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7. STRESZCZENIE 

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest chorobą limfoproliferacyjną 

o nieustalonej etiologii, charakteryzującą się klonalną proliferacją dojrzałych, 

niefunkcjonalnych limfocytów B i ich akumulacją we krwi, szpiku kostnym, 

węzłach chłonnych oraz śledzionie. 

Przełomowym etapem w badaniach nad patogenezą PBL była ocena stanu 

mutacji genów kodujących część zmienną łańcucha ciężkiego immunoglobulin 

(ang. immunoglobulin heavy chain variable region, IGHV) wraz 

z wyodrębnieniem określonych sekwencji receptora B-komórkowego (ang. B cell 

receptor, BCR), tzw. stereotypowych BCR, mogących świadczyć o selekcji 

limfocytów antygenowo swoistych. Identyfikacja stereotypowych BCR dała 

początek autoimmunologicznej teorii rozwoju PBL, która opiera się na kontakcie 

z antygenem i selekcji antygenowo swoistych limfocytów B o niemal 

identycznych BCR. Natura owych antygenów nie została dokładnie opisana, 

jednak u chorych na PBL zaobserwowano autoreaktywne, monoklonalne 

przeciwciała swoiste względem białek cytoszkieletu, co sugeruje, że możemy 

mieć do czynienia z autoantygenem. W badaniach udowodniono, iż antygenem 

dla tych przeciwciał są białka, takie jak ciężki łańcuch IIA niemięśniowej 

miozyny, wimentyna, filamina B i kofilina (CFL-1). 

Badania prowadzone nad białkami z rodziny ADF/kofilin w różnych 

organizmach wykazały, że CFL-1 odgrywa kluczową rolę w regulowaniu 

dynamiki aktyny, co wpływa na ruchliwość komórek, ich migrację i żywotność. 
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Natomiast brak lub niedobór CFL-1 prowadzi do licznych defektów 

komórkowych, takich jak niepohamowane tworzenie struktur błonowych, 

upośledzona segregacja chromosomów i nieprawidłowy podział komórek. 

Aktywna, defosforylowana CFL-1, poza swoją główną funkcją, odpowiada 

również za transport globularnej aktyny i innych białek do jądra, czemu 

towarzyszą zmiany w ekspresji różnych genów. Jest to więc wielofunkcyjne 

białko, biorące udział w kilku szlakach sygnałowych regulujących ruchliwość, 

rozwój, morfologię i przeżycie komórek. Z tego też powodu w różnych 

jednostkach chorobowych poziom ekspresji CFL-1 jest często zaburzony, 

podobnie jak regulacja aktywności tej cząsteczki, a tym samym jej funkcja. 

CFL-1 przypisuje się znaczącą rolę w patogenezie różnych nowotworów. 

Pomimo doniesień o roli tej proteiny w patogenezie PBL, do chwili obecnej nie 

scharakteryzowano jej wpływu na transformację nowotworową tej choroby. 

Wydaje się zatem, że określenie zarówno ekspresji CFL-1, aktywności tego 

białka, jak i jego funkcji w procesie migracji, apoptozy i cyklu komórkowym 

w komórkach białaczkowych pozwoliłoby na lepsze zrozumienie 

patomechanizmu białaczki. 

Głównym celem niniejszej pracy było określenie roli białka cytoszkieletu 

CFL-1 w patogenezie PBL. W badaniach własnych oznaczono ekspresję CFL-1 

na poziomie transkryptu i białka. Ze względu na regulację aktywności CFL-1 

i jej lokalizacji w procesie fosforylacji, określono stan fosforylacji białka i jego 

lokalizację w komórkach nowotworowych. Badania funkcjonalne pozwoliły na 

oznaczenie zdolności komórek nowotworowych do migracji. Doświadczenia 
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zostały uzupełnione o ocenę chemotaksji na komórkach białaczkowych 

poddanych transfekcji siRNA komplementarnym do sekwencji mRNA CFL-1. 

Ponadto, CFL-1 pełni kluczową rolę w procesie apoptozy i regulacji cyklu 

komórkowego, dlatego określono jej znaczenie w wyżej wymienionych 

procesach w komórkach PBL. 

Badaniem objęto 180 wcześniej nieleczonych chorych na PBL, w tym 102 

mężczyzn i 78 kobiet w wieku od 37 do 90 lat. Natomiast grupę kontrolną (GK) 

stanowiło 66 zdrowych ochotników. 

Na grupie 156 chorych na PBL i 30 osób z GK przeprowadzono ilościową 

łańcuchową reakcję polimerazy metodą krzywej standardowej w celu określenia 

poziomu ekspresji genu CFL-1. Mediana bezwzględnej liczby kopii genów 

CFL-1 w badanej grupie była istotnie wyższa (mediana CFL1/GAPDH=0,853) 

w porównaniu do mediany GK (mediana CFL1/GAPDH=0,464; p<0,001). 

