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STRESZCZENIE
Poszukiwanie czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) ma na celu
doskonalenie kryteriów rozpoczęcia leczenia cytostatycznego oraz jego strategii. W szczególności prowadzone są badania słuŜące wyodrębnieniu pacjentów, którzy odnieśliby korzyść z wczesnego rozpoczęcia leczenia pomimo nie spełnienia obecnie obowiązujących kryteriów jego rozpoczęcia, jak równieŜ tych, u których byłaby celowa intensyfikacja terapii. Obok stadium zaawansowania klinicznego choroby określanego według systemu Rai’a lub Bineta, do najistotniejszych czynników rokowniczych co do przeŜycia całkowitego i wolnego od progresji naleŜą niektóre aberracje genetyczne, szczególnie dotyczące regionów 17p i 11q, a takŜe stan mutacyjny
genu łańcucha cięŜkiego immunoglobuliny (IgVH) oraz związana z nim ekspresja antygenów
CD38 i ZAP-70. Delecja 17p lub mutacje zlokalizowanego tam genu p53 jest ponadto związana
z opornością na analogi puryn. Określenie stanu mutacyjnego IgVH, ekspresji CD38 i ZAP-70
jest szczególnie przydatne u chorych kwalifikowanych do intensywnych procedur leczniczych,
szczególnie allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Problem wyodrębnienia
innych czynników złego rokowania, które uzasadniłyby wcześniejsze rozpoczęcie leczenia cytostatycznego, niŜ to przewidują obecnie obowiązujące standardy postępowania, wymaga natomiast dalszych badań.
SŁOWA KLUCZOWE: Przewlekła białaczka limfocytowa – Czynniki rokownicze
SUMMARY
Studies on the prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia (CLL) are necessary for improvement of criteria for starting the cytostatic treatment and for ameliorating its strategy. In particular, it seems important to single out patients with indolent CLL who may benefit from early
or intensive cytostatic treatment. Besides Rai or Binet staging system, some chromosomal aberrations, in particular concerning 17p and 11q, heavy chain immunoglobulin gene (IgVH) mutational status, as well as CD38 and ZAP-70 expression, are currently considered as the most important prognostic factors as to progression free- and overall survival. Moreover, deletion of 17p
and mutations of p53 gene which is localized in this region predict resistance to purine analogs
and alkylating agents. Determination of IgVH mutational status and of CD38 and ZAP-70 expression is particularly useful in young patients, candidates for intensive therapeutic procedures,
such as allogenic hematopoietic cells transplantation. The issue of defining of unfavourable
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prognostic factors which may justify the early beginning, i.e. before the meeting of the currently
admitted criteria, of cytostatic treatment, needs further studies.
KEY WORDS: Chronic lymphocytic leukemia - Prognostic factors

WSTĘP
Poszukiwanie czynników rokowniczych w chłoniakach przewlekłych, w tym
w przewlekłej białaczce limfocytowej (chronic lymphocytic leukemia, CLL) ma na celu
doskonalenie kryteriów rozpoczęcia leczenia cytostatycznego oraz wyboru schematu
terapeutycznego, a przede wszystkim wyodrębnienie tych pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści z wczesnego rozpoczęcia chemioterapii. Oceniając wartość rokowniczą
danego czynnika badamy jego wpływ na całkowity czas przeŜycia i czas przeŜycia wolnego od progresji rozumianej jako zmiana stadium zaawansowania klinicznego lub pojawienie się wskazań do rozpoczęcia leczenia. Wartość predykcyjna danego wskaźnika
pozwala natomiast przewidzieć odpowiedź pacjenta na leczenie. NaleŜy podkreślić, Ŝe
w chwili obecnej jedynymi czynnikami, uwzględnianymi obowiązkowo w rutynowej
praktyce klinicznej, przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych u chorych na CLL jest
stadium zaawansowania choroby, czas podwojenia się liczby limfocytów krwi obwodowej oraz kariogram. W szczególności uznanym czynnikiem predykcyjnym pozwalającym przewidzieć odpowiedź na leczenie lekami alkilującymi i analogami puryn jest
obecność aberracji ramienia krótkiego chromosomu 17.
Czynniki rokownicze determinujące decyzje terapeutyczne
Stadium zaawansowania klinicznego choroby wg klasyfikacji Rai lub Bineta [1, 2]
naleŜy do najistotniejszych czynników rokowniczych co do długości całkowitego przeŜycia pacjentów. Oba systemy opierają się na ocenie rozległości zmian węzłowych,
obecności zajęcia śledziony, wątroby oraz wydolności krwiotwórczej szpiku kostnego.
