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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 
 

WSTĘP 

          Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest jedną z najczęściej rozpoznawanych 

chorób limfoproliferacyjnych w populacji kaukaskiej Europy i Ameryki Północnej. W 

przebiegu PBL obserwuje się znaczne defekty układu odpornościowego, czego konsekwencją 

jest występowanie infekcji, często groźnych dla życia chorych. Szacuje się, że PBL stanowi 25-

30% wszystkich zdiagnozowanych przypadków białaczki i 25% wszystkich chłoniaków 

nieziarniczych u osób dorosłych. PBL charakteryzuje znacząca heterogeniczność obrazu 

klinicznego. Przebieg choroby u wielu pacjentów jest powolny, a czas przeżycia sięga 

kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. U części chorych natomiast następuje szybka 

progresja ze słabą odpowiedzią na leczenie. W takich przypadkach czas przeżycia wynosi 

zaledwie kilka miesięcy. U pacjentów chorych na PBL dochodzi do znacznego uszkodzenia 

funkcji układu immunologicznego. Zaburzenia te są złożone i obejmują wiele płaszczyzn 

układu odpornościowego, a stosowane leczenie takie jak chemioterapia bądź radioterapia nasila 

ten efekt. Skutkiem zaburzeń mechanizmów obronnych układu odpornościowego jest wysoka 

zapadalność zarówno na choroby zakaźne, jak i wtórne choroby nowotworowe. Zgony z 

powodu czynników infekcyjnych u chorych na PBL sięgają 50% i stanowią duże wyzwanie dla 

lekarzy. Stosowanie szczepionek ma na celu profilaktykę występowania zakażeń zarówno u 

pojedynczej jednostki, jak i w populacji ogólnej. Chorzy dotknięci PBL są dużo bardziej 

podatni na infekcje niż chorzy na nowotwory lite. Dlatego szczególnie w tej grupie pacjentów 

ważne jest zwrócenie uwagi na profilaktykę zakażeń w postaci szczepień ochronnych. 

Zalecanymi szczepionkami u chorych na PBL są szczepienia przeciw grypie, Streptococcus 

pneumoniae i Haemophilus influenzae. 

 

CEL PRACY 

         Głównym celem niniejszej dysertacji była ocena wybranych parametrów 

immunologicznych u nieleczonych pacjentów chorych na PBL przed i po szczepieniu 

przeciwko Haemophilus influenzae typu b (Hib). 

 



MATERIAŁ I METODY 

          Ocenę układu immunologicznego dokonano we krwi obwodowej 40 chorych z PBL (18 

kobiet i 22 mężczyzn) w wieku średnio 64,5±9lat (mediana: 65 lata, minimum: 39 lat, 

maksimum: 79 lat) i 20 osób z grupy kontrolnej (9 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku średnio 

64,8±10,4 lat (mediana: 64,8 lata, minimum: 44 lat, maksimum: 81 lat). Do badania 

wykorzystano 10 ml krwi obwodowej (7 ml do probówek z antykoagulantem EDTA i 3 ml do 

probówek z aktywatorem krzepnięcia) pobranej z żyły odłokciowej w czasie rutynowych 

procedur diagnostycznych przed podaniem szczepionki anty-Hib i również 10 ml krwi 

obwodowej, pobranej z żyły odłokciowej w czasie rutynowych procedur diagnostycznych 4-6 

tygodni po podaniu szczepionki anty-Hib. Krew obwodowa pobrana od pacjentów w ilości 10 

ml została wykorzystana do oceny subpopulacji limfocytów oraz odsetka limfocytów z 

ekspresją markerów aktywacji (CD69, CD25) oraz czynników rokowniczych (CD38, ZAP-70). 

Krew z aktywatorem krzepnięcia została odwirowana celem uzyskania surowicy, w której 

oceniono stężenie przeciwciał w klasach IgA, IgG oraz IgM metodą nefelometryczną w 

szpitalnym laboratorium diagnostycznym. Pozostała część surowicy została zebrana i 

przechowana w temperaturze -80°C w celu oceny stężenia swoistych przeciwciał anty-Hib 

metodą ELISA. Wyizolowane komórki mononuklearny zostały wykorzystane do oceny odsetka 

limfocytów T regulatorowych CD4+CD25+FOXP3+ oraz limfocytów Th17. Ocenę stężenia 

przeciwciał przeciwko Hib przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu ELISA VaccZyme 

Human. Oceniono stężenie przeciwciał specyficznych anty-PRP w klasie IgG. 