Odnotowano brak różnic w poziomie mRNA CFL-1 w zależności od stadium 

choroby określonego według klasyfikacji Raia, ekspresji białkowej kinazy 

tyrozynowej (ang. zeta chain associated protein kinase 70, ZAP-70) i CD38, jak 

również stanu mutacji w genach IGHV, obecności anomalii cytogenetycznych, 

czy też mutacji w SF3B1, NOTCH1 i MYD88. Zaobserwowano brak korelacji 

CFL-1/GAPDH z pozostałymi parametrami kliniczno-patologicznymi. 

Ekspresję białka CFL-1 w magnetycznie wysortowanych komórkach 

białaczkowych CD19+ określono techniką Western blot na grupie 31 chorych 

i 14 GK. Zaobserwowano równie wysoki poziom CFL-1 we wszystkich 
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analizowanych przypadkach PBL, z medianą gęstości densytometrycznej 

całkowitej CFL-1 równą 0,769, podczas gdy poziom CFL-1 w GK wynosił 

0,606. Różnica ta nie miała istotności statystycznej (p=0,983). Odnotowano brak 

zależności między ekspresją badanego białka a wiekiem, poziomem 

dehydrogenazy mleczanowej (ang. lactate dehydrogenase, LDH) 

i β2-mikroglobuliny. Również analiza w różnych grupach prognostycznych 

(klasyfikacja Raia, ekspresja ZAP-70 i ekspresja CD38, stan mutacji IGHV, 

SF3B1, NOTCH1 oraz MYD88, obecność aberracji cytogenetycznych) nie 

wykazała różnic w poziomie białka CFL-1. 

W zdrowych komórkach aktywna, niefosforylowana CFL-1 uczestniczy 

w wielu procesach. Za pomocą metody Western blot oceniona zatem została 

aktywność tej cząsteczki, która przedstawiona została jako stosunek 

znormalizowanej, fosforylowanej CFL-1 do znormalizowanej, całkowitej CFL-1. 

W analizowanej grupie chorych (n=31) aktywność CFL-1 była statystycznie 

istotnie wyższa (mediana: 0,131) w porównaniu do GK (n= 14; mediana: 0,827; 

p<0,001). Wśród chorych na PBL nie zaobserwowano różnic w aktywności 

białka w zależności od stadium choroby według klasyfikacji Raia, podgrup 

ZAP-70 i CD38, stanu mutacji w IGHV, SF3B1, NOTCH1 lub MYD88, jak 

i nieprawidłowości cytogenetycznych. Wykryto również brak korelacji między 

aktywnością CFL-1 a innymi parametrami laboratoryjnymi. 

W celu określenia lokalizacji CFL-1 w komórkach PBL u 30 pacjentów, 

wykorzystano mikroskopię konfokalną. W większości analizowanych próbek 

zaobserwowano równomierną dystrybucję CFL-1 w cytoplazmie (n=20). 
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W jądrze CFL-1 obecna była w 6 przypadkach, przy czym lokalizacja błonowa, 

wskazująca na apoptozę, została zaobserwowana również u 6 chorych. Nie 

odnotowano zależności między lokalizacją CFL-1 w poszczególnych 

kompartmentach (cytoplazma vs błona: p=0,065; cytoplazma vs jądro: p=1,000; 

błona vs jądro: p=0,133). U niektórych pacjentów zaobserwowano lokalizację 

zarówno cytoplazmatyczną, jak i jądrową, ale nie zależało to od stopnia 

zaawansowania choroby ani jakichkolwiek markerów prognostycznych. 

W celu zbadania funkcji CFL-1, metodą nukleofekcji wyciszony został 

gen CFL-1 w komórkach CD19+ i przeprowadzona została seria doświadczeń 

mających na celu wyjaśnienie roli badanego białka w PBL. W teście transwell 72 

godziny po nukleofekcji wykonano analizę chemotaksji i migracji. W grupie 16 

pacjentów zaobserwowano, że wyciszenie CFL-1 obniżyło zdolność komórek 

nowotworowych do chemotaksji, jako że mediana indeksu chemotaksji (liczby 

komórek z wyciszoną CFL-1 przechodzących przez membranę w stosunku do 

liczby limfocytów po nukleofekcji kontrolnym siRNA przechodzących przez 

membranę) wynosiła 0,569. Zdolność komórek PBL do migracji w kierunku 

SDF-1α była niezależna od wieku i płci pacjentów oraz parametrów 

morfologicznych krwi. Nie zaobserwowano również różnic w indeksie 

chemotaksji między różnymi grupami prognostycznymi (ekspresja ZAP-70 

i białka CD38 oraz stadium zaawansowania choroby wg klasyfikacji Raia). 