Związek stadium zaawansowania z całkowitym przeŜyciem jest wyraźny, gdyŜ oczekiwana długość przeŜycia pacjentów w stadiach wczesnych (A wg Bineta i 0 wg Rai)
wynosi przeszło 10 lat, podczas gdy u chorych w stadiach zaawansowanych (C wg
Bineta i III-IV wg Rai) jest ona krótsza niŜ 2 lata. Ocena stanu zaawansowania klinicznego wg jednego z tych systemów jest obowiązkowym elementem postępowania diagnostycznego przy rozpoznaniu i w czasie obserwacji chorego takŜe z tego powodu, Ŝe
stwierdzenie niedokrwistości i/lub małopłytkowości, a więc stadium C wg Bineta i/lub
III-IV wg Rai, stanowi wskazanie do rozpoczęcia leczenia cytostatycznego, pod warunkiem jednak, Ŝe zaburzenia te wynikają z niewydolności krwiotwórczej szpiku, a
nie z zespołu autoimmunohemolitycznego.
Stadium zaawansowania klinicznego nie uwzględnia bezwzględnej liczby limfocytów krwi obwodowej. Istotne znaczenie rokownicze ma szybkość jej podwojenia. Czas
podwojenia dłuŜszy niŜ 12 miesięcy wiąŜe się bowiem z długim okresem wolnym od
leczenia i długim całkowitym przeŜyciem [3]. Według zaktualizowanych zaleceń National Cancer Institute (NCI) czas podwojenia się liczby limfocytów krótszy niŜ 6 miesięcy, lub ich zwiększenie się o 50% w ciągu 2 miesięcy, są wskazaniem do rozpoczę-
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cia leczenia cytostatycznego [4]. NaleŜy jednak odnotować badania wskazujące, Ŝe
równieŜ bezwzględna liczba limfocytów krwi obwodowej ma znaczenie rokownicze
w CLL, gdyŜ jej wartość poniŜej 30 G/l u pacjentów we wczesnych stadiach zaawansowania jest związana z dłuŜszym przeŜyciem tak wolnym od progresji, jak i całkowitym [5].
Do najistotniejszych czynników rokowniczych w CLL zalicza się obecnie aberracje chromosomowe. Zostały one szczegółowo omówione w niedawno opublikowanym
przeglądzie piśmiennictwa na ten temat [6]. Z uwagi na niską aktywność podziałową
limfocytów CLL są one trudne do wykrycia metodami cytogenetyki klasycznej, jednak
technika fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) pozwala na ujawnienie ich u
przeszło 80% pacjentów. Do najczęstszych aberracji naleŜą: delecja długiego ramienia
chromosomu 13, długiego ramienia chromosomu 11, krótkiego ramienia chromosomu
17 oraz trisomia chromosomu 12. Silnym niekorzystnym znaczeniem rokowniczym
obarczone są zwłaszcza del(11)(q22-23), tris12 oraz del 17p13. Są one związane z
duŜą masą nowotworu, progresywnością choroby, atypową morfologią limfocytów i
krótkim całkowitym przeŜyciem pacjentów. Aberracje krótkiego ramienia chromosomu 17 lub mutacje zlokalizowanego tam genu p53 są takŜe związane z opornością na
leki alkilujące i analogi puryn, z moŜliwym wyjątkiem kladrybiny [7]. Z tego powodu
przed rozpoczęciem leczenia schematem zawierającym analogi puryn zaleca się wykonanie badania FISH w kierunku tej aberracji. Niektóre zaburzenia cytogenetyczne wiąŜą się natomiast z korzystnym rokowaniem. W szczególności opisano związek pomiędzy nieprawidłowościami w zakresie regionu 13q a długim przeŜyciem całkowitym i
wolnym od leczenia.
Dalszy postęp w poznaniu zaburzeń genomu u chorych na CLL stał się moŜliwy
dzięki technice mikromacierzy SNP (single nucleotide polymorphism, polimorfizm
pojedynczego nukleotydu) o wysokiej gęstości. Pozwala ona na zwiększenie czułości
badania zmian chromosomowych, gdyŜ wykrywa zmiany liczbowe (utrata lub naddatek) alleli i regiony utraty homozygotyzmu o charakterze submikroskopowym, nie
wykrywalne technikami cytogenetyki klasycznej ani FISH. Za pomocą tej metody
opracowano skalę złoŜoności submikroskopowych aberracji genetycznych i wykazano,
Ŝe wysoki wskaźnik złoŜoności jest niezaleŜnym czynnikiem złego rokowania co do
czasu do rozpoczęcia leczenia pierwszej i kolejnych linii [8].
Inne czynniki o uznanym znaczeniu rokowniczym
WyŜej omówiono czynniki rokownicze, które zgodnie z obecnie obowiązującymi
standardami postępowania winny być uwzględnione przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Znany jest równieŜ szereg innych czynników o uznanej wartości rokowniczej, które nie są obowiązkowo wykorzystywane w rutynowej praktyce klinicznej ze
względu na wysoki koszt, trudności w wystandardyzowaniu metody, bądź teŜ z uwagi
na to, Ŝe ich stwierdzenie nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje terapeutyczne.
