
Streszczenie 

 Szpiczak plazmocytowy (MM) jest nowotworem hematologicznym, 

wywodzącym się z limfocytów B. Charakteryzuje go rozrost komórek 

plazmatycznych, które gromadzą się w szpiku kostnym lub poza nim. MM jest 

chorobą nieuleczalną, jednak w ostatnich latach dokonał się duży postęp w jego 

terapii. Jednym ze sposobów leczenia MM jest immunoterapia, która cechuje dużą 

specyficznością działania. Jej potencjalnym celem w MM może być receptor 

programowanej śmierci 1 (PD-1) oraz jego ligandy: PD-L1 i PD-L2. PD-1 ulega 

ekspresji m.in. na limfocytach T i B oraz na komórkach mikrośrodowiska szpiku 

kostnego. Ekspresję PD-L1 i PD-L2 stwierdzono m.in. na komórkach APC oraz na 

komórkach nowotworowych. PD-1 jest immunoreceptorem negatywnym, jego 

związanie z ligandem powoduje wyciszenie reakcji immunologicznej. 

Celem badań była ocena ekspresji PD-1, PD-L1, PD-L2 i ich wariantów 

obróbkowych w komórkach szpiczaka plazmocytowego oraz określenie związku 

uzyskanych wyników z wybranymi parametrami demograficzno-klinicznymi. 

Ekspresję białkową PD-1, PD-L1 i PD-L2 na komórkach MM oraz 

limfocytach B oceniano metodą cytometrii przepływowej. Ekspresję PD-1, PD-L1 

i PD-L2 oraz ich wariantów obróbkowych na poziomie mRNA oceniano 

w komórkach MM oraz komórkach jednojądrzastych szpiku kostnego przy użyciu 

metody qRT-PCR. 

Uzyskane wyniki wskazują, że spośród elementów osi PD-1/PD-L 

najwyższą ekspresję w komórkach MM wykazuje PD-L1, a jego poziom wzrasta 

wraz z wiekiem chorych. Na limfocytach B szpiku kostnego stwierdzono najwyższą 

ekspresję PD-1, natomiast PD-L2 cechował się najniższą ekspresją spośród badanych 

białek, z wyższą ekspresją na limfocytach B, niż na komórkach MM. Na poziomie 

mRNA dominowała ekspresja izoform pełnej długości, jednak z zauważalnym 

poziomem wszystkich badanych wariantów obróbkowych, zwłaszcza dla sPD-1, 

Δex2_PD-L1 i Δex3_PD-L2. Poziom ekspresji mRNA PD-1/PD-L w plazmocytach 

nie odzwierciedlał ekspresji białkowej, co może świadczyć o roli ich regulacji 

potranskrypcyjnej w komórkach MM. Ekspresja PD-1/PD-L wykazywała związek 

z wybranymi parametrami demograficzno-klinicznymi, jednak konieczne są dalsze 

badania, aby lepiej poznać mechanizm działania tego szlaku w MM, co może 

przyczynić się do opracowania nowego sposobu leczenia. 



  



Summary 

Multiple myeloma (MM) is a hematologic malignancy, derived from 

B cells. MM is characterized by the proliferation of plasma cells which accumulate 

within or beyond the bone marrow. MM is an incurable disease, however there was 

a great progress in its therapy last years. One of the MM way of treatment is 

immunotherapy, characterized by a high action specificity. Programmed death 

receptor 1 (PD-1) and its ligands: PD-L1 and PD-L2 may be a potential target of 

immunotherapy in MM. PD-1 is expressed on i.a. T and B cells, and bone marrow 

microenvironment cells. PD-L1 and PD-L2 expression was found on i.a. APCs and 

cancer cells. PD-1 is a negative immunoreceptor, its ligand binding causes the 

immune reaction suppression. 

The aim of the study was to determine the expression of PD-1, PD-L1, PD-

L2 and their splicing variants in multiple myeloma cells and to evaluate the 

relationship between the obtained results and selected demographic and clinical 

parameters. 

PD-1, PD-L1 and PD-L2 proteins expression on MM cells and B cells was 

assessed by flow cytometry. The expression of PD-1, PD-L1, PD-L2 and their 

splicing variants at the mRNA level was assessed in MM cells and bone marrow 

mononuclear cells using the qRT-PCR.  

The obtained results indicate that among the PD-1/PD-L axis elements, 

PD-L1 shows the highest expression in MM cells, and its level increases along with 

the patients age. Bone marrow B cells showed the highest expression of PD-1, while 

PD-L2 was characterized by the lowest expression among the proteins studied, with 

a higher expression on B cells than on MM cells. At the mRNA level, the expression 

of full-length isoforms dominated, however with a noticeable level of all analyzed 

splicing variants, especially for sPD-1, Δex2_PD-L1 and Δex3_PD-L2. The level of 

PD-1/PD-L mRNA expression in plasma cells did not reflect protein expression, 

which may indicate the role of their post-transcriptional regulation in MM cells. PD-

1/PD-L expression was associated with selected demographic and clinical 

parameters, but further studies are needed to better understand this pathway 

mechanism of action in MM, which may contribute to the development of a new way 

of treatment. 

 


