
Streszczenie 

 

Mimo dotychczasowych postępów współczesnej terapii, przewlekła białaczka 

limfocytowa (PBL) nadal pozostaje chorobą nieuleczalną. Kluczem do znalezienia skutecznych 

rozwiązań terapeutycznych wydaje się poznanie biologii i patogenezy tej jednostki chorobowej. 

Podobnie jak w innych nowotworach, istotna może okazać się interakcja białaczkowych 

limfocytów B z komórkami mikrośrodowiska nowotworowego. Jednym z ważnych elementów 

mikrośrodowiska PBL są limfocyty T, w tym komórki iNKT. Choć mało liczne, komórki te 

posiadają wyjątkowy potencjał regulacyjny w stosunku do funkcji większości komórek układu 

immunologicznego. Dodatkowo odznaczają się wyraźnymi właściwościami cytotoksycznymi, 

dzięki którym są w stanie zniszczyć transformowane nowotworowo komórki, stając się 

ważnym elementem nadzoru immunologicznego nad komórkami nowotworowymi. Zarazem 

przypisywano im także zdolności immunosupresyjne. W ostatnich latach dowiedziono 

heterogenności komórek iNKT i wyróżniono kilka ich subpopulacji: iNKT1, iNKT2, iNKT17, 

iNKT10 czy iNKT FoxP3+. Nowy model klasyfikacji może częściowo tłumaczyć 

wielokierunkowość działań obserwowanych dla komórek iNKT. W dostępnej literaturze 

niewiele jest prac oceniających populację iNKT u chorych na PBL. Dlatego celem podjętych 

badań była ocena tej wyjątkowej subpopulacji limfocytów T u chorych na PBL 

oraz wyjaśnienie jej potencjalnego związku z obrazem klinicznym choroby. 

Badaniami objęto 70 nieleczonych chorych (43 kobiety i 27 mężczyzn) z rozpoznaniem 

PBL, które ustalono w Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Grupę kontrolną tworzyło 23 zdrowych ochotników 

(12 kobiet oraz 11 mężczyzn). Stopień zaawansowania klinicznego PBL określono na 

podstawie klasyfikacji Rai’a i wsp. W oparciu o kryteria klasyfikacji klinicznej chorych 

podzielono na trzy grupy ryzyka: 

 grupa niskiego ryzyka (stadium 0 wg. Rai) – 23 chorych 

 grupa pośredniego ryzyka (stadium I – II wg. Rai) – 37 chorych 

 grupa wysokiego ryzyka (stadium III – IV wg. Rai) – 10 chorych 

Materiałem do badań była krew pełna obwodowa. Komórki iNKT w pełnej krwi obwodowej 

oceniano za pomocą techniki cytometrii przepływowej. Populację iNKT identyfikowano za 

pomocą przeciwciał monoklonalnych: anty-CD3 i anty-TCR Vα24-Jα18. Pośród komórek 

iNKT (TCR Vα24-Jα18+/CD3+) po wyznakowaniu cytokin wewnątrzkomórkowych (IFN-γ, 



IL-4, IL-10, IL-17) oraz czynników transkrypcyjnych (T-bet, GATA3, E4BP4, RORγt, FoxP3) 

wyodrębniono subpopulacje: iNKT1 (T-bet+IFN-γ+), iNKT2 (GATA3+IL-4+), iNKT17 

(RORγt+IL-17+), iNKT10 (E4BP4+IL-10+) oraz iNKTreg (FoxP3+). 

W przeprowadzonych badaniach wykazano znamiennie niższy odsetek komórek iNKT 

w grupie chorych na PBL niż w grupie osób zdrowych. Zaobserwowano, że niski odsetek iNKT 

(0,25%) u chorych wiązał się z koniecznością szybszego rozpoczęcia leczenia. Pomiędzy 

odsetkiem iNKT a poziomem ekspresji cząsteczki CD1d na limfocytach PBL stwierdzono 

odwrotną zależność. Podobny charakter miała korelacja komórek iNKT z liczbą limfocytów 

i leukocytów oraz odsetkiem limfocytów białaczkowych CD5+/CD19+. Związek ten udało się 

również potwierdzić w odniesieniu do błonowej ekspresji cząsteczki CD38 

oraz cytoplazmatycznej białka ZAP-70. Ponadto, odsetek komórek iNKT istotnie spadał wraz 

ze stopniem zaawansowania klinicznego PBL i osiągał najniższe wartości w stadium III-IV wg 