Do nich naleŜą w szczególności aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH), surowicze stęŜenie β2-mikroglobuliny, kinazy tymidylowej (thymidine kinase, TK) i roz-
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puszczalnego antygenu CD23 (sCD23), a takŜe stan zmutowania genów regionu
zmiennego łańcucha cięŜkiego immunoglobulin (IgVH) i ekspresja antygenów ZAP-70
i CD38.
Surowicza aktywność LDH oraz stęŜenie β2-mikroglobuliny, TK i sCD23 naleŜą
do najwcześniej zidentyfikowanych czynników rokowniczych w CLL. Oba te wskaźniki są powszechnie uŜywane w ocenie masy nowotworu i aktywności rozrostów
układu chłonnego, w tym w CLL [9, 10]. Mniejsze zastosowanie w bieŜącej praktyce
klinicznej mają sCD23 i TK. Źródłem surowiczego sCD23 jest złuszczający się z powierzchni limfocytów CLL antygen CD23. Wykazano, Ŝe jego podwyŜszony poziom
surowiczy jest związany z szybkim podwojeniem się limfocytozy krwi obwodowej i
szybką progresją choroby [11]. We krwi chorych na CLL stwierdza się teŜ podwyŜszone stęŜenie izoformy 1 kinazy tymidylowej (TK1), które wykazuje współzaleŜność
z aktywnością proliferacyjną komórek nowotworowych, duŜą masą nowotworu i jego
szybką progresją oraz ze stanem mutacyjnym IgVH [12, 13].
Nieobecność mutacji w zakresie IgVH, obecnie definiowana jako stopień homologii
> 98% z sekwencją zarodkową tego genu, jest uwaŜana za jeden z najwaŜniejszych
niezaleŜnych czynników złego rokowania co do długości wolnego od progresji i całkowitego przeŜycia chorych na CLL, co zostało wykazane w licznych badaniach. W
szczególności szacuje się, Ŝe pacjenci ze zmutowanym IgVH Ŝyją średnio 25 lat, podczas gdy nieobecność tych mutacji wiąŜe się z bardziej agresywnym przebiegiem choroby, wcześniejszą koniecznością rozpoczęcia leczenia, a średnie przeŜycie skraca się
do 8 lat [14–17]. Badanie stanu zmutowania IgVH jest jednak moŜliwe do wykonania
tylko w wyspecjalizowanym laboratorium i w chwili obecnej jest trudno dostępne dla
celów rutynowej praktyki klinicznej. Dlatego teŜ poszukuje się pośrednich wskaźników łatwiejszych do oznaczenia w laboratorium diagnostycznym. Do takich wskaźników zalicza się ekspresję w limfocytach CLL antygenów ZAP-70 i CD38.
Do najwaŜniejszych czynników złego rokowania w CLL naleŜy ekspresja wewnątrzkomórkowego białka ZAP-70 (ξ-associated protein). Jest to kinaza tyrozynowa
naleŜąca do rodziny kinaz syk o masie cząsteczkowej 70 kDa. Fizjologicznie występuje w limfocytach T i komórkach NK, gdzie wiąŜe się z łańcuchem ξ kompleksu receptora T (T-cell receptor, TCR) wzmacniając przekazywanie sygnałów prowadzących do
przeŜycia i proliferacji. W komórkach CLL ZAP-70 bierze udział w przekazywaniu
sygnałów otrzymywanych za pośrednictwem receptora B (B-cell receptor, BCR),
uczestnicząc w ten sposób w odpowiedzi limfocytów białaczkowych na antygeny własne i obecne w środowisku, co uruchamia mechanizmy prowadzące do ich proliferacji
i przeŜycia. Liczne badania wykazały, Ŝe ekspresja ZAP-70, oznaczana za pomocą
cytofluorometrii, jest silnym niekorzystnym czynnikiem rokowniczym co do wolnego
od progresji i całkowitego przeŜycia chorych na CLL [18–21]. NaleŜy tu jednak podkreślić, Ŝe niektóre badania nie wykazały znaczenia ekspresji ZAP-70 jako niezaleŜnego czynnika rokowniczego co do całkowitego przeŜycia, szczególnie w zaawansowanych stadiach choroby [22]. Bardzo istotną obserwacją jest wykazanie silnego związku
pomiędzy ekspresją ZAP-70 a nieobecnością mutacji genu IgVH. Pozwala to wykorzystać, z ok. 90-procentową czułością i specyficznością, badanie ekspresji omawianego
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antygenu do oceny stanu zmutowania tego genu [19]. Wprowadzenie tego markera do
rutynowej praktyki klinicznej wymaga jednak dalszych badań nad wystandardyzowaniem jego oznaczania metodą cytometrii przepływowej.
