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Przewlekła białaczka szpikowa należy do tej grupy nowotworów, w której w 

ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w leczeniu. Do początku XXI wieku wskutek 

ograniczonego panelu możliwości terapeutycznych  czas przeżycia chorych wynosił 

średnio ok. 5 lat, a jedynym sposobem mogącym skutecznie wydłużyć życie było 

wykonanie allogenicznej transplantacji szpiku. Rokowanie w CML radykalnie zmieniło 

się wraz z wprowadzeniem do terapii nowej grupy leków – ograniczających wzrost 

nowotworu poprzez hamowanie kinazy tyrozynowej BCR-ABL. Pierwszym lekiem  z 

tej grupy był imatynib, zarejestrowany przez FDA w roku 2001, następnymi  tzw. 

inhibitory II generacji – dazatynib i nilotynib. Leczenie za pomocą TKIs, zgodnie z 

obowiązującymi wytycznymi ELN lub NCCN, czy też narodowymi gremiami 

naukowymi (PALG) pozwala na uzyskanie 5-letniego OS na poziomie powyżej 90%. 

Wyniki badań klinicznych, a także wieloletnie doświadczenia praktyczne 

pozwoliły na opracowanie dla każdego inhibitora TK profilu działań niepożądanych, 

zwłaszcza niehematologicznych. W ostatnich latach duże zainteresowanie badaczy 

wzbudziły wysięk opłucnej i limfocytoza, które szczególnie często występują u chorych 

leczonych dazatynibem.  

Rozwój wysięku opłucnej w przebiegu leczenia dazatynibem jest wypadkową 

mechanizmów autoimmunologicznych, hamowania PDGFR beta oraz obciążeń 

kardiologicznych. Istotną rolę patogenetyczną odgrywa również hamowanie kinaz Src 

i Yes, które są zaangażowane w utrzymywanie stabilności śródbłonka w obrębie 

naczyń płucnych, głównie przez interakcję z VEGF. Istotnym potwierdzeniem 
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immunologicznego charakteru wysięku opłucnej jest obecność w płynie limfocytów o 

fenotypie CD3+CD8+, a także częste współistnienie ze zwiększeniem liczby 

limfocytów we krwi.  

Limfocytoza u chorych na CML leczonych dazatynibem, według aktualnych 

danych z piśmiennictwa rozwija się w następstwie wielu mechanizmów. Najważniejsze 

z nich to: 

 

 

 

 

 

1. Bezpośrednia aktywacja lub modulowanie proliferacji i funkcji komórek NK, 

głównie dzięki hamowaniu kinaz z rodziny Src, zwłaszcza Fyn i Lck.  

2. Redukcja liczby limfocytów T reg, co prowadzi do uwolnienia populacji 

komórek NK i limfocytów T cytotoksycznych spod ich hamującego wpływu.  

3. Uwarunkowania genetyczne, polegające na częstym występowaniu u 

chorych z limfocytozą genotypu HLA-A*02. 

4. Mechanizmy molekularne, wśród których najważniejsze to hamowanie 

PDGFR i wpływ na aktywację czynników transkrypcyjnych (NFκB, T-bet, T-

box, Eomes). 

5. Modulowanie funkcji cytokin i chemokin (IL-15, IL-2, IL-6, CXCL10, MIG, 

CXCL9). 

6. Reaktywacja zakażenia wirusem CMV. 

Badania limfocytów, których liczba zwiększała się w przebiegu leczenia 

dazatynibem wykazały, że są to tzw. „ duże ziarniste limfocyty” (LGL), które mają 

fenotyp komórek NK (CD3-CD16+CD56+), NKT (CD3+CD16+CD56+) lub limfocytów 

T cytotoksycznych (CD4+CD8+). 

Na podstawie wyników badań klinicznych ustalono, że zarówno wysięk 

opłucnej, jak i limfocytoza mają pozytywne znaczenie rokownicze, co do możliwości 
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osiągnięcia odpowiedzi molekularnej w następstwie leczenia dazatynibem. Wpływ na 

PFS i OS nie został w sposób jednoznaczny określony. 