 

WYNIKI 

          Czas od rozpoznania PBL do wykonania szczepienia u chorych na PBL, którzy 

odpowiedzieli na szczepienie w porównaniu z tymi, którzy nie odpowiedzieli na szczepienie 

był istotnie krótszy. Podobnie odsetek limfocytów B CD19+ZAP-70+ oraz CD19+CD38+ był 

znacznie niższy u tych chorych. U chorych, u których nie uzyskano odpowiedzi stwierdzono 

znacznie wyższe stężenie beta-2-mikroglobuliny i dehydrogenazy mleczanowej zarówno przed 

i po szczepieniu. Znacznie więcej chorych na PBL, którzy odpowiedzieli na szczepienie byli 

we wczesnych stadiach zaawansowania choroby w porównaniu z tymi, którzy nie 

odpowiedzieli na szczepienie. Podobnie istotnie więcej chorych, którzy odpowiedzieli na 

szczepienie mieli ujemne wyniki oceny markerów ZAP-70 lub CD38 albo obu markerów 



jednocześnie. Ryzyko braku odpowiedzi na szczepienie w zależności od „czas od rozpoznania 

PBL do wykonania szczepienia przeciwko Hib” na każdy miesiąc opóźnienia wynosi ok. 45%. 

Ryzyko braku odpowiedzi na szczepienie w zależności od okresu kliniczny wg Rai wzrasta ok. 

2,5 krotnie, natomiast względem stopnia B wg Bineta jest prawie ośmiokrotnie większe niż dla 

stopnia A wg Bineta. Ryzyko braku odpowiedzi na szczepienie w zależności od odsetka 

limfocytów B CD19+ZAP-70+ wzrasta o 12% wraz ze wzrostem  wartości tego odsetka. 

Analiza wykazała znacznie wyższy odsetek limfocytów B CD19+, niższy limfocytów T CD3+ 

i komórek NK w grupie badanej niż w grupie kontrolnej. Porównanie odsetka tych komórek u 

chorych z odpowiedzią na szczepienie i bez odpowiedzi potwierdziło znacznie wyższy odsetek 

limfocytów B CD19+ i niższy limfocytów T CD3+ u chorych na PBL, którzy nie odpowiedzieli 

na szczepienie. Chorzy, którzy nie odpowiedzieli na szczepienie mieli niższe stężenie 

przeciwciał anty- Hib przed szczepieniem w porównaniu do grupy kontrolnej. Natomiast po 

szczepieniu wykazano znacznie niższe stężenie tych przeciwciał w obu badanych grupach 

chorych na  PBL niż w grupie kontrolnej. Stężenie przeciwciał anty-Hib po szczepieniu wzrosło 

w grupie kontrolnej i grupie badanej. Stwierdzono znacznie niższe stężenie przeciwciał IgA u 

chorych, którzy odpowiedzieli na szczepienie w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono 

niższe stężenie przeciwciał IgA u chorych bez odpowiedzi na szczepienie oraz chorych, którzy 

odpowiedzieli na szczepienie w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono znacznie niższe 

stężenie przeciwciał IgG u chorych, którzy odpowiedzieli na szczepienie w porównaniu z grupą 

kontrolną. Wykazano niższe stężenie przeciwciał IgG u chorych, którzy nie odpowiedzieli na 

szczepienie oraz chorych z odpowiedzią w porównaniu z grupą kontrolną.  Stwierdzono istotne 

różnice w stężeniu przeciwciał IgM u chorych, którzy nie odpowiedzieli na szczepienie, 

chorych z prawidłową odpowiedzią na wakcynację oraz w grupie kontrolnej przed 

zastosowaniem szczepienia. Wykazano znacznie niższe stężenie przeciwciał IgM w chorych na 