Ekspresja ZAP-70 wykazuje takŜe związek z antygenem CD38, posiadającym
równieŜ znaczenie rokownicze w CLL. CD38 jest glikoproteiną błonową o właściwościach enzymatycznych, obecną na limfocytach i komórkach niehematopoetycznych i
uczestniczącą w przekazywaniu sygnałów promujących przeŜycie, proliferację oraz
hamujących apoptozę, a po połączeniu się z ligandem, jakim jest antygen CD31 obecny na komórkach podścieliska i tzw. komórkach typu pielęgniarek, takŜe w interakcjach międzykomórkowych [23, 24]. Ekspresja CD38 na powierzchni limfocytów CLL
jest związana z krótszym przeŜyciem całkowitym i wolnym od progresji oraz z gorszą
odpowiedzią na leczenie [25–31]. Ekspresja ta wykazuje zarówno związek z nieobecnością mutacji genu IgVH, jak i z występowaniem antygenu ZAP-70 [27, 32, 33].
Szczególnie interesujący jest związek pomiędzy CD38, a ZAP-70. Zgodność ekspresji
obu tych białek wykazano u ponad 80% chorych na CLL [32, 33]. Ich związek czynnościowy został niedawno wyjaśniony przez Deaglio i wsp. Wykazali oni m.in., Ŝe komórki CLL posiadające oba te antygeny charakteryzują się duŜą zdolnością migracji
pod wpływem chemokiny SDF-1α (stroma-derived factor 1α, czynnik pochodzący z
podścieliska) produkowany przez komórki podścieliska szpiku kostnego i komórki
typu pielęgniarek. Pobudzenie antygenu CD38 przez jego połączenie z odpowiednim
ligandem prowadzi do fosforylacji ZAP-70, a przewodzenie sygnałów za pośrednictwem CD38 jest zaleŜne od ekspresji ZAP-70 [34]. Obserwacje te pozwalają zrozumieć, co się często podkreśla, dlaczego łączne oznaczenie ekspresji ZAP-70 i CD38
ma większą wartość rokowniczą niŜ osobne badanie kaŜdego z tych czynników [34–
38]. Wprowadzenie oznaczania CD38 do rutynowej praktyki klinicznej wymaga jednak, podobnie jak ZAP-70, standaryzacji metod jego oznaczania. NaleŜy tu podkreślić,
Ŝe nie ma w piśmiennictwie zgodności co do progowego odsetka komórek z wykrywalnym CD38, powyŜej którego populację limfocytów naleŜy traktować jako pozytywną pod względem jego ekspresji. Większość autorów przyjmuje granicę 30%, choć
niektórzy obniŜają ją do wartości 20% lub nawet mniejszej [25–30]. Podkreśla się ponadto zmienność ekspresji tego antygenu w czasie trwania choroby [39]. Niektóre badania wykazały teŜ jej współzaleŜność z innymi znanymi czynnikami rokowniczymi,
jak surowicze stęŜenie β2-mikroglobuliny i aktywność LDH oraz zakwestionowały
niezaleŜność jej wartości prognostycznej w CLL [25].
Z uwagi na silny związek ekspresji ZAP-70, CD38 i nieobecności mutacji genu
IgVH, omawiane antygeny traktowane są jako pośrednie wskaźniki stanu zmutowania
tegoŜ genu. Nasuwa to z kolei pytanie o ich wzajemną zaleŜność oraz o siłę ich wartości rokowniczej co do długości przeŜycia całkowitego i wolnego od progresji. Niedawno opublikowana wieloczynnikowa analiza przeŜycia wolnego od progresji, rozumianego jako czas od rozpoznania do rozpoczęcia leczenia grupy 705 chorych na CLL
w róŜnych stadiach zaawansowania wg Rai wykazała, Ŝe największą siłę rokowniczą
posiada ekspresja ZAP-70. Stan zmutowania IgVH zachował swoje niezaleŜne znaczenie rokownicze jedynie w grupie pacjentów nie wykazujących ekspresji ZAP-70, na-
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tomiast oznaczenie CD38 nie wnosiło istotnych dodatkowych informacji w tym zakresie [40].
Poszukując innych pośrednich wskaźników stanu zmutowania IgVH zwrócono uwagę na ekspresję genu lipazy lipoprotenowej (LPL) oraz ADAMS29 (a disintegrin and
metalloproteinase 29, dezintegryna i metaloproteinaza 29). Wykazano, Ŝe iloraz zawartości mRNA tych genów (iloraz L/A) był niezaleŜnym czynnikiem rokowniczym co do
długości przeŜycia wolnego od niekorzystnych zdarzeń (event-free survival) nie tylko w
całej grupie chorych oraz u pacjentów w stadium A wg Bineta, ale teŜ, w odróŜnieniu od
ekspresji ZAP-70, w podgrupie chorych w stadium B i C. Zgodność pomiędzy wysokim
wskaźnikiem L/A, a nieobecnością mutacji IgVH wynosiła natomiast 92% [22].
