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Ocena immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej
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Immunophenotype of peripheral blood lymphocytes in children with
chronic hepatitis B treated with interferon alpha
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Mechanizm dzia³ania interferonu-α, powszechnie stosowanego
w leczeniu przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu B
(pzw-B) u dzieci, nie jest w pe³ni wyjaniony, jednak uwa¿a siê, ¿e
jest to g³ównie efekt immunoregulacyjny. Celem badañ by³o ilociowe
okrelenie zmian w populacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci
z pzw-B leczonych IFN-α. Badaniem objêto 16 dzieci; IFN-α
podawano w dawce 3 MU 3 razy w tygodniu, przez 20 tygodni.
Subpopulacje limfocytów okrelano za pomoc¹ cytofluorometrii
przep³ywowej.
Stwierdzono istotny wzrost ogólnej liczby limfocytów,
limfocytów T (CD3+) i limfocytów B (CD19+) w trakcie i po
zakoñczeniu leczenia, natomiast komórki NK w tym okresie
wykazywa³y niewielki spadek, podobnie jak stosunek CD4/CD8. W
ocenie komórek aktywowanych zauwa¿ono pewien wzrost ich
wartoci odsetkowych, zw³aszcza postaci wczesnych, ocenianych
markerem CD69, ale bez cech znamiennoci. Dzieci o niskich
wartociach aminotransferazy alaninowej (AlAT) mia³y z regu³y
wiêksze, choæ nieznamiennie, iloci limfocytów i ich subpopulacji we
krwi w porównaniu do dzieci z wysok¹ aktywnoci¹ tego enzymu.
Wyniki badañ sugeruj¹, ¿e ocena immunofenotypu limfocytów
krwi obwodowej mo¿e byæ u¿yteczna w monitorowaniu skutecznoci
leczenia IFN-α u dzieci chorych na pzw-B.
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The mechanism of action of interferon alpha (IFN-α), currently
the most commonly used drug in the treatment of chronic HBV infection
in children, is not fully elucidated, although it is believed that its effect
is mainly immunoregulatory. The aim of this study was to determine
in treated children the changes in total lymphocytes and their
subpopulations. The study included 16 children; 3 MU of INF-α was
administered 3 times a week, for 20 weeks. Lymphocyte
subpopulations were assessed using flow cytometry.
The total number of lymphocytes, CD3+ T cells, and CD19+
B cells rose significantly during and at the end of IFN-α treatment
compared to the values at the onset of therapy. CD4/CD8 cell ratio as
well as NK cells have shown slight fall at the end of treatment, while
activated cells (CD69+) rose modestly after termination of therapy.
Children showing low values of AlAT activity had as a rule, higher
counts of lymphocytes and their subsets than those with high values
of the enzyme, albeit without significance.
The results of the study suggests that the evaluation of lymphocyte
immunophenotype may be of value in monitoring IFN-α therapy of
children with chronic hepatitis B.
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Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby typu B
(pzw-B) u dzieci pozostaje wci¹¿ trudnym problemem dla
klinicysty, zarówno pod wzglêdem rokowania, jak i leczenia. T³umaczy siê to stale rosn¹c¹ liczb¹ dzieci wymagaj¹cych hospitalizacji, bardzo kosztown¹ diagnostyk¹ i d³u-