PBL przed szczepieniem w porównaniu z  grupą kontrolną. Przeprowadzone analizy wykazały 

istotną zmianę stężenia przeciwciał w klasie IgM po zastosowaniu szczepienia w porównaniu 

ze stężeniem przed szczepieniem tylko w grupie kontrolnej. Stwierdzono wzrost odsetka 

limfocytów T CD3+ z ekspresją wczesnego markera aktywacji CD69 po szczepieniu u chorych, 

którzy odpowiedzieli na szczepienie oraz w grupie kontrolnej w porównaniu z wartościami 

przed szczepieniem. Stwierdzono znacznie niższe MFI antygenu CD69 na powierzchni 

limfocytów T CD3+ w grupie chorych, u których nie wykazano odpowiedzi na szczepienie w 

porównaniu z grupą kontrolną . Wykazano istotny wzrost MFI antygenu CD69 po szczepieniu 

w grupie kontrolnej i u chorych, u których stwierdzono odpowiedź na szczepienie. Wykazano 

istotnie większy odsetek limfocytów B o fenotypie CD19+CD69+  u chorych w porównaniu z 



grupą kontrolną. Stwierdzono wzrost odsetka limfocytów CD19+CD69+ po szczepieniu w 

porównaniu z wartościami przed szczepieniem w grupie chorych, u których wykazano 

odpowiedź na szczepienie. Wykazano znacznie wyższe MFI w grupie chorych, którzy 

odpowiedzieli na szczepienie niż w grupie kontrolnej przed szczepieniem. Natomiast po 

wykonaniu szczepienia stwierdzono wyższe MFI tego antygenu w grupie badanej z 

odpowiedzią na szczepienie niż w grupie z brakiem odpowiedzi na szczepienie. Analiza 

zależności MFI antygenu CD69 w badanych grupach wykazał wzrost MFI po szczepieniu w 

grupie kontrolnej i u chorych, u których stwierdzono odpowiedź na szczepienie. Wykazano 

znacznie niższy odsetek limfocytów T o fenotypie CD3+CD25+ u chorych z odpowiedzią na 

szczepienie niż u chorych bez odpowiedzi na szczepienie przed wykonaniem szczepienia. 

Stwierdzono również znacznie wyższy odsetek limfocytów u chorych bez odpowiedzi na 

szczepienie w porównaniu z grupą kontrolną przed zastosowaniem szczepienia. Po wykonaniu 

szczepienia wykazano znacznie niższy odsetek limfocytów aktywowanych w grupie chorych z 

brakiem odpowiedzi w porównaniu z chorymi z odpowiedzią na szczepienie. Natomiast 

porównanie odsetka limfocytów T CD3+ z ekspresją antygenu CD25 u chorych, którzy 

odpowiedzieli na szczepienie przed szczepieniem i po szczepieniu wykazała znaczny wzrost 

odsetka tych limfocytów po szczepieniu. Podobne zależności zaobserwowano w grupie 

kontrolnej. Analiza MFI antygenu CD25 na powierzchni limfocytów T CD3+ nie wykazała 

istotnych różnic w ocenianych grupach przed szczepieniem. Po szczepieniu natomiast 

stwierdzono wzrost MFI tego antygenu w grupie chorych, którzy odpowiedzieli na szczepienie 

w porównaniu z grupą kontrolną. Wykazano wzrost MFI antygenu CD69 po szczepieniu w u 

chorych, u których stwierdzono odpowiedź na szczepienie. Stwierdzono znacznie wyższe 

odsetki limfocytów B o fenotypie CD19+CD25+ w analizowanych grupach chorych w 

porównaniu z grupą kontrolną przed zastosowaniem szczepienia i po szczepieniu. Analiza 

wpływu szczepienia na odsetek limfocytów B CD19+CD25+ nie wykazała istotnych 

zależności.   Ocena MFI antygenu CD25 na powierzchni limfocytów B CD19+ wykazała istotne 

różnice w grupach przed szczepieniem . Stwierdzono znacznie wyższe MFI antygenu w grupie 

chorych z odpowiedzią na szczepienie i bez odpowiedzi w porównaniu z grupą kontrolną przed 

zastosowaniem szczepienia. Analiza wpływu szczepienia na wartość MFI antygenu CD69 

wykazała znaczy wzrost MFI tego antygenu po szczepieniu tylko w grupie kontrolnej. 