Jak juŜ wspomniano wcześniej, stan zmutowania genu IgVH oraz jego pośrednie
markery: ekspresja ZAP-70 i CD38, uwaŜane są za najistotniejsze czynniki złego rokowania co do ryzyka progresji CLL i krótkiego przeŜycia chorych, jednak wprowadzenie ich do praktyki klinicznej wymaga uproszczenia i standardyzacji metodyki ich
oznaczania. W chwili obecnej wykonanie tych oznaczeń jest zalecane szczególnie
u młodszych chorych z długim oczekiwanym czasem przeŜycia, zwłaszcza kwalifikowanych do intensywnych procedur leczniczych, jak allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych.
W ostatnim czasie stwierdzono niekorzystne znaczenie rokownicze dodatniego
bezpośredniego odczynu antyglobulinowego (BTA) u ok. 1/3 pacjentów w róŜnych
okresach choroby, a któremu nie zawsze towarzyszy niedokrwistość hemolityczna.
Wykazano, Ŝe dodatni BTA istotnie skraca przeŜycie wolne od progresji i całkowite.
Ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej zwiększa leczenie chlorambucylem
lub fludarabiną w monoterapii, natomiast podawanie fludarabiny z cyklofosfamidem
działa ochronnie w tym zakresie [41].
NaleŜy tu teŜ wspomnieć, Ŝe juŜ od lat osiemdziesiątych zwraca się uwagę na niekorzystne znaczenie rokownicze rozlanego typu nacieczenia szpiku kostnego co do
dynamiki rozwoju choroby oraz długości przeŜycia, a pierwsze opublikowane wyniki
badań sugerowały jego niezaleŜną wartość prognostyczną w tym zakresie [42–44].
Dlatego teŜ przez wiele lat zalecano badanie szpiku kostnego drogą trepanobiopsji
w ramach wstępnej oceny stopnia zaawansowania choroby oraz ustalenia ryzyka jej
szybkiej progresji. Jednak późniejsze badania wykazały związek typu nacieczenia
szpiku kostnego z innymi zjawiskami mającymi znaczenie prognostyczne, takimi jak
stadium zaawansowania klinicznego, ekspresja antygenu CD38 czy nasilenie angiogenezy szpiku oraz podwaŜyły wartość tego wskaźnika jako niezaleŜnego czynnika rokowniczego w CLL [5, 25, 45, 46].
Znaczenie rokownicze niektórych zjawisk biologicznych w CLL
Proliferacja, przeŜycie i apoptoza limfocytów CLL
W większości nowotworów narządowych i hematologicznych wysoka aktywność
proliferacyjna komórek złośliwych jest związana z duŜą agresywnością choroby, a badanie tej aktywności, np. za pomocą cytofluorometrycznego określania zawartości
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DNA, inkorporacji bromodeoksyurydyny (BrdU) lub tymidyny 3H (3H-T) lub teŜ
oznaczania ekspresji antygenów Ki-67 lub PCNA, naleŜy do panelu rutynowych badań
diagnostycznych. Cechą charakterystyczną limfocytów CLL jest natomiast ich zatrzymanie w fazie G0/G1 cyklu komórkowego, co powoduje, Ŝe u zdecydowanej większości pacjentów przeszło 90% komórek wykazuje haploidalną (1N) zawartość DNA,
a odsetek komórek inkorporujących 3H-T i BrdU oraz wykazujących ekspresję Ki-67
i PCNA jest niski. Z tego teŜ powodu badania nad znaczeniem klinicznym aktywności
proliferacyjnej limfocytów CLL są trudne do wykonania. Istnieją co prawda doniesienia, Ŝe wyŜsza aktywność podziałowa tych komórek jest związana z większą agresywnością choroby [47–51], jednak określenie przydatności klinicznej określania aktywności podziałowej limfocytów CLL wymaga dalszych badań.
