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Streszczenie: Między komórkami nowotworowymi a komórkami tworzącymi ich mikrośrodowisko 
zachodzą złożone interakcje warunkujące rozwój i progresję procesu nowotworowego oraz ucieczkę 
komórek nowotworowych spod nadzoru immunologicznego. Spośród wielu populacji komórek zaan-
gażowanych w te procesy, ogromne zainteresowanie budzą w ostatnim czasie mieloidalne komórki 
supresyjne (ang. Myeloid-Derived Suppressor Cells, MDSC), opisane po raz pierwszy w latach 90 
ubiegłego wieku. Stanowią one populację komórek niedojrzałych i heterogenicznych pod względem 
morfologii (granulocytarne – G-MDSC i monocytarne – M-MDSC), fenotypu, stadium zróżnicowania 
oraz funkcji. Są one zdolne do upośledzania funkcji limfocytów T cytotoksycznych lub komórek NK 
wykorzystując do tego różne mechanizmy. Wyniki wielu badań wykazały, że odsetek MDSC we krwi 
osób chorych na nowotwory jest podwyższony, co koreluje z gorszym rokowaniem. Obecnie MDSC 
i związane z nimi mechanizmy rozwoju immunosupresji są coraz częstszym celem w immunoterapii 
przeciwnowotworowej. Niniejsza praca stanowi przegląd najnowszej wiedzy na temat zróżnicowane-
go fenotypu MDSC oraz ich immunosupresyjnych aktywności w nowotworach. 

Słowa kluczowe: mieloidalne komórki supresyjne, mikrośrodowisko nowotworowe, immunosupresja 
w nowotworach, markery powierzchniowe

Summary: Complex interactions among neoplastic cells and other cells forming their microenviron-
ment contribute to tumor growth and progression, as well as allow neoplastic cells to escape from 
immune surveillance. Various cell populations are involved in these processes, and recently, the role of 
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myeloid-derived suppressor cells (MDSCs), first described in the late 90’s, is of great interest. MDSC 
are a population of immature cells that are heterogeneous in morphology – granulocyte (G-MDSC) 
and monocyte (M-MDSC), phenotype, the stage of differentiation and function. They are capable of 
compromising the function of cytotoxic T cells or NK cells by a number of different mechanisms. 
Many studies have shown that the percentage of MDSCs in the blood of cancer patients is elevated 
that correlates with a worse prognosis. Currently, there is an increased appreciation of the MDSCs and 
their suppressive mechanisms as potential targets in anticancer immunotherapy. This paper provides an 
overview of information about MDSCs differentiated phenotype and their immunosuppressive activity 
in tumors.

Key words: myeloid-derived suppressor cells, tumor microenvironment, tumor-associated immuno-
suppression, superficial markers

WSTĘP

Od wielu już lat panuje przekonanie, że rozrost nowotworowy nie stanowi jedy-
nie masy komórek zdolnych do nieograniczonych podziałów, ale przypomina raczej 
wyspecjalizowaną tkankę o różnorodnym składzie komórkowym, gdzie pomiędzy 
komórkami nowotworowymi a tzw. „komórkami mikrośrodowiska nowotworowe-
go” zachodzą złożone interakcje rzutujące na postęp choroby [1, 31]. Mikrośro-
dowisko nowotworu stanowią, obok macierzy pozakomórkowej oraz elementów 
tkanki łącznej, także komórki zrębu, do których zaliczane są: fibroblasty, komórki 
śródbłonka naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz komórki układu immunolo-
gicznego (makrofagi, neutrofile, komórki dendrytyczne, limfocyty T regulatorowe 
i inne) [31]. Te ostatnie, dysponują mechanizmami umożliwiającymi im rozpozna-
wanie i eliminowanie komórek nowotworowych. Jednak pod wpływem czynników 
uwalnianych w mikrośrodowisku nowotworu, mogą również pośredniczyć w roz-
woju i dynamizacji procesu nowotworowego.

W ostatnim czasie, szczególną uwagę poświęca się komórkom wywodzącym 
się z linii mieloidalnej, które wydają się być istotnym celem w immunoterapii prze-
ciwnowotworowej. Kiedy ich funkcje nie są zaburzone, biorą one udział w obro-
nie przed patogenami, pełniąc zasadniczą rolę w nieswoistej odpowiedzi układu 
odpornościowego. Krążące we krwi neutrofile i monocyty przechodzą do miejsca 
zapalenia dzięki sygnałom w postaci uwalnianych miejscowo cytokin, cząsteczek 
adhezyjnych i czynników chemotaktycznych. Tam różnicują się oraz nabywają 
określone właściwości i funkcje w zależności od rodzaju tkanki, którą zasiedlają. 
Tymczasem komórki nowotworowe poprzez uwalnianie różnych cząsteczek sy-
gnałowych, rekrutują komórki z linii mieloidalnej, polaryzując je w kierunku „fe-
notypu pronowotworowego” [16, 42]. Przeprogramowane w ten sposób komórki 
przechodzą do miejsca rozrostu budując zrąb nowotworu. Dotychczas opisanych 
zostało kilka populacji komórek z linii mieloidalnej, które pod wpływem komórek 



MIELOIDALNE KOMÓRKI SUPRESYJNE W NOWOTWORACH 7

nowotworowych pełnią funkcje wspomagające nowotwór. Wśród nich można wy-
mienić, m.in.: komórki dendrytyczne, neutrofile towarzyszące nowotworom (ang. 
Tumor-Associated Neutrophils, TAN), makrofagi towarzyszące nowotworom (ang. 
Tumor-Associated Macrophages, TAM) oraz mieloidalne komórki supresyjne (ang. 
myeloid-derrived suppressor cells, MDSC), którym poświęcona jest niniejsza praca 
[11, 16, 31]. Zasadniczą cechą łączącą te populacje jest ich patologiczna aktywność, 
w wyniku której mogą przyczyniać się inwazyjnego wzrostu nowotworu, przerzu-
towania, angiogenezy oraz do rozwoju tolerancji układu odpornościowego wobec 
komórek nowotworowych [5, 16]. Obecnie, wielu badaczy skupia swoją uwagę na 
szczegółowym scharakteryzowaniu tych populacji oraz lepszym zrozumieniu me-
chanizmów ich komunikowania się z komórkami nowotworowymi, co może przy-
czynić się do wprowadzenia innowacyjnych metod terapii przeciwnowotworowej.

CHARAKTERYSTYKA I POCHODZENIE MIELOIDALNYCH 
KOMÓREK SUPRESYJNYCH

Mieloidalne komórki supresyjne, opisane po raz pierwszy w latach 90 ubiegłe-
go wieku, stanowią populację komórek zróżnicowanych pod względem morfologii, 
fenotypu oraz funkcji. Z powodu heterogennej natury tej grupy komórek przez wie-
le lat nie posiadały one odpowiednio charakteryzującej je nazwy. Dopiero w 2007 
roku Gabrilovich i wsp. zaproponowali określenie MDSC, które z założenia miało 
jak najlepiej charakteryzować ich pochodzenie i funkcje. Pozwoliło też na odróż-
nienie ich od innych komórek o zdolnościach immunoregulujących i uniknięcie po-
myłek związanych ze stosowanym dotąd skrótem „MSC” (ang. Myeloid Suppressor 
Cells) zarezerwowanym dla innej grupy komórek, tj. dla mezenchymalnych komó-
rek macierzystych (ang. Mesenchymal Stem Cells, MSC) [62].

