
Streszczenie 
Komórki iNKT oraz limfocyty Tγδ należą do grupy niekonwencjonalnych limfocytów 

T. Pomimo tego, że stanowią tylko niewielki odsetek limfocytów, są istotnym elementem 

układu immunologicznego a szczególnie odpowiedzi przeciwnowotworowej. W 

przeciwieństwie do klasycznych limfocytów T, które rozpoznają antygeny peptydowe te 

niekonwencjonalne, rzadkie populacje limfocytów T rozpoznają przede wszystkim antygeny 

niebiałkowe (w tym antygeny występujące na komórkach nowotworowych). Ich cechą 

charakterystyczną jest także ograniczony repertuar receptorów TCR. Zarówno komórki iNKT 

jak i limfocyty Tγδ są grupą heterogenną. Ich subpopulacje o zróżnicowanych właściwościach 

i funkcjach, mogą być zaangażowane w walkę z komórkami nowotworowymi, mogą także 

pełnić funkcje immunoregulacyjne wspierające rozwój nowotworu. Przewlekła białaczka 

limfocytowa będąca tematem badawczym niniejszej pracy, jest nowotworem, o różnorodnym 

przebiegu, w którym dosyć często leczenie jest odroczone w czasie.  Kluczowym aspektem w 

ocenie tej choroby i jej patogenezy są infekcje. Są one jedną z kluczowych przyczyn zgonów 

limfocytową chorych na CLL, dlatego nie można bagatelizować ich znaczenia. Wielu autorów 

sugeruje, że infekcje zarówno bakteryjnych, jak i wirusowych mogą potencjalnie sprzyjać 

rozwojowi procesu nowotworowego. Oceniając częstość i charakter infekcji nasuwa się 

również zagadnienie wirusów latentnych bytującymi w komórkach ludzkiego organizmu. 

Wirus Ebsteina-Barr (EBV) infekuje limfocyty B i może przez wiele lat a czasami całe życie 

pozostawać bezobjawowy. Do tej pory nie ma jednak odpowiedzi na pytanie czy wirus EBV 

wpływa na rozwój przewlekłej białaczki limfocytowej, bądź też czy aktywacja utajonego 

zakażenia EBV związana jest z immunosupresją towarzyszącą chorobie nowotworowej.  

Badaniami objęto grupę 77 osób (40 mężczyzn i 37 kobiet w wieku od 37 do 87 lat; 

mediana 64 lat), u których w ostatnim czasie postawiono rozpoznanie przewlekłej białaczki 

limfocytowej. Osoby te były pacjentami Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Według klasyfikacji Rai’a i Bineta, 36 chorych było w 

stadium 0 (niskie ryzyko), 28 chorych było w stadium I/II (pośrednie ryzyko), a 13 chorych 

było w stadium III/IV (wysokie ryzyko). Osoby badane nie mogły stosować antybiotyków ani 

innych preparatów wykazujących wpływ na układ immunologiczny, w okresie miesiąca 

poprzedzającego badanie. Grupę kontrolną stanowiły 32 osoby zdrowe, w tym 20 mężczyzn i 

12 kobiet w wieku od 35 do 73 (mediana 58 lat). Materiałem wykorzystywanym do badań 

była krew obwodowa.  Główną metodą wykorzystywaną do oceny komórek iNKT oraz 

limfocytów Tγδ była cytometra przepływowa. Wykorzystując przeciwciała monoklonalne 

sprzężone z fluorochromami oceniono odsetek iNKT (TCR Vα24-Jα18+/CD3+) oraz 



wyodrębniono subpopulacje: iNKT1 (T-bet+IFN-γ+), iNKT2 (GATA3+IL-4+) oraz iNKTreg 

(FoxP3+). Analizie poddano również limfocyty Tγδ. Na podstawie różnic w intensywności 

fluorescencji cząsteczki CD3 i receptora TCRγδ, spośród populacji limfocytów Tγδ 

(TCRγδ
+
CD3

+
) wyodrębniano subpopulacje: TCRγδ

bright
CD3

dim
 (Vδ1) oraz TCRγδ

dim
CD3

bright
 

(Vδ2).  

 W przeprowadzonych badaniach wykazano, że odsetki komórek iNKT oraz 

limfocytów Tγδ były istotnie niższe u chorych na CLL w porównaniu do osób zdrowych. 