Powszechnie uwaŜa się, Ŝe w patogenezie CLL istotną rolę odgrywa akumulacja jej
komórek CD5+/CD19+/CD23+ w wyniku zahamowania ich apoptozy in vivo. Roli tego
zjawiska w kształtowaniu obrazu klinicznego omawianej choroby poświęcono więc
liczne badania. Nie pozwoliły one jednak, jak dotychczas, na wyodrębnienie czynnika
rokowniczego o jednoznacznej wartości klinicznej. Opublikowano obserwacje wskazujące, Ŝe wydłuŜone przeŜycie limfocytów in vitro towarzyszy bardziej agresywnemu
przebiegowi choroby [52], jednak interpretując wyniki badań nad apoptozą limfocytów
CLL w hodowli naleŜy mieć na względzie, Ŝe ich Ŝywotność w tych warunkach jest
zmniejszona i nie odzwierciedla ich wydłuŜonego przeŜycia in vivo. Dlatego teŜ poszukuje się pośrednich wskaźników zahamowania apoptozy limfocytów in vivo mogących mieć znaczenie rokownicze i/lub predykcyjne w tej chorobie. Liczne badania
poświęcono w szczególności ekspresji wewnątrzkomórkowych czynników aktywujących lub hamujących to zjawisko, przede wszystkim białkom z rodziny BCL-2. Jak
wiadomo, komórki CLL wykazują zwiększoną z nie do końca wyjaśnionych przyczyn
ekspresję BCL-2, które chroni je przed apoptozą. Niektórzy autorzy zwrócili uwagę na
związek pomiędzy jego wysoką ekspresją a agresywnym przebiegiem choroby, krótkim przeŜyciem i opornością na analogi puryn, co jednak nie zostało potwierdzone
w innych doniesieniach [52–58]. Obecnie większą wartość rokowniczą oraz predykcyjną co do odpowiedzi na fludarabinę przypisuje się stosunkowi ekspresji czynników
Bcl-2/Bax na poziomie genu i/lub białka [52, 58, 59]. Zwraca się teŜ uwagę na znaczenie ekspresji innego białka antyapoptotycznego z tej rodziny, Mcl-1, którego ekspresja
jest pobudzana w wyniku konstytucyjnej aktywacji szlaku sygnalizacyjnego PI3K/Akt
[60]. Stwierdzono, Ŝe niska ekspresja jego genu korzystnie rokuje co do długości przeŜycia [61], a jego wysoki poziom wewnątrzkomórkowy jest związany z opornością na
monoterapię fludarabiną i cyklofosfamidem [62] oraz z krótkim trwaniem odpowiedzi
na leczenie skojarzone pentostatyną, cyklofosfamidem i rituksymabem [63]. Ta wartość predykcyjna ekspresji Mcl-1 co do odpowiedzi in vivo na fludarabinę/fludarabinę
z cyklofosfamidem nie została jednak potwierdzona przez późniejsze badania [64].
Niedawno wykazano, Ŝe wysoka zawartość Mcl-1 wykazuje, w odróŜnieniu od Bcl-2
i Bax, ścisły związek z niezmutowanym genem IgVH oraz ekspresją ZAP-70 i CD38,
a stosunek ekspresji Mcl-2/Bax okazał się najsilniejszym niekorzystnym czynnikiem
rokowniczym co do czasu do rozpoczęcia leczenia. NaleŜy tu jednak podkreślić, Ŝe
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w analizie wieloczynnikowej uwzględniającej stadium zaawansowania klinicznego,
ekspresję CD38 i stan zmutowania genu IgVH, wewnątrzkomórkowa zawartość Ŝadnego z badanych białek rodziny Bcl-2 (Bcl-2, Bax i Mcl-1) nie wykazywała niezaleŜnego
znaczenia prognostycznego ani co do długości okresu przed rozpoczęciem leczenia, ani
co do całkowitego przeŜycia pacjentów [53].
Jak wspomniano wyŜej, ekspresja Mcl-1 jest pobudzana w wyniku konstytucyjnej
aktywacji szlaku PI3K/Akt, obecnie uwaŜanego za jeden z najwaŜniejszych wewnątrzkomórkowych mechanizmów odpowiedzialnych za przedłuŜone przeŜycie limfocytów
CLL [65]. Jednym z czynników aktywujących kinazę Akt jest z kolei produkt protoonkogenu TCL-1 [66], którego niska ekspresja wydaje się związana z wyŜszym prawdopodobieństwem uzyskania całkowitej remisji po leczeniu pentostatyną, cyklofosfamidem i rituksymabem [67].
Trudności w badaniach nad rolą czynników wpływających na przeŜycie limfocytów CLL w kształtowaniu obrazu klinicznego tej choroby wynikają między innymi z
duŜej złoŜoności mechanizmów wewnątrzkomórkowych zaangaŜowanych w jego regulację. Niektóre z nich wpływają tak na przeŜycie komórek białaczkowych, jak i na
ich aktywność podziałową w sposób odmienny niŜ to ma miejsce w nowotworach narządowych. Przykładem jest białko p27Kip1, naleŜące do rodziny inhibitorów kinaz
cyklinozaleŜnych (cdk). p27Kip1 hamuje aktywność enzymatyczną większości znanych
kompleksów utworzonych przez cdk i ich jednostki aktywujące zwane cyklinami,
przez co utrzymuje je w stanie nieaktywnym i hamuje aktywność podziałową komórek.
Białko p27Kip1 jest więc uwaŜane za czynnik antyproliferacyjny. Ponadto wykazano, Ŝe
to białko zaangaŜowane jest teŜ w przeŜycie komórek, choć dane doświadczalne na
temat jego wpływu na apoptozę (pobudzający czy hamujący) są rozbieŜne [68, 69].