Wykazano znacznie wyższy odsetek Treg  przed szczepieniem w grupie chorych z odpowiedzią 

na szczepienie oraz w grupie z brakiem odpowiedzi w porównaniu z grupą kontrolną. 

Stwierdzono, że chorzy, którzy odpowiedzieli na szczepienie mieli znacznie mniej limfocytów 

Treg przed szczepieniem w porównaniu z chorych z brakiem odpowiedzi. Podobnie po 



zastosowaniu szczepienia w grupie chorych z odpowiedzią na szczepienie i grupie z brakiem 

odpowiedzi na szczepienie wykazano znaczny wzrost odsetka limfocytów Treg w porównaniu 

z grupą kontrolną. Zaobserwowano również znaczny spadek odsetka limfocytów Treg u 

chorych z odpowiedzią na szczepienie w porównaniu do chorych bez odpowiedzi. Stwierdzono, 

że podanie szczepienia obniża odsetek Treg w grupie kontrolnej i w grupie chorych z 

odpowiedzią na szczepienie w porównaniu z uzyskanymi wartościami przed szczepieniem. 

Stwierdzono istotny wzrost odsetka  limfocytów Th17 po szczepieniu w grupie kontrolnej ,w 

grupie chorych z brakiem odpowiedzi na szczepienie oraz z odpowiedzią na szczepienie w 

porównaniu z wartościami przed szczepieniem. 

 

WNIOSKI 

1. Odpowiedź immunologiczna na podanie szczepionki przeciwko Haemophilus influenzae 

typu b (Hib) uchorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) w porównaniu do osób 

zdrowych (oceniona poprzez pomiar stężenia swoistych przeciwciał przed szczepieniem i po 

wakcynacji) wykazała, że osoby zdrowe istotnie lepiej odpowiadają na szczepienie przeciwko 

Hib, natomiast w grupie chorych na PBL, istotnie lepszą odpowiedź na wakcynację stwierdzono 

u osób we wczesnych stadiach zaawansowania PBL, co wskazuje na konieczność 

przeprowadzania szczepień ochronnych jak najwcześniej po ustaleniu rozpoznania PBL. 

 

2. Obecność uznanych czynników złej prognozy przebiegu PBL (wysoka ekspresja CD38 i 

ZAP-70 oraz określone aberracje cytogenetyczne) związana była z gorszą odpowiedzią na 

immunizację przeciwko Hib. Wskazane jest opracowanie indywidualnego programu szczepień 

ochronnych, szczególnie u chorych obarczonych czynnikami o niekorzystnym znaczeniu 

rokowniczym przebiegu PBL. 

 

3. Wykazano wzrost odsetka limfocytów T CD3+ oraz B CD19+ z ekspresją markerów 

aktywacji u chorych na PBL, którzy odpowiedzieli na szczepienie w porównaniu z wartościami 

przed szczepieniem. Podobne zależności zaobserwowano w grupie kontrolnej. Obserwacja ta 

potwierdza tezę, że prawidłowa odpowiedź na stymulację antygenową przejawia się we 

wzroście ekspresji markerów CD69 oraz CD25. Jednocześnie stwierdzono, że wysoka 



ekspresja antygenów wczesnej i późnej aktywacji na obu badanych subpopulacjach limfocytów 

u chorych na PBL związana była ze słabszą odpowiedzią na immunizację przeciwko Hib. 

Ocena ekspresji cząsteczek CD69 i CD25 powinna zostać włączona do podstawowego panelu 

badań w trakcie ustalania rozpoznania PBL i kwalifikacji do szczepień ochronnych.   

 

4. Wysoki odsetek limfocytów T regulatorowych (Treg) i niski odsetek limfocytów Th17 przed 

szczepieniem związany był z nieprawidłową odpowiedzią na immunizację przeciwko Hib w 

grupie chorych na PBL. Ocena stosunku limfocytów Treg/Th17 może stanowić ważny czynnik 

predykcyjny uzyskania odpowiedzi na immunizację.  

