoplazmas ekspresija  

HT pacienta tireocītos, ×400. Konfokālā mikroskopija, reprezentatīvs  

IL-1β pozitīvo tirocītu attēls apakšējā kreisajā stūrī: IL-1β specifisks 

krāsojums (zaļā krāsa), šūnu kodoli (zilā krāsa), ×1000 

 

 

 

2.15. attēls. Vāja IL-23 imūnreaktivitāte GS pacienta  

vairogdziedzera audu paraugā, ×250  
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2.16. attēls. Vāja IL-1β imūnpozitivitāte GS pacienta tireocītos, ×400 

 

HT pacientiem IL-23 ekspresija bija statistiski ticami augstāka, salīdzinot 

gan ar GS, gan ar koloidālā kākšļa pacientiem (p = 0,043 un p < 0,001, attiecīgi) 

(sk. 2.17. attēlu). Statistiski ticama IL-23 ekspresijas līmeņa atšķirība starp 

pacientiem ar GS un koloīdu strumu netika atrasta (p = 0,324). 

 

 

2.17. attēls. Imūnhistoķīmisko rezultātu salīdzinājums starp pacientiem  

ar HT, GS un koloīdu strumu 

* Stabiņu diagramma atspoguļo IL-23 ekspresijas līmeņus vairogdziedzera audu 

paraugos pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu. Salīdzinājums tika veikts, izmantojot 

Manna– Vitnija U testu. Dati atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda); 

* p < 0,05. 
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Visaugstākā IL-1β imūnpozitivitāte tika novērota HT pacientu audu 

paraugos – IL-1β imūnpozitivitāte bija statistiski ticami augstāka nekā koloidālā 

kākšļa un GS pacientiem (p < 0,001, abās grupās) (sk. 2.18. attēlu). Līdzīgi 

IL- 23 ekspresijai IL-1β ekspresijas līmenis statistiski ticami neatšķīrās 

pacientiem ar GS un koloīdu strumu (p = 0,144). 

 

 

2.18. attēls. Imūnhistoķīmisko rezultātu salīdzinājums starp pacientiem  

ar HT, GS un koloīdu strumu 

* Stabiņu diagramma atspoguļo IL-1β ekspresijas līmeņus vairogdziedzera audu 

paraugos pacientiem ar AIVS un koloīdu strumu. Salīdzinājums tika veikts, izmantojot 

Manna– Vitnija U testu. Dati atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda); 

* p < 0,05. 

 

IL-23 un IL-1β ekspresija tika novērota ne tikai tireocītos un 

vairogdziedzera audus infiltrējošajos limfocītos, bet arī S100 pozitīvajās 

dendrītiskajās šūnās. Iekaisuma infiltrātos tika konstatētas neregulāras formas 

S100 pozitīvās šūnas, kas uzrādīja brūnās krāsas granulāru citoplazmatisku 

ekspresiju. 

Puskvantitatīvie dati, kas raksturo šajā pētījumā analizēto interleikīnu 

imūnekspresiju, ir apkopoti 2.2. tabulā.  
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2.2. tabula 

Analizēto interleikīnu imūnhistoķīmiskās ekspresijas rezultāti pacientiem 

ar AIVS un koloīdu strumu 

 IL-17 

mediāna (IQR) 

IL-23 

mediāna (IQR) 

IL-1β 

mediāna (IQR) 

Hašimoto tireoidīts 2,2 (1,6; 2,8) 0,29 (0,14; 0,57) 0,71 (0,57; 1,42) 

Greivsa slimība 1,3 (1; 2,3) 0,14 (0,04; 0,25) 0,22 (0,04; 0,29) 

Koloīda struma 0,6 (0,6; 1) 0,14 (0,0; 0,14) 0,07 (0,0; 0,14) 

* Dati atspoguļoti kā mediāna un starpkvartiļu amplitūda. Saīsinājumi: IL, interleikīns; 

IQR, starpkvartiļu diapazons. 

 

2.2.2. Ar Th17 saistīto interleikīnu imūnelektronmikroskopija  

HT pacientiem 
 

Precīza IL-23, IL-1β un IL-17 intracelulāra lokalizācija tika noteikta, 

izmantojot imūnelektronmikroskopijas metodi un attiecīgo antigēnu iezīmi ar 

10 nm zelta daļiņām. Ultrastrukturāli zelta daļiņu klātbūtne tika apstiprināta 

vairogdziedzera folikulāro šūnu citoplazmā HT pacientiem (sk. 2.19. attēlu). 

Zelta daļiņas tika atrastas kodola apvalka, uzbriedušu mitohondriju un graudainā 

endoplazmatiskā tīkla tuvumā.  

 

2.2.3. Korelācijas analīze starp IL-17 un Th17 veicinošajiem 

citokīniem IL-23 un IL-1β   
 

Statistiski ticama vidēja pozitīva korelācija starp IL-17 un abu IL-23 un 

IL-1β ekspresiju tika konstatēta HT pacientiem (r = 0,574, p = 0,007 un 

r = 0,461, p = 0,036, attiecīgi). HT pacientiem tika atrasta arī vidēja pozitīva 

korelācija starp IL-23 un IL-1β imūnpozitivitāti (r = 0,545, p = 0,011).  

GS grupā IL-17 ekspresija uzrādīja ļoti ciešu pozitīvu korelāciju ar IL-1β 

imūnpozitivitāti (r = 0,817, p = 0,013). Tomēr šajā pacientu grupā netika atrasta 

statistiski nozīmīga korelācija starp IL-17 un IL-23 (r = 0,680, p = 0,063) vai 

IL- 23 un IL-1β imūnreaktivitāti (r = 0,662, p = 0,074). 
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2.19. attēls. TEM. Ar zelta daļiņām iezīmēti IL-17, ×60000 (A), IL-23, 

×50000 (B) un IL-1β, ×40000 (C) tika konstatēti vairogdziedzera  

folikulāro šūnu citoplazmā HT pacientam  

* Bultiņas norāda uz zelta nanodaļiņām. Mēroga joslas:  

A un B – 100 nm; C – 200 nm. 
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2.3. Trešais pētījums. Ar Th17 saistīto citokīnu plazmas līmeņa  

un selēna statusa noteikšana pacientiem ar AIVS 
 

2.3.1. Pētījuma dalībnieku demogrāfiskais un bioķīmiskais 

raksturojums 
 

Dalībnieku demogrāfiskais un bioķīmiskais raksturojums ir attēlots 

2.3. tabulā. HT pacienti tika stratificēti divās grupās pēc seruma TSH  

līmeņa: eitiroīdi (0,354 ≤ TSH ≤ 4,94 μIU/mL; n = 33) un hipotireoīdi 

(4,94 < TSH < 10 μIU/mL; n = 8) pacienti. 

