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S t r e s z c z e n i e

W leczeniu ciężkiej postaci anemii aplastycznej (SAA) stosuje się transplantację ko-
mórek hematopoetycznych (HSCT) bądź leczenie immunosupresyjne. Wybór terapii uza-
leżniony jest od dostępności zgodnego dawcy rodzinnego oraz wieku pacjenta. Wobec 
trudności w uzyskaniu remisji hematologicznej, a także możliwości nawrotu SAA oraz 
rozwoju chorób rozrostowych układu krwiotwórczego trwają poszukiwania czynników 
rokowniczych umożliwiających poprawę wyników leczenia. W opracowaniu tym przed-
stawiono rolę telomerów w patogenezie SAA oraz ich wpływ na wyniki leczenia. W ciągu 
ostatnich lat wielokrotnie zwracano uwagę na telomery w rozwoju niedokrwistości apla-
stycznej, zwłóknienia płuc, marskości wątroby czy też różnych chorób nowotworowych. 
Ich patogeneza związana jest między innymi z długością telomerów, a także mutacjami 
w genach telomerazy (TERC/TERT). U około 1/3 pacjentów z ciężką postacią anemii apla-
stycznej stwierdzono obecność krótszych telomerów. Ich wyjściowa długość nie wiąże 
się jednak z odpowiedzią hematologiczną na leczenie IST, natomiast jest skorelowana 
z występowaniem nawrotów hematologicznych oraz chorób klonalnych w grupie tych 
pacjentów, czego dowiodły liczne badania kliniczne i prace retrospektywne. Wobec po-
wyższych, rozpoczęto poszukiwanie czynników mających wpływ na niestabilny genom 
komórek hematopoetycznych u pacjentów z ciężką postacią anemii aplastycznej i krótkimi 
telomerami bądź mutacjami genu telomerazy. Na podstawie wstępnych wyników badań 
zaobserwowano pozytywny wpływ męskich hormonów płciowych na proces wydłużania 
krótkich telomerów. Kolejne badania w tym zakresie mogą okazać się znaczące dla dal-
szego leczenia pacjentów z ciężką postacią anemii aplastycznej.

S u m m a r y

The treatment of severe aplastic anemia (SAA) involves hematopoietic stem cell trans-
plantation (HSCT) and immunosuppressive therapy (IST). The choice of the method is 
dependent on the availability of the matched related donor and the age of the patient. 
In spite of the difficulties in achieving hematologic remission and the persistent risk of SAA 
recurrence or development of clonal diseases, the search of the prognostic factors that 
could improve outcomes is being carried out. This study presents the role of telomeres 
in the pathogenesis and the impact of their length on the results of treatment of patients 
with SAA. The role of the telomeres in the development of the diseases such as aplastic 
anemia, pulmonary fibrosis, cirrhosis or neoplasms has been recently taken into consid-
eration. It’s pathogenesis turned out to be connected with the telomeres length as well as 
with the telomerase genes mutations (TERC/TERT). The short TL have been detected in 
approximately one third of the patients with SAA. Many clinical studies and retrospective 
analyses proved that telomeres initial length was not connected with the hematologic re-
sponse on the IST, however it was positively correlated with the hematological recurrences 
and the development of clonal diseases in the group of SAA patients. According to that 
findings, the search for the risk factors having influence on unstable genome of hemat-
opoietic cells in patients with severe aplastic anemia and short telomeres or telomerase 
gene mutations, have been started. Based on the preliminary results, a positive influence 
of male hormones on the telomere lengthening have been found. Further studies in this 
filed might be extremely relevant for the future management of patients with severe aplas-
tic anemia.
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WPROWADZENIE
Około 40 lat temu rozpoznanie ciężkiej postaci nie-

dokrwistość aplastycznej (ang. severe aplastic anemia 

– SAA) związane było z wysokim wskaźnikiem śmier-
telności w ciągu 1-2 lat od postawienia diagnozy (1-7). 
Obecnie większość pacjentów z tą chorobą żyje dzięki 
zastosowaniu przeszczepu krwiotwórczych komórek 
macierzystych (ang. hematopoietic stem cell trans-

plantation – HSCT) oraz leczenia immunosupresyjnego 
(ang. immunosuppressive therapy – IST) (8-12). Wybór 
leczenia zależy od wieku pacjentka oraz dostępności 
rodzinnego dawcy. W przypadku zgodnego dawcy ro-
dzinnego u dzieci oraz młodych dorosłych do 40. roku 
życia stosuje się HSCT, podczas gdy IST przeprowa-
dza się u osób powyżej 40 r.ż. i dzieci bez rodzinne-
go dawcy (4, 8-17). Długoterminowe wyniki obu tera-
pii są podobne: około 60-75% remisji po HSCT i IST 
potwierdzonych w wielu badaniach w USA, Europie 
i Japonii (8-13, 17-20). Należy jednak pamiętać o powi-
kłaniach związanych z terapią. Po HSCT głównym pro-
blemem jest choroba przeszczep przeciwko gospoda-
rzowi (ang. Graft-Versus-Host Disease – GVHD), a po 
IST brak reakcji na leczenie, nawrót i możliwość trans-
formacji w zespół mielodysplastyczny (ang. myelody-

splastic syndrome – MDS) oraz choroby nowotworowe 
(w tym ostrą białaczkę szpikową – AML) (21-29). Nie-
stety, mimo wielokrotnych analiz wyników leczenia IST 
w SAA nie ma jeszcze określonego czynnika rokowni-
czego, który kwalifikowałby pacjentów do odpowied-
niej terapii w zależności od odpowiedzi na leczenie 
oraz późniejszych powikłań (30-36).