gotrwa³¹ terapi¹, której skutki s¹ czêsto niezadowalaj¹ce. Wynika to ze z³o¿onej i nie do koñca poznanej patogenezy zaka¿enia HBV, a zw³aszcza z niejasnych interakcji
pomiêdzy antygenami wirusa i nie w pe³ni dojrza³ym uk³adem odpornociowym dziecka [1]. Ewolucja zaka¿enia
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HBV w znacznym stopniu zale¿y od osobniczej reaktywnoci uk³adu odpornociowego, która w najlepszym
wypadku prowadzi do ca³kowitej eliminacji wirusa. Odpowied immunologiczna na liczne antygeny jest jednak
ró¿na i tylko u nielicznych chorych zaka¿enie koñczy siê
samowyleczeniem [2]. Sytuacja jest jeszcze bardziej z³o¿ona w organizmie dziecka, gdy¿ poszczególne sk³adowe
odpowiedzi immunologicznej, pomimo ich obecnoci
w ustroju, nie zawsze wykazuj¹ pe³ne wspó³dzia³anie czynnociowe [1]. Przyjêtym obecnie postêpowaniem w terapii zaka¿eñ HBV u dzieci jest leczenie przy u¿yciu rekombinowanego preparatu interferonu alfa (IFN-α). Mechanizm dzia³ania interferonów typu pierwszego polega
na reaktywnoci, ale tak¿e immunomodulacyjnej w odniesieniu do komórek uk³adu odpornociowego. Pomimo
pojawienia siê nowych leków przeciwwirusowych takich,
jak analogi nukleozydowe, na przyk³ad lamiwudyna, IFNα pozostaje nadal lekiem z wyboru w terapii przewlek³ych zapaleñ w¹troby typu B [3]. Zalety tego preparatu
wynikaj¹ z jego fizjologicznego odpowiednika in vivo. Jak
wiadomo, interferony hamuj¹ replikacjê wirusów, aktywuj¹ liczne geny, w tym geny warunkuj¹ce syntezê bia³ek enzymatycznych o bezporednim dzia³aniu przeciwwirusowym i immunomodulacyjnym [4]. Z drugiej strony,
nieznane s¹ przyczyny, dlaczego oko³o 50% leczonych
dzieci nie odpowiada na terapiê ocenian¹ serokonwersj¹
HBeAg do anty-HBe, czy te¿ eliminacj¹ HBV-DNA [5,6].
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e dodatni wynik dzia³ania leczniczego IFN-α jest wynikiem aktywacji uk³adu limfocytów.
Wiadomo na przyk³ad, ¿e u przewlek³ych nosicieli wirusa,
zaka¿onych oko³oporodowo, limfocyty T CD 4 Th2 wykazuj¹ przewagê w stosunku do subpopulacji Th1, a komórki CD8+ znamionuje niska aktywnoæ [7,8]. Zastosowanie cytometrii przep³ywowej pozwala na ilociowe
okrelenie poszczególnych subpopulacji limfocytów we
krwi obwodowej i zapewnia porównywalnoæ wyników
[9]. Charakterystyka immunofenotypu limfocytów krwi
obwodowej jest jedn¹ z mo¿liwoci oceny stanu odpornociowego ustroju w pzw-B [10].
Celem pracy by³a ocena immunofenotypu limfocytów
krwi obwodowej u dzieci z przewlek³ym wirusowym zapaleniem w¹troby typu B poddanych leczeniu preparatem rekombinowanego IFN-α w 3 przedzia³ach czasowych 
przed, w czasie leczenia i po jego zakoñczeniu.
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Analizie poddano 16 dzieci (3 dziewczynki i 13 ch³opców) w wieku od 3 do 14 lat (rednia wieku 8,7 lat).