Obserwowano również zależności pomiędzy stopniem zaawansowania choroby a odsetkami 

komórek iNKT, których było znacząco mniej w grupie chorych wysokiego ryzyka wg Raia. 

Komórki białaczkowe oceniano także pod kątem obecności ekspresji ZAP-70 i CD38, a także 

obecności zmian cytogenetycznych del(11q22.3) i/lub del(17p13.1). Stwierdzono, że komórek 

iNKT było istotnie więcej u pacjentów ZAP-70-negatywnych oraz CD38-. Limfocytów Tγδ 

było istotnie więcej u osób ZAP-70-negatywnych. U osób, które w trakcie okresu obserwacji 

wymagały rozpoczęcia leczenia stwierdzono znacząco niższy odsetek komórek iNKT. W 

niniejszej pracy dokonano analizy rzadkich limfocytów w odniesieniu do występowania 

częstych infekcji u pacjentów z CLL. U pacjentów z nawracającymi zakażeniami 

obserwowano niższy odsetek limfocytów Tγδ. U wszystkich chorych oznaczano DNA wirusa 

EBV w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej. Wykazano, że komórek iNKT oraz 

limfocytów Tγδ jest istotnie więcej u pacjentów o dodatnim statusie EBV. W 

przeprowadzonych badaniach oceniono także potrzebę zastosowania immunoglobulinowej 

terapii zastępczej u pacjentów z CLL. W grupie osób, która wymagała zastosowania 

substytucji immunoglobulin obserwowano istotnie niższy odsetek limfocytów iNKT. 

Analogiczną analizę przeprowadzono również dla subpopulacji badanych komórek, wśród 

komórek iNKT oceniono subpopulację iNKT1, iNKT2 oraz iNKTreg, natomiast limfocyty 

Tγδ podzielono na subpopulacje TCRγδ
dim

CD3
bright

 oraz TCRγδ
bright

CD3
dim

.  

Odsetek wszystkich badanych subpopulacji komórek iNKT był istotnie niższy w 

grupie kontrolnej w porównaniu do chorych na CLL. Odsetek subpopulacji iNKTreg był 

istotnie wyższy u chorych z grupy najwyższego ryzyka. Podobnie zaobserwowano, że wyższe 

odsetki iNKTreg są powiązane z obecną ekspresją ZAP-70 oraz CD38 w komórkach 

białaczkowych. Podobnie wyniki prezentowały się w stosunku do potrzeby rozpoczęcia 

leczenia, występowania powikłań infekcyjnych oraz dodatniego statusu EBV, w każdej z tych 

grup iNKTreg były istotnie wyższe. Przeprowadzone badania wykazały dodatnią korelację 

pomiędzy subpopulacją iNKTreg a liczbą kopii wirusa EBV u pacjentów z CLL. Analiza 

limfocytów Tγδ wykazała, że wśród osób chorych na CLL odsetek limfocytów 



TCRγδ
dim

CD3
bright

 był znacząco wyższy. W grupie chorych najwyższego ryzyka dominował 

odsetek limfocytów TCRγδ
bright

CD3
dim

. Odsetek tych komórek dominował również w grupie 

chorych ZAP-70-pozytywnych oraz u osób z niekorzystnymi aberracjami cytogenetycznymi, 

a także u pacjentów wymagających rozpoczęcia leczenia. U chorych z nawracającymi 

infekcjami oraz dodatnim statusem EBV podobnie dominował odsetek limfocytów 

TCRγδ
bright

CD3
dim

.  

Na podstawie wykonanych badań wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Niższy odsetek limfocytów Tγδ oraz iNKT w grupie chorych na CLL niż u zdrowych 

osób, stanowiących grupę kontrolną oraz wykazany związek pomiędzy odsetkiem tych 

niekonwencjonalnych limfocytów T (zwłaszcza komórek iNKT) krążących we krwi a 

uznanymi czynnikami rokowniczymi potwierdza ich znaczenie w patogenezie CLL. Może 

również sugerować ich wartość rokowniczą. 

2. Mniejszy odsetek komórek iNKT wykazywany u chorych na CLL w bardziej 

zaawansowanych stadiach klinicznych i w grupie chorych ze wskazaniami do rozpoczęcia 

leczenia wskazują na związek między obniżeniem odsetka tych niekonwencjonalnych 

limfocytów T, a bardziej agresywną postacią choroby. Odsetek komórek iNKT jest niższy 

u osób wymagających stosowania immunoglobulinowej terapii zastępczej. 