Celem pracy było wykazanie wpływu trzech obecnie stosowanych inhibitorów 

kinazy tyrozynowej: imatnibu, nilotynibu i dazatynibu na różne populacje limfocytów: 

B, T pomocnicze, supresorowe i regulatorowe, a także komórki NK. Uzyskane w 

cytometrze przepływowym wyniki zestawiono z obrazem klinicznym: odpowiedzią na 

leczenie, a także występowaniem innych efektów ubocznych o charakterze 

immunologicznym, w tym wysięku opłucnej.  

 

 

 

 

Badania wykonano u 37 chorych (12 kobiet i 25 mężczyzn; mediana wieku 48,5 

lat) na przewlekłą białaczkę szpikową. Rozpoznanie choroby stawiano na podstawie 

kryteriów WHO z roku 2008. Mediana wskaźnika Sokala wyniosła 0,52 (±0,66). W 

badanej grupie było 17 chorych przyjmujących imatynib, 10 chorych przyjmujących 

nilotynib i 10 chorych leczonych dazatynibem. Dodatkowo przeprowadzono badania w 

grupie kontrolnej, która liczyła 23 zdrowych ochotników. (15 kobiet i 8 mężczyzn; 

mediana wieku 40,0 lat). Materiał do badań stanowiła krew żylna pobrana od chorych 

na przewlekłą białaczkę szpikową, przyjmujących dany inhibitor kinazy tyrozynowej 

przez co najmniej 3 miesiące  oraz od zdrowych dawców stanowiących grupę 

kontrolną. Próbówka krwi służyła do uzyskania wyniku morfologii krwi w analizatorze 

hematologicznym Sysmex XS1000i oraz do przeprowadzenia immunofenotypowania 

różnych subpopulacji limfocytów metodą cytometrii przepływowej. Analiza 

instrumentalna została przeprowadzona za pomocą oprogramowania FACSDiva 

(Becton Dickinson, USA). Wyniki podano jako wartości odsetkowe. 

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej w oparciu o program Statistica 

9.0 for Windows. Wobec braku cech rozkładu normalnego zmiennych  wyniki 

analizowano za pomocą testów nieparametrycznych (test mediany i U Manna- 

Whitney’a). 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 
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I. Inhibitory kinazy tyrozynowej stosowane w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę 

szpikową wywierają działanie immunomodulacyjne poprzez pobudzanie niektórych 

subpopulacji limfocytów i hamowanie innych. 

II. Najsilniejsze działanie stymulujące układ limfocytów wywiera dazatynib. W badaniu 

wykazano, że liczba limfocytów u chorych leczonych dazatynibem była znamiennie 

wyższa zarówno w porównaniu z chorymi leczonymi imatynibem, jak       i nilotynibem 

(p<0,01). 

 

 

 

 

 

III. Leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej wpływa depresyjnie na układ limfocytów 

B, co wyraża się statystycznie znamiennym zmniejszeniem ekspresji CD19 u chorych 

w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,000026). 

III.A. Największe zmniejszenie ekspresji antygenu CD19 w porównaniu z grupą 

kontrolną stwierdzono u chorych przyjmujących nilotynib i dazatynib                   i 

(odpowiednio p=0,000398 i p=0,000430) i zdecydowanie mniejsze w grupie chorych 

leczonych imatynibem (p=0,008627). 

IV. Badania nie wykazały istotnego statystycznie wpływu leczenia inhibitorami 

kinazy tyrozynowej na subpopulację limfocytów T (CD3+), T helper (CD3+/CD4+), T 

supresor (CD3+/CD8+) i NKT (CD3+/CD16+/CD56+) (p odpowiednio: 0,112761, 

0,494506, 0,744943, 0,120334). 

V. W badaniu stwierdzono pobudzenie przez inhibitory kinazy tyrozynowej komórek 

NK, co wyraża się statystycznie znamiennym zwiększeniem ekspresji 

CD3/CD16/CD56 u chorych w porównaniu z grupą kontrolną. 

V.A. Największą ekspresję CD3/CD16/CD56 stwierdzono u chorych 

przyjmujących dazatynib w porównaniu zarówno do leczonych imatynibem, jak           i 

nilotynibem (p<0,05). 