5. Porównanie surowiczych stężeń immunoglobuliny IgA, IgG, IgM przed szczepieniem i po 

immunizacji przeciwko Hib w grupie chorych na PBL i wśród osób zdrowych pozwoliło 

stwierdzić, że hipogammaglobulinemia związana była ze słabszą odpowiedzią poszczepienną, 

jednak u większości pacjentów, u których wykryto niedobór w zakresie jednej z klas 

immunoglobulin, szczepienie przeciwko Hib pozwoliło uzyskać ochronne miano przeciwciał. 

Nie należy zatem rezygnować ze szczepień ochronnych również u chorych na PBL z 

towarzyszącą hipogammaglobulinemią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Introduction 

         Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is one of the most commonly diagnosed 

lymphoproliferative diseases in the Caucasian population of Europe and North America. In the 

course of CLL, significant defects of the immune system are observed, which results in the 

occurrence of infections, often life-threatening. It is estimated that CLL accounts for 25-30% 

of all diagnosed leukemia and 25% of all adult non-Hodgkin's lymphomas. PBL is characterized 

by significant heterogeneity of the clinical picture. The course of the disease in many patients 

is slow, and the survival time is several or even several dozen years. On the other hand, some 

patients progress rapidly with a poor response to treatment. In such cases, the survival time is 

only a few months. In patients with CLL, the functions of the immune system are significantly 

impaired. These disorders are complex and cover many levels of the immune system, and the 

treatment used, such as chemotherapy or radiotherapy, intensifies this effect. Disturbances in 

the defense mechanisms of the immune system result in a high incidence of both infectious 

diseases and secondary neoplastic diseases. Deaths due to infectious agents in CLL patients 

reach 50% and pose a great challenge for doctors. Vaccines are used to prevent infections both 

in an individual and in the general population. Patients with CLL are much more susceptible to 

infections than patients with solid tumors. Therefore, especially in this group of patients, it is 

important to pay attention to the prevention of infections in the form of protective vaccinations. 

The recommended vaccines in patients with CLL are influenza, Streptococcus pneumoniae and 

Haemophilus influenzae vaccinations. 

 

Aim of the study 

          The main aim of this dissertation was to evaluate selected immunological parameters in 

untreated CLL patients before and after vaccination against Haemophilus influenzae type b 

(Hib). 



 

Material and methods 

          The immune system was assessed in the peripheral blood of 40 patients with CLL (18 

women and 22 men) aged 64.5-9 years on average (median: 65 years, minimum: 39 years, 

maximum: 79 years) and 20 people from the control group (9 women and 11 men) aged 64.8-

10.4 years on average (median: 64.8 years, minimum: 44 years, maximum: 81 years). The study 

used 10 ml of peripheral blood (7 ml for tubes with EDTA anticoagulant and 3 ml for tubes 

with a clotting activator) taken from the antecubinal vein during routine diagnostic procedures 

before the administration of the anti-Hib vaccine, and also 10 ml of peripheral blood collected 

from the anticoagulant vein. during routine diagnostic procedures 4-6 weeks after 

administration of anti-Hib vaccine. Peripheral blood collected from patients in the amount of 

10 ml was used to assess the lymphocyte subpopulation and the percentage of lymphocytes 

expressing activation markers (CD69, CD25) and prognostic factors (CD38, ZAP-70). The 

blood with the clotting activator was centrifuged to obtain serum, in which the concentration of 

antibodies in the IgA, IgG and IgM classes was assessed by nephelometric method in the 

hospital diagnostic laboratory. The remainder of the serum was collected and stored at -80 ° C 

for the evaluation of specific anti-Hib antibody concentration by ELISA. The isolated 

mononuclear cells were used to evaluate the percentage of CD4 + CD25 + FOXP3 + regulatory 

T lymphocytes and Th17 lymphocytes. The anti-Hib antibody concentration was assessed using 

the VaccZyme Human ELISA kit. The concentration of specific anti-PRP antibodies in the IgG 

class was assessed. 