MDSC wywodzą się z mieloidalnej komórki progenitorowej i pod względem fe-
notypu oraz morfologii przypominają niedojrzałe granulocyty, makrofagi i komórki 
dendrytyczne we wczesnych stadiach zróżnicowania. Na ich powierzchni brakuje 
markerów typowych dla dojrzałych komórek z linii mieloidalnej. Wykazano jed-
nak, że pod wpływem odpowiednich czynników wzrostu i cytokin, MDSC mogą 
różnicować się in vitro w dojrzałe komórki dendrytyczne, makrofagi i granulocyty 
[33, 57]. Istnieje wiele kontrowersji wokół natury mieloidalnych komórek supre-
syjnych. Wciąż nie do końca wyjaśniona została ich rola biologiczna i mechanizmy 
ich funkcjonowania. Wykryto, że ich gromadzenie się towarzyszy różnym stanom 
patologicznym, takim jak: nowotwory, choroby autoimmunizacyjne, sepsa, prze-
wlekłe i ciężkie stany zapalne spowodowane infekcjami bakteryjnymi, grzybiczy-
mi lub inwazjami pasożytniczymi, w których są one zdolne do regulowania układu 
immunologicznego [21, 27, 47, 58, 63]. MDSC znajdywane w śledzionie u zdrowej 
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myszy stanowiły ok. 2-4% splenocytów, podczas gdy u myszy z nowotworem ich 
odsetek wzrastał do około 50% komórek śledziony [36]. U pacjentów z nowotwo-
rami i na modelach mysich, podwyższony odsetek MDSC wykrywano w szpiku 
kostnym, we krwi oraz w śledzionie i obwodowych narządach limfatycznych. 
Wykazano, że prawidłowe komórki mieloidalne izolowane ze szpiku kostnego 
myszy nie wykazują aktywności immunosupresyjnej, ale pod wpływem sygnałów 
docierających ze strony nowotworu, mogą one przekształcać się do komórek o po-
tencjale supresyjnym [62]. Specyficzna stymulacja ze strony mikrośrodowiska 
nowotworu ogranicza różnicowanie komórki progenitorowej szpiku do „immu-
nosupresyjnego fenotypu” jaki wykazują MDSC [2, 3]. Elpek i wsp. wykazali, że 
mobilizacja mieloidalnych komórek supresyjnych ma związek z typem rozrostu 
nowotworowego a nie z jego lokalizacją, co tłumaczy preferencyjne gromadzenie 
się MDSC w niektórych typach nowotworów [11]. Wydaje się, że w zależności 
od typu rozrostu uwalniane są różne kombinacje cytokin, czynników chemotak-
tycznych i czynników wzrostu, które w odmienny sposób i z różną siłą przycią-
gają oraz aktywizują określone populacje komórek mieloidalnych, w tym MDSC. 
Charakter czynników i sieć sygnałów odpowiadających za rekrutację określonych 
podtypów MDSC nie są jeszcze dokładnie poznane. Heterogeniczność tej popu-
lacji komórek, najlepiej wyrażona jest poprzez zróżnicowany fenotyp w obrębie 
grupy i odmienną aktywność supresyjną poszczególnych subpopulacji, co zostało 
opisane w kolejnych podrozdziałach.

FENOTYP MIELOIDALNYCH KOMÓREK SUPRESYJNYCH

FENOTYP MDSC U MYSZY

Po raz pierwszy fenotyp MDSC został scharakteryzowany na modelu mysim. 
U myszy populacja MDSC zdefiniowana jest jako komórki o fenotypie Gr1+CD11b+. 
Cząsteczka Gr1 to antygen różnicowania komórek mieloidalnych, który ulega eks-
presji na komórkach prekursorowych szpiku, granulocytach i przejściowo na mo-
nocytach, zaś cząsteczka CD11b (podjednostka receptora Mac-1), która należy do 
αM integryn, jest markerem komórek linii mieloidalnej i może znajdować się na po-
wierzchni monocytów, makrofagów, komórek dendrytycznych, granulocytów bądź 
aktywowanych limfocytów B i T [36, 49]. Ekspresja tych markerów z jednej strony 
podkreśla mieloidalne pochodzenie, a z drugiej zaś strony niedojrzałą naturę MDSC. 
Przeciwciało monoklonalne anty-Gr1 wiąże się z dwiema cząsteczkami należący-
mi do nadrodziny Ly6, a są to: Ly6G oraz Ly6C (stanowią one izoformy białkowe 
antygenu Gr1). Na podstawie różnic w ich ekspresji, mysie komórki Gr1+CD11b+ 
zostały podzielone na dwie główne subpopulacje: G-MDSC (lub PMN-MDSC, ang. 
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Polymorphonuclear MDSC) przypominające morfologią granulocyty i posiadają-
ce fenotyp CD11b+Gr1hiLy6G+Ly6Clow/midCD49d- oraz M-MDSC (lub Mo-MDSC) 
o fenotypie CD11b+Gr1midLy6Glow/intLy6ChiCD49d+ i morfologii podobnej do mono-
cytów [20, 36]. Obie subpopulacje mogą być odróżniane już za pomocą odmiennej 
nieco ekspresji Gr1. G-MDSC wykazują wyższą ekspresję cząsteczki Gr1 (Gr1hi), 
niż M-MDSC (Gr1mid) [6, 9, 20, 41]. Ponadto, na mysim modelu chłoniaka, na pod-
stawie ekspresji cząsteczek Ly6G i Ly6C wyodrębniono też trzecią subpopulację 
MDSC. Oprócz G-MDSC Ly6G+Ly6Clow/mid i M-MDSC Ly6Glow/intLy6Chi scharak-
teryzowana została również frakcja MDSC Ly6GmidLy6Cmid. Nie odpowiadała ona 
fenotypowo ani dotychczas opisanym MDSC granulocytarnym ani monocytarnym 
[51]. Niedawno, w celu odróżnienia poszczególnych frakcji MDSC, jako alter-
natywę dla cząsteczki Gr1, zaproponowano nowy marker – CD49d, który razem 
z cząsteczką CD11b ma lepiej charakteryzować odmienne funkcjonalnie subpopu-
lacje. Marker CD49d, znany też jako VLA-4 (ang. Very Late Antygen-4), należy 
do α-integryn i jest receptorem dla fibronektyny oraz cząsteczki VCAM-1 pełniąc 
funkcję białka adhezyjnego i sygnałowego, które normalnie ulega ekspresji, m.in. 
na monocytach, limfocytach T i eozynofilach. Za pomocą cząsteczki CD49d udało 
się wyróżnić dwie subpopulacje MDSC. Pierwsza (CD49d+), odpowiadała frakcji 
monocytarnej o dużym potencjale immunosupresyjnym, zależnym od tlenku azotu 
(NO) zaś druga (CD49d-), przypominała G-MDSC i wykazywała słabą aktywność 
supresyjną w stosunku do limfocytów T. Obie subpopulacje wykazywały natomiast 
podobny profil ekspresji takich markerów powierzchniowych jak: CD124, CD54, 
CD44, CD11a, CD31, CD62L i CD16/32, z niewielkimi różnicami zaobserwowa-
nymi w poziomie ekspresji cząsteczek CD80, CD45, MHC II [20].

