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STRESZCZENIE
ZAP-70 jest kinazą tyrozynową mającą prognostyczne znaczenie w odniesieniu do chorych z przewlekłą białaczką
limfocytową. Pozwala na identyfikację chorych o dobrym i złym rokowaniu. W chwili obecnej niewiele jest wiadomo o roli ZAP-70 w przebiegu innych nowotworów. Jego potencjalne znaczenie jako czynnika prognostycznego
w przypadku pozostałych rozrostów B-komórkowych wymaga jeszcze dalszych badań.
SŁOWA KLUCZOWE: Przewlekła białaczka limfocytowa – ZAP-70 – Czynniki prognostyczne – Nowotwory układu
krwiotwórczego
SUMMARY
ZAP-70 is a tyrosine kinase with potential prognostic importance in chronic lymphocytic leukemia. Expression ZAP70 allows identification of patients with good and poor prognosis. Little in known about ZAP-70 expression in other
hematologic malignant neoplasms. Whether similar prognostic significance of ZAP-70 is possible in this cases remains to be studied.
KEY WORDS: Chronic lymphocytic leukemia – ZAP-70 – Prognostic factors – Hematologic malignancies

ZAP-70 jest niereceptorową białkową kinazą tyrozynową o cięŜarze cząsteczkowym 70 kDa, kodowaną przez gen zlokalizowany na chromosomie 1. NaleŜy do rodziny kinaz tyrozynowych Syk-ZAP70. W warunkach prawidłowych występuje na komórkach T i NK, w których związany jest z łańcuchem zeta (ζ) CD3 kompleksu receptora T (TCR), wpływając na inicjację sygnałów w komórkach T
[1, 2]. Oprócz niej istotną rolę w tym procesie odgrywają inne kinazy, takie jak: kinazy Scr-podobne
(Lck i Fyn), rodzina kinaz Tec (ltk) i kinaza Csk z rodziny kinaz Csk. Kinazy te powodują fosforylację
motywów ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation motif), znajdujących się w rejonie receptora TCR i warunkujących prawidłowe przekazywanie sygnałów do cytoplazmy. Kinaza ZAP-70 aktywowana jest przez kinazę Lck z rodziny Scr-podobnych kinaz [3]. W warunkach prawidłowych nie
stwierdza się ekspresji ZAP-70 na dojrzałych limfocytach B, jakkolwiek bywa on obecny na prawidłowych, aktywowanych komórkach B występujących w śledzionie i migdałkach [4]. Mutacja genu
ZAP-70 powoduje u ludzi złoŜone zaburzenia odporności z brakiem komórek CD8 oraz upośledzenie
przewodzenia sygnałów w komórkach CD4 [5]. MoŜe powodować nawracające, oporne na leczenie
zakaŜenia grzybicze i wirusowe [3]. U myszy, spontaniczna mutacja genu ZAP-70 wywołuje przewlekłe, autoimmunologiczne zapalenie stawów, przypominające reumatologiczne zapalenie stawów spotykane u ludzi [6]. ZAP-70 odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów zarówno poprzez receptor
T-komórkowy jak i inne receptory obecne na komórkach T, NK, eozynofilach i mastocytach [7, 8].
Niedobór kinazy tyrozynowej ZAP-70 oraz innych z rodziny Syk powoduje całkowite zahamowanie
dojrzewania komórek pro-B w komórki pre-B. Związane jest to prawdopodobnie z zahamowaniem
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przewodnictwa sygnałów. Ponadto, dochodzi do zaburzenia innych waŜnych procesów komórkowych
[9, 10, 11].