 

2.3. tabula 

Dalībnieku demogrāfiskais un bioķīmiskais raksturojums 

 
HT pacienti 

(n = 41) 

GS pacienti  

(n = 11) 

Kontroles grupa  

(n = 26) 
p 

Dzimums 

(sieviete/vīrietis) 
39/2 9/2 21/5 0,152 

Vecums (gadi) 36 (27–50,5) 41 (29–62) 30 (27–42,25) 0,139 

TSH  

(μIU/mL) 
2,16 (1,42–3,77) 

0,0003  

(0,0000–0,0004) 
1,11 (0,96–1,67) < 0,001 

FT4  

(ng/dL) 
0,91 (0,85–0,98) 1,97 (1,76–2,55) 0,94 (0,91–1,07) < 0,001 

FT3  

(ng/dL) 
0,32 (0,29–0,35) 1,21 (1,04–2,47) 0,32 (0,30–0,35) < 0,001 

Anti-TPO 

(IU/mL) 

202,99  

(75,80–421,40) 

121,04  

(3,74–929,28) 
0,46 (0,25–0,78) < 0,001 

Anti-Tg  

(U/mL) 

0,00  

(0,00–51,02) 

5,96  

(0,00–43,46) 
< 20  – 

Anti-TSHR 

(IU/L) 
< 1,58 

9,18  

(4,05–19,68) 
< 1,58 – 

* Dati tiek atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda). Kraskela–Volisa tests tika 

izmantots, lai aprēķinātu p vērtību un salīdzinātu trīs grupu datus, kas neatbilda 

normālsadalījumam. Saīsinājumi: FT3, brīvais trijodtironīns; FT4, brīvais tiroksīns; GS, 

Greivsa slimība; HT, Hašimoto tireoidīts; Tg, tireoglobulīns; TPO, tireoīdperoksidāze; 

TSH, vairogdziedzeri stimulējošais hormons; TSHR, vairogdziedzeri stimulējošā 

hormona receptors. P < 0,05: statistiski nozīmīgs. 
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2.3.2. Th17 citokīnu plazmas līmenis AIVS un kontroles grupas 

pacientiem 
 

Statistiski ticamas IL-17a, IL-22, IL-23, IL-6 vai IL-10 plazmas līmeņa 

atšķirības starp pacientiem ar HT, pacientiem ar GS un kontroles grupu (visiem 

p > 0,05) netika konstatētas (sk. 2.20. attēlu). Interleikīnu līmeņi statistiski ticami 

neatšķīrās arī pacientiem ar eitireozi vai hipotireozi (visiem p > 0,05).  

 

 

2.20. attēls. Plazmas IL-17a, IL-22, IL-23, IL-6 un IL-10 līmeņu 

salīdzinājums pacientiem ar HET (n = 33), HHT (n = 8) vai GS (n = 11)  

un veseliem indivīdiem (n = 26) 

* Punktu diagrammas atspoguļo kvantitatīvos datus par IL-17a (A), IL-22 (B), IL-23 

(C), IL-6 (D) un IL-10 (D) līmeni plazmā. (A-E) Katrs punkts apzīmē vienu  

datu punktu. Apzīmējumi: ns, statistiski nenozīmīgs; GD, Greivsa slimība;  

HET, Hašimoto tireoidīts, eitireoze; HHT, Hašimoto tireoidīts, hipotireoze. 

 

Citokīnu līmeņi plazmā ir attēloti 2.4. tabulā. 
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2.4. tabula 

Plazmas interleikīnu līmenis pētījuma grupās 

 

HT pacienti (n = 41) 
GS pacienti  

(n = 11) 

Kontroles 

grupa  

(n = 26) 

p Eitireoīdi HT 

(n = 33) 

Hipotireoīdi 

HT (n = 8) 

IL-17a 

(pg/mL) 

14,83 (10,37–19,75) 
13,53  

(10,33–16,72) 

16,43  

(9,14–19,75) 

0,906 

12,95 

(10,18–19,18) 

15,99  

(12,38–39,37) 
0,606 

IL-22 

(ng/mL) 

0,08 (0,00–0,47) 
0,13  

(0,00–0,25) 

0,25  

(0,00–0,54) 

0,393 

0,026  

(0,000–0,351) 

0,421  

(0,054–1,138) 
0,180 

IL-23 

(ng/mL) 

2,45 (1,35–4,49) 
2,31  

(1,70–3,36) 

3,23  

(1,86–4,64) 

0,653 

2,37  

(1,30–3,76) 

3,42  

(2,06–8,18) 
0,408 

IL-6 

(pg/mL) 

5,88 (0,00–36,24) 
6,92  

(0,00–24,90) 

11,61  

(0,00–59,50) 

0,682 

1,90  

(0,00–14,93) 

68,62  

(8,67–148,25) 
0,059 

IL-10 

(pg/mL) 

9,70 (6,35–15,21) 
9,50  

(6,54–11,11) 

11,62  

(6,70–17,04) 

0,658 

9,70  

(5,96–13,47) 

9,83  

(7,03–26,90) 
0,585 

* Dati tiek atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda). Kraskela–Volisa tests tika 

izmantots, lai aprēķinātu p vērtību un salīdzinātu trīs grupu datus, kas neatbilda 

normālsadalījumam. Saīsinājumi: GS, Greivsa slimība; HT, Hašimoto tireoidīts. 

p < 0,05: statistiski nozīmīgs. 

 

Pacientiem ar HT plazmas IL-17a līmenis statistiski ticami korelēja ar 

IL- 22, IL-23, IL-6, kā arī ar IL-10 līmeni (sk. 2.21A attēlu). IL-22 līmenis 

uzrādīja pozitīvu korelāciju ar IL-6, IL-23 un IL-10 līmeni plazmā 

(sk. 2.21B attēlu). 

Līdzīgi HT grupai GS pacientiem tika konstatētas statistiski ticamas 

pozitīvas korelācijas starp IL-17a un IL-22, IL-23 un IL-10 līmeni; tomēr IL-17a 

nekorelēja ar IL-6 (sk. 2.22A attēlu). Arī pacientiem ar GS tika novērotas 

pozitīvas korelācijas starp IL-22 un IL-23, IL-6, kā arī IL-10 līmeni 

(sk. 2.22B attēlu). 
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43 

 

2.21. attēls. Izkliedes diagrammas, kas demonstrē sakarības starp 

IL- 17a (A) vai IL-22 (B) un pētītajiem biomarķieriem  

HT pacientu grupā 
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2.22. attēls. Izkliedes diagrammas, kas demonstrē sakarības starp 

IL- 17a (A) vai IL-22 (B) un pētītajiem biomarķieriem  

GS pacientu grupā 
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Līdzīgas pozitīvas korelācijas starp dažādiem plazmas interleikīniem tika 

konstatētas gan kontroles grupā, gan eitiroīdiem HT un hipotiroīdiem HT 

pacientiem. Variāciju-kovariāciju matricas kopā ar Spīrmena rangu korelācijas 

koeficientiem un p vērtībām, kas atspoguļo sakarību līmeni starp pētītajiem 

citokīniem pacientu grupās, ir apkopotas 2.23. attēlā. 