Brano pod uwagę wiele parametrów, między inny-
mi: wstępną liczbę granulocytów obojętnochłonnych, 
retikulocytów, płytek krwi, obecność klonu nocnej na-
padowej hemoglobinurii (ang. paroxysmal nocturnal 

hemoglobinuria – PNH) czy wiek dziecka (14, 16, 17, 
30-36). Żaden z tych czynników poza wiekiem nie wy-
daje się znacząco wpływać na dalsze losy pacjentów. 
W badaniu niemieckim wykazano, iż pacjenci młodsi 
odpowiadali lepiej na leczenie IST w porównaniu do 
osób starszych, jednak nadal trwają poszukiwania mia-
rodajnego czynnika wpływającego na leczenie (14, 16, 
17, 30-36).

Ponieważ SAA należy do tzw. chorób z krótkimi te-
lomerami, zwrócono uwagę, czy długość telomerów 
może być czynnikiem prognostycznym leczenia tej 
choroby.

TELOMERY I TELOMERAZA

Telomery są to niekodujące się heterochromatyno-
we domeny zlokalizowane na obu końcach każdego 
chromosomu. Po raz pierwszy zastały one odkryte 
w 1938 roku przez Hansa Mullera (37, 38). Telomery 
zbudowane są z tandemowo powtórzonych sekwencji 
nukleotydowych, połączonych z szeregiem wyspecjali-
zowanych białek, które odpowiadają za stabilność i od-
powiedni kształt. Kompleks ochronny telomerów two-
rzy wewnętrzne wiązania i formuje dwie pętle: D-loop 
i T-loop, dzięki czemu nie dochodzi do zniszczenia ani 

niekontrolowanego łączenia się wolnych końców łań-
cuchów DNA. Zakończenia chromosomów u człowie-
ka zbudowane są przez heksanukleotydowe odcinki 
bogate w cytozynę (koniec 5’) lub guaninę (koniec 3’). 
Taka struktura telomerów zabezpiecza końce chromo-
somów przed degradacją i uszkodzeniami w czasie 
podziałów (37-40). Długość telomerów zależy zarówno 
od gatunku, osobnika, jak i organu, a nawet pojedyn-
czego chromosomu. Każda komórka może dzielić się 
określoną ilość razy, tzw. limit Hayflicka, po tym wy-
znaczonym czasie dochodzi do zmian w ich morfologii 
oraz ekspresji genów (39, 40). Proces ten może być 
spowodowany przez wiele czynników, między innymi 
przez skracanie telomerów wynikający z tzw. proble-
mu replikacji końca, w wyniku którego powstają wolne 
końce dające sygnał do apoptozy. Należy pamiętać, iż 
niektóre komórki posiadają enzym do naprawy telome-
rów – telomerazę (37, 38). Szczególnie wysoką aktyw-
ność telomerazy mają pluripotencjalne komórki macie-
rzyste, komórki płciowe, keratynocyty skóry, limfocyty 
oraz komórki nowotworowe (37, 38, 41, 42). Telome-
raza jest enzymem zbudowanym z kwasu dezoksyry-
bonukleinowego (ang. deoxyribonucleic acid – DNA) 
oraz białek. Składa się z katalitycznej podjednostki 
o aktywności odwrotnej transkryptazy TERT, matrycy 
RNA-TERC oraz stabilizującego strukturę białka dys-
keryny. Aktywność telomerazy obniża się z wiekiem. 
Mutacje genu TERC i odwrotnej transkryptazy TERT 
powodują też zmniejszenie aktywności telomerazy, co 
skutkuje skróceniem telomerów i nie pozostaje bez 
wpływu na hematopoezę (37, 38, 42-44). Zaobserwo-
wano, że osoby z takimi zaburzeniami mogą być zdro-
we lub mieć niewielką pancytopenią, ale też wykazują 
predyspozycje takich chorób jak: wrodzona dyskerato-
za (ang. dyskeratosis congenita – DKC), anemia apla-
styczna czy też idiopatyczne włóknienie płuc. Schorze-
nia te są następstwem zbyt krótkich i dysfunkcyjnych 
telomerów (41-48).

TELOMERY A WZNOWA I CHOROBY KLONALNE 
PO IST U PACJENTÓW Z SAA

Nawroty oraz choroby klonalne wpływają na dal-
sze losy pacjentów z SAA po leczeniu IST (24, 28, 29, 
31-33). Skrócone telomery obserwowane są u około 
1/3 pacjentów z SAA, a około 15% pacjentów rozwija 
MDS lub AML.

