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Streszczenie 

 

Wstęp 

Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów 

mieloidalnych, wywodzących się z komórek macierzystych, progenitorowych lub 

ukierunkowanych liniowo szpiku. Mimo postępu w zrozumieniu ich biologii, AML nadal 

należą do grupy nowotworów, związanych z najpoważniejszym  rokowaniem. Obecnie 

możliwość uzyskania CR u młodszych chorych w następstwie leczenia indukującego 

remisję ocenia się na 50-75%, a w ostrej białaczce promielocytowej na 92-94%. 

Główną przyczyną niepowodzenia jest pierwotna oporność oraz nawrót choroby, 

znacznie trudniejszy do leczenia niż pierwszy rzut choroby. W związku z 

nawrotowością ocenia się, że tylko 30-40% pacjentów w wieku 18-60 lat oraz 5-15% 

powyżej 60 lat osiąga przeżycie powyżej 5 lat..  

Chemioterapia indukująca remisję opiera się na założeniu, iż szpik zawiera dwie 

rywalizujące grupy komórek: białaczkowe oraz zdrowe. Do odzyskania normalnej 

hematopoezy konieczne jest zniszczenie populacji białaczkowej na tyle głębokie, aby 

nie można było ich odnaleźć w biopsjach szpiku. Komórki białaczkowe pozostają 

jednak w postaci choroby resztkowej (MRD), która jest źródłem odrostu AML. 

Ustalono, że trzon MRD stanowią białaczkowe komórki macierzyste (LSCs), 

niewrażliwe lub słabo poddające się standardowej chemioterapii. Jedną z 



najważniejszych przyczyn oporności macierzystych komórek białaczkowych na 

chemioterapię i przetrwania LSCs w postaci MRD jest zwiększona ekspresja białek 

wielolekowej oporności (MDR). Do tej pory najlepiej poznane pod względem 

klinicznym białka MDR to: MDR1, MRP, BCRP oraz LRP. 

Najczęstszym obecnie narzędziem badania białaczkowych komórek 

macierzystych jest cytometria przepływowa, a najczęściej wykorzystywanym do 

analizy fenotypem LSCs jest CD34+CD38-. Inne charakterystyczne cechy 

immunofenotypu LSCs to brak ekspresji antygenów liniowych oraz ekspresja CD123 i 

CD33. 

Do oceny zjawiska MDR służy obecnie badanie metodą cytometryczną 

ekspresji białek, a także metodą RT-PCR ekspresji odpowiadających im genów 

 

Cele pracy 

1. Wyodrębnienie puli macierzystych komórek białaczkowych (LSCs) wśród 

populacji blastów w szpiku chorych na ostre białaczki szpikowe. 

2. Ustalenie prognostycznego znaczenia odsetka LSCs w szpiku chorych na AML. 

3. Określenie w szpiku chorych na AML ekspresji genów wielolekowej oporności 

(MDR): MDR1, MRP, LRP i BCRP.  

4. Ocena wartości prognostycznej ekspresji genów MDR poprzez odniesienie jej 

do różnych markerów rokowniczych oraz parametrów odpowiedzi na leczenie i 

przeżycia. 

5. Ustalenie zależności między odsetkiem LSCs w szpiku a ekspresją genów 

MDR. 

 

Materiał i metody 

Przedmiotem badań było 27, uprzednio nieleczonych chorych na ostre 

białaczki szpikowe. W badanej grupie było 20 mężczyzn i 7 kobiet  w wieku od 25 do 

77 lat (mediana 52 lata). Kobiety stanowiły  25,92%, a mężczyźni 74,07% grupy 

badanej. Wyniki badań kariotypu blastów białaczkowych pozwoliły na przypisanie 



następującej liczby chorych do grup cytogenetycznego ryzyka: pośredniego I – 12 

chorych (44,4%), pośredniego II – 9 chorych (33,33%), niekorzystnego - 5 chorych 

(8,51%). Żaden pacjent nie został zakwalifikowany do grupy korzystnego ryzyka 

cytogenetycznego.  

W leczeniu indukującym i konsolidującym remisję stosowano u chorych 

schematy cytostatyczne zgodnie z zaleceniami Polskiej Grupy Białaczkowej (PALG). 

Całkowitą remisję hematologiczną uzyskano u 15 chorych (55,6%). Czas przeżycia 

chorych wyniósł od 2 do 80 tygodni z medianą równą 6 tygodni.  

Materiał użyty do badania ekspresji antygenów komórek białaczkowych, 

antygenów LSCs oraz ekspresji genów MDR był pobierany drogą biopsji aspiracyjnej 

z talerza kości biodrowej w postaci aspiratu szpiku kostnego, podczas diagnozowania 

choroby przed wdrożeniem leczenia cytostatycznego. W celu oceny puli macierzystych 

komórek białaczkowych badano ekspresję CD34+, CD34+/CD33+ oraz najbardziej 

specyficzny dla LSCs fenotyp: CD34+/CD33+/CD38-. 