Należy podkreślić, że ze względu na dużą heterogeniczność MDSC ich ścisła 
klasyfikacja fenotypowa stanowi wyzwanie dla badaczy. Ponadto, brak charaktery-
stycznych dla tej populacji markerów powierzchniowych może sprawiać problem 
z odróżnieniem ich od innych komórek pochodzenia mieloidalnego, które towa-
rzyszą nowotworom. Niektóre cząsteczki znajdują się zarówno na MDSC, jaki i na 
TAM, np.: CD124 (inaczej IL4Rα) oraz CD115 (znana jako M-CSFR) [57]. Po-
nadto, celem odróżnienia poszczególnych subpopulacji MDSC badano również 
ekspresję F4/80 (znany też jako EMR1 – marker makrofagów) i cząsteczki MHC 
II, które również ulegają ekspresji na makrofagach związanych z nowotworami. 
Jednak M-MDSC mają na swojej powierzchni znacznie niższą ekspresję czą-
steczki F4/80 niż TAM [6, 57, 60]. Poza tym, w odróżnieniu do MDSC, TAM są 
komórkami dojrzałymi i zróżnicowanymi oraz wykazują  niższy poziom ekspre-
sji Gr-1 niż M-MDSC. W odróżnieniu od M-MDSC, frakcja granulocytarna nie 
wykazuje ekspresji F4/80. G-MDSC, mimo licznych podobieństw do neutrofilów 
pod względem fenotypu i morfologii, wykazują istotnie wyższą ekspresję cząste-
czek: CD115 i CD244 (cząsteczka ulegająca ekspresji, m.in. na komórkach NK, 
NKT, limfocytach TCD8+) [64]. Wykazano też, że obecność tych markerów na 
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powierzchni G-MDSC, może być lepiej bądź gorzej wyrażona w zależności od 
lokalizacji (dla CD244) lub typu rozrostu (dla CD115) [64]. 

Dotychczas dokonano wielu prób identyfikacji rozmaitych cząsteczek, jako 
markerów dla MDSC i subpopulacji tych komórek u myszy, z różnym rezultatem. 
Oceniano MDSC pod kątem ekspresji takich cząsteczek jak: CD115, CD124, CD40 
i CD80 [39, 65]. Jednak nie zawsze wyniki fenotypowania przy użyciu tych samych 
markerów dla MDSC obecnych w różnych modelach nowotworowych były zgod-
ne. Na przykład, podczas gdy w niektórych pracach wykazano niewielkie znaczenie 
markera CD124 dla populacji MDSC w innych dowiedziono, że istnieje związek 
pomiędzy ekspresją CD124 na komórkach z linii mieloidalnej, a ich żywotnością 
i reprezentowanym przez nie mechanizmem immunosupresyjnym [26, 50, 55]. Teo-
rią tłumaczącą rozbieżności w wynikach otrzymywanych przez różne zespoły, jest 
zmienność w ekspresji określonych cząsteczek na powierzchni MDSC w odpowie-
dzi na różną stymulację zależną od czynników uwalnianych przez określony typ 
rozrostu nowotworowego [6].

FENOTYP MDSC U LUDZI

Podczas gdy identyfikacja MDSC oraz ich funkcje na modelu mysim zostały 
dość dobrze opisane, zagadnienia te w odniesieniu do nowotworów u ludzi wciąż 
pozostają niejasne. Na tym etapie, konieczne jest podkreślenie różnic, które unie-
możliwiają bezpośrednie przełożenie badań prowadzonych na modelu mysim na te, 
które nawiązują do MDSC u ludzi. Po pierwsze, neutrofile u myszy reprezentują 
mniej liczą populację leukocytów (ok. 1/3) niż u ludzi (ok. 2/3). Po drugie, istnieją 
rozbieżności związane z produkcją cytokin i znaczeniem poszczególnych mecha-
nizmów immunosupresyjnych, w których uczestniczą MDSC ludzi i myszy, a po 
trzecie różnice te wynikają ze specyfiki badań o charakterze transplantacyjnym na 
modelu mysim (stosowanie różnych szczepów, inna dynamika wzrostu guza, często 
odmienne miejsce transplantacji komórek nowotworowych) [10]. W dodatku, pod-
czas gdy u myszy podstawą do identyfikacji tych komórek jest znakowanie prze-
ciwciałem anty-Gr1, u ludzi brakuje odpowiednika tej cząsteczki. Z tego powodu 
MDSC u ludzi charakteryzuje kombinacja innych markerów niż u myszy i ogólnie 
przyjęto, że są to komórki o fenotypie CD11b+CD33+HLA-DR-/low, a za odróżnienie 
dwóch subpopulacji są odpowiedzialne cząsteczki CD15 i CD14, gdzie: G-MDSCs 
są CD15+CD14-, a M-MDSCs CD14+. W wielu pracach MDSC u ludzi są dodat-
kowo określane jako lineage low/negative (Linlow/-), co oznacza że nie posiadają 
markerów typowych dla dojrzałych komórek linii mieloidalnej lub, w zależności od 
użytych w mieszance przeciwciał, wykazują ekspresję tylko niektórych. Wciąż jed-
nak istnieje wiele kontrowersji związanych z identyfikacją poszczególnych subpo-
pulacji MDSC u ludzi, o czym świadczą nieco odmienne wyniki fenotypowania 
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tych komórek. Niemniej, w każdym przypadku, potwierdzenie właściwości supre-
syjnych względem limfocytów T, wydaje się być kluczowym elementem pozwala-
jącym na potwierdzenie tożsamości mieloidalnych komórek supresyjnych.