3. Otrzymane rezultaty wskazują, że CLL towarzyszy podwyższony odsetek subpopulacji 

iNKTreg FoxP3
+
 w odniesieniu do grupy kontrolnej. Wzrost odsetka iNKTreg FoxP3

+
, 

może wiązać się z obniżeniem efektywności przeciwnowotworowej odpowiedzi 

immunologicznej. 

4. Monitorowanie subpopulacji iNKTreg FoxP3+, dla której wykazano występowanie 

znamiennego związku z niekorzystnymi parametrami rokowniczymi (wysoka ekspresja 

białka ZAP-70 lub antygenu CD38, stan klinicznego zaawansowania choroby) może być 

źródłem ważnych informacji określających aktywność CLL. Wyższy odsetek iNKTreg 

FoxP3+ wiąże się z występowaniem wskazań do wdrożenia terapii. 

5. Większy odsetek iNKTreg, w grupie chorych, u których obserwowano nawracające 

zakażenia sugeruje, że subpopulacja ta może być w części odpowiedzialna za nieefektywne 

eliminowanie patogenów. 

6. Wyższy odsetek niekonwencjonalnych limfocytów (Tγδ oraz iNKT) u chorych na CLL, u 

których wykryto materiał genetyczny (DNA) wirusa EBV (EBV+) w porównaniu do osób 

bez wykrywalnego DNA EBV może potwierdzać zaangażowanie tych limfocytów w 



odpowiedź immunologiczną towarzyszącą zakażeniom wirusowym. Niezbędna jest jednak 

dalsza ocena aktywności tych niekonwencjonalnych limfocytów T w celu analizy ich 

udziału w budowaniu odporności zarówno przeciwko wirusom, jak i bakteriom w CLL.  

7. W grupie chorych na CLL pośród limfocytów Tγδ występuje obniżanie odsetka 

subpopulacji TCRγδ
dim

CD3
bright

. W związku z tym zmienia się proporcją 

TCRγδ
dim

CD3
bright

 (Vδ2) do TCRγδ
bright

CD3
dim

 (Vδ1). Większy odsetek TCRγδ
bright

CD3
dim

 

(Vδ1) wykazywany u chorych na CLL w bardziej zaawansowanych stadiach klinicznych i 

w grupie chorych ze wskazaniami do rozpoczęcia leczenia wskazują na związek tej 

subpopulacji Tγδ z bardziej agresywną postacią choroby. 

8. Monitorowanie subpopulacji Tγδ (Vδ1 i Vδ2), dla których wykazano znamienny związek z 

niekorzystnymi parametrami rokowniczymi: stanem zaawansowania klinicznego choroby, 

niekorzystnymi aberracjami cytogenetycznymi oraz wysoką ekspresją białka ZAP-70 czy 

antygenu CD38 może dostarczyć ważnych informacji określających aktywność CLL. 

9. Mniejszy odsetek Tγδ, a zwłaszcza subpopulacji T Vδ2, w grupie chorych, u których 

obserwowano nawracające zakażenia sugeruje, że zaburzenia liczbowe w obrębie 

limfocytów Tγδ, w szczególności T Vδ2 mogą stanowić jeden z czynników 

odpowiedzialnych za zwiększoną podatność na zakażenia obserwowaną w przebiegu CLL. 

Niezbędna jest jednak dalsza ocena aktywności poszczególnych subpopulacji limfocytów 

Tγδ w tym ocena potencjału cytotoksycznego wobec limfocytów CLL. 

10. Wysoka ekspresja negatywnych punktów kontrolnych układu odpornościowego: PD-1 i 

TIM-3 zarówno na limfocytach Tγδ, jak i komórkach iNKT (zwłaszcza w grupie chorych, 

u których wykryto DNA wirusa EBV) może świadczyć o „wyczerpaniu” tych 

niekonwencjonalnych limfocytów T.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

iNKT cells and Tγδ lymphocytes belong to a group of unconventional T lymphocytes. 

Despite the fact that they constitute only a small percentage of lymphocytes, they are an 

important element of the immune system and particularly of the anti-tumour response. In 

contrast to classical T-lymphocytes, which recognise peptide antigens, these unconventional, 

rare T-lymphocyte populations recognise mainly non-protein antigens (including antigens 

present on tumour cells). Their characteristic feature is also a limited repertoire of TCR 

receptors. Both iNKT cells and Tγδ lymphocytes are a heterogeneous group. Their 

subpopulations, with diverse properties and functions, may be involved in the fight against 

tumour cells and may also have immunoregulatory functions supporting tumour development. 