Rai i wsp. Wraz z ilością komórek iNKT wzrastał odsetek apoptycznych limfocytów B 

(mlow/CD19+). Ponadto, zaobserwowano istotną zależność pomiędzy odsetkiem komórek 

iNKT+perforyna+ a odsetkiem komórek mlow/CD19+. Wraz ze wzrostem stopnia 

zaawansowania PBL spadała ekspresja receptora NKG2D na komórkach iNKT. Można 

sugerować, że uszczuplanie tej populacji, które następuje wraz z progresją choroby może 

przyczyniać się do postępującej akumulacji komórek nowotworowych. 

W niniejszej pracy uwagę poświęcono przede wszystkim ocenie poszczególnych 

subpopulacji iNKT we krwi obwodowej bezpośrednio po jej pobraniu ex vivo. U chorych na 

PBL wykazano obecność wszystkich dotychczas zidentyfikowanych subpopulacji komórek 

iNKT (iNKT1, iNKT2, iNKT17, iNKT10 oraz iNKTreg), stwierdzając wyższe ich odsetki 

w grupie chorych w stosunku do zdrowej kontroli. Należy zaznaczyć, że porównanie 

subpopulacji iNKT1 do iNKT2 w przebiegu PBL do zdrowej kontroli wskazało na przewagę 

iNKT2. Odsetek iNKT2 był znamiennie wyższy w grupie wysokiego ryzyka (stadium III/IV 

wg Rai) niż w grupie chorych znajdujących się w stadium 0 lub stadium I/II. W patogenezie 

PBL istotną rolę odgrywają zaburzenia cytogenetyczne. W niniejszej pracy wykazano 

znamiennie wyższy odsetek iNKT2 w grupie chorych z del(17p13) i/lub del(11q22) 

w porównaniu z grupą chorych bez tych niekorzystnych aberracji. Istotnie wyższy odsetek 

iNKT2 wykazywali również pacjenci zakwalifikowani do grup ZAP-70+ oraz CD38+. Ponadto, 

odsetek komórek iNKT2 wyraźnie dodatnio korelował z odsetkiem komórek białaczkowych. 

Zaobserwowano, że stosunek iNKT1:iNKT2 był niższy u chorych na PBL w porównaniu do 

zdrowej kontroli. Co więcej, obniżał się on wraz ze wzrostem zaawansowania klinicznego 



choroby. Niższe wartości przybierał także u pacjentów ZAP-70-pozytywnych, jak również 

wykazujących niekorzystne zmiany cytogenetyczne del(11q22) i/lub del(17p13) w porównaniu 

do pacjentów odpowiednio ZAP-70-negatywnych i pozbawionych wymienionych aberracji. 

Należy także wspomnieć o rezultatach wykonanej analizy związku komórek iNKT z czasem 

do rozpoczęcia leczenia (time to treatment, TTT). Odsetek subpopulacji iNKT2 u chorych 

z progresywną postacią PBL, wymagającą wdrożenia terapii był istotnie wyższy w porównaniu 

do grupy chorych, którzy nie wymagali leczenia. Można sugerować, że rozwojowi PBL 

towarzyszy pogłębiająca się polaryzacja odpowiedzi immunologicznej w kierunku Th2 do 

której to przyczyniają się komórki iNKT2. 

Najprawdopodobniej komórki iNKT17 stanowią istotny element odpowiedzi 

przeciwnowotworowej w PBL. Wykazano znamiennie wyższy odsetek komórek iNKT17 

u chorych będących we wczesnym stadium PBL (0 wg Rai) w porównaniu do pacjentów 

w bardziej zaawansowanych stadiach (tj. stadium I-II oraz III-IV wg Rai i wsp.). Ponadto, 

odsetek komórek iNKT17 był niższy zarówno u pacjentów CD38-dodatnich jak i ZAP-70-

dodatnich, w porównaniu do grup pozbawionych tych czynników. Zakładana korzystna rola 

tych komórek w PBL może być dodatkowo poparta zaobserwowaną dodatnią korelacją 

pomiędzy subpopulacją iNKT17 a komórkami iNKT1. Wykazano występowanie odwrotnej 

korelacji pomiędzy odsetkiem iNKT17 i NKT1 a komórkami M-MDSC. Z uwagi na to, że 

właściwości supresyjne komórek MDSC wyrażają się hamowaniem reakcji odpornościowych 

przeciw nowotworowi, prawdopodobnie wraz ze spadkiem odsetka subpopulacji iNKT1 

oraz iNKT17, a wzrostem komórek supresorowych MDSC dochodzi do zahamowania 

odpowiedzi przeciwnowotworowej w PBL. 