 

Results 

           The time from diagnosis of CLL to vaccination in CLL patients who responded to 

vaccination compared to those who did not respond was significantly shorter. Similarly, the 

percentage of CD19 + ZAP-70 + and CD19 + CD38 + B cells was significantly lower in these 

patients. Patients who did not respond showed significantly higher levels of beta-2-

microglobulin and lactate dehydrogenase both before and after vaccination. Significantly more 

CLL patients who responded to vaccination were in the early stages of their disease compared 

with those who did not respond to vaccination. Similarly, significantly more patients who 



responded to vaccination were negative for the markers ZAP-70 or CD38, or both. The risk of 

non-response to vaccination, depending on the "time from diagnosis of CLL to Hib vaccination" 

for each month of delay, is approx. 45%. The risk of non-response to vaccination depending on 

the clinical period according to Rai increases approx. 2.5 times, and in relation to Binet grade 

B it is almost eight times higher than for Binet grade A. The risk of non-response to vaccination, 

depending on the percentage of CD19 + ZAP-70 + B cells, increases by 12% as the percentage 

increases. The analysis showed a significantly higher percentage of CD19 + B lymphocytes, 

lower CD3 + T lymphocytes and NK cells in the study group than in the control group. 

         Comparison of the percentage of these cells in responders and non-responders confirmed 

a significantly higher percentage of CD19 + B cells and a lower percentage of CD3 + T cells in 

patients with CLL who did not respond to vaccination. Patients who did not respond to 

vaccination had lower levels of anti-Hib antibodies before vaccination compared to the control 

group. However, after vaccination, the concentration of these antibodies was significantly lower 

in both groups of patients with CLL compared to the control group. The concentration of anti-

Hib antibodies after vaccination increased in the control group and the study group. A 

significantly lower concentration of IgA antibodies was found in patients who responded to 

vaccination compared to the control group. Lower levels of IgA antibodies were found in 

patients who did not respond to vaccination and those who responded to vaccination compared 

to the control group. A significantly lower concentration of IgG antibodies was found in patients 

who responded to vaccination compared to the control group. It was shown that the 

concentration of IgG antibodies was lower in patients who did not respond to vaccination and 

patients who responded compared to the control group. There were significant differences in 

the concentration of IgM antibodies in patients who did not respond to vaccination, patients 

with a correct response to vaccinations, and in the control group before vaccination. A 

significantly lower concentration of IgM antibodies was demonstrated in patients with CLL 

before vaccination compared to the control group. The conducted analyzes showed a significant 

change in the concentration of IgM antibodies after vaccination, compared to the concentration 

before vaccination only in the control group. There was an increase in the percentage of CD3 + 

T cells expressing the early marker of CD69 activation after vaccination in patients who 

responded to vaccination and in the control group compared to the values before vaccination. 

A significantly lower MFI of the CD69 antigen on the surface of CD3 + T cells was found in 

the group of patients who did not show a response to vaccination compared to the control group. 

There was a significant increase in MFI of the CD69 antigen after vaccination in the control 



group and in patients who responded to vaccination. There was a significantly higher percentage 

of B lymphocytes with the CD19 + CD69 + phenotype in patients compared to the control 

group. There was an increase in the percentage of CD19 + CD69 + lymphocytes after 

vaccination compared to the values before vaccination in the group of patients who showed 

response to vaccination. It was shown that the MFI was significantly higher in the group of 

patients who responded to vaccination than in the control group before vaccination. However, 

after vaccination, a higher MFI of this antigen was found in the test group with response to 

vaccination than in the group with no response to vaccination. The analysis of the relationship 

between the MFI of the CD69 antigen in the study groups showed an increase in MFI after 

vaccination in the control group and in patients who responded to vaccination. A significantly 

lower percentage of CD3 + CD25 + T lymphocytes was shown in patients who responded to 

vaccination than in patients who did not respond to vaccination before vaccination. There was 

also a significantly higher percentage of lymphocytes in patients who did not respond to 

vaccination compared to the control group before vaccination. After vaccination, a significantly 

lower percentage of activated lymphocytes was shown in the group of patients with no response 

compared to patients who responded to vaccination. On the other hand, a comparison of the 

percentage of CD3 + T cells with the expression of the CD25 antigen in patients who responded 

to vaccination before and after vaccination showed a significant increase in the percentage of 

these lymphocytes after vaccination. Similar relationships were observed in the control group. 