 

 

2.23. attēls. Variāciju-kovariāciju matricas ar Spīrmena rangu korelācijas 

koeficientiem (vērtības mazajos kvadrātos) atspoguļo asociāciju līmeni 

(strenght) starp pētītajiem citokīniem pacientu grupās  

* Apzīmējumi: GD, Greivsa slimība; HET, Hašimoto tiroidīts, eitireoze; 

 HHT, Hašimoto tireoidīts, hipotireoze. *, p < 0,05; **, p < 0,01;  

***, p < 0,001; ****, p < 0,0001. 
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2.24. attēls. fT3 (A) vai fT4 (B) sakarības ar pētītajiem biomarķieriem  

GS pacientu grupā 

* Saīsinājumi: fT3, brīvais trijodtironīns; fT4, brīvais tiroksīns; GS, Greivsa slimība; 

TSHR, vairogdziedzeri stimulējošā hormona receptors. ns, statistiski nenozīmīgs; 

*, p < 0,05; **, p < 0,01. 
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HT pacientiem statistiski nozīmīgas korelācijas starp interleikīniem un 

vairogdziedzera autoantivielām, TSH, FT3 vai FT4 līmeni netika atrastas (visiem 

p > 0,05). Turpretī pirmreizēji diagnosticētiem GS pacientiem FT3 līmenis 

pozitīvi korelēja ar IL-17, IL-23 un IL-10 (sk. 2.24A attēlu), savukārt FT4 

pozitīvi korelēja ar IL-17 un IL-10 līmeni (sk. 2.24B attēlu). Turklāt anti-TSHR 

autoantivielu titri neuzrādīja korelācijas ar interleikīnu līmeni GS grupā (visiem 

p > 0,05). 

 

2.3.3. Plazmas selēna līmenis AIVS un kontroles grupas pacientiem 
 

Vidējais selēna līmenis plazmā bija 85,03 (60,09–116,60) µg/L HT 

pacientiem, 71,33 (59,05–104,42) µg/L GS pacientiem un 80,35 (67,15–113,67) 

µg/L kontroles grupas dalībniekiem (sk. 2.5. tabulu). 

 

2.5. tabula  

Plazmas selēna līmenis pētījuma grupās 

 

HT pacienti (n = 40) 
GS pacienti  

(n = 11) 

Kontroles 

grupa  

(n = 21) 

p Eitireoīdi HT  

(n = 32) 

Hipotireoīdi HT 

(n = 8) 

Se 

(µg/L) 

85,03  

(60,09–116,60) 71,33 

(59,05–104,42) 

80,35 

(67,15–113,67) 

0,763 

85,03  

(60,09–116,56) 

94,78  

(47,46–117,02) 
0,886 

* Dati tiek atspoguļoti kā mediāna (starpkvartiļu amplitūda).  
 

Plazmas selēna līmeņa sadalījums pacientu grupās ir norādīts 

2.25A attēlā. Starp AIVS un kontroles grupas pacientiem netika atklātas 

statistiski nozīmīgas plazmas selēna līmeņa atšķirības (sk. 2.25B attēlu). 

Interesanti, ka pacientiem ar HT tika konstatēta negatīva korelācija starp 

selēna līmeni plazmā un anti-TPO autoantivielu titru (r = –0,376, p = 0,02) 

(sk. 2.26. attēlu). Turklāt HT pacientiem ar augstāku anti-TPO līmeni 

(≥ 400 SV/ml) tika novērots statistiski ticami zemāks selēna līmenis nekā 
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pacientiem ar zemāku autoantivielu titru (< 400 SV/ml) 72,75 (52,10–88,43) vs 

89,04 (65,53–117,51) µg/L, attiecīgi; p = 0,05). 

 

 

2.25. attēls. Histogrammas atspoguļo plazmas selēna (A) biežuma 

sadalījumu un selēna līmeņa (B) salīdzinājumu pacientu grupās  

* (B) Katrs punkts apzīmē vienu datu punktu. GD, Greivsa slimība; HET, Hašimoto 

tireoidīts, eitireoze; HHT, Hašimoto tireoidīts, hipotireoze; ns, statistiski nenozīmīgs. 
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2.26. attēls. Izkliedes diagramma, kas demonstrē pozitīvu korelāciju starp 

selēna un anti-TPO autoantivielu līmeni HT pacientiem 

* Selēna līmenis plazmā < 80 μg/L tika noteikts kā zems, 80–95 μg/L kā normāls  

un līmenis > 95 μg/L kā optimāls. Saīsinājumi: HT, Hašimoto tireoidīts;  

TPO, tireoīdperoksidāze. 

 

Analizējot sakarības starp selēna un citokīnu līmeņiem visās pētījuma 

grupās, statistiski nozīmīgas korelācijas starp selēna līmeni un IL-17a, IL-22,  

IL-23, IL- 6 un IL-10 līmeni plazmā netika atrastas (visas p > 0,05). Plazmas 

selēna līmenis nekorelēja arī ar citiem parametriem, kā vecums, anti-Tg un  

anti-TSHR titri, TSH, FT3 un FT4 (visi p > 0,05). 
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3. Diskusija 
 

3.1. IL-17 un blīvo šūnu savienojumu proteīnu ekspresijas 

heterogenitāte vairogdziedzera audos pacientiem  

ar AIVS (pirmais pētījums) 
 

Zināms, ka citokīnu regulēto vairogdziedzera epitēlija Tj integritātes 

bojājumu uzskata par nozīmīgu vairāku autoimūno slimību ierosināšanā un/vai 

attīstībā. Tomēr IL-17 loma Tj integritātes nodrošināšanā pacientiem ar AIVS 

līdz šim nav pētīta. Šī pētījuma mērķis bija izpētīt vairogdziedzera folikulu 

integritāti, analizējot šūnu Tj – ZO-1 un klaudīna-1 proteīnu imūnekspresiju un, 

korelējot iegūtos datus ar IL-17A un CD68 ekspresiju, salīdzināt atradni 

kontroles grupas un AIVS pacientiem.  

Lai gan ar Th1 saistītā autoimūnā atbilde jau sen tiek uzskatīta par 

dominējošo HT attīstībā, jaunāko pētījumu rezultāti liecina arī par iespējamu 

Th17 šūnu līdzdalību AIVS, īpaši HT, patoģenēzē. Šajā pētījumā HT un GS 

pacientu vairogdziedzera audu paraugos tika konstatēts augstāks IL-17A 

imūnekspresijas līmenis nekā pacientiem ar koloīdu strumu. Līdzīgi Li et al. 

(2013) savā pētījumā konstatēja paaugstinātu vairogdziedzera audus infiltrējošo 

Th17 šūnu līmeni, kā arī palielinātu IL-17 līmeni serumā HT pacientiem, 

salīdzinot ar kontroles grupu un pacientiem ar citām vairogdziedzera 

patoloģijām. Papildus tam pacientiem ar HT tika novērota pozitīva korelācija 

starp IL-17 imūnekspresiju un fibrozi vairogdziedzera stromā (Li et al., 2013). 

Citi autori ir noteikuši paaugstinātu IL-22 un IL-17 līmeni vairogdziedzera audos 

un perifērajās asinīs, kā arī augstāku Th17 šūnu diferenciāciju veicinošo 

citokīnu, tādu kā IL-6, IL-15 un IL-23, līmeni HT pacientiem (Figueroa-Vega  

et al., 2010). Savukārt Konca Degertekin et al. (2016) pētījumā ir atrasts, ka HT 

pacientiem ar normālu vairogdziedzera funkciju ir statistiski ticami augstāks 

cirkulējošo IL-17 un IL-23 līmenis, salīdzinot ar hipotireoīdiem HT pacientiem, 

kas liek domāt, ka hipotireozei var būt inhibējoša ietekme uz citokīnu produkciju. 
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Kopumā šīs atradnes sniedz pirmo informāciju par Th17 šūnu iesaisti HT 

patoģenēzē. 

