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Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęstszą białaczką ludzi 

starszych na półkuli zachodniej. Typową cechą choroby jest heterogenny przebieg 

kliniczny, zróżnicowane rokowanie. Etiologia choroby wciąż pozostaje nieznana. 

Badania ostatnich lat wskazują że w rozwój PBL mogą być zaangażowane 

czynniki zapalne oraz autoimmunologiczne w tym stymulacja antygenowa. Istotny 

udział w rozwoju choroby przypisuje się nadmiernej proliferacji limfocytów 

białaczkowych, która może być stymulowana przez sygnał przekazywany przez 

receptor B – komórkowy (B cell receptor - BCR). Występowanie dwóch grup 

chorych odmiennych biologicznie: ze zmutowanymi genami kodującymi region 

zmienny łańcucha ciężkiego immunoglobulin (variable region of the 

immunoglobulin heavy chain immunoglobulin - IGVH) i z niezmutowanymi 

IGVH, a także częstsze występowanie stereotypowych BCR u chorych  

z niezmutowanymi genami IGVH sugeruje, że nieznany antygen może być 

odpowiedzialny za proliferację białaczkowych limfocytów B. Ostatnie doniesienia 

wskazują, że to białka cytoszkieletu eksponowane na powierzchni komórek 

apoptotycznych w tym łańcuch ciężki miozyny niemięśniowej (non muscle myosin 

heavy chian II A - MYHIIA) może reprezentować autoantyg zaangażowany  

w patogenezę PBL. Wydaje się, że do powstawania autoreaktywnych klonów 

limfocytów PBL może dochodzić podczas procesu apoptozy jako, że autoantygen 

MYHIIA eksponowany jest na powierzchni komórek apoptotycznych. 

Doświadczenia ostatnich lat wykazały, że epitopy wywodzące się z autoantgenu 

MYHIIA są rozpoznawane przez monoklonalne przeciwciała produkowane przez 
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komórki plazmatyczne wywodzące się z komórek PBL o określonej swoistości 

BCR. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie interakcji pomiędzy komórkami 

białaczkowymi a komórkami mikrośrodowiska w tym limfocytami T wydaje się, 

że komórki wykazujące ekspresję MYHIIA na swojej powierzchni mogą być 

czynnikiem stymulującym proliferację zarówno klonu komórek białaczkowych 

jak i mogą wpływać na limfocyty T w centrach rozrodczych węzłów chłonnych 

oraz szpiku kostnym (przedział proliferacji), które następnie ulegają akumulacji 

we krwi obwodowej, wątrobie czy śledzionie (przedział akumulacji).  

 Celem niniejszej pracy była identyfikacja autoreaktywnych limfocytów  

T cytotoksycznych swoistych względem autoantygenu MYHIIA w PBL.  

W pierwszym etapie doświadczeń oceniono ekspresję MYHIIA na poziomie 

mRNA u chorych na PBL w porównaniu do grupy kontrolnej. Następnie dokonano 

identyfikacji dominujących epitopów wywodzących się z autontygenu MYHIIA 

in silico z restrykcją do HLA-A*0201 jako najczęściej występującego fenotypu 

MHC I w populacji Polskiej. W celu weryfikacji restrykcji zsyntetyzowanych 

peptydów oceniono ich powinowactwo do cząsteczki HLA-A*0201 w teście  

in vitro z użyciem linii T2. Następnie z użyciem mieszanej hodowli limfocytów 

 z peptydem (MLPC) oraz testu ELISpot przeprowadzono stymulację peptydami 

wywodzącymi się z MYHIIA oraz określono możliwość indukcji swoistych dla 

antygenu MYHIIA limfocytów T CD8+ zdolnych do wydzielania IFN- po 

kontakcie z antygenem. W rezultacie została oceniona odpowiedź limfocytów  

T cytotoksycznych stymulowanych autoantygenem MYHIIA u chorych na PBL 

oraz w grupie kontrolnej. 
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 Grupę badaną stanowiło 118 chorych z nieleczoną PBL (111 chorych 

u których oceniono ekspresję MYH9, 7 chorych u których przeprowadzono 

hodowle MLPC oraz test ELISpot w tym 46 kobiet i 72 mężczyzn w wieku od 38 

do 87 lat. Chorzy diagnozowani byli w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji 

Szpiku w Lublinie.  

 Ekspresję genu MYH9 kodującego białko MYHIIA oceniono w komórkach 

jednojądrzastych wyizolowanych z krwi obwodowej od 111 chorych na PBL przy 

użyciu reakcji łańcuchowej polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie 

rzeczywistym poprzedzoną reakcją odwrotnej transkrypcji (quantitative reverse 

transcription polymerase chain reaction - qRT-PCR). Wykazano brak zależności 

pomiędzy ekspresją MYH9, a innymi parametrami kliniczno-biologicznymi w tym 

uznanymi czynnikami rokowniczymi. W celu porównania ekspresji MYH9 u osób 

chorych do osób zdrowych przeprowadzono ocenę ekspresji MYH9  

u 30 zbliżonych wiekowo zdrowych ochotników. Wykazano, że ekspresja MYH9 

jest statystycznie istotnie niższa u chorych na PBL w porównaniu do grupy 

kontrolnej (mediana liczby kopii genu MYH9/GAPDH 0,19 vs 0,29, p<0,01). 