W grupie chorych na PBL, znamiennie wyższy niż w grupie kontrolnej był również 

odsetek subpopulacji iNKT10 oraz iNKTreg (iNKT FoxP3+). Nie można jednak stwierdzić, czy 

jest to przyczyną, czy skutkiem nowotworu. Analiza danych, ujawniła stopniowy wzrost 

odsetka iNKT FoxP3+ wraz ze stanem zaawansowania PBL. W niniejszej pracy stwierdzono, 

że istotnie wyższy odsetek omawianej subpopulacji iNKT występuje u chorych z wysoką 

ekspresją ZAP-70 w białaczkowych limfocytach B, w porównaniu do pacjentów ZAP-70-

negatywnych. Wykazano, że wysokie wartości iNKT FoxP3+ (>9%) związane są z krótszym 

czasem do włączenia leczenia. Wprawdzie uzyskane wyniki nie wykazały istnienia zależności 

między populacjami iNKTreg oraz Treg, biorąc pod uwagę charakter aktywności komórek 

iNKT FoxP3+, mogą one wzmacniać bądź uzupełniać aktywność supresorową wykazywaną 

przez limfocyty Treg. Dodatnią korelację z limfocytami iNKT FoxP3+ obserwowano dla innych 

komórek o udowodnionej funkcji pronowotworowej - komórek MDSC. Silną zależność 



wykazano również pomiędzy iNKTreg a subpopulacją iNKT10. Można sugerować, że obie 

subpopulacje upośledzają odpowiedź immunologiczną skierowaną przeciwko limfocytom 

białaczkowym, a więc utrudniają ich eliminację. 

U 20 losowo wybranych chorych próbki krwi pełnej poddano krótkotrwałej hodowli 

w obecności swoistego agonisty α-GalCer (w standardowym stężeniu 100 ng / ml). Zdolność 

komórek iNKT do wytwarzania cytokin (IFN-γ, IL-4, IL-10, IL - 17) została oceniona przy 

użyciu cytometru przepływowego oraz na poziomie mRNA metodą qRT-PCR. W porównaniu 

do wartości ex vivo, u chorych na PBL wykazano wzrost odsetka subpopulacji iNKT1, iNKT2, 

iNKT17, oraz iNKT10 u chorych na PBL po stymulacji α-GalCer oraz ekspresji 

poszczególnych cytokin ocenionych na poziomie mRNA Jednak wyniki przeprowadzonej 

przez nas analizy in vitro nie wykazały znamiennych różnic w wartości stosunku komórek 

iNKT1 do iNKT2 u chorych na PBL w porównaniu do wartości otrzymanych ex vivo. 

Przeprowadzone badania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Niższy odsetek komórek iNKT w grupie chorych na PBL niż w grupie osób zdrowych 

oraz ujemna korelacja pomiędzy odsetkiem iNKT a wartościami leukocytozy, limfocytozy 

oraz odsetkiem białaczkowych limfocytów B CD5+/CD19+ potwierdzają istotną rolę 

komórek iNKT w patogenezie PBL. Wykazanie związku odsetka iNKT z uznanymi 

czynnikami rokowniczymi (ekspresja ZAP-70 i CD38, stopień zaawansowania klinicznego 

wg Rai i wsp.) może sugerować ich znaczenie prognostyczne. 

2. Chorzy na PBL z odsetkiem komórek iNKT 0,25% szybciej wymagają wdrożenia 

leczenia. Obserwacja ta może mieć istotne znaczenie w przypadku podejmowania decyzji 

terapeutycznych. 

3. Mniejsza apoptoza spontaniczna limfocytów B „ex vivo” w grupie chorych na PBL 

w porównaniu do apoptozy spontanicznej w grupie osób zdrowych może potwierdzać 

istotną rolę zaburzeń apoptozy w procesie akumulacji limfocytów białaczkowych. 