Jednym z pierwszych doniesień na temat udziału komórek o niedojrzałym fe-
notypie i supresyjnej aktywności u ludzi z chorobą nowotworową, pojawiło się 
w 1995 roku i dotyczyło nowotworów głowy i szyi oraz okolicznych węzłów 
chłonnych. Obecność komórek CD34 dodatnich (marker komórek progenitorowych 
hematopoezy) pozytywnie korelowała z wysokim poziomem uwalnianego ze stro-
ny nowotworu, czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makro-
fagów (GM-CSF), a ich redukcja  prowadziła do zwiększenia produkcji IL-2 przez 
limfocyty T znajdujące się w mikrośrodowisku guza [6, 57]. Badania prowadzone 
przez kolejne lata pozwoliły na wytypowanie obecnie przyjętego fenotypu MDSC 
oraz rozróżnienie frakcji granulocytarnej – CD14-, od monocytarnej – CD14+. Na-
leży jednak nadmienić, że użycie CD14 jako specyficznego markera M-MDSC sta-
nowi kwestię sporną, ponieważ w niewielkim stopniu cząsteczka ta może również 
ulegać ekspresji na komórkach z linii granulocytarnej [57]. Ostatecznie jednak mar-
ker CD14 został zaakceptowany w celu odróżnienia G-MDSC od M-MDSC. Obie 
subpopulacje MDSC u ludzi wykazują ekspresję wspólnych markerów mieloidal-
nych – CD11b i CD33, ale brak na ich powierzchni cząsteczek identyfikujących 
dojrzałe komórki linii mieloidalnej: CD40, CD80, CD83 i HLA-DR [18].

Jako dodatkowe markery dla MDSC u ludzi sugerowano, m.in.: IL4Rα lub 
CD124, VEGRF-1, CD66b oraz S100A9, jednak ich ekspresja dotyczy tylko nie-
których subpopulacji MDSC, a ilość badań oceniających ich znaczenie dla identy-
fikacji tych komórek jest ograniczona [10, 18, 57, 70]. We krwi pacjentów z rakiem 
okrężnicy wykryto podwyższony odsetek MDSC o fenotypie CD14+HLA-DR-/low 
i wysoką ekspresją białka wewnątrzkomórkowego S100A9hi, które po stymulacji 
LPS i IFNγ wykazywały ekspresję syntazy tlenku azotu [70]. Nie sprawdzono 
jednak ich potencjalnej aktywności supresyjnej w stosunku do limfocytów T, po-
nieważ S1009 jest białkiem wewnątrzkomórkowym, co uniemożliwiło izolację 
komórek CD14+S100A9hi. 

W jednym z badań (Zhang i wsp.) wykryto we krwi i tkance nowotworowej od 
pacjentów z rakiem jelita grubego podwyższony odsetek MDSC o fenotypie Lin-/

lowHLA-DR-CD11b+CD33+ i immunosupresyjnych właściwościach. Komórki te do-
datkowo wykazywały wysoką ekspresję cząsteczek CD13 i CD39, niską CD115, 
CD117, CD124, PD-L1 oraz pozbawione były ekspresji CD14, CD15 i CD66b [68]. 
Na podstawie tego fenotypu wnioskowano, że odpowiadają one prekursorowym 
komórkom mieloidalnym. Z kolei we krwi pacjentów z glejakiem, spośród MDSC 
o fenotypie CD33+HLA-DR- wyróżniono trzy subpopulacje, gdzie obok G-MDSC 
CD33+CD15+CD14-HLA-DR- i M-MDSC CD33+CD14+CD15-HLA-DR- wyodręb-
niono frakcję o fenotypie komórek prekursorowych CD33+CD15- CD14-HLA-DR-. 
Stanowiły one drugą co do liczebności populację MDSC (G-MDSC – 82%, MDSC 
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o cechach komórek prekursorowych – 15% oraz M-MDSC – 3%) [36]. Ostatecznie 
komórki o takich cechach fenotypowych przyjęto klasyfikować jako trzecią subpo-
pulację MDSC, o charakterze komórek prekursorowych i noszącą nazwę MDSC 
promielocytarne (P-MDSC). Podsumowując wydaje się, że MDSC u ludzi repre-
zentowane są  przez trzy główne populacje identyfikowane na podstawie ich wła-
ściwości supresyjnych i mające istotne znaczenie kliniczne. Jako główne kryteria 
tego podziału wzięte zostały pod uwagę: stopień zróżnicowania i przynależność 
do linii granulocytarnej lub monocytarnej. Są to: P-MDSC – niedojrzałe, prekur-
sorowe o fenotypie CD15-CD14-CD33+HLA-DR-Lin- oraz MDSC monocytarne 
CD14+CD33+HLA-DR- (SSClow, czyli o niskiej ziarnistości) i MDSC granulocy-
tarne CD15+CD33+HLA-DR- (SSChigh, czyli o dużej ziarnistości), mające charakter 
bardziej zróżnicowanych komórek niż P-MDSC, ale wciąż niedojrzałych [7, 29].

W ostatnich latach opisano też inne subpopulacje MDSC. Niedawno, u pa-
cjentów z rakiem niedrobnokomórkowym płuc (ang. Non-Small Cell Lung 
Cancer, NSCLC), obok G-MDSC, po raz pierwszy wyróżniono dwie subpopu-
lacje M-MDSC, o fenotypach: CD14+CD11b+CD33+CD15+HLA-DR-Lin- oraz 
CD14+CD11b+CD33+CD15−HLA-R−Lin−, z czego jedna wykazywała ekspre-
sję zarówno CD15 jak i CD14. Co więcej, podwyższony poziom tej frakcji we 
krwi pacjentów z NSCLC, korelował ze skróceniem czasu przeżycia i rozwojem 
choroby [59]. U dzieci z przerzutującymi mięsakami opisano natomiast komórki 
scharakteryzowane jako MDSC fibrocytarne (ang. fibrocytic MDSC). Ich odsetek 
był podwyższony we krwi tych pacjentów oraz wykazano, że zdolne są do ha-
mowania aktywności limfocytów T poprzez udział enzymu IDO (2,3-dioksydaza 
indoloaminy). Ich charakterystyka nie odpowiadała standardowym fibrocytom 
opisywanym w stanach przewlekłych zapaleń lub podczas gojenia się ran. Feno-
typowo wykazywały pewne podobieństwo do wcześniej opisanych MDSC (ich 
fenotyp: CD34+CD33low/-CD15+CD66b+IL4Rα+), ale też różniły się od nich, m.in. 
ekspresją HLA-DR+, CD127, TSLPR (receptor dla limfopoetyny zrębu grasicy, 
ang. Thymic Stromal Lymphopoietin Receptor) oraz aktyny mięśni gładkich-α 
i ekspresją kolagenu [69].