Zaobserwowano zwiększoną ekspresję MYH9 u chorych na PBL w porównaniu do 

ekspresji genu konstytutywnego GAPDH (mediana 1/Ct 0,045 vs 0,042, p<0,01). 

Analizując ekspresję MYH9 i genu konstytutywnego GAPDH wykazano silną, 

dodatnią korelację pomiędzy ekspresją MYH9, a ekspresją GAPDH (R=0,73, 

p<0,01). 

Na podstawie analizy bioinformatycznej wyników uzyskanych za pomocą 

algorytmów komputerowych wybrano 12 najbardziej immunogennych epitopów 
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T-komórkowych wywodzących się z autoantygenu MYHIIA z restrykcją do  

HLA-A*0201: M1338 (GLLRVISGV),  M2257 (YLLEKSRAI), M3741 

(VLMIKALEL), M41326 (SLSTKLKQV), M51389 (KLQKDLEGL), M61843 

(KLKDVLLQV), M7829 (RLFTKVKPL), M8940 (KMQQNIQEL), M99 

(YLYVDKNFI), M10584 (WLMKNMDPL), M111059 (DLSDQIAEL), M121811 

(ALEAKIAQL).  

W przeprowadzonych testach in vitro z użyciem linii T2 zweryfikowano 

powinowactwo każdego z peptydów do cząsteczki HLA-A*0201. Powinowactwo 

do cząsteczki HLA-A*0201 określono na podstawie wielkości współczynnika 

fluorescencji (FI - fluorescence index) cząsteczki HLA-A*0201 próbki 

stymulowanej peptydem względem kontroli bez peptydu. FI określano zgodnie 

 z wzorem: MFI HLA-A2 na komórkach linii T2 z peptydem - MFI HLA-A2 na 

komórkach linii T2 bez peptydu. Najwyższe wartości współczynnika FI wykazały 

peptydy M6 (FI=0,60), M2 (FI=0,33), M3 (FI=0,24), M1 (FI=0,20). Peptydy M6, 

M2, M3, M1 zostały wybrane do dalszych badań czynnościowych. 

Badania czynnościowe obejmowały trzytygodniowe hodowle MLPC, które 

przeprowadzono celem stymulacji peptydowej komórek efektorowych limfocytów 

T CD8+. Po stymulacji peptydowej in vitro komórek efektorowych dokonano 

oceny zdolności do wydzielania IFN-γ po kontakcie z antygenem przez limfocyty 

T CD8+ w testach ELISpot. Wykazano obecność autoreaktywnych limfocytów  

T cytotoksycznych skierowanych przeciwko epitopom wywodzącym się  

z autoantygenu MYHIIA. Zdolność do wydzielania IFN-γ po kontakcie  

z autoantygenem MYHIIA przez limfocyty T CD8+ zaobserwowano u 71% (5/7) 
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chorych. Dodatkowo przeprowadzono ocenę swoistej odpowiedzi T-komórkowej 

przeciwko epitopom MYHIIA u 5 zdrowych ochotników. Zdolność do 

wydzielania IFN-γ po kontakcie z autoantygenem MYHIIA przez limfocyty  

T CD8+ wykazano u 60% (3/5) osób zdrowych. 

Podsumowując, w przeprowadzonych badaniach po raz pierwszy 

potwierdzono występowani ekspresji autoantygenu MYHIIA na poziomie mRNA 

u chorych na PBL. Niższy poziom ekspresji MYH9 u chorych na PBL  

w porównaniu osób zdrowych może wskazywać na zaburzenia cytoszkieletu  

w PBL. W przeprowadzonych badaniach zidentyfikowano autoreaktywne 

limfocyty T cytotoksyczne skierowane przeciwko epitopom M1, M2, M3, M6 

wywodzącym się z autoantygenu MYHIIA. Identyfikacja obejmowała etapy od 

przewidywania sekwencji aminokwasowej immunogennych epitopów in silico, 

następnie ocenę powinowactwa do cząsteczki HLA-A2*0201 in vitro oraz 

zdolność do wydzielania IFN-γ po kontakcie z autoantygenem przez limfocyty  

T CD8+. Występowanie odpowiedzi humoralnej przeciwko epitopom 

wywodzącym się z MYHIIA wykrytej we wcześniejszych badaniach oraz swoistej 

cytototoksycznej odpowiedzi T-komórkowej potwierdzonej w niniejszej pracy 

wskazuje na udział procesów autoimmunologicznych w rozwój PBL. Być może 

autoreaktywne limfocyty T CD8+ skierowane przeciwko MYHIIA są 

zaangażowane w patogenezę zaburzeń autoimmunologicznych, które często 

komplikują przebieg choroby. Interakcje występujące w obrębie mikrośrodowiska 

nowotworu mogą wyjaśniać, dlaczego pomimo wielu nowych form 

terapeutycznych, PBL wciąż pozostaje chorobą nieuleczalną.  
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