Th17 limfocītu un to izdalīto citokīnu līdzdalība GS patoģenēzē līdz šim 

ir mazāk izzināta. Peng et al. (2013) pētījumā noteikts ievērojami paaugstināts 

gan Th22 un Th17 šūnu līmenis perifērajās asinīs, gan IL-22 un IL-17 

koncentrācijas līmenis plazmā, kas novērots Ķīnas pacientiem ar pirmreizēji 

diagnosticētu GS, salīdzinot ar kontroles grupas pacientiem. Mūsu pētījumā ir 

konstatētas audu IL-17A imūnekspresijas atšķirības starp pacientiem ar GS un 

koloīdu strumu. Tomēr asociācija starp Th17 limfocītiem un GS attīstību ir 

mazāka nekā HT gadījumā. 

Šajā pētījumā IL-17A pozitīvās šūnas tika konstatētas vairogdziedzera 

audu iekaisuma šūnu infiltrātos, turklāt ļoti izteikta IL-17 ekspresija tika 

novērota vairogdziedzera folikulārajās šūnās, kuras ielenca limfocīti. Ir noteikti 

vairāki šūnu veidi, tostarp epitēlija šūnas, miocīti, Paneta šūnas, neitrofilie 

leikocīti, tuklās šūnas, dabiskās galētājšūnas, kā arī Yδ un αβ T limfocīti, kas 

ekspresē IL-17 no IL-17A līdz IL-17F (Singh et al., 2014). Literatūrā tiek 

aprakstīts, ka vairogdziedzera folikulārās šūnas, kas ekspresē MHC II klases 

molekulas un kas ir lokalizētas kopā ar B7.1 antigēniem un mijiedarbojas ar 

CD4+ T šūnām, var funkcionēt kā antigēnu prezentējošās šūnas, ierosinot un/vai 

uzturot autoimūno procesu (Weetman, 1994). Līdz ar to pašiem tireocītiem var 

būt daudz lielāka nozīme AIVS patoģenēzē, nekā sākotnēji tika uzskatīts.  

Šajā pētījumā tika konstatēta gan ekstrafolikulāra, gan intrafolikulāra 

CD68 pozitīvo makrofāgu lokalizācija. Visvairāk intrafolikulāro CD68 pozitīvo 

šūnu tika novērots pacientiem ar HT, tādējādi norādot uz makrofāgu transportu 

uz vairogdziedzera folikula dobumu, kad folikulārā epitēlija barjera jau ir bojāta. 

Turklāt cieša pozitīva korelācija starp CD68 un IL-17A imūnpozitivitāti tika 

konstatēta HT pacientiem. Lai gan mēs neatradām statistiski nozīmīgu korelāciju 

starp IL-17 un Tj proteīnu ekspresiju, makrofāgu klātbūtni folikulu dobumā var 
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interpretēt kā vairogdziedzera epitēlija integritātes bojājumu. Ir aprakstīts, ka 

anti-TPO autoantivielas var izraisīt kultivēto vairogdziedzera šūnu bojāeju, 

saistoties ar TPO uz apikālās šūnu membrānas un iesaistot no antivielām atkarīgu 

šūnu citotoksicitāti (ADCC) un/vai komplementatkarīgu citotoksicitāti (Rebuffat 

et al., 2008). Jautājums par to, kādas efektoršūnas ir spējīgas izraisīt šādu 

citotoksisku iedarbību un kāda ir anti-TPO antivielu patogēna loma ADCC 

mehānismā un tireocītu destrukcijā, joprojām ir atklāts. Anti-TPO antivielu 

funkcionālā aktivitāte tiek izvērtēta pēc to piesaistes efektoršūnām, izmantojot 

Fc-gamma receptorus. Monocīti tiek uzskatīti par potenciālām efektoršūnām 

anti-TPO antivielu saistītajā ADCC mehānismā (Rebuffat et al., 2013). Tomēr 

intrafolikulāro makrofāgu lomas izpētei HT patoģenēzē ir nepieciešami turpmāki 

pētījumi. 

Ir zināms, ka TPO ekspresējas uz tireocīta plazmolemmas apikālā 

domēna, kas ir vērsts gan pret folikula dobumu, gan šūnas citoplazmu (Nilsson 

et al., 1998). Taču TPO prezentācijas mehānisms imūnajai sistēmai, tāpat kā 

jautājums, kādā veidā antigēnus prezentējošās šūnas nonāk kontaktā ar 

autoantigēniem, lokalizētiem uz tireocītu plazmatiskās membrānas apikālās 

daļas vai folikula dobumā, paliek neskaidrs. Tāpēc ir pamats domāt, ka anti-TPO 

antivielas neuzsāk vairogdziedzera audu bojājumus, tomēr var veicināt to 

destrukciju, kad folikulārā epitēlija barjera jau ir bojāta. Viena no hipotēzēm 

balstās uz vairogdziedzera epitēlija integritātes bojājumu, kas, mainoties šūnu 

savienojuma proteīnu ekspresijas profilam un lokalizācijai, ļauj 

imūnkompetentām šūnām virzīties uz folikula dobumu (Rebuffat et al., 2013). 

Otrkārt, epiteliālās barjeras slēgjūgļu bojājuma gadījumā TPO, pateicoties 

laterālai difūzijai, varētu tikt pārnesta uz tireocītu bazolaterālo virsmu, kur to spēj 

atpazīt intersticiālie makrofāgi un dendrītiskās šūnas (Kuliawat, Lisanti and 

Arvan, 1995). 
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Šajā pētījumā mēs izvērtējām Tj – ZO-1 un klaudīna-1 proteīnu 

imūnreaktivitāti vairogdziedzera audos, kas iegūti no pacientiem ar AIVS un 

koloīdu strumu. Statistiski ticams ZO-1 ekspresijas līmeņa samazinājums, kas 

konstatēts HT pacientu audu paraugos, salīdzinot ar pacientiem ar koloīdu 

strumu vai GS, atspoguļo vairogdziedzera epitēlija integritātes traucējumus HT 

gadījumā. Pretēji – HT grupā tika novērots statistiski ticami lielāks klaudīna-1 

pozitīvo vairogdziedzera folikulu skaits, salīdzinot ar koloīdu strumu. 

Klaudīna- 1 un ZO-1 ekspresijas atšķirības, kas novērotas HT pacientiem, ir 

saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti Rebuffat et al. (2013) pētījumā, kurā aprakstīta 

samazināta ZO-1, bet paaugstināta klaudīna-1 ekspresija HT pacientu 

vairogdziedzera audos. Mēs domājam, ka paaugstināta klaudīna-1 

imūnreaktivitāte HT grupā var tikt interpretēta kā iespējams šūnu izdzīvošanas 

un/vai kompensators mehānisms. 

Zināms, ka vairāki parakrīnie faktori, ieskaitot citokīnus un augšanas 

faktorus, ietekmē Tj un regulē epitēlija barjeras funkcijas (Steed, Balda and 

Matter, 2010). Ir noteikts, ka IL-17A samazina okludīna ekspresiju, tādējādi 

izraisot hematoencefāliskās un sēklinieku barjeras traucējumus (Huppert et al., 

2010; Pérez et al., 2014). Tomēr nav zināms, vai paaugstināts IL-17 līmenis HT 

gadījumā ietekmē Tj integritāti, tādējādi mainot vairogdziedzera folikulāro šūnu 

barjeras funkcijas. Ievērojami negatīva IL-1α ietekme uz Tj un epitēlija šūnu 

integritātes zudumu ir novērota kultivētajās vairogdziedzera šūnās (Nilsson  

et al., 1998). 

