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Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne) należą do najbardziej powszech-
nych komórek ludzkiego układu immunologicznego. Biorą one udział we wrodzonej 
odpowiedzi immunologicznej, zwanej też komórkową. 
Są to kmórki wysoko wyspecjalizowane w zwalczaniu niebezpiecznych dla zdrowia 
mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby.  

Granulocytopenia jest to choroba związana z zaniżoną liczbą neutrofili w 
krwi obwodowej. Może być ona wrodzona (stała/cykliczna) lub spowodowana czyn-
nikami zewnętrzynymi (przejściowa) np. w wyniku zastosowania  chemioterapii wy-
niszczajacej szpik kostny. W wyniku braku podstawowych komórek zwalczających 
chorobotwórcze organizmy, pacjenci z granulocytopenią są narażeni na częste, na-
wracające i zagrażające życiu infekcje, zarówno bakteryjne jak i grzybiczne. W przy-
padku wystąpienia infekcji zagrażającej życiu pacjenta a opornej na dostępne anty-
biotki czy środki grzybobójcze, możliwa jest transfuzja granulocytów w celu tymcza-
sowego odtworzenia wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Granulocyty, w ilosci 
zapewnijącej efekt terapeutyczny, pobiera się od dawcy u którego sztucznie zmobili-
zowano szpik kostny do ich nadprodukcji. Mobilizacja szpiku kostnego do zwiększo-
nej produkcji granulocytów następuje w wyniku podania dawcy czynnika wzrostu 
granulocytów (G-CSF) i kortykosteroidu (dexametazon). Kombinacja ta prowadzi do 
prawie dziesięciokrotnego zwiększenia liczby krążących granulocytów w krwi obwo-
dowej w ciagu około 16-stu godzin.  Komórki te są następnie pobierane od dawcy w 
wynkiu procesu zwanego leukoforezą i podawane pacjentowi.  
Tansfuzje granulocytów uzyskanych od dawców stymulowanych przez podanie G-
CSF i dexametazonu, są przeprowadzane w wielu szpitalach na całym świecie. Jed-
nakże ciągle są one uznawane za leczenie eksperymentalne którego skuteczność nie 
została całkowicie dowiedziona.  
Rozdział drugi podsumowuje dotychczasowe badania i próby kliniczne dotyczące 
efektywnosci transfuzji granulocytów w zwalczaniu zagrażajcych życiu infekcji. Do-
datkowo przeduskutowano potencjalne skutki uboczne zaobserwowane na przestrzeni 
lat zarówno u dawców jak i pacjentów.  

Badania opisane w niniejszej pracy przedstawiają szczegółową charkterysty-
kę neutrofili pobranych od dawców po stymulacji G-CSF i dexametazonem.  
Tego typu ‘wymuszona” nadprodukcja komórek moze mieć również różnorodny 
wpływ na funkcje życiowe mobilizowanych neutrofili. Rozdział trzeci pokazuje że 
mobilizowane granulocyty funkcjonują w relatywnie normalny sposób w porównaniu 
do komorek otrzymywanych od kontrolnych dawców. Dzieje się to pomimo zmian w 
repertuarze receptorów znajdujących się na ich powierzchni, które to receptory odpo-
wiedzialne są za interakcje neutrofili z innymi komórkami układu immunologiczne-
go. Jak wskazują dodatkowe badania zmiany te kompensują się wzajemnie przez co 
ogólny impact na postawowe funkcje komórek jest praktycznie niezauważalny.  
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 W rozdziale czwartym przedstawiona jest szczegółowa analiza zmian jakie zaszły 
w ekspresji genów neutrofili w wyniku mobilizacji. Jednym z rezultatów analizy była 
identyfikacja calpastatyny, ihibitora calpain, jako białka miającego wpływ na przedłużony 
żywot mobilizowanych neutrofili. Rozdział piaty, opisuje role calpain –specyficznych 
proteaz aktywawanych przez wewnatrzkomórkowy wzrost stężenia wapnia -  w procesie 
spontanicznej śmierci komórki neutrofilowej. Ukazany jest rownież mechanizm regulacji 
aktywności calpain i poziomu wapnia przez czynnik wzrostu granulocytów.  

W rozdziale szóstym opisany jest wpływ mutacji w gene kodujacym białko: 
kinazę IRAK4, na funkcjonowanie ludzkich neutrofili. Białko to zaangażowane jest w 
przesyłanie sygnałów wewnątrzkomórkowych, zainicjowanych w wyniku rozpozna-
nia organizmu chorobotwórczego przez specyficzne receptory nazywane Toll like 
receptors (TLRs). Receptory te są odpowiedzialne za rozpoznawanie typowych dla 
mikroorgaizmów ukałdów cząsteczek tzw. pathogen associated molecular patterns 
(PAMPs).  W wyniku rozpoznania, dochodzi do aktywacji komórki efektorowej (np. 
neutrofila) i w konsekwencji do zniszczenia mikroorganizmu. U opisanego pacjenta 
mutacja w genie kodującym kinazę IRAK4 doprowadziła do utraty ekspresji białka a 
tym samym do całkowitego braku aktywacji różnorodnych funkcji komórki w wyniku 
stymulacji receptorów TLR.  

Jak pokazano w rozdziale siódmym, mobilizacja neutrofili w celu transfuzji, 
zwiększa ekspresję genów kodujących różne receptory TLR jak rownież ich występo-
wanie na powierzchni komórki. Pomimo zwiększonej ekspresji receptorów odpo-
wiedź komórki na ich stymulacje jest porównywalna do tej jaka występuje w komór-
ce kontrolnej sugerując występowanie dodatkowych mechanizmów regulujących na-
teżenie przesyłanego sygnału.  

Dodatkowo w wyniku procesu mobilizacji dochodzi u neutrofili do zmniejszenia 
poziomu ekspresji genow kodujących swoiste białka chemotaktyczne, w szczegolnosci 
interleukiny 8 i białek zapalnych makrofagów: typ 1alfa i 1beta (macrophage inflammato-
ry protein (MIP) 1 alfa i beta). Pomimo jednak swoistej redukcji na poziomie mRNA, ko-
mórki te sa zdolne do wydzielania ogromnych ilosci Interleukiny -8 w wyniku stymulacji 
receptorów TLR (szczegolnie TLR-2 i TLR-8) sugerując że następuje u nich zwiększone 
tempo translacji mRNA kodującego interleukinę-8, w porównaniu do komórek kontrol-
nych. Jest to fenomen jak na razie specyficzny dla interleukiny-8, gdyż jak pokazano w 
rozdziale ósmym, mobilizowane neutrofile produkują znacznie zaniżone ilosci białek che-
motaktycznych MIP-1 w wyniku identycznej stymulacji, jak w przypadku interleukiny-8. 
Wyniki te sugerują różnice w ścieżkach sygnałowych prowadzących do ekspresji tych 
białek, i różne poziomy ich modulacji w mobilizowanych komórkach.  

Podsumowując, odkrycia zaprezentowane w tej pracy rzucają światło na 
zmiany jakie zachodzą w ekspresji genow i funkcjonowaniu  granulocytów obojętno-
chłonnych w wyniku ich mobilizacji ze szpiku kostnego do krwi obwodowej, przez 
podanie G-CSF i dexametazonu.  
 