ObniŜona, wskutek zwiększonej proteolizy, zawartość omawianego białka w komórkach guza koreluje z większą agresywnością kliniczną i/lub histologiczną zdecydowanej większości nowotworów narządowych oraz ma w nich niekorzystne znaczenie
rokownicze. W CLL natomiast podwyŜszona ekspresja p27Kip1 w limfocytach białaczkowych jest związana z wczesną progresją choroby i szybszą koniecznością rozpoczęcia leczenia w stosunku do pacjentów z niską wewnątrzkomórkową zawartością tego
białka [70, 71].
Zdolność replikacyjna populacji komórkowej jest ściśle związana z długością telomerów, które ulegają skracaniu przy kaŜdym podziale komórkowym, czemu przeciwdziała m.in. aktywność enzymu zwanego telomerazą. W limfocytach CLL, pomimo
wzmoŜonej aktywności telomerazy, telomery są krótsze niŜ w limfocytach B zdrowych
osób [72]. Wykazano ponadto związek pomiędzy mniejszą długością telomerów, a niezmutowanym stanem genu IgVH, ekspresją CD38 i ZAP-70 oraz obecnością zaburzeń
chromosomowych, szczególnie aberracji o niekorzystnym znaczeniu rokowniczym i
aberracji złoŜonych [72–74]. Stwierdzono, Ŝe mniejsza długość telomerów posiada
niekorzystne znaczenie rokownicze co do długości przeŜycia całkowitego oraz wolnego od progresji i pogarsza rokowanie związane z niezmutowaniem IgVH [72–74].
Określenie długości telomerów moŜe więc stać się w przyszłości cennym uzupełnieniem panelu badań diagnostycznych pozwalających na wyodrębnienie pacjentów z wy-
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sokim ryzykiem progresji choroby i mogącym odnieść korzyść z wczesnego rozpoczęcia leczenia.
Angiogeneza szpiku kostnego i jej pośrednie wskaźniki
W rozwoju nowotworów istotną rolę odgrywa ich unaczynienie zapewniające podaŜ tlenu i substancji odŜywczych do komórek guza. Wykształca się ono w procesie
zwanym angiogenezą. U chorych na CLL proces ten dokonuje się m.in. w szpiku kostnym, gdzie stwierdza się zwiększoną gęstość naczyń w stosunku do szpiku osób zdrowych [45, 75–77]. Wykazano, Ŝe ta gęstość wykazuje związek ze stadium zaawansowania klinicznego, aktywnością proliferacyjną komórek utkania szpikowego oraz rozlanym typem jego nacieczenia [45, 75], oraz ma niekorzystne znaczenie rokownicze
co do okresu wolnego od progresji, choć tego znaczenia nie potwierdzono w analizie
wieloczynnikowej [77]. Z uwagi na trudności związane z bezpośrednim oznaczaniem
angiogenezy (konieczność pobierania materiału drogą trepanobiopsji, a następnie wykonywania specjalistycznych i nie wystandardyzowanych oznaczeń immunohistochemicznych) podejmowano próby badania znaczenia rokowniczego pośrednich wskaźników tego zjawiska, przede wszystkim surowiczego stęŜenia cytokin zaangaŜowanych
w tworzenie nowych naczyń. Do najwaŜniejszych cytokin proangiogennych naleŜy
VEGF (vascular endothelial growth factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego). Zaobserwowano, Ŝe podwyŜszone stęŜenie VEGF u chorych we wczesnych stadiach CLL jest związane z ryzykiem wczesnej progresji, jednak wartość rokownicza tej
cytokiny nie została wykazana w analizie wieloczynnikowej uwzględniającej inne
znane wskaźniki prognostyczne [77, 78]. NaleŜy tu mieć na względzie, Ŝe VEGF jest
cytokiną pleiotropową, której źródłem są nie tylko limfocyty białaczkowe, ale teŜ liczne inne komórki nie zaangaŜowane bezpośrednio w angiogenezę (limfocyty T, płytki
krwi, makrofagi, komórki podścieliska, komórki białaczkowe). Próbowano więc określić współzaleŜność pomiędzy przebiegiem choroby a zawartością tej cytokiny i jej
receptorów na komórkach białaczkowych. Wykazano, Ŝe zwiększone stęŜenie receptora typu 2 dla VEGF (VEGF-R2) na limfocytach CLL jest związane z krótszym przeŜyciem pacjentów, takŜe po uwzględnieniu wpływu stadium zaawansowania klinicznego
i poziomu β2-mikroglobuliny [79]. Natomiast odwrotny wpływ na całkowite przeŜycie
miała wewnątrzkomórkowa zawartość omawianej cytokiny: jej niska wartość u chorych w początkowych stadiach choroby rokowała pod tym względem niekorzystnie
[80]. Badano teŜ wartość rokowniczą innej kluczowej cytokiny proangiogennej: bFGF
(basic fibroblasts growth factor, zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów). W przeciwieństwie do VEGF, głównym źródłem krąŜącego bFGF wydają się komórki białaczkowe [81, 82]. Według niektórych doniesień jego podwyŜszony poziom surowiczy
wykazywał związek z zaawansowaniem klinicznym choroby, co jednak nie zostało
potwierdzone przez inne obserwacje [82–84]. Podobne rozbieŜności istnieją odnośnie
zawartości bFGF w komórkach białaczkowych [81, 82]. Opisywano teŜ niekorzystny
wpływ podwyŜszonego surowiczego poziomu tej cytokiny na dynamikę rozwoju choroby [83, 85]. Wśród innych badanych cytokin zaangaŜowanych w tworzenie naczyń
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krwionośnych warto zwrócić uwagę na angiogeninę, substancję o właściwościach antyangiogennych, której podwyŜszony poziom surowiczy jest związany z dłuŜszym
przeŜyciem wolnym od progresji [86]. Autorzy tego doniesienia nie stwierdzili jednak
korelacji pomiędzy stęŜeniem angiogeniny a mikrowaskularyzacją szpiku, co uzasadnia ostroŜność w traktowaniu surowiczego stęŜenia cytokin zaangaŜowanych w angiogenezę jako wskaźnika neowaskularyzacji szpiku. Biorąc więc pod uwagę wspomniane
ograniczenia metodologiczne oraz rozbieŜności w danych piśmiennictwa dotyczące
związku pomiędzy nasileniem angiogenezy szpiku a przebiegiem klinicznym CLL,
badanie tego zjawiska jak dotychczas nie znalazło zastosowania w codziennej praktyce
klinicznej.
