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STRESZCZENIE  

WSTĘP: W rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej zasadniczą rolę odgrywają zarówno sygnały z 

mikrośrodowiska otaczającego komórki białaczkowe jak  

i zmiany w ich genomie. Jednym z elementów mikrośrodowiska komórek PBL 

są komórki opiekuńcze (NLCs).  Zasadnicze znaczenie w interakcjach komórek PBL z NLCs pełnią 

chemokiny, które mogą wpływać na hamowanie procesu programowanej śmierci w zmienionych 

białaczkowo limfocytach B. 

CEL PRACY: Głównym celem pracy była analiza wybranych czynników mikrośrodowiska mających 

potencjalny wpływ na przeżycie komórek białaczkowych oraz ocena ich związku ze zmianami w genomie 

komórek przewlekłej białaczki limfocytowej na poziomie DNA i mRNA. 

WYNIKI: Wykazano istotne różnice w stężeniu badanych białek IL-8, sBIRC5, CCL3, sCD163 oraz JAG1 

między surowicą krwi chorych a medium hodowlanym. Stężenie IL-8, CCL3 oraz JAG1 było wyższe w 

medium hodowlanym,  

co przemawia za udziałem mikrośrodowiska w produkcji tych białek. Dodatkowo stężenie chemokiny 

CCL3 zarówno w surowicy krwi chorych jak i w medium hodowlanym korelowało z liczbą NLCs oraz ze 

znanymi czynnikami rokowniczymi w przebiegu PBL. Analiza ekpresji genów komórek białaczkowych 

wykazała, że ekspresja genu BCL-2 była znacznie wyższa w porównaniu  



do komórek zdrowych dawców. Wykazano także pozytywną korelację ekspresji genów NOTCH1 i TP53 z 

ekspresją genów BCL-2 i C-MYC. Dodatkowo wykazano wzrost ekspresji genu BCL-2, korelujący ze 

wzrostem stężenia sCD163. 

PODSUMOWANIE: Podsumowując można stwierdzić, że mikrośrodowisko komórek PBL, w którego skład 

wchodzą m.in. komórki NLCs, odgrywa ważną rolę w patogenezie PBL. Chemokiny i białka m.in. 

rozpuszczalna forma białka CD163 wpływają na ekspresję genów antyapoptotycznych, przez co mogą 

regululować proces programowanej śmierci.  Natomiast chemokina CCL3 wydaje się dobrze 

charakteryzować mikrośrodowisko komórek PBL. Przewlekła białaczka limfocytowa jest chorobą złożoną i 

bardzo heterogenną, dlatego jej przebieg należy rozpatrywać zarówno w kontekście zmian genetycznych 

jak i relacji  

z komórkami mikrośrodowiska. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Both microenvironmental signals from surrounding cells and changes in the genome of 

leukemic cells play a key role in the development of chronic lymphocytic leukemia. Nurse like cells (NLCs) 

are one of the important elements of the microenvironment of CLL cells. The key role in the interactions 

of leukemic cells with NLCs is played by chemokines, which may interfere with the programmed death 

process in the leukemic lymphocytes. 

AIM: The main objective of the study was to analyze selected microenvironment factors having a 

potential impact on the survival of leukemic cells and to evaluate their correlation with changes in the 

genome and transcriptome of chronic lymphocytic leukemia cells on DNA and mRNA level. 

RESULTS: There were significant differences in the concentration of IL-8, sBIRC5, CCL3, sCD163 and JAG1 

between the patient's blood serum and the culture medium. The concentrations of IL-8, CCL3 and JAG1 

were higher in the culture medium, which proves for the participation of the microenvironment in the 

production of these proteins. In addition, the concentration of CCL3 chemokine  

in both patient’s blood serum and in the culture medium correlated with the number of NLCs and with 

known prognostic factors in the course of CLL. In the gene expression analysis of leukemic cells, BCL-2 

gene expression was shown to be significantly higher compared to healthy donor cells. A positive 

correlation of the expression of NOTCH1 and TP53 genes was also demonstrated with the expression of 

the BCL-2 and C-MYC genes. In addition, an increase in BCL-2 gene expression was shown to correlate 

with the increase in sCD163 concentration. 

SUMMARY: In conclusion, the microenvironment of CLL cells, which includes NLCs, plays an important 

role in the pathogenesis of CLL. The soluble form 

of CD163 protein affect the expression of anti-apoptotic genes, which allows them  

to regulate the programmed death process. In addition, CCL3 chemokine seems 