VI. Leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej wpływa depresyjnie na układ limfocytów 

Treg, co wyraża się statystycznie znamiennym zmniejszeniem ekspresji 

Foxp3/CD4/CD25high u chorych w porównaniu z grupą kontrolną (0,000021). 
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VI.A. Istotne statystycznie zmniejszenie  ekspresji Foxp3+/CD4+/CD25high 

stwierdzono w przypadku wszystkich inhibitorów, ale największe w przypadku 

dazatynibu (imatynib p=0,028565, nilotynib p=0,003066, dazatynib p=0,000562).  

VII. Analiza limfocytozy, wystąpienia wysięku opłucnej i odpowiedzi molekularnej      w 

grupie chorych na CML leczonych dazatynibem wykazała:  

A. Częstsze występowanie wysięku opłucnej z limfocytozą powyżej mediany. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Uzyskanie odpowiedzi molekularnej (MMR lub CMR) u wszystkich chorych 

(4/10, 40%), u których wystąpił wysięk opłucnej, co potwierdza jego 

korzystne rokowniczo znaczenie. 

C. We wszystkich  przypadkach (2/10; 20%), w których nie uzyskano 

odpowiedzi molekularnej (brak MMR) limfocytoza wynosiła poniżej mediany. 

Wnioski płynące z rozprawy doktorskiej pozwalają na lepsze poznanie 

mechanizmów i wartości prognostycznej limfocytozy i wysięku opłucnej u chorych 

przyjmujacych dazatynib oraz optymalizację leczenia chorych na przewlekłą białaczkę 

szpikową.  
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VIII. Summary 

 

Chronic myeloid leukemia belongs to the group of cancers in which in last few 

years there was achieved astonishing progress in area of patients treatment. Up to the 

very beggining of XXI st. century due to very poor panel of therapeutic possibilities the 

time of survival of CML patients was more or less limited to 5 years, and the only way 

to successfully prolong patients lives were allogeneic bone marrow transplant. The 

outcome was rapidly and radically changed with introduction of the new group of  drugs 

which were limiting cancer progression through stopping tyrosine kinase BCR-ABL. 

The very first drug of this group was imatinib, registered by FDA in the year 2001, and 

next appeared so called second generation inhibitors – dasatinib and nilotinib. Curing 

with TKIs, according to valid ELN or NCCN guidelines, or our national scientific body 

(PALG) enable achieving 5 – years OS on the level of 90%. 

The results of clinical researches and many years of practice in using TKIs 

enabled defining for every TKI the profile of side effects especially of nonhematological 

kind. In the recent few years pleural effusion and lymphocytosis, both of which are 

especially connected with dasatinib therapy, were found very interesting by 

researchers. 

Pleural effusion during dasatinib therapy is outcome of immunological 

mechanisms, PDGFR beta decline and of cardiology co-morbidities. Very important in 

pathogenesis is also repression of Src and Yes kinases, both of which are important 

for stability of lung vessels, mainly by interaction with VEGF. Very important proof of 

immunological character of pleural effusion is presence of limfocytes CD3+CD8+ 

phenotype in effusion fluid, often coexisting with elevated number of blood 

lymphocytes. 

Lymphocytosis in cases of dasatinib treated CML patients according to known 

world scientific reports occurs because of many mechanisms. Most important are: 

1. Direct activation or modulation of proliferation and function of NK cells, 

mainly through repression of Src family kinases (especially Fyn and Lck) 
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2. Reduction of Tregs number, which leads to releasing NK cells and T 

cytotoxic lymphocytes out of their inhibitory influence 

3. Genetic determinants, which crux is HLA-A*02 genotype in CML patients 

4. Molecular mechanisms in group of which most important are: PDGFR 

repression and their impact on the activating transcription factors: NFκB, T-

bet, T-box, Eomes 

5. Modulation of cytokines and chemokines function: IL-15, IL-2, IL-6, CXCL10, 

MIG, CXCL9 

6. Reactivation of coexisting CML infection 

Research on the group of lymphocytes which levels were surging during 

dasatinib therapy showed that they are so called LGLs – Large Granule Lymphocytes, 

with the phenotype of NK cells (CD3-CD16+CD56+), NKT cells (CD3+CD16+CD56+) 

or T cytotoxic lymphocytes (CD4+CD8+). 

 On the ground of clinical researches it has been established that pleural effusion 

and lymphocytosis have positive prognostic meaning if we think about reaching better 

molecular outcome on dasatinib. Their meaning for PFS and OS was not clearly 

identified. 