Wyniki dynamicznie prowadzonych w ostatnich latach badań podkreślają hete-
rogenną naturę MDSC i ze względu na brak specyficznych znaczników wskazują 
na ogromne trudności w jednoznacznej identyfikacji i zdefiniowaniu tej populacji 
u pacjentów z różnymi nowotworami. Niemniej, zwracają również uwagę na istotny 
udział MDSC w hamowaniu układu immunologicznego i progresji nowotworów oraz 
na konieczność monitorowania zmian odsetka tych komórek we krwi u chorych. Jed-
nocześnie, należy podkreślić, że większość badań skupia się na identyfikacji MDSC 
we krwi obwodowej, ponieważ ze względu na rodzaj próbki, cytometryczna analiza 
MDSC infiltrujących guz nowotworowy jest technicznie trudna. Problemem może 
być mała ilość materiału biologicznego w połączeniu z obecnością niewielkiego od-
setka MDSC, jeśli metodą pobierania próbki jest np. biopsja cienkoigłowa. Ponadto 
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uzyskanie zawiesiny komórkowej z litej tkanki pobranej chirurgicznie wymaga spe-
cjalnego postępowania, m.in. trawienia enzymatycznego. Zależnie od rodzaju uży-
tych enzymów oraz czasu trawienia, może dojść do zmian w ekspresji niektórych 
antygenów powierzchniowych [6]. Oprócz tego, identyfikacja MDSC, która opiera 
się jedynie na ocenie markerów powierzchniowych może być niewystarczająca. 
Istotne jest uzupełnienie wyników o wykonanie testów oceniających funkcje wy-
znakowanych uprzednio MDSC. Obejmują one, np. ocenę aktywności supresyjnej 
wykrytej populacji komórek w stosunku do limfocytów T lub ocenę ekspresji tzw. 
markerów funkcyjnych, m.in. ARG-1, iNOS, IDO, których związek z MDSC jest 
opisany w dalszej części niniejszej pracy.

ROLA MDSC W NOWOTWORACH

Mieloidalne komórki supresyjne stanową istotny element sieci komórkowej za-
angażowanej w regulację układu immunologicznego w różnych stanach patologicz-
nych, przy czym ich rola najlepiej została poznana w odniesieniu do chorób nowo-
tworowych. W wielu badaniach udowodniono, że podwyższony odsetek MDSC we 
krwi pacjentów z nowotworami pozytywnie koreluje z progresją procesu nowotwo-
rowego i gorszym rokowaniem. Ekspansja tych komórek była wykrywana w róż-
nych rodzajach nowotworów u ludzi lub w różnych modelach doświadczalnych, co 
potwierdza ich istotną rolę i udział w procesach nowotworowych. Gabitass i wsp. 
wykazali na przykład, że podwyższony poziom krążących we krwi MDSC o feno-
typie HLA-DR-Lin1low/-CD33+CD11b+ jest niezależnym czynnikiem prognostycz-
nym przeżycia pacjentów z rakiem trzustki, przełyku i żołądka. Mediana przeżycia 
pacjentów, u których populacja MDSC stanowiła ponad 2,0% agranulocytów (ang. 
Peripheral Blood Mononuclear Cells, PBMC) wynosiła 4,6 miesięcy, podczas gdy 
pacjentów z odsetkiem niższym bądź równym 2,0 wynosiła 9,3 miesiąca. Granica 
procentowa ustalona została na podstawie odsetka MDSC w badaniach kontrolnych 
u ludzi zdrowych [15]. W kilku pracach dotyczących badań przedklinicznych, udo-
wodniono również związek pomiędzy poziomem MDSC we krwi, a ich obecnością 
w tkance nowotworowej [7]. Zhang i wsp. wykazali, że u pacjentów z rakiem jelita 
grubego w zaawansowanym stadium procent MDSC (CD11b+CD33+) wszystkich 
komórek CD45+ infiltrujących guzy był znacznie wyższy niż w tkance około no-
wotworowej (odpowiednio – średnia: 5,16% vs 1,10%). W tym samym badaniu, 
we krwi pacjentów z rakiem jelita grubego wykryto, że odsetek oraz liczba bez-
względna MDSC Lin-/lowHLADR-CD11b+CD33+ były znacznie podwyższone (śred-
nia: 3,554% lub 322,4 komórek/µl) w porównaniu z krwią ludzi zdrowych (śred-
nia: 0,818% lub 110,6 komórek/µl). Korelowało to ze stadium klinicznym choroby, 
obecnością przerzutów, ale nie z początkowym rozmiarem guza i stężeniem specy-
ficznych biomarkerów w surowicy [68].
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Czynniki uwalniane przez nowotwór nie tylko blokują różnicowanie komó-
rek mieloidalnych, ale również prowadzą do ich aktywacji, co w konsekwencji 
prowadzi do produkcji przez nie różnych cytokin, chemokin oraz enzymów i po-
budza ich silne zdolności supresyjne [40, 57]. MDSC zdolne są do modulowania 
układu immunologicznego, głównie poprzez hamowanie limfocytów TCD8+ cy-
totoksycznych, ale również: komórek NK i NKT, makrofagów, komórek dendry-
tycznych oraz limfocytów T pomocniczych, przy czym angażują do tego różne 
mechanizmy. W dodatku, pobudzają one także aktywność supresyjnych limfocy-
tów T regulatorowych (Treg CD4+CD25+Foxp3+). W konsekwencji prowadzi to 
do ucieczki nowotworu spod nadzoru immunologicznego. Poszczególne subpo-
pulacje MDSC mogą reprezentować odmienne mechanizmy upośledzające funk-
cjonowanie układu odpornościowego. Dobrze opisany został związek pomiędzy 
immunosupresyjnymi właściwościami MDSC, a aktywnością arginazy-1, tlenku 
azotu i reaktywnych form tlenu (RFT lub ROS – ang. Reactive Oxygen Species). 
Z czasem, opisano też udział innych cząsteczek i enzymów np. cyklooksyge-
nazy-2, prostaglandyny E2, 2,3-dioksydazy indoloaminy lub TGF-β oraz IL-10 
[65]. Wykazano też, że oprócz modulowania układu immunologicznego, MDSC 
są zaangażowane w aktywację procesu angiogenezy, promują ekspansję komó-
rek nowotworowych oraz wpływają na przerzutowanie [65]. W kolejnych pod-
rozdziałach zestawione zostały główne mechanizmy, jakimi MDSC posługują się 
w modulacji układu immunologicznego.