Analysis of the MFI of the CD25 antigen on the surface of CD3 + T cells showed no significant 

differences in the groups assessed before vaccination. After vaccination, an increase in MFI of 

this antigen was found in the group of patients who responded to vaccination compared to the 

control group. An increase in the MFI of CD69 antigen after vaccination has been demonstrated 

in patients who responded to vaccination. Much higher percentages of B lymphocytes with the 

CD19 + CD25 + phenotype were found in the analyzed groups of patients compared to the 

control group before and after vaccination. The analysis of the effect of vaccination on the 

percentage of CD19 + CD25 + B lymphocytes showed no significant correlation. Assessment 

of the MFI of the CD25 antigen on the surface of CD19 + B cells showed significant differences 

in the groups prior to vaccination. Much higher MFI of the antigen was found in the group of 

patients with and without response to vaccination compared to the control group before 

vaccination. The analysis of the effect of vaccination on the MFI value of the CD69 antigen 

showed a significant increase in MFI of this antigen after vaccination only in the control group. 

A significantly higher percentage of pre-vaccination Treg was demonstrated in the group of 

patients with response to vaccination and in the group of non-responders compared to the 



control group. It was found that the patients who responded to vaccination had significantly 

fewer Treg cells before vaccination compared with those who did not respond. Similarly, after 

vaccination, a significant increase in the percentage of Treg lymphocytes compared with the 

control group was shown in the group of patients with vaccination response and the group with 

no response to vaccination. A significant decrease in the percentage of Treg lymphocytes was 

also observed in patients who responded to vaccination compared to patients who did not 

respond. It was found that the administration of vaccination lowers the percentage of Treg in 

the control group and in the group of patients with response to vaccination compared to the 

values obtained before vaccination. There was a significant increase in the percentage of Th17 

lymphocytes after vaccination in the control group, in the group of patients with no response to 

vaccination and those with response to vaccination, compared to the values before vaccination. 

 

Conclusions 

1. Immune response to vaccination against Haemophilus influenzae type b (Hib) in patients 

on chronic lymphocytic leukemia (CLL) compared to healthy people (assessed by measuring 

the concentration of specific 

antibodies before and after vaccinations) showed that healthy subjects respond significantly 

better to vaccination against Hib, while in the group of patients with CLL, a significantly better 

response to vaccinations was found in people in the early stages of CLL advancement, which 

indicates the need for preventive vaccinations as early as possible after diagnosis of CLL. 

 

2. The presence of recognized factors of poor prognosis of the course of PBL (high expression 

of CD38 and ZAP-70 and certain cytogenetic aberrations) was associated with a worse response 

to immunization against Hib. It is advisable to develop an individual program of preventive 

vaccinations, especially in patients with factors of unfavorable prognostic importance of the 

course of CLL. 

 

3. An increase in the percentage of CD3 + T cells and CD19 + B lymphocytes with the 

expression of activation markers was demonstrated in CLL patients who responded to 



vaccination, compared to the values before vaccination. Similar relationships were observed in 

the control group. This observation confirms the thesis that the correct response to antigenic 

stimulation is manifested in the increased expression of the markers CD69 and CD25. At the 

same time, it was found that high expression of early and late activation antigens on both studied 

lymphocyte subpopulations in CLL patients was associated with a weaker response to 

immunization against Hib. Assessment of CD69 and CD25 expression should be included in 

the basic panel of studies in the diagnosis of PBL and qualification for preventive vaccination. 

 

4. A high percentage of regulatory T lymphocytes (Treg) and a low percentage of Th17 

lymphocytes before vaccination were associated with an incorrect response to immunization 

against Hib in the group of patients with CLL. Assessment of the Treg / Th17 lymphocyte ratio 

may be an important predictor of obtaining a response to immunization. 

 

5. Comparison of serum levels of IgA, IgG, and IgM before vaccination and after immunization 

against Hib in the group of patients with CLL and in healthy subjects revealed that 

hypogammaglobulinemia was associated with a weaker response to vaccination, but in the 

majority of patients with deficiency in the range of one class of immunoglobulins, vaccination 

against Hib has produced a protective antibody titer. Therefore, preventive vaccinations should 

not be omitted also in patients with CLL accompanied by hypogammaglobulinemia. 

 