U wszystkich badanych dzieci stwierdzono antygenemiê
HBs i HBe trwaj¹c¹ d³u¿ej ni¿ 4 lata. W badaniu patomorfologicznym bioptatu w¹troby stwierdzono przewlek³e ak-
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tywne zapalenie w¹troby (hepatitis chronica activa 
HCA) u 10 dzieci, a przewlek³e przetrwa³e zapalenie w¹troby (hepatitis chronica persistens  HCP) u 6 dzieci.
Metody
Wszystkim dzieciom podawano IFN-α podskórnie lub
domiêniowo w dawce 3 MU 3 razy w tygodniu przez 20
tygodni, wed³ug przyjêtego w Polsce schematu leczenia
[6], po uzyskaniu zgody przez Komisjê Etyczn¹ przy Akademii Medycznej w Poznaniu. Badania wykonano przed
w³¹czeniem leczenia, po 10 tygodniach leczenia i po 20 tygodniach, czyli po zakoñczeniu kuracji IFN-α. U wszystkich dzieci profil serologiczny (HBsAg, HBeAg, HBeAb,
HBsAb) oceniany by³ sekwencyjnie  badania wykonano
metod¹ ELISA przy u¿yciu zestawów Organon  Teknika.
W trakcie leczenia oceniano aktywnoæ aminotransferazy alaninowej (AlAT), wykorzystyj¹coptymalizowan¹ metod¹ kinetyczn¹ (U/l) i przyjmuj¹c jako normê wartoæ 40 U/l.
Ocena immunofenotypu limfocytów
Krew ¿yln¹ (1-2 ml) pobierano strzykawk¹ zawieraj¹c¹ EDTA. Limfocyty krwi obwodowej i ich subpopulacje w badanej grupie dzieci oznaczano metod¹ cytometrii
przep³ywowej przy u¿yciu przyrz¹du FACScan firmy
Becton Dickinson (BD). Do 100 µl krwi pe³nej dodawano
5 µl znakowanych przeciwcia³, inkubowano 15 minut
w ciemni, p³ukano buforowan¹ sol¹ fizjologiczn¹ pH 7,6
(PBS), a nastêpnie poddawano lizie krwinki czerwone p³ynem lizuj¹cym (BD). Po kolejnym p³ukaniu wykonywano
akwizycjê komórek w cytometrze przep³ywowym, zbieraj¹c 5000 komórek z danej próbki. Stosowano przeciwcia³a monoklonalne przeciwko antygenom ró¿nicowania
limfocytów wchodz¹ce w sk³ad zestawu IMK-plus (BD),
znakowane fluorescein¹ (FITC) i fikoerytryn¹ (PE). Oceniano limfocyty T: CD3+, CD4+, CD8+, limfocyty B:
CD19+, komórki NK: CD56+, CD16+, a tak¿e u czêci
chorych komórki aktywowane (CD25+ i CD69+). Zestawy u¿ytych znakowanych przeciwcia³ oraz ich ród³o podano w tabeli I. Okrelano pocz¹tkowo wartoci odsetkowe poszczególnych subpopulacji, a nastêpnie, znaj¹c
liczbê leukocytów w mm3, obliczano liczbowe wartoci
bezwzglêdne tych komórek.
Bezwzglêdn¹ iloæ limfocytów w subpopulacji obliczano z ca³kowitej liczby limfocytów (WBC) oraz z wartoci
odsetkowych, ocenianych za pomoc¹ cytometrii przep³ywowej, po wybramkowaniu g³ównych subpopulacji leukocytów (rozproszenie boczne  side scatter i przednie 
forward scatter oraz komórki CD45+ vs. CD14+: Leukogate).
Stosowano program Cellquest do analizy subpopulacji komórek. Do obliczeñ statystycznych wykorzystano
test t-Studenta.
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Tabela I. Zastosowane przeciwcia³a monoklonalne
Swoistoæ