Ponadto, dodatnia korelacja pomiędzy odsetkiem komórek iNKT oraz odsetkiem iNKT 

z wewnątrzkomórkową ekspresją perforyny a odsetkiem apoptotycznych limfocytów B 

może sugerować udział tej populacji komórek w eliminacji limfocytów białaczkowych. 

Zaburzenia aktywności cytotoksycznej komórek iNKT mogą przyczyniać się do 

akumulacji komórek PBL.  

4. Monitorowanie subpopulacji iNKT2 oraz stosunku iNKT1/iNKT2 dla których wykazano 

występowanie znamiennych zależności z niekorzystnymi parametrami rokowniczymi: 



stanem zaawansowania choroby, aberracjami cytogenetycznymi, wysoką ekspresją ZAP-

70 czy CD38 może dostarczyć istotnych informacji określających aktywność PBL.  

5. Obserwowana dominacja subpopulacji iNKT2 (IL-4+GATA3+) nad subpopulacją iNKT1 

(IFN-γ+T-bet+) wydaje się sprzyjać białaczkowym limfocytom B. Może również 

sugerować, że rozwojowi PBL towarzyszy pogłębiająca się polaryzacja odpowiedzi 

immunologicznej w kierunku Th2 do której to przyczyniają się komórki iNKT2. 

6. Niższy odsetek komórek iNKT17 we krwi obwodowej w bardziej zaawansowanych 

stadiach PBL oraz w grupach chorych CD38+ i ZAP-70+, jak również przedstawiona 

dodatnia korelacja pomiędzy iNKT17 a iNKT1, a także odwrotna zależność pomiędzy 

odsetkiem iNKT17 a komórkami supresorowymi M-MDSC sugerują korzystny wpływ 

subpopulacji iNKT17 na odpowiedź przeciwnowotworową. Jednakże wpływ iNKT17 na 

rozwój PBL nadal pozostaje nieokreślony. W świetle powyższych informacji niezbędna 

jest dalsza analiza roli komórek iNKT17 w rozwoju PBL. 

7. Uzyskane wyniki wskazują, że PBL towarzyszy zwiększony odsetek iNKTreg 

(iNKT FoxP3+) w stosunku do osób zdrowych. Odsetek iNKT FoxP3+ jest znamiennie 

wyższy u chorych z dodatnią ekspresją ZAP-70. U chorych z wysokim odsetkiem iNKTreg 

(>9%) obserwowano bardziej agresywny przebieg kliniczny PBL, co wyrażało się 

krótszym czasem do rozpoczęcia leczenia. Obserwacja ta może mieć istotne znaczenie w 

przypadku podejmowania decyzji terapeutycznych. 

8. Dodatnia korelacja pomiędzy iNKTreg a odsetkiem MDSC oraz iNKT10 może sugerować, 

że komórki iNKTreg wpływają na upośledzenie odpowiedzi immunologicznej skierowanej 

przeciwko limfocytom białaczkowym, a więc utrudniać możliwość ich eliminacji.  

9. Chorzy na PBL z niskim odsetkiem komórek iNKT odznaczają się wysoką ekspresją CD1d 

na komórkach białaczkowych. Można przypuszczać, że redukcja populacji iNKT a także 

spadek jej aktywności (wyrażający się niższym odsetkiem iNKT z wewnątrzkomórkową 

ekspresją perforyny) jest związany z wysoką ekspresją CD1d na komórkach 

nowotworowych. 

10. Ocena średniej intensywność fluorescencji (MFI), która w pośredni sposób określa ilość 

receptorów na powierzchni komórki wskazuje na spadek ekspresji NKG2D wraz ze 

wzrostem stopnia zaawansowania PBL. Zaburzona ekspresja NKG2D, jak również 

dodatnia korelacja pomiędzy ekspresją tego receptora a odsetkiem komórek iNKT 



z wewnątrzkomórkową ekspresją perforyny może sugerować upośledzenie aktywności 

cytotoksycznej komórek iNKT.  

11. Komórki iNKT odpowiadają na stymulację -GalCer in vitro. Przejawia się to 

podwyższoną ekspresją cytokin (IL-4, IFN-, IL-10, IL-17) na poziomie mRNA i białka. 

Obserwacje te mogą mieć ważne znaczenie przy opracowywaniu metod immunoterapii. 

 