Zainteresowanie ZAP-70 znacząco wzrosło od kiedy poprzez określenie profilu ekspresji genów
wykazano, iŜ występuje w niektórych przypadkach przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej
(PBL-B). Gen ZAP-70 znajdował się w niewielkiej grupie ok. 240 genów wykazujących róŜnice w ekspresji pomiędzy dwoma grupami chorych z PBL-B, zróŜnicowanych na podstawie stanu mutacji genu
IgVH . Potwierdzenie tej zaleŜności równieŜ na poziomie białka ZAP-70 stanowiło podstawę do załoŜenia, iŜ moŜe stanowić swoisty „ekwiwalent” stanu mutacji genu IgVH [12]. Jakkolwiek dają one
wiele cennych informacji dotyczących przebiegu choroby, to jednak obserwuje się pewną niezgodność
pomiędzy tymi dwoma parametrami. Jej zakres jest zróŜnicowany w zaleŜności od źródła. Na podstawie badań Crespo i wsp. oraz Orcharda i wsp. jej poziom wynosi 5–6% [12, 13], natomiast wg Rassenti
i wsp. osiąga 23% [14]. Występowanie rozbieŜności w tym zakresie moŜe świadczyć o tym, iŜ oba te
zjawiska występują niezaleŜnie. Fernandez i wsp. w grupie chorych z PBL-B, u których występowały
rozbieŜne wyniki badań oceniające stan mutacji genu IgVH i poziom ekspresji ZAP-70 (ZAP-70–,
UMIgVH), stwierdzili częstsze występowanie delecji TP53 oraz 11q, dwóch aberracji genetycznych
o niekorzystnym rokowaniu [15]. Zjawisko to znalazło potwierdzenie w obserwacjach innych autorów
[16]. Jednocześnie wykazano, iŜ w grupie chorych z niską ekspresją ZAP-70, delecja 13q występowała
w 59%, trisomia 12 w 18%, natomiast delecja 11q w 3% przypadków. U chorych ZAP-70+ najczęściej
obserwowaną aberracją genetyczną była trisomia 12 (38%), a w dalszej kolejności delecja 11q, która
występowała z podobną częstotliwością jak przypadki stwierdzenia braku zaburzeń (21%) [17]. Wyniki
te są zbieŜne z tymi, jakie uzyskali inni autorzy [18, 19]. Jednocześnie zdaniem Rassenti i wsp. ZAP70 stanowi bardziej znaczący niŜ brak mutacji genu IgVH, czynnik prognostyczny określający konieczność szybszego rozpoczęcia leczenia chorych z PBL-B [14]. Wykazano, Ŝe wysoka ekspresja
ZAP-70 wiąŜe się ze zwiększoną fosforylacją tyrozyny oraz ze wzmoŜonym przekazywaniem sygnałów przez receptor komórki B (BCR), a to z kolei moŜe oddziaływać na proliferację i czas przeŜycia
białaczkowych komórek [20]. Przez długi okres czasu uwaŜano, Ŝe ZAP-70 jest stabilnym markerem
białaczkowych limfocytów B [21], w odróŜnieniu do ekspresji CD38, która moŜe zmieniać się w pewnych okresach choroby [22].Utrzymywanie się ekspresji ZAP-70 w komórkach białaczkowych na stałym poziomie, jest często podnoszonym argumentem wskazującym na jego znaczenie jako rzeczywistego czynnika rokowniczego. Potwierdzały to badania Del Principe i wsp. na grupie 32 chorych
z PBL-B, u których w większości przypadków wykazano stały poziom ZAP-70 w kolejnych próbkach
krwi, pobieranych w określonych odstępach czasowych [23]. JednakŜe Deaglio i wsp. w swej pracy
wykazali moŜliwość zmiany ekspresji ZAP-70 pod wpływem IL-2 w związku z czym postawili hipotezę, Ŝe ZAP-70 podobnie jak CD38 moŜe zmieniać się w trakcie trwania choroby, a ich poziom w duŜej mierze zaleŜy od wpływu mikrośrodowiska, które z kolei wynika z miejsca lokalizacji [24]. Boelens
i wsp. wskazywali na wyŜszą ekspresję ZAP-70 na komórkach w obrębie węzłów chłonnych w porównaniu z krwią obwodową [25]. W badaniach Poulaina i wsp. wykazano u 4 z 33 chorych z PBL-B
zmianę ekspresji ZAP-70 z ujemnej na dodatnią, co było związane z progresją choroby. Natomiast odwrotną sytuację stwierdzono u 2 z 27 badanych, uprzednio ZAP-70+. U jednego z nich tłumaczono to
faktem zastosowania kortykosteroidów [26].