MECHANIZMY IMMUNOSUPRESYJNEJ AKTYWNOŚCI MDSC

MDSC A METABOLIZM ARGININY

Hamowanie aktywności limfocytów TCD8+ cytotoksycznych przez MDSC, 
odbywa się przy użyciu różnych mechanizmów. Najwcześniej opisanym był 
udział MDSC w metabolizmie L-argininy, która jest substratem dla arginazy-1, 
enzymu biorącego udział w przemianach azotowych w organizmie. Udowodnio-
no, że MDSC zaburzają funkcje limfocytów T w nowotworach, m.in. w wyniku 
wzrostu aktywności arginazy-1. Efektem zwiększonej aktywności tego enzymu 
jest znaczne obniżenie zasobów L-argininy, od której z kolei zależy proliferacja 
i prawidłowe funkcjonowanie limfocytów T cytotoksycznych. U pacjentów w za-
awansowanym stadium choroby stwierdzono obniżone stężenie argininy w oso-
czu, co korelowało ze znacznym wzrostem odsetka G-MDSC. Udowodniono też, 
że suplementacja tego aminokwasu nie przynosi pozytywnych efektów klinicz-
nych [17]. Aktywowane limfocyty T w hodowli pozbawionej L-argininy zatrzy-
mują się w fazie G0-G1 cyklu komórkowego, w konsekwencji obniżonej ekspre-
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sji cykliny D3 i cdk4 (kinaza 4 zależna od cykliny) [43, 48]. Efektem niedoboru 
argininy jest również nieprawidłowe formowanie się markera CD3 (zmniejszona 
ekspresja łańcucha CD3ζ) wchodzącego w skład receptora TCR, upośledzenie 
rozwoju pamięci immunologicznej i obniżenie zdolności proliferacyjnej limfo-
cytów T [36, 37]. W ten sposób komórki nowotworowe chronione są przed po-
tencjalną cytotoksycznością ze strony limfocytów TCD8+. Co ciekawe, obniżenie 
poziomu argininy nie wpływa na aktywację limfocytów T ani nie wzbudza ich 
apoptozy [14]. Działanie poprzez inhibitory arginazy 1 (Nor-NOHA lub NOHA) 
in vitro lub podanie tych inhibitorów myszom z nowotworem, zapobiega utracie 
funkcji limfocytów T i prowadzi do aktywacji przeciwnowotworowej odpowiedzi 
immunologicznej. Nie zaobserwowano tego samego zjawiska u myszy SCID, co 
sugeruje, że efekt ten zależy od funkcji limfocytów.

iNOS I REAKTYWNE FORMY AZOTU

Arginina jest również substratem dla indukowanej syntazy tlenku azotu 
(iNOS – jeden z trzech izomerów NOS występujących w organizmie), która jest 
enzymem odpowiadającym za oksydację l-argininy do cytruliny z wytworze-
niem tlenku azotu (NO). Nasilony metabolizm l-argininy przez MDSC wynika 
z aktywności zarówno arginazy-1 jak i iNOS. Ponadto uwalniany tlenek azotu, 
w obecności reaktywnych form tlenu (ROS), np. rodnika ponadtlenkowego (O2•−) 
może być przekształcany do peroksyazotynów (ONOO-, PNT, ang. Peroxynitrite) 
zaliczanych do reaktywnych form azotu (RFA). Nadmiar RFA może mieć z ko-
lei negatywny wpływ na komórki prowadząc do nitracji reszt aminokwasowych 
wielu białek i zaburzając, m.in. ich funkcje sygnałowe [25]. W procesie zapale-
nia, które towarzyszy nowotworom, komórki układu immunologicznego, w tym 
MDSC, produkują duże ilości peroksyazotynów. Są one zdolne do modyfikacji 
lub inaktywacji wielu białek, co w konsekwencji może mieć bezpośredni związek 
z progresją nowotworową i wywołaniem tolerancji limfocytów T wobec komórek 
nowotworowych. Supresja limfocytów T poprzez sam tlenek azotu (NO) może 
odbywać się różnymi drogami, m.in. poprzez: hamowanie fosforylacji i aktywacji 
kinazy janusowej 3 (Jak3) oraz czynnika transkrypcyjnego STAT5, hamowanie 
ekspresji genu odpowiadającego za produkcję cząsteczki MHC II i indukcję apo-
ptozy limfocytów T [36]. W modelu mysim wykazano, że MDSC przyczyniają się 
do obniżenia wrażliwości limfocytów TCD4+, TCD8+ i komórek NK na stymulację 
IFNɑ i IFNγ poprzez produkcję reaktywnych form azotu, które prowadzą również 
do nitracji reszt tyrozynowych czynnika transkrypcyjnego STAT1 [34]. Ponad-
to, produkcja peroksyazotynów przez MDSC podczas bezpośredniego kontaktu 
z limfocytami T może prowadzić do nitracji reszt tyrozynowych w kompleksie 
TCR-CD8 i uniemożliwia jego prawidłową funkcję oraz rozpoznawanie specy-
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ficznych białek związanych z MHC [8]. Wykazano również, że MDSC infiltrują-
ce guz, poprzez produkcję peroksyazotynów, indukują nitrację cząsteczek MHC 
I związanych z komórkami nowotworowymi, uniemożliwiając wiązanie przez nie 
przetworzonych antygenów co pozwala uniknąć komórkom nowotworowym spe-
cyficznej antygenowo cytotoksyczności limfocytów T. Nie wykazano jednak, że 
PNT wpływają na już uformowany kompleks białko-MHC [28]. Ponieważ nie 
dochodzi do eksponowania specyficznych białek na komórkach nowotworowych, 
pobudzenie przeciwnowotworowej aktywności cytotoksycznej limfocytów T jest 
wówczas niemożliwe, mimo iż potencjalnie taką aktywność wykazują. W podob-
ny sposób, uwalniane przez MDSC peroksyazotyny mogą również modyfikować 
chemokiny, np. CCL2 upośledzając migrację efektorowych limfocytów TCD8+ 
w kierunku komórek nowotworowych [32]. Co ciekawe, wykazano, że większe 
stężenie zmodyfikowanej za sprawą peroksyazotynów chemokiny CCL2, przy-
ciąga komórki mieloidalne w przeciwieństwie do limfocytów T, co sugeruje ich 
selektywną mobilizację do mikrośrodowiska guza [32]. Raber i wsp. wykazali na 
modelu mysim, że G-MDSC izolowane z guzów nowotworowych  mają silniej-
sze właściwości supresyjne w stosunku do limfocytów T niż M-MDSC a ich ak-
tywność wynika głównie z produkcji PNT zależnej od ekspresji gp91phox i eNOS 
(śródbłonkowa syntaza tlenku azotu). Natomiast M-MDSC upośledzają funkcje 
limfocytów T głównie poprzez NO  uwalniany zależnie od aktywności iNOS [44].