Pētījumi rāda, ka Tj proteīnu – ZO-1, klaudīna-1 un JAM-A organizāciju 

un lokalizāciju vairogdziedzera audos pacientiem ar AIVS izmaina proiekaisuma 

citokīns IL-1β, tā ietekmējot vairogdziedzera epitēlija integritāti (Rebuffat et al., 

2013). Zhang un kolēģi (2016) ir pētījuši dažādus signālceļus siekalu dziedzeru 

šūnu kultūrā, kas apvieno IL-17 un Tj, un konstatējuši, ka IL-17 varētu tieši 

modulēt Tj olbaltumvielu ekspresiju un izplatību caur NF-κB signālceļa 
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aktivēšanu. Mūsu pētījumā tika analizēta saistība starp IL-17 un Tj izmaiņām, 

taču statistiski nozīmīga asociācija netika atrasta. 

Interpretējot pētījuma rezultātus, jāņem vērā daži ierobežojumi: relatīvi 

nelielais vairogdziedzera audu paraugu skaits, imūnekspresijas puskvantitatīvais 

novērtējums un datu trūkums par Treg citokīnu ekspresiju, jo mūsdienās abi – 

Th17 un Treg – šūnu tipi būtu jāpēta kā nozīmīgi faktori AIVS patoģenēzē. Šis 

pētījums bija retrospektīvs un balstījās uz arhivēto audu parafīna bloku analīzi. 

Nepieciešami turpmāki prospektīvi pētījumi ar lielāku dalībnieku un metožu 

skaitu, kas varētu izvērtēt cēloņsakarības starp IL-17 un Tj traucējumiem. 

 

3.2. Th17 patogēno IL-23 un IL-1β ekspresijas pieaugums HT,  

bet ne GS pacientu vairogdziedzera audos 

(otrais pētījums) 
 

Kaut gan pēdējā desmitgadē Th17 šūnas bieži tiek saistītas ar autoimūno 

iekaisumu, kas izraisa noteiktas slimības, izpratne par to, ka Th17 šūnas ir 

heterogēnas un noteiktos apstākļos uzrāda atšķirīgus Th17 šūnu fenotipus, 

patogēnus un nepatogēnus, ir radusies tikai nesen (Stadhouders, Lubberts and 

Hendriks, 2018). Šie patogēnie limfocīti var sekretēt gan standarta, gan 

patogēnās molekulas, piemēram, IL-17A/F, IL-21, IL-22, IL-26, IFN-γ, TNF-α 

un GM-CSF, sekmējot autoimūnā iekaisuma attīstību. IL-17 veicina neitrofilo 

leikocītu rekrutēšanu un aktivēšanu. Iedarbojoties uz imūnajām un neimūnajām 

šūnām, piemēram, fibroblastiem, epitēlija un endotēlija šūnām, IL-17 sekmē 

citokīnu, hemokīnu un iekaisuma mediatoru sekrēciju (Park et al., 2005). 

Iepriekš veiktie pētījumi ir snieguši apstiprinošus pierādījumus par Th17 šūnu un 

IL-17 iesaisti HT patoģenēzē (Li et al., 2013; Esfahanian et al., 2017), savukārt 

to loma GS attīstībā joprojām nav skaidra. Bossowski un kolēģu (2012) pētījumā 

konstatēts paaugstināts CD4+IL-17+ limfocītu skaits perifērajās asinīs bērniem 

ar neārstētu HT, bet ne GS, savukārt Qin un kolēģu (2012) pētījumā GS 

pacientiem netika atrastas IL-17 līmeņa atšķirības perifērajās asinīs un 
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vairogdziedzera audos, salīdzinot ar kontroles grupu. Mūsu pētījumā IL-17 

ekspresija tireocītos gan HT, gan GS pacientiem bija statistiski ticami augstāka 

nekā pacientiem ar koloīdu strumu, norādot uz Th17 iespējamo lomu AIVS 

patoģenēzē. 

Turpmākie pētījumi par faktoriem, kas nepieciešami Th17 šūnu 

diferenciācijai, ir izraisījuši lielu interesi. Ir noteikts, ka CD4+ T limfocīti, kas 

ekspresē retīnskābes receptoram radniecīgā bāreņreceptora (ROR)γt 

transkripcijas faktoru, ko kodē Rorc gēns, ir saistīti ar autoimūno slimību 

attīstību (Capone and Volpe, 2020). Turklāt nesen ir pierādīts, ka RORC ir 

galvenā loma Th17 fenotipu virzībā un Th22 šūnu polarizācijas modulēšanā 

(Peng et al., 2021). Šajā kontekstā faktoru atpazīšana, kas regulē Il17a vai Rorc 

transkripciju, mijiedarbojoties ar RORγt vai saistoties to DNS specifiskajos 

reģionos, var sniegt skaidrību šajā jautājumā. 

IL-23, ko sintezē makrofāgi un dendrītiskās šūnas, ir vēl viens svarīgs ar 

Th17 saistīts citokīns, kas regulē Th17 šūnu diferenciāciju, nomācot IL-10 

sekrēciju un veicinot IL-22 un GM-CSF produkciju; tas pieder IL-12 ģimenei, 

kas ir iesaistīta dažādu autoimūno un iekaisuma slimību izcelsmē (Codarri et al., 

2011). Konstatēts, ka IL-23 ir arī nozīmīgs Th17 limfocītu izdzīvošanas faktors 

(Langowski et al., 2006). Turklāt Th0 šūnas IL-23, IL-1β un IL-6 klātbūtnē var 

ģenerēt augsti patogēnos Th17 limfocītus (Chung et al., 2009; Ghoreschi et al., 

2010). 

Interesanti, ka Ruggeri et al. (2014a) pētījumā ir aprakstīts paaugstināts 

seruma IL-23 līmenis neārstētiem un eitiroīdiem HT pacientiem, salīdzinot ar 

kontroles grupu, tā atspoguļojot agrīnus HT raksturīgos patoģenētiskos 

notikumus. Turklāt HT pacientiem ir novērots paaugstināts IL-37 līmenis, kas 

nodrošina aizsarglomu pret oksidatīvo stresu un iekaisumu, kavējot ar Th1/Th17 

saistītās atbildes efektus (Ruggeri et al., 2018). Nesen veiktajā pētījumā augstāka 

IL-23 ekspresija vairogdziedzera audos ir konstatēta pacientiem ar HT, salīdzinot 
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ar kontroles grupu (Zheng et al., 2018). Turklāt šī pētījuma autori aprakstījuši 

reaktīvo skābekļa radikāļu uzkrāšanos un autofāgijas inhibīciju tireocītos, ko 

izraisījis paaugstināts IL-23 līmenis (Zheng et al., 2018). Šajā pētījumā mēs 

konstatējām, ka IL-23 imūnekspresijas līmenis HT pacientu vairogdziedzera 

folikulārajās šūnās bija ievērojami augstāks nekā pacientiem ar GS un koloīdu 

strumu, kas savukārt var vēl vairāk palielināt patogēno Th17 limfocītu 

ģenerēšanu un IL-17 produkciju. Turklāt HT pacientiem tika novērota pozitīva 

korelācija starp IL-17 un IL-23, kā arī IL-17 un IL-1β imūnekspresiju, norādot 

uz Th17 šūnu nozīmi HT attīstībā.  