Chronic lymphocytic leukaemia, which is the research subject of this paper, is a cancer with a 

varied course, in which quite often treatment is deferred.  A key aspect in the evaluation of 

this disease and its pathogenesis are infections. They are one of the key causes of lymphocytic 

death in CLL patients, so their importance cannot be underestimated. Many authors suggest 

that both bacterial and viral infections may potentially promote the development of the 

neoplastic process. Assessing the frequency and nature of infections, the issue of latent 

viruses residing in human cells also arises. Ebstein-Barr virus (EBV) infects B lymphocytes 

and may remain asymptomatic for many years and sometimes for life. To date, however, there 

is no answer to the question of whether EBV influences the development of chronic 

lymphocytic leukaemia, or whether activation of latent EBV infection is associated with 

immunosuppression accompanying cancer.  

The study included a group of 77 subjects (40 men and 37 women, aged 37 to 87 

years; median 64 years) with a recent diagnosis of chronic lymphocytic leukaemia. The 

subjects were patients of the Department of Haematooncology and Bone Marrow 

Transplantation, Medical University of Lublin. According to the Rai and Binet classification, 

36 patients were at stage 0 (low risk), 28 patients were at stage I/II (intermediate risk) and 13 

patients were at stage III/IV (high risk). The subjects were not allowed to use antibiotics or 

other preparations that show an effect on the immune system, during the month preceding the 

study. The control group consisted of 32 healthy subjects, including 20 men and 12 women, 

aged between 35 and 73 (median 58 years). The material used for the study was peripheral 

blood.  Flow cytometry was the main method used to assess iNKT cells and Tγδ lymphocytes. 

Using fluorochrome-conjugated monoclonal antibodies, the percentage of iNKT (TCR Vα24-

Jα18+/CD3+) was assessed and subpopulations were identified: iNKT1 (T-bet+IFN-γ+), 



iNKT2 (GATA3+IL-4+) and iNKTreg (FoxP3+). Tγδ lymphocytes were also analysed. On 

the basis of differences in the fluorescence intensity of the CD3 molecule and the TCRγδ 

receptor, subpopulations of Tγδ lymphocytes (TCRγδ+CD3+) were distinguished: 

TCRγδ
bright

CD3
dim (Vδ1) and TCRγδ

dim
CD3

bright (Vδ2).  

The study showed that the percentages of iNKT cells and Tγδ lymphocytes were 

significantly lower in CLL patients compared with healthy subjects. There was also a 

correlation between the stage of the disease and the percentage of iNKT cells, which were 

significantly lower in the group of high-risk patients according to Rai. Leukemic cells were 

also evaluated for the presence of ZAP-70 and CD38 expression, as well as the presence of 

del(11q22.3) and/or del(17p13.1) cytogenetic changes. It was found that iNKT cells were 

significantly more in ZAP-70-negative and CD38- patients. Tγδ lymphocytes were 

significantly more in ZAP-70-negative subjects. A significantly lower proportion of iNKT 

cells was found in patients who required treatment during the follow-up period. In the present 

study, rare lymphocytes were analysed in relation to the occurrence of frequent infections in 

patients with CLL. A lower percentage of Tγδ lymphocytes was observed in patients with 

recurrent infections. EBV DNA was determined in peripheral blood mononuclear cells in all 

patients. It was shown that iNKT cells and Tγδ lymphocytes were significantly higher in EBV 

positive patients. The study also assessed the need for immunoglobulin replacement therapy 

in patients with CLL. In the group of patients who required immunoglobulin substitution, a 

significantly lower percentage of iNKT lymphocytes was observed. An analogous analysis 

was also performed for the subpopulations of cells studied; among the iNKT cells, the iNKT1, 

iNKT2 and iNKTreg subpopulations were evaluated, whereas the γδ lymphocytes were 

divided into TCRγδ
bright

CD3
dim (Vδ1) and TCRγδ

dim
CD3

bright (Vδ2) subpopulations. 