ród³o

IgG1 FITC/IgG2a PE (kontrola)
Anty CD45 FITC/CD14 PE (Leukogate)
Anty CD3 FITC/CD19 PE
Anty CD4 FITC/CD8 PE
Anty CD3 FITC/HLA-DR PE
Anty CD3 FITC/CD16/CD56 PE
Anty CD25 FITC
Anty CD69 FITC

Becton
Dickinson (BD)
BD
BD
BD
BD
BD
DAKO
DAKO

WYNIKI
Z 16 chorych dzieci leczonych IFN-α piêcioro wyeliminowa³o antygen HBe z wytworzeniem swoistych przeciwcia³ bezporednio po zakoñczeniu 20 tygodniowej terapii, natomiast utraty antygenu HBs nie stwierdzono
u ¿adnego dziecka w ci¹gu ca³ego okresu obserwacji.
W kolejnych badaniach kontrolnych przeprowadzonych
w okresie 2 lat od zakoñczonego leczenia wykazano eliminacjê antygenu HBe u szeciorga dzieci z wytworzeniem przeciwcia³ anty-HBe. Zestawienie wyników badañ serologicznych ilustruje tabela II. Z ogólnej liczby 11
dzieci, które wyeliminowa³y antygen Hbe, u 10 z nich
w badaniu morfologicznym bioptatów w¹troby stwierdzono zapalenie aktywne w¹troby, a u jednego dziecka przewlek³e przetrwa³e zapalenie w¹troby (HCP).
W badanej grupie stwierdzono istotne ró¿nice w bezwzglêdnej liczbie limfocytów we krwi obwodowej w okresie prowadzonego leczenia IFN-α. Wartoci rednie ca³kowitej liczby limfocytów krwi obwodowej by³y istotnie
wy¿sze po zakoñczeniu leczenia w stosunku do wartoci
wyjciowych (p<0,05). Stwierdzono tak¿e znamienne ró¿nice miêdzy liczb¹ limfocytów oznaczon¹ w trakcie leczenia po 10 tygodniach w porównaniu z wartociami po
20 tygodniach leczenia (p<0,01) na korzyæ tych ostatnich.
Tabela II. Podzia³ dzieci z uwzglêdnieniem sekwencyjnej oceny
profilu serologicznego oraz wyniku badania patomorfologicznego bioptatu w¹troby (n=16)
Histologia

Profil
Przed
Po
Po
Po
serolog. leczeniem 10 tyg. 20 tyg. 2 latach
(liczba dzieci)

HCA (n=10) HBs Ag+
HBeAg+
HBeAb+
HCP (n=6) HBsAg+
HBeAg+
HBeAb+

10
10
0
6
6
0

10
6
0
6
5
0

10
6
4
6
5
1

10
0
10
6
5
1

W ocenie subpopulacji limfocytów T CD3+ stwierdzono
tak¿e istotny wzrost wartoci bezwzglêdnych tych komórek w trakcie leczenia (p<0,05) i po jego zakoñczeniu
(p<0,05).
W obrêbie limfocytów B (CD19+) stwierdzono tak¿e
istotny wzrost ich wartoci bezwzglêdnych po zakoñczeniu leczenia (p<0,05). Jednak¿e zauwa¿ono, ¿e w trakcie
leczenia, po 10 tygodniach terapii IFN-α, nast¹pi³ spadek
liczby tych komórek w stosunku do wartoci po zakoñczeniu leczenia (p<0,001).
W analizie komórek NK (naturalni zabójcy) (CD16+,
CD56+) zauwa¿ono spadek liczby komórek w po³owie
kuracji (p<0,001). W koñcu leczenia liczba komórek NK
wzros³a, ale nie uzyska³a wartoci wyjciowych. Nie
stwierdzono natomiast istotnych ró¿nic wartoci bezwzglêdnych subpopulacji limfocytów T CD4+ i CD8+.
Zauwa¿ono jedynie pewien spadek stosunku komórek
CD4/CD8, ale bez znamiennoci statystycznej. Wyniki
przedstawiono w formie wykresu (ryc. 1).
G/lG/l

33
wartoci bezwzglêdne limfocytów
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*

2,5
2.5
22

*

1,5
1.5
11

**

0,5
0.5
00

CD 45+
Limfocyty
ogó³em

CD 3+

16+
4+
CD 19+ CD
CD56/CD
56/CD
16+ CD
CD
4+

CD 3+

I - przed leczeniem
Legenda:

**

CD 19+

II - w po³owie kuracji

* - p< 0,01-0,05

CD 8+
CD 4/CD 8
CD 8+ CD
4/CD 8
subpopul acje lim focytów

III-po zakoñczeniu leczenia

** - p< 0,001

Ryc. 1. rednie wartoci bezwzglêdne limfocytów i ich subpopulacji we krwi obwodowej u dzieci z przewlek³ym wirusowym
zapaleniem w¹troby typu B (pzw-B) przed leczeniem, w po³owie
kuracji i po zakoñczeniu leczenia rekombinowanym preparatem
interferonu alfa (IFN-α)