Pochodzenie komórek ZAP-70+ w PBL-B budzi wiele kontrowersji. Jedną z hipotez próbującą wyjaśnić to zjawisko jest sugestia, iŜ mogą się wywodzić z populacji niedojrzałych komórek B CD19+,
CD10+, czyli z komórek które wykazują ekspresję ZAP-70 podczas prawidłowo przebiegającego procesu róŜnicowania. Inna proponowana teoria wskazuje na moŜliwość wywodzenia się ich z nielicznej
populacji dojrzałych limfocytów B ZAP-70+, powołując się przy tym na badania Nolz i wsp., którzy
odkryli je w warunkach prawidłowych w migdałkach i śledzionie [4]. Alternatywą dla tych spekulacji
jest stwierdzenie zaburzonej, związanej z procesem nowotworowym nieprawidłowej metylacji genu
ZAP-70 [27]. Jest coraz więcej dowodów na to, iŜ mechanizm regulujący ekspresję genów podczas
prawidłowo przebiegającego procesu róŜnicowania limfocytów związany jest ze zmianami w struktu-
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rze chromatyny, zróŜnicowanym oddzielaniem się aktywnych i nieaktywnych genów w jądrze komórkowym oraz prawdopodobnie poprzez metylację CpG [28]. Nieprawidłowa metylacja jest często spotykana w przebiegu róŜnych nowotworów. Hypermetylacja ognisk CpG w obrębie genu promotora powoduje „wyciszenie” genu, natomiast hypometylacja moŜe wywołać niestabilność genomu lub teŜ nadekspresję genu [29]. Zarówno ogniskowa hypermetylacja CpG jak i hypometylacja mogą występować
równocześnie nawet w przebiegu tego samego nowotworu. Uzyskane dane wskazują na ścisły związek
pomiędzy ekspresją ZAP-70, metylacją genu oraz stanem mutacji genu IgVH u chorych z PBL-B.
Średni czas przeŜycia chorych u których stwierdzono metylację lub jej brak wynosił odpowiednio 210
i 85 miesięcy. W większości przypadków wykazujących wysoką ekspresję ZAP-70 stwierdzono brak
metylacji w pierwszym intronie i drugim exonie genu ZAP-70, a takŜe brak mutacji genu IgVH. W tym
samym regionie nie wykazano metylacji w krąŜących komórkach T ZAP-70+, natomiast była ona
obecna w limfocytach B ZAP-70- zdrowych dawców. Istnieją róŜne hipotezy próbujące wyjaśnić przyczyny zróŜnicowanej metylacji genu ZAP-70 u chorych z PBL-B. Jedna z nich mówi, iŜ fakt ten moŜe
odzwierciedlać obraz prawidłowo przebiegającej metylacji w czasie dojrzewania komórek B [27].
Stwierdzono ścisłą korelację ekspresji ZAP-70 z ekspresją CD38, co dotyczyło jednak głównie
chorych bez mutacji genu IgVH [23]. Znalazło to potwierdzenie w wielu badaniach, jakkolwiek mechanizm tego wzajemnego związku nadal pozostaje nieznany [12, 14].W badaniach Del Principe i wsp.
poddano szczegółowej analizie grupę chorych, u których stwierdzono rozbieŜność w ekspresji ZAP-70
i CD38. Znaczna większość (82%) wykazywała fenotyp ZAP-70+/CD38–, sugerując tym samym wyŜszość znaczenia klinicznego ekspresji ZAP-70. Przeprowadzono jednocześnie dalsze analizy w celu
określenia stanu mutacji genu IgVH [23].Interesujące, iŜ w 64.5% przypadków stwierdzono obecność
mutacji, co jednak nie znalazło potwierdzenia w badaniach Schroersa i wsp. (wyŜszy odsetek chorych
bez mutacji genu IgVH) [30]. Oceniono chorych, u których stwierdzono rozbieŜności pomiędzy ekspresją ZAP-70, CD38 stanem mutacji genu IgVH. Dokonano podziału na dwie niewielkie grupy: ZAP-70CD38+, ZAP-70– UM IgVH o korzystniejszym rokowaniu w porównaniu do grupy ZAP-70+CD38–,
ZAP-70+M IgVH. Wyniki badań wydają się wskazywać na decydującą rolę rokowniczą ekspresji ZAP70, jakkolwiek obserwacje te zdaniem autorów wymagają potwierdzenia na większej liczbie chorych.