Jāatzīmē, ka IL-23 ekspresija GS pacientu vairogdziedzera audos līdz šim 

nav pētīta. Tikai divos pētījumos tika analizēts IL-23 līmenis asins serumā GS 

pacientiem (Figueroa-Vega et al., 2010; Jia et al., 2015). Jia et al. (2015) 

pētījumā tika novērots paaugstināts IL-23 līmenis asins serumā, savukārt 

Figueroa-Vega et al. (2010) pētījumā nozīmīgas IL-23 līmeņa atšķirības GS 

pacientiem, salīdzinot ar kontroles grupu, netika konstatētas. Šajā pētījumā 

atšķirība starp IL-23 imūnpozitivitāti vairogdziedzera audos pacientiem ar GS un 

koloīdu strumu netika atrasta, tādēļ jādomā, ka patogēno Th17 veicinošie citokīni 

varētu būt mazāk iesaistīti GS patoģenēzē. Tomēr ir nepieciešami turpmāki 

pētījumi ar  lielāku vairogdziedzera audu paraugu skaitu un atbilstošām metodēm 

šo rezultātu apstiprināšanai. Lai arī GS pacientiem netika novērota nozīmīga 

saistība starp IL-17 un IL-23 ekspresiju, IL-23 uzrādīja tendenci uz pozitīvu 

korelāciju ar IL-17 imūnpozitivitāti (p = 0,063). Pētījuma rezultāti, kā arī 

secinājumi par Th17 šūnu lomu GS patoģenēzē jāinterpretē piesardzīgi, jo 

rekrutēto un analizēto GS pacientu skaits ir relatīvi neliels.  

Interesanti, ka Zheng et al. (2018) savā pētījumā aprakstījis IL-17 un 

RORγt mRNS ekspresijas pieaugumu ar IL-23 kultivētajās šūnās, kas tika iegūtas 

no GS pacientiem, salīdzinot ar kontroles grupas šūnām un GS pacientu šūnu 

kultūrām bez IL-23 stimulācijas. Līdzīgi rezultāti ir ziņoti par pacientiem ar 
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eitireoīdu GS, norādot uz vairogdziedzera hormonu līmeņa neatkarīgu efektu 

(Zheng, Ye and Liu, 2013). Taču paaugstināts IL-23 līmenis vairogdziedzera 

audos pacientiem ar GD literatūrā nav aprakstīts. Daži pētījumi ir vērsti uz IL-23 

receptora lomas izpēti šiem pacientiem, jo ir zināms, ka IL-23 receptoru gēnu 

polimorfismi ir cieši saistīti ar GS, īpaši ar Greivsa orbitopātijas (GO) attīstību 

(Huber et al., 2008). 

IL-1β, ko galvenokārt ražo makrofāgi un dendrītiskās šūnas, piemīt 

dažādas imūnmodulējošas un proiekaisuma funkcijas. AIVS gadījumā IL-1β 

vājina vairogdziedzera folikulāro šūnu barjeras funkciju, veicinot IL-6 

produkciju un izmainot Tj ekspresiju (Rebuffat et al., 2013). Ir pierādīts, ka 

IL- 1β inducē Fas ekspresiju, sekmējot arī vairogdziedzera šūnu nāvi (Paolieri et 

al., 1999). Šajā pētījumā mēs noteicām ticami augstāku IL-1β ekspresijas līmeni 

vairogdziedzera audos pacientiem ar HT, salīdzinot ar pacientiem, kam ir koloīdu 

struma un GS. Līdzīgi IL-23 gadījumam IL-1β ekspresija būtiski neatšķīrās, 

salīdzinot pacientus ar GS un koloīdu strumu; tomēr GS grupā IL-17 ekspresija 

bija statistiski ticami augstāka. Ņemot vērā, ka IL-17 ir abu šūnu fenotipu 

sekretēta Th17 molekula un ka IL-23/IL-1β stimulē patogēnā Th17 fenotipa 

diferenciāciju (Stadhoudersab, Lubberts and Hendriks, 2018), mūsu pētījuma 

rezultāti netieši liecina par mazāku patogēno Th17 šūnu lomu GS attīstībā, 

salīdzinot ar HT. Šajā kontekstā iegūtie dati saskan ar Vitales-Noyola et al. 

(2017) pētījuma rezultātiem, kur tika novērots Th17 patogēno šūnu pieaugums 

GS pacientu perifērajās asinīs (īpaši tiem, kuriem ir GO), bet ne HT. Tomēr, 

analizējot patogēno šūnu absolūto skaitu, būtiskas atšķirības starp HT, GS un 

kontroles grupu netika konstatētas. 

Līdzīgi pirmajam pētījumam arī otrajam pētījumam ir daži metodiskie 

ierobežojumi. Pirmkārt, tika pētīti tikai arhivēti vairogdziedzera audu bloki. 

Otrkārt, ierobežotās pieejamības dēļ tika analizēts relatīvi neliels GS pacientu 

vairogdziedzera audu paraugu skaits. Tāpēc GS grupas analīžu rezultāti 
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jāinterpretē piesardzīgi. Ir nepieciešami turpmāki prospektīvi pētījumi, papildus 

iekļaujot arī pacientus ar biežāku GS komplikāciju – GO, lai pētītu Th17 lomu 

šajā pacientu grupā. Lai arī mūsu mērķis nebija analizēt citu interleikīnu 

ekspresijas līmeni, būtu svarīgi turpmāk pētīt dažādu Th17/Treg fenotipu un ar 

to saistīto citokīnu profilu nozīmi vairogdziedzera autoimunitātē. 

 

3.3. Ar Th17 saistīto citokīnu līmenis plazmā un selēna statuss 

AIVS pacientiem (trešais pētījums) 
 

Citokīni kopā ar T šūnu receptoriem, transkripcijas faktoriem un zarnu 

mikrobiotu ir svarīgi Th17/Treg šūnu līdzsvaru regulējošie faktori. Th17 šūnas 

ir iesaistītas autoimunitātes attīstībā, savukārt Treg šūnas, kas ražo IL-10, IL-35 

un TGF-β, nodrošina paštoleranci un aizsargā pret vairogdziedzera 

autoimunitāti. Turklāt IL-10 ir noteicošais pretiekaisuma citokīns, kas inhibē ar 

Th17 šūnu saistīto iekaisumu (Chaudhry et al., 2011). Pašreizējie pierādījumi 

liecina, ka Th17 šūnu līnija ir plastiska un heterogēna (González-Amaro and 

Marazuela, 2016). IL-23 ir vēl viens proiekaisuma citokīns, kas sekmē 

vairogdziedzera autoimunitātes attīstību. IL-23, ko ražo antigēnu prezentējošās 

šūnas – makrofāgi un dendrītiskās šūnas, ir izšķiroša nozīme patogēno Th17 

limfocītu diferenciācijā (Lee et al., 2017). Turklāt ir konstatēts, ka tas stimulē 

augsti patogēno Th17 šūnu izdzīvošanu. 