This work was about to show the influence of three presently used TKIs: 

imatinib, nilotinib and dasatinib on different populations of lymphocytes: B, T helpers, 

T suppressives and T regulators and also on NK cells. The results gathered of flow 

cytometry research were confronted with clinical picture, as was understood curing 

outcome and  presence of different immunological side effects like pleural effusion. 

 Research was made on the group of 37 CML patients (12 women and 25 

men; median of age was 48,5 years). Median of Sokal’s index was 0,52 (±0,66). In the 

tested group there were 17 patients on imatinib therapy, 10 of them where taking 

nilotinib and 10 were on the therapy with dasatinib. As control group there were 23 

healthy volunteers (15 women and 8 men, their median age was 40,0 years). Material 

for the research was vein blood collected from CML patients treated with every  

 

 

 

 



Streszczenie 
  

 

of stated above inhibitors through 3 or more months and of healthy donors which 

formed control group. Blood sample was used for achieving morphology blood results 

in the hematologic analyzer Sysmex XS1000i and also for making 

immunophenotypisation of very different subpopulations of lymphocytes by flow 

cytometry method. Instrumental analysis were made with FACSDiva (Becton 

Dickinson, USA) software. Results were showed as percentage values. 

Results that were achieved, were later analyzed with Statistica 9.0 for Windows 

statistic analysis program. In the face of lack of normal variables distribution  the results 

were analyzed with nonparametric tests (test of  median and U Mann- Whitney’s test). 

On the ground of the achieved results the following conslusions were stated: 

I. TKIs used in CML treatment are displaying immunomodulative acting through 

stimulation of some of the lymphocytes subpopulations and repression of 

anothers.  

II. The most potent immunostimulating effects on lymphocytes population shows 

dasatinib. In survey it was shown that the number of lymphocytes in dasatinib 

treated patients was significantly higher in comparison with imatinib or nilotinib 

treated patients (p<0,01). 

III. TKIs treatment shows inhibitory influence on lymphocytes B population which 

occurs as statistically relevant CD19 depletion in comparison with control 

group (p=0,000026). 

 

III.A. Most significant deterioration of CD19 antigen expression in comparison 

with control group was found in nilotinib and dasatinib treated patients 

(p=0,000398 i p=0,000430 accordingly) and significantly lower in imatinib 

treated group (p=0,008627). 
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IV. Research showed that there were no significantly relevant impact of TKIs 

treatment onto lymphocytes T (CD3+), T helpers (CD3+/CD4+), T supresors 

(CD3+/CD8+) and NKT (CD3+/CD16+/CD56+) subpopulations (p: 0,112761, 

0,494506, 0,744943, 0,120334 accordingly) 

V. In research it was also shown that NK cells were aroused by the TKIs  during 

treatment what was shown by the statistically relevant increase of 

CD3/CD16/CD56 expression in comparison with control group. 

 

V.A. Highest expression of CD3/CD16/CD56 was found in dasatinib treated  

patients in comparison with groups cured with imatinib and nilotinib (p<0,05). 

 

VI. TKIs therapy indicates repressive infulence onto lymphocytes Treg which can 

be obserwed as statistically relevant depletion of Foxp3/CD4/CD25high 

expression in comparison with control group (0,000021). 

 

VI.A. Stastistically relevant depletion of Foxp3+/CD4+/CD25high expression 

was observed in case of all TKIs, but most prominent influence was showed 

by dasatinib (imatynib p=0,028565, nilotynib p=0,003066, dasatinib 

p=0,000562) 

. VII. Analise of lymphocytosis, pleural effusion and molecular response in group of 

CML patients treated with dasatinib showed the following conclussions:  

 

A. More prompt presence of pleural effusion in cases of coexsisting 

lymphocytosis leveled above median. 

B. Molecular responce achieving (MMR or CMR) in all cases of CML (4/10, 

40%), in which pleural effusion was observed, what confirms its positive 

prognostic importance. 

C. In all cases (2/10; 20%),  where there was no molecular responce (No MR) 

lymphocytosis was under median. 
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Conclussions emerging from doctorate thesis are enabling better understanding of the 

mechanisms and prognostic values of lymphocytosis and pleural effusion in group of 

patients receiving dasatinib and may contribute to treatment optimalization of CML 

patients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


