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Streszczenie: Z kancerogenezą związanych jest wiele różnych procesów zachodzących zarówno 
w komórkach jak też i w ich środowisku. Celem obecnego opracowania jest przypomnienie złożonych 
mechanizmów onkogenezy z szczególnym z uwzględnieniem odpowiedzi układu immunologicznego. 
Obserwuje się wiele wspólnych etapów w rozwoju guzów litych oraz białaczek i chłoniaków. Choro-
by nowotworowej nie można zrozumieć biorąc pod uwagę jedynie zjawiska mutacji genetycznych 
komórek. Komórki nowotworowe charakteryzuje duża zmienność antygenowa oraz oporność na ap-
optozę. Komórki te tworzą wokół siebie mikrośrodowisko chroniące je przed aktywnością obronną 
organizmu. W pracy przedstawiamy poznane mechanizmy obrony przeciwnowotworowej ale także 
liczne elementy wymykania się nowotworów litych i białaczek spod nadzoru immunologicznego. 
Przyjęte ogólnie leczenie nowotworów dąży do zmniejszenia liczby komórek nowotworowych. Stwi-
erdzono, że równoległym lub kolejnym po resekcji guza, radioterapii czy chemioterapii skutecznym 
etapem leczenia jest zwiększenie klonów komórek układu odpornościowego. Jedną z dróg aktywacji 
układu odpornościowego jest autoszczepienie własnymi komórkami nowotworowymi wprowadzony-
mi w apoptozę. Jednakże próby takiej terapii często nie przynoszą spodziewanych rezultatów z pow-
odu zablokowania aktywności komórek cytotoksycznych. Dalszym etapem aktywacji układu odpor-
nościowego powinno być usuwanie uruchomionej przez nowotwór blokady tego układu. Próby w tym 
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kierunku polegają na neutralizacji zablokowanych przez nowotwór cytotoksycznych właściwości 
komórek obronnych, głównie limfocytów T. Poznane mechanizmy blokowania aktywności komórek 
T w układzie PD-1/PD-L1 czy hamowania aktywacji przez cząsteczkę CTLA-4 dało podstawy do 
opracowania skutecznych sposobów immunoterapii nowotworów. 

Słowa kluczowe: terapia celowana, rak płuca, białaczki, mikrośrodowisko guza, komórki supresorowe, 
markery nowotworowe

Summary: In cancerogenesis there are several processes following within cells and microenvironment. 
In the introduction were recalled basic processes of cancer development and immunological response. It 
was suggested that there are several common stages in tumor cancer development and leukemia/lympho-
mas. The cancer development cannot be understend analyzing only the genetic mutations of cancer cells. 
The appearing cancer cells are characterized by high antygene instability, and resistance to apoptosis. 
The cancer cells organize surrounding microenvironment protecting them from cells of immunological 
system of the organism. Some anticancer immunological mechanisms are known, and also escape mech-
anisms from immune control. Generally accepted cancer treatment is based on removal and decrease 
of cancer cell number by surgery, radiotherapy or/and chemotherapy. Parallel or following therapeutic 
activity is induction of several anticancer T cell clones of patient immunological system. One of possibile 
ways of patient immunological activation is autovaccination with own apoptotic cancer cells. However, 
autovaccination do not give longterm results due to block of immunological cytotoxic cells activity. In 
this situation, the next step of immunotherapy should be based on removal of the immunological block 
of cytotoxic T cells. The blocking systems of T cells, PD-1/PD-L1 and CTLA-4 may be removed with 
special immunological treatment as described in part 2 of the publication. 

Key words: targeted therapy, lung cancer, leukemia, tumor microenvironment, suppressor cells, tumor 
markers