Ekspresja ZAP-70 była równieŜ rozpatrywana w aspekcie stosowanego leczenia. W przypadku chorych
ZAP-70+ znacząca większość chorych otrzymywała je juŜ w chwili ustalenia rozpoznania. U chorych
leczonych fludarabiną stwierdzono wysoki odsetek całkowitych remisji, sięgający 46%, dotyczyło to
jednak tej grupy, która naleŜała do niskiego lub pośredniego stopnia zaawansowania klinicznego. Nieco
wyŜszy odsetek CR (o ok. 15–20%) uzyskali inni badacze [31]. Jednoznacznie wykazano, iŜ poziom
całkowitych remisji uzyskanych fludarabiną jako terapii pierwszoliniowej, korelował ze stopniem ekspresji ZAP-70 oraz CD38. Stanowiło to podstawę do sugestii o moŜliwości zastosowania tych markerów jako ewentualnych wyznaczników chemowraŜliwości u chorych z PBL-B. Potwierdzając znaczenie
prognostyczne aberracji genetycznych (dłuŜszy czas wolny od progresji u chorych z prawidłowym
kariotypem i del 13q, w porównaniu z niekorzystnymi rokowniczo aberracjami takimi jak trisomia 12,
11q i 17p) [18, 32] wykazano jednocześnie, iŜ u chorych z prawidłowym kariotypem wysoka ekspresja
ZAP-70 wpływa na istotne skrócenie czasu całkowitego przeŜycia i czasu wolnego od progresji. Przeprowadzone badania sugerują jednoznacznie nadrzędną prognostyczną rolę ekspresji ZAP-70 w stosunku do ekspresji CD38 oraz stanu mutacji genu IgVH [23].
Jakkolwiek ZAP-70 w przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej wydaje się
mieć juŜ ugruntowane znaczenie to jego rola w odniesieniu do innych typów chłoniaków oraz ostrych
białaczek pozostaje nadal nie do końca ustalona. Sup i wsp. wśród grupy 446 przypadków klasycznego
chłoniaka Hodgkina, chłoniaków nieziarniczych oraz ostrych białaczek określali metodą immunohistochemiczną ekspresję ZAP-70. Zgodnie z oczekiwaniami, największą liczbę chłoniaków z wysoką ekspresją ZAP-70 stanowiły chłoniaki T-komórkowe. UwaŜa się, iŜ rola ZAP-70 w tych nowotworach jest
zbliŜona do tej jaką odgrywa w prawidłowych limfocytach T. W przypadku proliferacji wywodzących
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się z komórek B niewielki odsetek chłoniaków wywodzących się z duŜych komórek B (DLBCL), chłoniaków strefy płaszcza (MCL) oraz pojedyncze przypadki klasycznego chłoniaka Hodgkina (na komórkach Reed-Sternberga) wykazywały ekspresję ZAP-70, a jej znaczenie kliniczne nie zostało jeszcze
określone [33]. Nieco więcej uwagi poświęcono przypadkom MCL. Związane to było z faktem stwierdzenia w pewnej ich części mutacji genu IgVH [34]. JednakŜe okazało się, iŜ nie wykazuje ona ścisłego
związku z ekspresją ZAP-70 [35]. Chiaretti i wsp. w swej pracy oceniali ekspresję ZAP-70 na komórkach białaczkowych u 128 chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), w chwili ustalenia rozpoznania. Była ona znacznie silniej wyraŜona wśród chorych z T-ALL w porównaniu z chorymi z Bkomórkową postacią białaczki (B-ALL). W przypadku B-ALL dotyczyła ona 40–50% przypadków.
Najczęściej spotykana była w typie pro-B, pre-B i common ALL, zarówno na poziomie mRNA jak
i białka ZAP-70. Stanowiła znaczący czynnik prognostyczny wskazujący na skrócenie czasu wolnego
od progresji po osiągnięciu remisji całkowitej [36, 37].
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