Mutacje w zakresie genu TERC zidentyfikowano 
w 5-10% przypadkach SAA. Pacjenci ci nie wykazywali 
żadnych cech fenotypowych charakterystycznych dla 
wrodzonej niewydolności szpiku (41-43). U 1/3 tych 
chorych stwierdzono krótkie telomery, co początkowo 
wiązano ze stresem oksydacyjnym dotyczącym układu 
krwiotwórczego (44), a następnie z obecnością mutacji 
w genach kompleksu (TERC, TERT) i uznano za czynnik 
etiologiczny skracania telomerów (44, 48-50). W dużej 
retrospektywnej analizie prowadzonej przez National 
Institutes of Health (NIH), obejmującej 183 pacjentów 
z SAA leczonych protokołami IST opartymi o globulinę 
antytymocytarną (ang. anti-thymocyte globulin – ATG) 
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analizowano wyniki leczenie w zależności od wstępnej 
długości telomerów (ang. telomere length – TL) we krwi 
obwodowej leukocytów (49). Zwrócono szczególną 
uwagę na zależność TL i odpowiedź hematologiczną 
w 6 miesiącu od rozpoczęcia leczenia, nawrót SAA, za-
burzenia chromosomalne i dalsze następstwa (choroby 
lokalne i nowotworzenie). Nie stwierdzono związku po-
między wstępnym TL a odpowiedzią hematologiczną 
w 6 miesiącu. Jednak ryzyko nawrotu było zdecydowa-
nie większe u pacjentów z krótkimi telomerami. Wyższy 
wskaźnik ewolucji klonalnych nieprawidłowości cyto-
genetycznych zaobserwowano u chorych z krótszymi 
TL (25%, 95% CI: 9-38) w porównaniu do dłuższych TL 
(8%, 95% CI: 3-13; p = 0,009). Co więcej, wyższe ry-
zyko wystąpienia zaburzeń chromosomalnych, takich 
jak monosomia 7 i innych złożonych nieprawidłowo-
ści odnotowano również w grupie krótszych TL (19%, 
95% CI: 4-32) w porównaniu do pacjentów z dłuższymi 
TL (5%, 95% CI: 0,5-8, p = 0,002). Całkowite przeżycie 
również różniło się w szóstym roku od rozpoczęcia IST 
w zależności od wyjściowej długości telomerów (66%, 
95% CI: 53-83 vs 84%, 95% CI: 77-91, p = 0,008) (49). 
W całej grupie badanej 183 chorych z SAA, genetycz-
nie uwarunkowaną mutację TERC/TERT stwierdzono 
tylko u jednego pacjenta (49). W naszym materiale 
klinicznym obejmującym dzieci z SAA leczonych IST 
ze względu na krótki okres obserwacji nie mogliśmy 
dokonać analizy powikłań późnych (nawrót, rozwój 
MDS lub AML) (50, 51). Jednak w porównaniu z grupą 
kontrolną pacjenci z SAA mieli znamiennie statystycz-
nie krótsze telomery. Na podstawie przeprowadzonych 
wstępnych badań stwierdziliśmy, iż odpowiedź późna, 
tzn. powyżej 112. dnia od rozpoczęcia leczenia, była 
związana z krótszymi telomerami, p < 00,5 (50, 51).

W badaniach in vitro na hodowlach tkankowych komó-
rek szpiku pobranych od zdrowych członków rodzin osób 
chorych z SAA wykazano zdecydowanie większy odsetek 
komórek aneuploidalnych w stosunku do komórek szpiku 
kostnego pobranych od osób zdrowych w tych samych 
warunkach hodowli (52, 53). Obserwacje te potwierdzają 
pogląd, że krótkie telomery ograniczają i zaburzają prolife-
rację prawidłowych hematopoetycznych komórek macie-
rzystych, tym samym powodują niestabilność genetyczną 
nowopowstałych komórek (53, 54).

Na podstawie wstępnych badań na komórkach w ho-
dowli in vitro zaobserwowano pozytywny wpływ męskich 
hormonów płciowych na proces skracania telomerów 
(wydłużenie telomerów w leukocytach krwi obwodowej 
oraz zwiększenie aktywności telomerazy ze zwiększoną 
ekspresją mRNA TERT) (55-59). Obecnie prowadzone 
są badania kliniczne (clinicaltrials.gov NCT01441037) 
dotyczące stosowania danazolu w leczeniu tzw. chorób 
krótkich telomerów (aplazji szpiku, zwłóknienia płuc, 
DCK). Celem tego badania jest określenie, czy terapia 
androgenowa może wpłynąć na długość telomerów pa-
cjentów poddanych takiemu leczeniu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, badanie długości telomerów i mu-
tacji w genach kompleksu (TERC, TERT) w choro-
bach tzw. krótkich telomerów, w tym aplazji szpiku, 
powinno już być badaniem standardowym, wyko-
nywanym u wszystkich pacjentów. Mimo iż w pro-
tokołach leczniczych nie są one wymienione jako 
czynniki rokownicze, wydaje się to kwestią czasu. 
Konieczne jest także przeprowadzenie jeszcze kil-
ku badań klinicznych mających na celu opracowa-
nie odpowiedniego postępowania.
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