Ekspresja niektórych antygenów powierzchniowych oraz cząsteczek adhezyjnych
Niekorzystne rokowanie w CLL moŜe mieć ekspresja na powierzchni limfocytów
białaczkowych niektórych markerów typowych dla linii mieloidalnej. W szczególności
wykazano to dla antygenów CD13, CD14 i CD33 [87, 88]. Związek z agresywnym
przebiegiem choroby ma teŜ występowanie antygenu HLA-G [89]. Liczne badania
wykazały, Ŝe w rozwoju, rozprzestrzenianiu i kształtowaniu obrazu klinicznego wielu
nowotworów narządowych i hematologicznych istotny udział bierze teŜ rodzina białek
zwana cząsteczkami adhezyjnymi, uczestniczącymi m.in. w interakcjach międzykomórkowych. Oznaczanie ich ekspresji oraz stęŜenia surowiczego ich postaci rozpuszczalnych było przedmiotem wielu doniesień. Na szczególną uwagę zasługuje ICAM-1
(intracellular adhesion molekule, cząsteczka adhezji międzykomórkowej, CD54),
obecna na komórkach śródbłonka naczyniowego, fibroblastach, komórkach dendrytycznych, komórkach układu krwiotwórczego i nerwowego. Wykazano, Ŝe podwyŜszenie surowiczego stęŜenia jej formy rozpuszczalnej (sICAM-1) ma związek ze stadium zaawansowania klinicznego i innymi czynnikami niekorzystnego rokowania oraz
z ryzykiem szybkiej progresji choroby [90, 91]. Podobny związek z masą nowotworu,
innymi czynnikami złego rokowania oraz z ryzykiem progresji CLL stwierdzono teŜ
dla innej cząsteczki adhezyjnej, sVCAM-1 (soluble vascular cell adhesion molecule-1,
rozpuszczalna cząsteczka adhezyjna komórek naczyniowych) [91].
PODSUMOWANIE
Badania czynników rokowniczych i predykcyjnych w CLL odgrywają duŜą rolę
w optymalizacji postępowania leczniczego w tej chorobie. Szczególnie istotne jest
prognozowanie odpowiedzi na standardowe programy terapeutyczne, a takŜe wyodrębnienie tych pacjentów z małą masą nowotworu, którzy odnieśliby korzyść z wczesnego rozpoczęcia leczenia lub z jego intensyfikacji. Liczne opublikowane prace pozwoliły na identyfikację licznych wskaźników laboratoryjnych lub zjawisk biologicznych mających związek z przebiegiem klinicznym choroby, jednak tylko niektóre
z nich weszły do repertuaru badań obowiązkowych lub zalecanych w ramach rutynowej diagnostyki. NaleŜą do nich przede wszystkim badania cytogenetyczne metodą
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FISH, co jest istotne nie tylko ze względu na moŜliwość określenia ryzyka szybkiej
progresji choroby, ale przede wszystkim na prognozowanie wraŜliwości na analogi
puryn. Zaleca się teŜ określenie ekspresji antygenów CD38, ZAP-70 i stanu mutacyjnego genu IgVH, szczególnie u młodszych chorych mogących być kandydatami do
leczenia według agresywnych schematów leczniczych, np. allogenicznego przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Problem wyodrębnienia takich czynników złego rokowania, które uzasadniłyby wcześniejsze rozpoczęcie leczenia cytostatycznego, niŜ to
przewidują obecnie obowiązujące standardy postępowania, wymaga natomiast dalszych badań.
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