Šajā pētījumā mēs neatradām nozīmīgas atšķirības IL-17a vai IL-23 

plazmas līmenī starp eitireoīdiem un hipotireoīdiem pacientiem ar HT, GS un 

kontroles grupu, lai gan abi interleikīni pozitīvi korelēja savā starpā HT un GS 

grupās. Iztrūkst informācijas par IL-23 un IL-22 līmeni serumā AIVS 

pacientiem. Shi et al. (2010) pētījumā norādīts uz  paaugstinātu IL-17 un ar Th17 

saistīto transkripcijas faktora RORγt mRNS ekspresiju perifēro asiņu 

mononukleārajās šūnās paralēli ar paaugstinātu plazmas IL-17 un IL-23 līmeni 

pirmreizēji diagnosticētiem HT pacientiem. Jia et al. (2015) pētījumā ir 
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konstatēts paaugstināts IL-23 līmenis serumā GS pacientiem, turpretī Figueroa-

Vega et al. (2010) pētījumā nav atrastas būtiskas atšķirības IL-23 līmenī starp 

GS pacientiem un veseliem cilvēkiem. Iepriekš mēs noteicām paaugstinātu 

IL- 23 ekspresiju tireocītos HT pacientiem, bet atšķirība starp GS un koloīdu 

strumu netika konstatēta, kas liek domāt, ka IL-23 var būt mazāk iesaistīts GS 

patoģenēzē (Zake et al., 2019). 

Th17 šūnu producēto IL-22 var sekretēt arī cita jaunā Th šūnu 

apakškopa – CCR+IL-17-IL-22+ (Th22) šūnas. Mums neizdevās atrast IL-22 

līmeņa atšķirības plazmā starp trim šajā pētījumā iesaistīto indivīdu grupām. 

Tomēr Ruggeri un līdzautori (2014b) konstatējuši paaugstinātu IL-22 līmeni 

serumā neārstētiem eitireoīdiem HT pacientiem, salīdzinot ar pacientiem ar 

nodulāro strumu vai veseliem indivīdiem. Citā pētījumā iepriekš neārstētiem HT 

pacientiem ar klīnisku vai subklīnisku hipotireozi noteikts paaugstināts IL-17 

līmenis serumā, bet atšķirības IL-22 vai IL-23 līmeņos starp HT pacientiem un 

veseliem indivīdiem nav konstatētas (Esfahanian et al., 2017). Song et al. (2014) 

pētījumā aprakstīts, ka GS pacientiem, salīdzinot ar kontroles grupu, perifēro 

asiņu Th22 šūnu līmenis, seruma IL-22 līmenis, kā arī IL-22 mRNS ekspresija ir 

statistiski augstāka, liecinot par IL-22 iespējamu iesaisti GS patoģenēzē. Līdzīgi 

šim pētījumam starp HT pacientiem un kontroles grupu IL-22 atšķirības netika 

konstatētas. Paaugstināts Th17 un Th22 šūnu līmenis perifērajās asinīs, kā arī 

paaugstināts IL-17 un IL-22 līmenis plazmā tika novērots Ķīnas pacientiem ar 

pirmreizēji diagnosticētu GS Peng et al. (2013) pētījumā. Turklāt iepriekš 

minētās šūnas un citokīni uzrādīja pozitīvu korelāciju ar anti-TSHR autoantivielu 

līmeni plazmā. 

Šajā pētījumā tika konstatētas pozitīvas korelācijas starp IL-22, IL-17a, 

IL-23 un perifēro vairogdziedzera hormonu līmeni – fT3 un fT4 – pirmreizēji 

diagnosticētiem GS pacientiem. Tomēr korelācija starp interleikīnu un specifisko 

vairogdziedzera autoantivielu līmeni netika atrasta. Šie rezultāti liecina, ka Th17 
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citokīniem var būt stimulējoša ietekme uz hipertireozes smagumu neatkarīgi no 

autoantivielu līmeņa. Līdzīga asociācija HT grupā netika atrasta, jo lielākā daļa 

rekrutēto HT pacientu bija eitireoīdi. Saistībā ar grūtībām rekrutēt hipertireoīdus 

GD pacientus, kuri vēl nav uzsākuši specifisku tireostātisko terapiju, pētījumā 

tika iekļauts tikai neliels GS pacientu skaits. Tādēļ, interpretējot GS grupas 

analīžu rezultātus, jāņem vērā pētījuma ierobežojumi. 

Starp neģenētiskajiem faktoriem, kas saistīti ar vairogdziedzera 

autoimunitātes patoģenēzi, vissvarīgākie ir palielināts uzņemtā joda daudzums 

un pazemināts selēna statuss. Daudzi pētījumi pierāda selēna un selenoproteīnu 

imūnmodulējošo un aizsardzības lomu. Ir aprakstīts, ka selēna deficīts izraisa 

selenoproteīnu inhibīciju un izmainītu IL-10, IL-12p40 un IFN-γ sekrēciju, kas 

savukārt rezultējas Th1/Th2 balansa traucējumos, novirzot līdzsvaru Th1 

virzienā  (Sun et al., 2018). Turklāt Th limfocīti, kas neekspresē GPx1, vērsti uz 

attīstību Th1 virzienā un vājina Th šūnu diferenciāciju Th17 virzienā (Won et al., 

2010). Citā pētījumā selēna papildterapija uzrādīja aizsargājošu iedarbību pret 

oksidatīvo stresu un peroksīda izraisītajiem šūnu bojājumiem cilvēka 

vairogdziedzera šūnās un fibroblastos (Ruggeri et al., 2020). Tomēr, lai izprastu 

saistību starp selēna papildterapiju un imūnatbildes reakciju, nepieciešams iegūt 

vairāk klīnisko pētījumu datu. 

Pētījumos ir analizētas imunoloģiskās izmaiņas HT pacientiem pēc selēna 

papildterapijas. Tomēr nozīmīgas atšķirības ar Th1 vai Th2 saistīto citokīnu 

(IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 un IL-13) produkcijā pirms un trīs 

mēnešus pēc 200 μg nātrija selenīta ordinācijas nav konstatētas (Karanikas et al., 

2008). Šajā pētījumā mēs neatradām korelācijas starp selēna un interleikīnu 

līmeni plazmā pacientu grupās, norādot, ka adekvāta selēna uzņemšana neveicina 

CD4+ T šūnu diferenciāciju Th1 vai Th2 virzienā un ka Th1/Th2 diferenciāciju 

galvenokārt nosaka sekretētie citokīni, transkripcijas faktori un citi vides signāli. 
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Mūsu pētījumā starp AIVS pacientiem un kontroles grupu statistiski 

nozīmīgas selēna līmeņa atšķirības plazmā netika atrastas. Dāņu pētījumā Bülow 

Pedersen et al. (2013) ir analizēts seruma selēna līmenis pacientiem ar pirmo 

reizi diagnosticētu AIVS. Autori ir noteikuši statistiski ticami zemāku selēna 

līmeni pacientiem ar GS nekā kontroles grupā; tomēr selēna līmeņa atšķirības 

starp HT pacientiem un veseliem indivīdiem nav novērotas. Savukārt citi autori 

ir konstatējuši zemāku selēna līmeni serumā GS pacientiem ar vidēji smagu vai 

smagu GO un ar pietiekamu selēna uzņemšanu nekā GS pacientiem bez GO, kas 

liecina par to, ka selēna deficīts var būt neatkarīgs GO riska faktors (Khong  

et al., 2014). 