W kolejnym etapie badań funkcjonalnych metodę transwell zastosowano 

do określenia zdolności do migracji białaczkowych komórek od 16 chorych. 

Wykazano obniżoną ruchliwość limfocytów CD19+ po nukleofekcji siRNA 
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CFL-1 z medianą indeksu migracji równą 0,751. Podobnie jak w przypadku 

chemotaksji, zaobserwowano brak różnic w indeksie migracji w zależności od 

stadium choroby, grup rokowniczych ZAP-70 i CD38. Analogicznie, nie 

stwierdzono korelacji indeksu migracji z wiekiem, płcią i parametrami 

morfologicznymi krwi pacjentów. 

W celu dalszego badania roli CFL-1 w PBL przeprowadzona została 

analiza apoptozy po wyciszeniu genu CFL-1 i porównana z komórkami CD19+ 

poddanymi nukleofekcji kontrolnym siRNA. W grupie 16 chorych na PBL 

stwierdzono istotnie wyższą medianę odsetka komórek apoptotycznych 

z aktywną kaspazą-3: po wyciszeniu CFL-1 mediana wynosiła 55,0% 

w porównaniu do kontrolnego siRNA z medianą równą 38,7% (p<0,001). 

Wyniki te były niezależne od płci i wieku pacjentów, a także parametrów krwi, 

ekspresji ZAP-70 i CD38 oraz stopnia zaawansowania choroby wg Raia. 

Zastosowano także barwienie aneksyną V i jodkiem propidyny, jako 

standardową metodę oceny apoptozy, w grupie 15 pacjentów po nukleofekcji. 

Uzyskano medianę 81,6% martwych komórek białaczkowych po wyciszeniu 

CFL-1, zdefiniowanych jako komórki dodatnie pod względem aneksyny 

V i jodku propidyny, oraz 76,0% martwych komórek po nukleofekcji siRNA 

kontrolnym, bez istotności statystycznej (p=0,865). Liczba martwych komórek 

nie zależała od wieku pacjentów lub parametrów morfologicznych, jak również 

od ich płci, ekspresji białek CD38 i ZAP-70 oraz stopnia zaawansowania 

choroby według klasyfikacji Raia. 



STRESZCZENIE 

 

Jako że komórki PBL wykazują charakterystyczne zahamowanie cyklu 

komórkowego w fazie G0/wczesnej G1, a CFL-1 w zdrowych komórkach jest 

niezbędna do prawidłowego przebiegu cyklu komórkowego, przeprowadzona 

została jego analiza przez barwienie jodkiem propidyny po nukleofekcji na 

grupie 13 pacjentów. Wykazano brak różnic w odsetku limfocytów w G0/G1 

i fazie S między komórkami z wyciszoną CFL-1 a limfocytami po nukleofekcji 

kontrolnym siRNA (mediana odsetka komórek w grupie z wyciszoną CFL-1 

w porównaniu do kontroli: 83,2 vs 86,9, p=0,209; 5,0 vs 3,6, p=0,695). 

Odnotowano jednak istotnie więcej komórek z wyciszonym genem CFL-1 

w fazie G2/M (mediana odsetka komórek: 7,7 vs 6,9, p=0,026). Ponadto, wraz ze 

wzrostem komórek w fazie G2/M, zauważono wzrost odsetka komórek 

apoptotycznych z ekspresją kaspazy-3 (R=0,731, p=0,005). Zaobserwowano 

także odwrotną korelację między odsetkiem komórek w fazie G0/G1 cyklu 

a odsetkiem komórek apoptotycznych (R=-0,632, p=0,021). Analiza statystyczna 

wykazała brak związku między fazą cyklu komórkowego a wiekiem, płcią, 

parametrami krwi, a także ekspresją ZAP-70 i CD38 oraz stadium PBL wg 

klasyfikacji Raia. 

Podsumowując, w niniejszej pracy wykazano statystycznie istotnie 

wyższą ekspresję transkryptu CFL-1 i po raz pierwszy opisano wysoką 

aktywność CFL-1 w komórkach PBL w porównaniu do GK. Wyciszanie CFL-1 

prowadziło do progresji cyklu komórkowego, upośledzenia zdolności komórek 

białaczkowych do migracji i chemotaksji, jak również do indukcji apoptozy. 

Ponieważ PBL jest chorobą wynikającą przede wszystkim z zahamowania 
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apoptozy, na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wydaje się, że wysoka 

ekspresja oraz aktywność tej cząsteczki może mieć charakter protekcyjny 

względem białaczkowych limfocytów, podtrzymując stan zahamowania cyklu 

komórkowego w fazie G0/G1, a tym samym uniemożliwiając im wejście na 

drogę apoptozy. 
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