The percentage of all tested iNKT cell subpopulations was significantly lower in the 

control group compared to CLL patients. The percentage of iNKTreg subpopulations was 

significantly higher in patients in the highest risk group. Similarly, higher percentages of 

iNKTreg were observed to be associated with ZAP-70 and CD38 expression present in 

leukaemic cells. Similarly, the results were presented in relation to the need to start treatment, 

the presence of infectious complications and EBV positive status, in each of these groups 

iNKTreg were significantly higher. The study showed a positive correlation between the 

iNKTreg subpopulation and EBV copy number in patients with CLL. Analysis of Tγδ 

lymphocytes showed that the percentage of TCRγδ
dim

CD3
bright lymphocytes was significantly 

higher among CLL patients. The percentage of TCRγδ
bright

CD3
dim lymphocytes was 

predominant in the highest risk patients. The percentage of these cells was also predominant 



in ZAP-70-positive patients and in patients with unfavourable cytogenetic aberrations, as well 

as in patients requiring treatment initiation. In patients with recurrent infections and positive 

EBV status, the percentage of TCRγδbrightCD3dim lymphocytes was similarly predominant. 

On the basis of the study, the following conclusions were drawn: 

1. The lower percentage of Tγδ and iNKT cells in CLL patients than in healthy controls and 

the correlation between the percentage of these unconventional T cells (especially iNKT cells) 

circulating in blood and recognized prognostic factors confirm their importance in CLL 

pathogenesis. It may also suggest their prognostic value. 

2. A lower percentage of iNKT cells demonstrated in CLL patients in more advanced clinical 

stages and in the group of patients with indications to start treatment indicate a relationship 

between a decrease in the percentage of these unconventional T lymphocytes and a more 

aggressive form of the disease. The percentage of iNKT cells is lower in patients requiring 

immunoglobulin replacement therapy. 

3. The results obtained indicate that CLL is accompanied by an increased percentage of 

FoxP3+ iNKTreg subpopulations in relation to the control group. An increase in the 

percentage of iNKTreg FoxP3+, may be associated with a decrease in the effectiveness of the 

antitumour immune response. 

4. Monitoring of iNKTreg FoxP3+ subpopulation, for which a significant association with 

unfavourable prognostic parameters has been demonstrated (high expression of ZAP-70 

protein or CD38 antigen, clinical stage of disease), may be a source of important information 

determining CLL activity. A higher proportion of FoxP3+ iNKTreg is associated with an 

indication for therapy. 

5. A higher proportion of iNKTreg in patients with recurrent infections suggests that this 

subpopulation may be partly responsible for inefficient elimination of pathogens. 

6. The higher percentage of unconventional lymphocytes (Tγδ and iNKT) in CLL patients 

with detectable EBV genetic material (DNA) (EBV+) compared to those without detectable 

EBV DNA may confirm the involvement of these lymphocytes in the immune response 

accompanying viral infections. However, further evaluation of the activity of these non-

conventional T lymphocytes is needed to analyse their involvement in building immunity 

against both viruses and bacteria in CLL.  

7. There is a decrease in the proportion of TCRγδ
dim

CD3
bright

 subpopulations among Tγδ 

lymphocytes in CLL patients. Consequently, the proportion of TCRγδ
dim

CD3
bright

 (Vδ2) to 

TCRγδ
bright

CD3
dim (Vδ1) changes. The higher proportion of TCRγδ

bright
CD3

dim (Vδ1) shown 

in CLL patients in more advanced clinical stages and in the group of patients with indications 



to initiate treatment indicate an association of this Tγδ subpopulation with a more aggressive 

form of the disease. 

8. Monitoring of Tγδ subpopulations (Vδ1 and Vδ2) significantly associated with 

unfavourable prognostic parameters: clinical stage of disease, unfavourable cytogenetic 

aberrations and high expression of ZAP-70 protein or CD38 antigen may provide important 

information on CLL activity. 

9. A lower proportion of Tγδ, especially T Vδ2 subpopulation, in patients with recurrent 

infections suggests that abnormalities in Tγδ, especially T Vδ2 lymphocytes, may be one of 

the factors responsible for the increased susceptibility to infections observed in the course of 

CLL. However, further evaluation of the activity of specific Tγδ lymphocyte subpopulations, 

including cytotoxic potential against CLL lymphocytes, is necessary. 

10. High expression of negative immune checkpoints: PD-1 and TIM-3 on both Tγδ 

lymphocytes and iNKT cells (especially in the group of patients in whom EBV DNA was 

detected) may indicate "exhaustion" of these unconventional T cells. 

 

 