Vienotais šķērsgriezuma pētījums ar mērķi novērtēt selēna statusu 

eitiroīdiem pacientiem ar un bez autoimūnām vairogdziedzera slimībām tika 

veikts 2014. gadā Austrijā, Grieķijā, Rumānijā un Itālijā (Krassas et al., 2014). 

Pētījums apstiprināja ciešas pozitīvas korelācijas starp selēna un SELENOP 

līmeni plazmā, norādot uz neoptimālu selēna statusu šajās Eiropas valstīs. 

Turklāt pacientiem ar GS un HT tika konstatēts ievērojami zemāks selēna līmenis 

plazmā nekā pacientiem ar neautoimūnām vairogdziedzera slimībām (attiecīgi 

75,1 ± 27,2, 84,6 ± 42,2 un 95,9 ± 34,7 μg/l; p < 0,001 un p < 0,05) norādot, ka 

selēna papildterapija varētu sniegt ieguvumus vairogdziedzera autoimunitātes 

gadījumā. Federige et al. (2017) pētījumā arī pētīts selēna un SELENOP seruma 

līmenis AIVS pacientiem. Līdzīgi mūsu pētījumam selēna līmenis neatšķīrās 

starp HT pacientiem, HT+LT4 pacientiem, GS pacientiem ar vai bez GO un 

veseliem indivīdiem, lai gan SELENOP līmenis GO un HT pacientiem bija 

statistiski zemāks nekā kontroles grupā. 

Lai atspoguļotu selēna statusu pietiekamību, vairāki autori ir ieteikuši 

dažādas plazmas vai pilnasiņu selēna robežvērtības (cut-offs). GPx3 aktivitāte 

cilvēka serumā tiek izmantota kā selēna pietiekamības marķieris. Ir pierādīts, ka 

plazmas selēna līmenis, kas nepieciešams trombocītu GPx aktivitātes 
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optimizēšanai, ir attiecīgi 100–115 μg/L vai 95 μg/L saskaņā ar Alfthan et al. 

(1991) vai Thomson et al. (1993) pētījumu rezultātiem, savukārt selēna 

diapazons plazmā 88–142 µg/L ir asociēts ar maksimālo SELENOP 

koncentrāciju (Hurst et al., 2013). Selēna koncentrācija, kas ir zemāka par 

80 μg/L, liecina par nepietiekamu selēna līmeni (Neve et al., 1991; van Dael and 

Deelstra, 1993). Izmantojot iepriekš minētās robežvērtības, 35 % pētījumā 

iesaistīto HT pacientu un 36,4 % GS pacientu selēna līmenis, kas nepieciešams 

GPx piesātināšanai, bija pietiekams, savukārt 47,5 % HT pacientu un 63,3 % GS 

pacientu selēna statuss nebija optimāls, bet 47,6  % pacientu kontroles grupā bija 

selēna deficīts. 

Interpretējot iegūtos datus, jāņem vērā daži pētījuma ierobežojumi. Lai 

gan dažādu ar Th17 saistīto citokīnu vienlaicīga noteikšana sniedza jaunu 

informāciju par sarežģīto citokīnu modeli, kas raksturo AIVS, relatīvi neliels 

iesaistīto AIVS pacientu skaits var izraisīt iespējamu statistiskās nozīmības 

zudumu. Tā kā pētījumā trūkst datu par citu Treg citokīnu līmeni, nepieciešami 

turpmāki pētījumi par Th17 un Treg šūnām kā svarīgiem AIVS patoģenēzes 

faktoriem. 
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Secinājumi 
 

1. Vairogdziedzera autoimunitātes patoģenēze un IL-17/IL-23 ass iesaiste 

autoimūno slimību attīstībā joprojām nav pilnībā izpētīta. Mūsu pētījumā 

starp AIVS un kontroles grupas pacientiem statistiski ticamas ar Th17 saistīto 

citokīnu plazmas līmeņa atšķirības netika konstatētas. Tomēr tika noteikta 

statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp ar Th17 saistīto citokīnu līmeni 

plazmā un hipertireozes smaguma pakāpi, kas bija neatkarīga no 

autoantivielu līmeņa, norādot uz to iespējamo lomu GS patoģenēzē. 

2. Analizējot ar Th17 saistīto citokīnu imūnekspresiju vairogdziedzera audos, 

IL-17 ekspresijas līmenis tireocītos bija nozīmīgi augstāks pacientiem ar HT 

un GS nekā pacientiem ar koloīdu strumu, vienlaikus korelējot ar IL-23 un 

IL-1β imūnpozitivitāti HT grupā. Turklāt HT grupā tika novērota 

paaugstināta IL-23 un IL-1β imūnekspresija, tādējādi norādot, ka patogēno 

Th17 šūnu diferenciāciju veicinošajiem citokīniem var būt nozīme HT 

patoģenēzē.  

3. Pozitīvās korelācijas, kas tika konstatētas starp ar Th17 saistīto citokīnu 

koncentrācijām plazmā HT un GS pacientiem, nav pietiekami ciešas, lai 

norādītu uz šo interleikīnu iespējamo lomu AIVS patoģenēzē; tās galvenokārt 

atspoguļo to iesaisti Th17 šūnu diferenciācijā. Nepieciešami turpmāki 

eksperimentāli pētījumi, lai precīzāk izpētītu Th17 šūnu nozīmi AIVS 

patoģenēzē. 

4. Paaugstinātā IL-17A ekspresija, kas tika novērota vairogdziedzera epitēlija 

šūnās, ir saistīta ar intrafolikulāro CD68 pozitīvo šūnu klātbūtni pacientiem 

ar HT, norādot, ka skarto tireocītu un antigēnu prezentējošo šūnu loma 

vairogdziedzera autoimunitātē var būt daudz nozīmīgāka, nekā sākotnēji 

uzskatīts. HT pacientu vairogdziedzera audos tika novērotas tireocītu 

slēgjūgļu molekulārās pārmaiņas, uzsverot vairogdziedzera folikulu 

integritātes bojājumu, taču to saistība ar IL-17 netika konstatēta.  
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5. Lai arī selēna statuss plazmā pirmreizēji diagnosticētiem GS un HT 

pacientiem Latvijā nav optimāls, starp AIVS pacientiem un kontroles grupu 

statistiski nozīmīgas atšķirības plazmas selēna līmenī netika noteiktas. Tikai 

vienai trešdaļai pētījumā iesaistīto HT un GS pacientu bija pietiekams selēna 

līmenis plazmā glutationa peroksidāzes piesātinātināšanai, savukārt 47,5 % 

HT un 63,3 % GS pacientu nebija optimāls selēna līmenis.  

6. HT pacientiem selēna līmenis plazmā negatīvi korelēja ar anti-TPO 

autoantivielu titriem, liecinot par selēna imūnmodulējošo lomu AIVS 

patoģenēzē. Turklāt HT pacientiem ar augstāku autoantivielu līmeni pret 

TPO tika novērots zemāks selēna līmenis, kas liek domāt, ka selēna 

papildterapija šiem pacientiem var sniegt ieguvumus. 
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