Metodą RT-PCR badano względną ekspresję genów: MDR1, MRP, BCRP i 

LRP, odnosząc ją do ekpsreji genu GAPDH. 

Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycznej w oparciu o program 

Statistica 9.0 for Windows. Wobec braku cech rozkładu normalnego zmiennych  wyniki 

analizowano za pomocą testów nieparametrycznych. 

 

Wyniki 

1. Mediana ekspresji antygenu CD34, zbadanej na komórkach szpiku u 27 

chorych na ostre białaczki szpikowe przy użyciu cytometrii przepływowej 

wyniosła 48,93% (1-90,21%), mediana ekspresji CD34+/CD33+ wyniosła 

47,1% (1-86,52%), a mediana ekspresji  CD34+/CD38-/CD33+  4,3% (0,15-

8,58%).  

2. Między odsetkiem komórek CD34+/CD33+/CD38- a komórek CD34+ 

stwierdzono dodatnią korelację (p<0,05). Nie stwierdzono korelacji między 

odsetkiem komórek CD34+/CD33+/CD38- a komórek CD34+/CD33+ . 



3. Mediana ekspresji genu MDR1 w całej grupie badanej wyniosła 1,0012% (0,53-

3,11%), genu MRP 0,89% (0,37-3,17%), genu LRP 0,1136% (-0,7429- 

2,1644%), i genu BCRP 0,8609% (-0,4868- 4,3817%). 

4. Wykazano istotną statystycznie  korelację (p<0,05) między ekspresją genu 

MDR1 oraz genu LRP a odsetkiem komórek CD34+, CD34+/CD33+ i 

CD34+/CD33+/CD38- , a także  istotną statystycznie  korelację między 

ekspresją genu MRP oraz genu BCRP a odsetkiem komórek CD34+/CD33+ . 

Nie wykazano korelacji między ekspresją genu MRP oraz genu BCRP a 

odsetkiem komórek CD34+ i CD34+/CD33+/CD38-. 

5. Badania statystyczne nie wykazały zależności między ekspresją CD34+, 

CD34+/CD33+, CD34+/CD33+/CD38- a WBC i odsetkiem blastów w szpiku, jak 

również zależności ekspresji genów MRP, LRP i BCRP a WBC i odsetkiem 

blastów w szpiku. Wykazano jedynie istotną statystycznie zależność między 

zwiększoną ekspresją genu MDR1 w komórkach szpiku a zmniejszoną 

wartością ANC we krwi, która może pośrednio odzwierciedlać odsetek blastów 

we krwi (p<0,05). 

6. Badania wykazały istotną statystycznie zależność między grupą ryzyka 

cytogenetycznego do której przynależeli chorzy na AML objęci badaniem a 

ekspresją genu BCRP w komórkach szpiku. Zależność ta dotyczyła grupy 

związanej z ryzykiem pośrednim II i niekorzystnym. Zależności takiej nie 

stwierdzono w przypadku genów: MDR1, MRP i LRP. 

7. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między odsetkiem komórek 

CD34+, CD34+/CD33+, CD34+/CD33+/CD38- a częstością wystąpienia 

całkowitej remisji w wyniku zastosowanego leczenia indukującego remisję. 

8. Badania wykazały brak zależności między ekspresją genów MRP, LRP i BCRP 

w komórkach szpiku a możliwością uzyskania CR w następstwie 

pierwszoliniowego leczenia indukującego remisję u chorych na ostre białaczki. 

Wykazano natomiast, że możliwość uzyskania CR jest tym większa im mniejsza 

jest ekspresja genu MDR1 (p=0,015124). 

9. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między odsetkiem komórek 

CD34+, CD34+/CD33+ oraz CD34+/CD33+/CD38- (BKM) a DFS i OS, 

jakkolwiek można zauważyć tendencję do dłuższego przeżycia wolnego od 

choroby i całkowitego przeżycia u chorych z mniejszą zawartością w/wym. 

komórek w szpiku.  



10. Nie stwierdzono istotnej statystycznie zależności między ekspresją genów 

MDR1, MRP, LRP i BCRP a DFS, a także ekspresją genów MRP, LRP i BCRP 

a OS.  

11. Metodą regresji hazardu Coxa wykazano, że zwiększenie wieku o 1 rok 

zwiększa ryzyko zgonu o 4,5 %, a zwiększenie ekspresji genu MDR1 o 1 % 

powoduje zwiększenie ryzyka zgonu o 230 % czyli ponad dwukrotnie. Wiek i 

ekspresja genu MDR1 łącznie wpływają na OS.  

 