W analizie komórek aktywowanych, ze wzglêdu na
brak norm i niepe³ne dane, oceniano jedynie wartoci odsetkowe komórek i obliczano rednie arytmetyczne. Istniej¹ co prawda dane dotycz¹ce sk³adu odsetkowego subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci w populacji
polskiej, ale nie obejmuj¹ one komórek aktywowanych [11].
W prowadzonych badaniach stwierdzono wzrost odsetka
komórek o cechach g³ównie wczesnej aktywacji, wykrywanych przeciwcia³em anty CD69 (tab. III).
Porównano tak¿e wartoci bezwzglêdne limfocytów
i ich subpopulacji u dzieci z niskimi wartociami aktywnoci aminotransferazy alaninowej (AlAT) tzn. 40 -100 U/l
z grup¹ dzieci, u których stwierdzono wysokie wartoci
tego enzymu (>100 U/l) (rys. 2 i 3).
W grupie dzieci z niskimi wartociami AlAT ogólna liczba limfocytów, limfocyty T CD3+, a tak¿e subpopulacja
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leczenie IFN-α nie tylko znamiennie podnosi liczbê limfocytów w ustroju dziecka zaka¿onym wirusem HBV, ale
tak¿e powoduje aktywacjê tych komórek, co niew¹tpliCzas badania
Liczba
rednia dla rednia dla
wie ma swoje znaczenie w poprawie stanu klinicznego
badanych anty CD25
anty CD69
i wyników badañ serologicznych. Warto zwróciæ uwagê,
¿e w wyniku terapii IFN-α ³¹cznie 11/16 leczonych dzieci
Przed leczeniem
N=16
X=9,56
X=4,5
wyeliminowa³o antygen HBe, co stanowi blisko 69% baPo 10 tyg. leczenia
N=14
X=10,0
X=8,57
danych. Co wiêcej, u wiêkszoci chorych wykazano eliPo 20 tyg. leczenia
N=7
nb
X=8,43
minacjê tego antygenu dopiero po 2 latach od zakoñczenia leczenia. Mo¿e to wiadczyæ o d³ugotrwa³ym wp³y4 ,5
wie terapii IFN-α na zdolnoæ uk³adu odpornociowego
4
do reakcji na zaka¿enie wirusowe. Nie mo¿na jednak
p r ze d le c z e ni e m
3 ,5
p o le c z e n iu
3
wykluczyæ przypadków spontanicznej serokonwersji, nie2 ,5
zale¿nej od zastosowanego leczenia. Wed³ug danych z pi2
miennictwa krajowego czêstoæ spontanicznej serokon1 ,5
wersji HBe do anty-HBe u dzieci waha siê od 14-21%
1
[12]. Jeszcze rzadziej stwierdza siê eliminacjê antygenu
0 ,5
HBs z powstawaniem przeciwcia³ anty-HBs, któr, podob0
lim f oc y ty
T C D 3+ B C D 19+
NK
T CD4+
T CD8+
C D 4 /C D 8
nie jak u doros³ych, wynosi od 0,25 do 2% [1,13]. W naogó³em
CD 56+
szym materiale u ¿adnego dziecka nie stwierdzilimy utraty
Ryc. 2. rednie wartoci bezwzglêdne i odchylenia standardoantygenu HBs, nawet po 2-letniej obserwacji.
we limfocytów krwi obwodowej i ich subpopulacji u dzieci
Dzia³anie interferonów typu I (α i β) w procesie zaz pzw-B wykazuj¹cych nisk¹ (40-100 U/l) aktywnoæ aminotransferazy alaninowej (AlAT) przed i po leczeniu IFN-α
palnym jest z³o¿one. Z jednej strony hamuj¹ one proliferacjê komórek, ale jednoczenie maj¹ dzia³anie zapobie5
gaj¹ce mierci komórek na drodze apoptozy [14]. Mo¿e
4 ,5
to t³umaczyæ ograniczon¹ skutecznoæ tego modulatora
4
p r ze d l e c ze n ie m
p o le c z e ni u
3 ,5
immunologicznego w omawianej chorobie [15].
3
