
1. Streszczenie 

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęstszą rozrostową chorobą układu 

krwiotworczego u osób dorosłych w krajach Europy i Ameryki Północnej. Mediana wieku 

chorych w momencie rozpoznania choroby wynosi około 72 lata. PBL charakteryzuje się 

klonalną proliferacją i akumulacją limfocytów CD5/CD19 we krwi obwodowej, szpiku 

kostnym i węzłach chłonnych. Kliniczny przebieg choroby jest wysoce zróżnicowany. 

Niektórzy z chorych nie wymagają leczenia z powodu łagodnego i powolnego przebiegu 

choroby, tymczasem niektóre z przypadków wykazują oznaki szybkiego rozwoju i wymagają 

natychmiastowej terapii. 

Wyodrębniono kilka czynników prognostycznych, które mają pomóc w identyfikacji 

pacjentów wymagających leczenia bezpośrednio po rozpoznaniu choroby. Za negatywny 

czynnik rokowniczy uznaje się obecność niezmutowanego genu IGHV oraz ekspresję białek 

CD38 i ZAP70 na komórkach klonu białaczkowego. Rozwój technik sekwencjonowania 

pozwolił na stwierdzenie wysokiej zmienności genetycznej, którą charakteryzuje się PBL. 

Wyodrębniono również kilka nowych mutacji o znaczeniu rokowniczym. Najczęściej 

występujące zmiany dotyczą genów, takich jak NOTCH1, SF3B1, MYD88 i TP53. Istotną rolę 

w patomechanizmie PBL odgrywają również wzajemne interakcje pomiędzy komórkami 

klonu białaczkowego a mikrośrodowiskiem nowotworu. Aktywność komórek białaczkowych 

zależy od sygnałów, które odbierają od pobliskich komórek nienowotworowych. Jedną 

z cząsteczek znacząco wpływającą na mikrośrodowisko nowotworu jest HLA-G. 

Ludzki antygen limfocytarny G (ang. human leukocyte antigen G, HLA-G), należy do 

nieklasycznych antygenów MHC klasy I, po raz pierwszy został wykryty na powierzchni 

cytotrofoblastu. Cząsteczka HLA-G odgrywa istotną rolę w okresie ciąży, chroniąc tkanki 

płodu przed rozpoznaniem przez matczyny układ odpornościowy. Wykazano zwiększoną 



ekspresję cząsteczki HLA-G w przypadku przeszczepów allogenicznych i nowotworów. Od 

kilku lat odnotowuje się zwiększoną ekspresję HLA-G u pacjentów z guzami litymi, takimi 

jak rak piersi, rak wątroby lub jelita grubego. Wiąże się ona z gorszym rokowaniem choroby. 

Zwiększona ekspresja HLA-G wydaje się być ważnym mechanizmem upośledzania 

odporności komórkowej poprzez zmniejszenie aktywności komórek cytotoksycznych 

i komórek NK, przez hamowanie proliferacji komórek CD4 oraz indukcję komórek T 

regulatorowych (Treg). W przypadku nowotworów hematologicznych niekorzystny wpływ 

HLA-G na przeżycie nie jest regułą, ze względu na obecność receptorów dla HLA-G również 

na powierzchni komórek nowotworowych, w których mogą hamować ich proliferację 

zapewniając w ten sposób korzystne skutki. 

Głównym celem pracy było określenie znaczenia cząsteczki HLA-G w patogenezie 

PBL. W niniejszej pracy zbadana została ekspresja cząsteczki HLA-G oraz receptora ILT-2 

na powierzchni komórek białaczkowych.Ocenie poddane zostało również stężenie sHLA-G 

rozpuszczonego w osoczu. Kolejnym etapem była ocena znaczenia występowania cząsteczki 

HLA-G w odniesieniu do klasycznych czynników rokowniczych jak również do mutacji 

somatycznych o istotnym znaczeniu rokowniczym. Następnie w badaniach funkcjonalnych 

oceniony został wpływ cząsteczki HLA-G na limfocyty CD4 oraz zdolnośc do 

przekształcenia ich w limfocyty T regulatorowe. Dzięki użyciu mikroskopii konfokalnej 

zaobserwowano zjawisko trogocytozy, które prowadzi do powstania indukowanych przez 

HLA-G limfocytów Treg 

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że w przypadku chorych na PBL 

stwierdza się istotne zwiększenie ekspresji cząsteczki HLA-G na limfocytach białaczkowych 

w porównaniu do ekspresji na limfocytach B izolowanych od zdrowych ochotników. 

Wykazano również zwiększone stężenie rozpuszczalnej izoformy HLA-G w osoczu chorych. 

Stwierdzono, że ekspresja ILT-2 na komórkach białaczkowych jest znacznie wyższa niż na 



zdrowych limfocytach B. Nie wykazano jednak istotnej korelacji między ekspresją receptora 

a obecnością obu izoform HLA-G. Dodatkowo cząsteczka HLA-G może indukować 

powstawanie nowej generacji komórek regulatorowych zarówno poprzez proces indukcji jak 

również zjawisko trogocytozy. Mechanizmy te mogą przyczynić się zwiększenia 

immunosupresji w PBL. Ze względu na swoją wysoką ekspresję na powierzchni komórek 

białaczkowych, cząsteczka HLA-G może stanowić interesujący cel w immunoterapii PBL. 

Jednak zarówno ekspresja na powierzchni komórek białaczkowych jak i stężenie izformy 

rozpuszczalnej w osoczu nie może pełnić funkcji rokowniczych w przebiegu PBL. 

 