MDSC A STRES OKSYDACYJNY

Stres oksydacyjny związany z produkcją reaktywnych form tlenu, może 
wpływać na patogenezę wielu chorób, m.in. nowotworowych. Podczas wzrostu 
nowotworu reaktywne formy tlenu mogą zaburzać ekspresję genów, blokować 
kontakty międzykomórkowe i wpływać na przekazywanie sygnałów w komórce, 
prowadząc w konsekwencji do wzrostu proliferacji komórek nowotworowych 
i hamowania ich apoptozy. RFT przyczyniają się również do progresji nowo-
tworu, wpływając na angiogenezę i przerzutowanie, poprzez inicjowanie zmian 
w DNA i aktywowanie określonych ścieżek sygnałowych [46]. Stres oksydacyj-
ny powiązany jest z przewlekłym zapaleniem jakie towarzyszy chorobom nowo-
tworowym, w wyniku którego komórki układu immunologicznego rekrutowane 
są do mikrośrodowiska nowotworu i stymulowane do generowania reaktywnych 
form tlenu [46]. Liczne badania wykazały, że MDSC zdolne są do produkcji re-
aktywnych form tlenu, co związane jest ze zwiększoną aktywnością oksydazy 2 
NADPH (NOX2) [40]. NOX2 katalizuje reakcję jednoelektronowej redukcji tlenu 
z użyciem NADPH, w której dochodzi do formowania się anionorodnika ponad-
tlenkowego O2•−. Anionorodnik ponadtlenkowy dalej ulega spontanicznej, bądź 
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katalizowanej przez enzym dysmutazę ponadtlenkową, dysmutacji z wytworze-
niem rodnika hydroksylowego (•OH), stanowiącego jedną z najbardziej reaktyw-
nych form tlenu. U myszy, G-MDSC izolowane ze śledziony oraz jamy otrzewnej 
wykazywały istotny wzrost produkcji reaktywnych form tlenu oraz zwiększoną 
aktywność mieloperoksydazy (MPO) i arginazy w porównaniu z neutrofilami 
[64]. Produkcja ROS przez MDSC wielokrotnie rozważana była w kontekście ak-
tywności immunosupresyjnej tych komórek. Produkcja ROS przez MDSC prowa-
dzi do zaburzeń w prawidłowym formowaniu się receptora TCR w wyniku utraty 
łańcucha ζ oraz upośledza proliferację limfocytów T i produkcję przez nie cytokin 
[40, 64]. Badania w mysim modelu raka płuca dowiodły, że terapia kombinowana 
z gemcytabiną i mimetykiem dysmutazy ponadtlenkowej (zdolnego do redukcji 
anionorodnika ponadtlenkowego) obniża aktywność immunosupresyjną MDSC 
związaną z RFT, prowadząc do zwiększenia aktywności i liczby zarówno limfo-
cytów TCD8+ efektorowych, jak i pamięci [52].

Omawiając supresyjną aktywność MDSC wywołaną przez RFT, należy pod-
kreślić rolę czynnika transkrypcyjnego STAT3 (transduktor sygnału i aktywator 
transkrypcji 3), który jest jednym z głównych czynników regulujących funkcje 
MDSC. Odpowiada on, między innymi za ekspansję mieloidalnych komórek su-
presyjnych, ale również kontroluje ekspresję NOX2 prowadząc do produkcji RFT 
[40, 45]. Z badań Corzo i wsp. wynika, że u myszy z nowotworem, MDSC po-
chodzące z guza hamują funkcje limfocytów T głównie przez produkcję argina-
zy i NO, podczas gdy MDSC izolowane ze śledziony używają przede wszystkim 
RFT i wykazują wysoką ekspresję NOX2. W badaniu tym wykazano, że ekspresja 
określonych podjednostek (p47phox i gp91phox) oksydazy NADPH na MDSC 
pochodzących z guza oraz poziom uwalnianych przez nie RFT były znacznie ob-
niżone w porównaniu do MDSC ze śledziony [4]. Tłumaczy się to stanem hi-
poksji w mikrośrodowisku guza, który jak wykazano w tym badaniu, odgrywa 
ważną rolę w regulacji funkcji MDSC poprzez aktywność czynnika HIF-1α (ang. 
Hypoxia Inducing Factor 1α). Wyniki tych badań sugerują, że supresyjna aktyw-
ność MDSC może ulegać zmianie w zależności od lokalnych warunków. Nagaraj 
i wsp. zauważyli, że nagromadzenie MDSC w obwodowych narządach limfatycz-
nych dotyczy głównie frakcji G-MDSC zdolnej do prezentacji antygenów no-
wotworowych w kontekście MHC I. Odpowiedzialne są one za indukcję anty-
genowo specyficznej tolerancji limfocytów TCD8+ zależnej od bezpośredniego 
kontaktu międzykomórkowego. Podczas tego kontaktu G-MDSC uwalniają RFT, 
które są aktywne ale tylko przez chwilę. Niemniej nawet ułamki sekund tej ak-
tywności wystarczają, żeby zadziałać podczas prezentacji antygenów nowotworo-
wych limfocytom TCD8+ i wywołać u nich stan anergii [36]. Z kolei stan hipoksji 
w mikrośrodowisku guza, indukuje niespecyficzną aktywność immunosupresyjną 
MDSC, manifestującą się głównie poprzez wzrost ekspresji iNOS i ARG1 [4].
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ROLA 2,3-DIOKSYGENAZY INDOLOAMINY

W niektórych badaniach skojarzono supresyjne funkcje MDSC z aktywnością 
2,3-dioksygenazy indoloaminy (IDO), enzymu o aktywności immunomodulują-
cej, który odpowiedzialny jest za metabolizm tryptofanu. Na mysim modelu raka 
płuca z wyciszonym genem IDO, zaobserwowano, że krążące MDSC wykazywały 
upośledzoną aktywność supresyjną w stosunku do limfocytów T [56]. Zoso i wsp. 
wykazali z kolei, że niedawno opisane, fibrocytarne MDSC manifestują swoją ak-
tywność immunosupresyjną poprzez produkcję i uwalnianie IDO, podczas bezpo-
średniego kontaktu międzykomórkowego z aktywowanymi limfocytami T [71]. 
Wykazano, że odsetek MDSC o fenotypie CD45+CD13+CD33+CD14-CD15- był 
znacznie podwyższony w tkance nowotworowej i krwi obwodowej od pacjentek 
z rakiem piersi. Ponadto ekspresja IDO była istotnie zwiększona w MDSC izolowa-
nych ze świeżych tkanek raka sutka, co pozytywnie korelowało ze zwiększoną in-
filtracją limfocytów T regulatorowych Foxp3+ do tkanki nowotworowej i do miejsc 
przerzutów (węzły chłonne). Oprócz tego, izolowane z raka sutka MDSC zdolne 
były do hamowania wzrostu limfocytów T i polaryzacji limfocytów Th1 oraz wy-
wołania apoptozy w komórkach T w sposób zależny od IDO [66]. W kolejnym ba-
daniu przeprowadzonym przez Yu i wsp. wykazano, że w ko-hodowli MDSC indu-
kowanymi komórkami raka piersi, blokowanie czynnika transkrypcyjnego STAT3 
odpowiednim inhibitorem, obniża aktywność NIK (kinaza indukująca NF-κB) oraz 
ekspresję IDO na MDSC, co sugeruje istotną rolę tych czynników (STAT3/NF-κB/
IDO) w aktywności immunosupresyjnej MDSC w raku piersi [67]. W innym ba-
daniu zaobserwowano, że komórki przewlekłej białaczki szpikowej indukują two-
rzenie się IDOhi MDSCs z monocytów pobranych od zdrowych dawców. Były one 
zdolne do hamowania aktywacji limfocytów T in vitro i wzbudzania limfocytów T 
regulatorowych, co wiązano ze wzrostem aktywności IDO na tych komórkach [24].