Istotnym badaniem przed podjêciem leczenia wiruso2 ,5
wego
zapalenia w¹troby typu B IFN-α jest ocena pato2
1 ,5
morfologiczna bioptatu w¹troby [16]. W badaniach w³a1
snych u 10 dzieci rozpoznano przewlek³e aktywne zapa0 ,5
lenie w¹troby (HCA), podczas, gdy przewlek³e przetrwa³e
0
lim f oc y ty
T C D 3+ B C D 19+
NK
T CD4+
T CD8+
B
zapalenie w¹troby (HCP) stwierdzono u 6 dzieci. W gruogó³em
C D 56 +
pie dzieci z rozpoznaniem HCA wszystkie dzieci wyeliRyc. 3. rednie wartoci bezwzglêdne i odchylenia standardowe limfocytów krwi obwodowej i ich subpopulacji u dzieci minowa³y antygen HBe z wytworzeniem przeciwcia³ antyz pzw-B wykazuj¹cych wysok¹ (>100 U/l) aktywnoæ (AlAT) HBe, natomiast z grupy chorych z HCP tylko jedno dziecko okaza³o siê HBe ujemne po 2 latach obserwacji. Poprzed i po leczeniu IFN-α
dobne obserwacje, dotycz¹ce wy¿szego odsetka serokonwersji w uk³adzie HBe/anty-HBe po terapii IFN-α, pokomórek CD4+ by³y wy¿sze po zakoñczeniu leczenia IFN- czynili Bortolotti i Thomas [3,17]. Inni autorzy natomiast
α, ale zjawisko to nie mia³o cech znamiennoci statystycz- nie uzyskali takich zale¿noci [18,19].
nej (ryc. 2).
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e wyjciowa wysoka aktywnoæ AlAT jest czynnikiem rokowniczo korzystnym
DYSKUSJA
w leczeniu zaka¿eñ HBV interferonem-α [20,21]. Z tego
wzglêdu podzielono badan¹ grupê dzieci na te, u których
Wyniki tej pracy sugeruj¹, ¿e terapia IFN-α stosowa- stwierdzono nisk¹ oraz wysok¹ aktywnoæ tego enzymu
na powszechnie u dzieci chorych na przewlek³e wirusowe w surowicy. Przyjêtym kryterium by³y przedzia³y aktywzapalenie w¹troby typu B, powoduje istotne zmiany w ob- noci od 40 do 100 U/l  uznane jako niskie i powy¿ej
rêbie limfocytów i ich subpopulacji we krwi obwodowej.
100 U/l  traktowane jako wysokie. Przeledzono wartoDotyczy to wszystkich g³ównych subpopulacji, jak lim- ci bezwzglêdne limfocytów i ich subpopulacji w obu pofocyty T, limfocyty B, a tak¿e komórki NK. Pomimo sto- wy¿szych podgrupach dzieci. Wbrew oczekiwaniom zasunkowo niewielkiej liczby leczonych dzieci istotnym uwa¿ono niewielki, statystycznie nieznamienny wzrost
w przeprowadzonych badaniach by³o obliczenie wartoci ogólnej liczby limfocytów, a tak¿e komórek CD3+ i CD4+
bezwzglêdnych ocenianych komórek, co znacznie pod- u dzieci z nisk¹ aktywnoci¹ ALAT. Byæ mo¿e, aktywnios³o wiarygodnoæ uzyskanych danych. Wydaje siê, ¿e noæ tego enzymu nie ma wiêkszego wp³ywu na immunoG/L

G/L

Tabela III. Wartoci rednie komórek aktywowanych we krwi
dzieci leczonych IFN-α

48

Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 44-48

fenotyp limfocytów we krwi w przebiegu terapii IFN-α.
Zagadnienie to wymaga badañ na wiêkszej grupie chorych z okresem obserwacji.
Z punktu widzenia patogenetycznego, nale¿y uznaæ
terapiê IFN-α u chorych z przewlek³ym zapaleniem w¹troby typu B jako interwencjê o charakterze immunorePimiennictwo
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