
Streszczenie 

Przewlekła białaczka szpikowa jest nowotworem ludzi dorosłych ze szczytem zapadalności 

przypadającym na 5 – 6 dekadę życia. Podstawą patogenezy CML jest translokacja ramion 

długich chromosomów 9 i 22 oraz  powstanie chromosomu Philadelphia (zmieniony 

chromosom 22). W wyniku tego procesu dochodzi do fuzji genu ABL1 na chromosomie 9 z 

genem BCR na chromosomie 22. Efektem ekspresji genu fuzyjnego BCR-ABL1 jest 

onkoproteina o tej samej nazwie. Białko BCR-ABL1 jest kinazą tyrozynową, która promuje 

wzrost i replikację nowotworowej komórki krwiotwórczej za pośrednictwem dalszych szlaków 

sygnałowych takich jak: RAS, RAF, kinaza JUN, MYC czy STAT. 

Diagnostyka choroby opiera się na stwierdzeniu przetrwałej leukocytozy z obecnością w 

rozmazie krwi obwodowej komórek linii mieloidalnej na wszystkich etapach dojrzewania. Do 

potwierdzenia rozpoznania służą między innymi badania cytogenetyczne oraz molekularne w 

tym ocena trankryptu BCR-ABL metodą RT-PCR. Badania molekularne wykorzystywane są 

również do monitorowania skuteczności leczenia CML.  

Podstawą terapii przewlekłej białaczki szpikowej są obecnie inhibitory kinazy tyrozynowej 

(TKI). Cząsteczką, która jako pierwsza została wprowadzona do leczenia CML był imatynib. 

Powolny postęp CML jest często bezobjawowy. Stopniowy wzrost liczby komórek linii 

mieloidalnej może być potencjalnie stymulowany przez infekcję i przekładać się na postęp 

choroby. Stymulacja antygenowa jest proponowanym mechanizmem etiologicznym wielu 

nowotworów hematologicznych. Dane literaturowe wskazują na możliwy związek przewlekłej 

białaczki szpikowej z wcześniej występującymi infekcjami pod postacią zapalenia oskrzeli, 

zapalenia płuc, zapalenia zatok oraz zapalenia skóry. Mechanizmy zwiększonego ryzyka 

rozwoju nowotworów mieloidalnych u pacjentów z wcześniej występującymi infekcjami nie są 

jasne, mogą one obejmować dysfunkcje immunologiczne predysponujące zarówno do infekcji 

jak i do nowotworzenia. Alternatywnie, same infekcje lub odpowiedź gospodarza na zakażenie 

może sprzyjać powstawaniu zaburzeń genetycznych de novo, które to zaburzenia mogą leżeć u 

podłoża transformacji nowotworowej. W kontekście zaburzeń funkcjonowania układu 

odporności u pacjentów z CML nie bez znaczenia jest również rodzaj stosowanej terapii. 

Imatynib oraz inne TKI oprócz hamowana aktywności kinazy BCR-ABL mają w różnym 

stopniu wpływ na funkcjonowanie szeregu innych białek przekaźnikowych ważnych dla 

sprawnego funkcjonowania komórek układu odporności.   

Ponieważ potencjalnym czynnikiem etiologicznym wielu rodzajów infekcji może być 

Streptococcus pneumoniae, w niniejszej pracy dokonano analizy skuteczności szczepienia     



13-walentną skoniugowaną szczepionką PCV-13 u osób z CML leczonych TKI. Immunizacja 

umożliwiła również ocenę sprawności wybranych elementów układu odporności we 

wspomnianej grupie chorych. 

Ocenę skuteczności szczepienia przeprowadzono poprzez pomiar odsetka plazmoblastów 

IgD - ujemnych typu przełączenia klas przed oraz 7 dni po szczepieniu. Uzyskane wyniki 

potwierdziły skuteczność immunizacji u 100% badanych pacjentów z CML, a stopień wzrostu 

odsetka plazmoblastów nie różnił się statystycznie od zdrowej grupy kontrolnej.  

W ramach oceny stanu układu odporności, przy użyciu cytometru przepływowego,  

wykonano ocenę subpopulacji limfocytów oraz ekspresji wczesnych i późnych markerów 

aktywacji limfocytów T i B (CD25, CD69, HLA-DR). Badania przeprowadzono przed oraz 4 

tygodnie po szczepieniu. Dokonane analizy pozwoliły stwierdzić słabszą odpowiedź 

aktywacyjną na immunizację w populacji pacjentów z CML, czego wykładnikiem była różnica 

w zakresie odsetka limfocytów T (CD3+CD8+) z markerem aktywacji CD69+ cztery tygodnie 

po szczepieniu. W zdrowej populacji osiągnięto istotnie wyższe wyniki, niż w grupie badanej. 

Podobne obserwacje dotyczyły sygnałów proliferacyjnych w populacji pacjentów z CML,          

u których liczba limfocytów po szczepieniu była istotnie statystycznie niższa niż przed 

szczepieniem. Takich zależności nie obserwowano w zdrowej grupie kontrolnej. 

Ponieważ Streptococcus pneumoniae wyzwala odpowiedź układu odporności miedzy 

innymi poprzez sygnalizację zależną od receptorów toll-podobnych, założeniem niniejszej 

pracy było określenie ekspresji znanych z literatury TLR w reakcji na polisacharydy 

szczepionkowe. Analizowano TLR2, TLR4 oraz TLR9 na komórkach linii mieloidalnej 

(CD15+) oraz na limfocytach B (CD19+), nie wykazując istotnej statystycznie różnicy w 

ekspresji tych receptorów po szczepieniu w odniesieniu do badania przed szczepieniem. 

Stwierdzono natomiast istotną różnicę w wyjściowej ekspresji TLR9 na obu badanych liniach 

komórek pomiędzy grupą badaną oraz grupą kontrolną. Przy czym większa ekspresja 

występowałą w grupie chorych z CML. Z kolei ekspresja TLR4 na komórkach CD15+ była 

istotnie wyższa w grupie kontrolnej.  

W badaniach będących przedmiotem niniejszej pracy zauważono również występowanie 

istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupą badaną i grupą kontrolną w odniesieniu do 

odsetka granulocytów, które sfagocytowały bakterie E.Coli 4 tygodnie po szczepieniu 

(Phagotest). W grupie badanej osiągano niższe wyniki w porównaniu do grupy kontrolnej, co 

świadczy o upośledzeniu fagocytozy. W grupie badanej wykazano ponadto występowanie 

istotnych statystycznie różnic pomiędzy odsetkiem monocytów które sfagocytowały bakterie 

E.Coli 4 tygodnie po szczepieniu w odniesieniu do badania przed szczepieniem. Po szczepieniu 



odsetek monocytów, które sfagocytowały bakterie E.Coli był istotnie niższy niż przed 

szczepieniem, co dodatkowo potwierdza defekt fagocytozy w grupie chorych z CML leczonych 

TKI.  

Przeprowadzone badania dodatkowe nie wykazały wpływu zakażenia wirusem EBV na 

przebieg oraz skuteczność immunizacji szczepionką PCV13 tak w grupie badanej,                       

jak i kontrolnej.  

Wymiernym efektem przeprowadzonego badania było udokumentowanie skuteczności oraz 

bezpieczeństwa szczepienia 13 walentną skoniugowaną szczepionką pneumokokową 

pacjentów z CML w trakcie terapii TKI.  

 