MDSC A LIMFOCYTY T REGULATOROWE

W wielu badaniach zaobserwowano, że mieloidalne komórki supresyjne in-
dukują ekspansję limfocytów T regulatorowych Foxp3+CD25+ (Treg) in vitro [12, 
13, 40]. Wykazano też pozytywną korelację pomiędzy odsetkiem limfocytów Treg 
a MDSC we krwi u ludzi z nowotworami, m.in. takimi jak glejak, rak żołądka, 
przełyku, trzustki oraz odbytnicy [15, 19, 38]. Powszechnie znaną funkcją limfocy-
tów Treg jest tłumienie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej. Znana jest rów-
nież ich rola w wywołaniu tolerancji układu immunologicznego w nowotworach. 
MDSC zdolne są do indukcji specyficznych antygenowo naturalnych limfocytów 
Treg, ale również wykazano, że prowokują przekształcenie naiwnych limfocytów 
TCD4+ w indukowane limfocyty Treg (iTreg) czego mechanizm nie został jeszcze 
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dobrze poznany [36]. W modelu mysim wykazano, że istotne znaczenie ma bez-
pośredni kontakt międzykomórkowy poprzez połączenie liganda CD40L z recepto-
rem CD40 (należącego do rodziny czynników martwicy nowotworów) ulegającym 
ekspresji na M-MDSC (Gr-1+CD115+), pod wpływem stymulacji IFNγ uwalnianym 
przez aktywowane limfocyty T. Zablokowanie interakcji pomiędzy receptorem CD40 
a jego ligandem CD40L redukuje ekspansję limfocytów Treg, ale co ciekawe, do-
datkowo zapobiega też hamowaniu przeciwnowotworowej aktywności limfocytów 
T u myszy [39]. W badaniu tym podkreślona została również możliwa rola IL-10 
i TGFβ w indukcji Treg przez MDSC. U ludzi z nowotworami wykryto podwyższo-
ny poziom rozpuszczalnego liganda sCD40L (ang. soluble CD40 Ligand, sCD40L) 
w surowicy, a we krwi podwyższony odsetek MDSC (CD33+HLA-DR-) z wysoką 
ekspresją receptora CD40. W tym samym badaniu wykazano in vitro dodatnią kore-
lację pomiędzy wzrastającymi ilościami sCD40L w hodowli a ekspansją MDSC oraz, 
że sCD40L stymuluje również in vitro limfocyty Treg [23, 54]. Hoechst i wsp. wyka-
zali, że MDSC (CD14+HLA-DR−/low) zdolne są do generowania limfocytów Foxp3+ 
z naiwnych limfocytów TCD4+, w odróżnieniu od monocytów CD14+HLA-DR+, któ-
re różnicują je w komórki Th17. Ponadto wykazano, że MDSC promują różnicowa-
nie indukowanych przez monocyty komórek Th17 do limfocytów Treg Foxp3+, co 
zależy od stymulacji TGFβ [22]. Sugerowano również rolę innych mechanizmów 
zaangażowanych w indukcję Treg przez MDSC, do których zaliczyć można me-
chanizm związany z arginazą 1 lub ekspresją cząsteczki kostymulującej CD80 na 
MDSC [36, 40]. Ponadto w badaniach in vitro i w modelu mysim zaobserwowano, 
że M-MDSC infiltrujące guz nowotworowy zdolne są do przyciągania limfocytów 
Treg poprzez receptor CCR5, uwalniając znaczne ilości CCL3, CCL4 i CCL5, che-
mokin stanowiących ligandy dla CCR5 [53]. 

WPŁYW MDSC NA KOMÓRKI NK

MDSC prawdopodobnie hamują proliferację komórek NK oraz obniżają ich 
cytotoksyczność i produkcję cytokin drogą bezpośrednich kontaktów między ko-
mórkami. Jeden z opisywanych mechanizmów opierał się na blokowaniu ekspresji 
perforyn na komórkach NK, a inny związany był z obniżeniem ekspresji receptora 
aktywującego komórki NK – NKp30 oraz obniżeniem produkcji IFNγ [40]. Mao 
i wsp. wykazali, że TGFβ pośredniczy w hamowaniu aktywności komórek NK in 
vitro, przez wyizolowane od pacjentów z zaawansowanym czerniakiem M-MDSC 
o fenotypie CD14+HLA-DRlow/-. Blokowanie TGFβ uwalnianego przez MDSC, 
przyczyniło się do wzrostu cytotoksyczności nieaktywowanych komórek NK i pro-
dukcji przez nie INFγ [30]. Niemniej, pojawiły się też doniesienia, że MDSC nie 
wykazują supresyjnych, a wręcz aktywujące właściwości w stosunku do komórek 
NK w modelu chłoniaka u myszy, w związku z ekspresją Rae-1 (ligand dla NKG2D 
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na komórkach NK) na MDSC [40]. Wiedza na temat potencjalnych możliwości 
supresyjnych MDSC w stosunku do komórek NK jest jednak ograniczona, a wyniki 
przeprowadzonych badań mogą różnić się w zależności od modelu doświadczalne-
go, dlatego istotne jest ich lepsze poznanie.

PODSUMOWANIE

Upośledzenie funkcjonowania układu immunologicznego w chorobach nowo-
tworowych sprzyja ich rozwojowi i ogranicza efektywność stosowanej immuno-
terapii. Lepsze zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój immuno-
supresji w chorobach nowotworowych, jest sprawą kluczową dla poprawy obecnie 
stosowanych metod immunoterapii przeciwnowotworowej oraz dla rozwoju no-
wych strategii terapeutycznych. Wśród rozległej sieci komórek i czynników za-
angażowanych w supresję przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej, 
ostatnio podkreśla się istotną rolę MDSC, które stanowią obiecujący obiekt badaw-
czy. Świadczy o tym ogromna intensyfikacja badań w ich kierunku obserwowana 
w ostatnich kilku latach. Jednak, ze względu na wyjątkową heterogenność fenoty-
pową i funkcjonalną tej populacji komórek, MDSC nie są łatwym celem terapeu-
tycznym. Istnieje szeroki wachlarz czynników zaangażowanych w indukcję MDSC 
i determinujących ich supresyjne funkcje, co  wykorzystano z pewnym powodze-
niem w leczeniu chorób nowotworowych. Strategie opierające się na hamowaniu 
aktywności MDSC obejmują, m.in.: ich dezaktywację (np. inhibitory NO, argina-
zy 1 i RFT), pobudzenie ich różnicowania do komórek dojrzałych, blokowanie ich 
powstawania (np. leki modulujące przekazywanie sygnałów w komórce) lub ich 
deplecję (np. leki cytotoksyczne) [61]. Kierowanie terapii w konkretny mechanizm 
immunosupresji reprezentowany przez MDSC wydaje się być jednak niewystar-
czające zważywszy, że określone subpopulacje mogą wykazywać różną aktywność 
często angażując jednocześnie wiele mechanizmów. Ponadto, aktywność MDSC 
w nowotworach ma charakter złożony i nie opiera się jedynie na immunosupresji. 
Między innymi z tego względu bardziej kompleksowym rozwiązaniem jest prawdo-
podobnie ukierunkowane działanie w stronę czynników transkrypcyjnych biorących 
udział w powstawaniu  immunosupresyjnego fenotypu komórek mieloidalnych. 
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