Wykaz stosowanych skrótów: ADCC – Antibody Dependend Cell Cytotoxicity – zależna od przeciw-
ciał cytotoksyczność komórkowa, AML – Acute Myeloid Leukemia  ostra białaczka szpikowa, APC 
– Antigen Presenting Cell – komórka prezentująca antygen, BAL – Bronchoalveolar Lavage – płuka-
nie oskrzelowo-pęcherzykowe, BTLA – B,T Lymphocyte Attenuator – “spowalniacz” limfocytów B,T, 
CD272, CLL – Chronic Myeloid Leukemia – przewlekła białaczka limfocytowa, CML – Chronic My-
eloid Leukemia – przewlekła białaczka szpikowa, CRAM – (znany również jako HCR lub CCRL2) 
Chemokine Receptor on Activated Macrophages – receptor chemokin na aktywowanych makrofagach, 
CTLA-4 – Cytotoxic T Lymphocyte Antigen-4 – antygen-4 limfocytów cytotoksycznych, CD152, CTLs 
– Cytotoxic T Lymphocytes – limfocyty cytotoksyczne, DAMPs – Danger (Damage) Associated Molec-
ular Patterns – cząsteczki związane z uszkodzeniem, DCs – Dendritic Cells – komórki dendrytyczne, 
EGFR – Epidermal Growth Factor Receptor – receptor naskórkowego czynnika wzrostu, EMT – Ep-
ithelial Mesenchymal Transition – przemiana mezenchymalno-nabłonkowa, EOC – Epithelial Ovary 
Cancer – nabłonkowy rak jajnika, EpCAM – Epithelial Cell Adhesion Molecule – cząsteczka adhezyjna 
komórek nabłonkowych, Fc – fragment stały łańcucha ciężkiego, Foxp3 – Forkhead box P3 – czynnik 
transkrypcyjny Foxp3, HMGB 1 – High-Mobility Group Box-1 – białko o dużej ruchliwości elektrofore-
tycznej, HSP – Heat Shock Protein – białko szoku termicznego, IL – interleukina, LAG-3 – Lymphocyte 
Activation Gen-3 – gen-3 aktywacji limfocytu, M1, M2 – subpopulacje makrofagów M1, M2, MAGE – 
A3 melanoma associated antigen – antygen związany z czerniakiem, MDM2 – Murine Double Minute2 
– mysie białko MDM2 (E3 ligaza ubikwityny), MDSCs – Myeloid Derived Suppressor Cells – komór-
ki supresorowe pochodzenia szpikowego, MHC – Major Histocompatibility Complex – główny układ 
zgodności tkankowej, MMP – Metalloproteinase – metaloproteinaza, MUC1 – Mucin 1, cell surface 
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associated – mucyna błonowa 1, NK – Natural Killer Cells – komórki NK, NKT – Natural Killer T Cells 
– komórki NKT, NO – Nitric Oxide – tlenek azotu, PD-1 – Programmed cell Death protein1 – białko 
PD-1, CD279, PD-L1, PD-L2 – ligand dla PD-1, POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc, ROS 
– Radical Oxygen Species – wolne rodniki tlenowe, TAM – Tumor Associated Macrophages – makrofagi 
towarzyszące guzowi, TAN – Tumor Associated Neutrophils – neutrofile towarzyszące guzowi, TATE 
– Tumor Associated Tissue Eosinophils – tkankowe eozynofile towarzyszące guzowi, TCR – T Cell Re-
ceptor – receptor limfocytu T, TGFβ – Transforming Growth Factor Β – transformujący czynnik wzrotu 
β, Th – T helper lymphocytes – limfocyty T pomocnicznie, Tc – T cytotoxic lymphocytes – limfocyty T 
cytotoksyczne, TIL – Tumour Infiltrating Lymphocytes – limfocyty naciekające guz, Tim3 – mucin do-
main-containing molecule-3 – transbłonowa immunoglo bulina i mucyna 3, TIMP-1 – Tissue Inhibitors 
of Metalloproteinase-1 – tkanowy inhibitor metaloproteinazy 1, TNF – Tumor Necrosis Factor – czynnik 
martwicy nowotworu, Tregs – regulatory T lymphocytes – limfocyty T regulatorowe

WSTĘP

Nowotwór obok schorzeń układu krążenia jest najczęstszą przyczyną zgonów. 
Celem niniejszego omówienia jest podsumowanie dotychczasowych możliwoś-
ci leczenia oraz przedstawienie podstaw immunoterapii, która może wspomagać 
klasyczną terapię nowotworów. Obecnie obserwuje się tendencję diagnozowania 
nie tylko typu nowotworu i jego markerów, ale też stanu układu odpornościowego 
pacjenta pod kątem indywidualnej prognozy przebiegu schorzenia [59]. Celem tego 
opisu nie jest podawanie szczegółów leczenia, ale ogląd problemów dotyczących 
terapii mających na celu kontrolę i aktywację układu odpornościowego chorych.

JAK POWSTAJĄ NOWOTWORY NA PRZYKŁADZIE 
RAKA PŁUCA ORAZ BIAŁACZEK

Guzy nowotworowe rozwijają się w wielu etapach, dobrze opisanych np. dla 
raka jelita grubego człowieka czy dla czerniaka skóry u myszy [3, 16, 78].

Potranslacyjne modyfikacje histonów, metylacja i demetylacja zasad w kwa-
sach nukleinowych podobnie jak zmiany w sekwencji nukleotydów, translokacje 
fragmentów chromosomów prowadzą do aktywacji lub inaktywacji szeregu genów. 
Zmiany epigenetyczne mogą stabilnie reprogramować komórki, które przyjmują 
fenotyp komórek nowotworowych [112]. Komórki z początkowymi mutacjami, 
transformowane, mogą ze sobą konkurować, zachodzi selekcja komórek, które stop-
niowo tworzą nieduże ognisko bądź zmiany wewnątrznabłonkowe, np. dysplastycz-
ne. Rozwinięte nowotwory składają się nie tylko z komórek transformowanych, ale 
zawierają liczne nietransformowane komórki podścieliska i układu immunologicz-
nego. Układ odpornościowy gospodarza we wczesnych etapach onkogenezy rozpo-
znaje i odpowiada na obecność zmienionych komórek, a dalszy rozwój nowotworu 
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zależy od zmian w immunogennych własnościach komórek nowotworowych [92]. 
Przeżywanie komórek transformowanych jest związane z ich odpowiedzią adapta-
cyjną na warunki otoczenia [107].

Większość nowotworów zawiera różny procent komórek o cechach komórek 
macierzystych [114], ostatnio coraz częściej nazywanych komórkami propagujący-
mi nowotwór. Komórki te cechują się niestabilnością genomową. Wysoki poziom 
reaktywnych form tlenu w tych komórkach jest przyczyną uszkodzeń DNA skutku-
jących kumulacją kolejnych aberracji chromosomowych [100]. Pochodzenie tych 
komórek nie jest jasne, a identyfikowane są powierzchniowymi markerami między 
innymi: CD133, CD44, CD29. Wobec dużej zmienności komórek nowotworowych 
dyskutuje się, czy można wyróżniać takie komórki [137].

UNIKANIE ROZPOZNANIA NOWOTWORU PRZEZ 
KOMÓRKI UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO 

NA PRZYKŁADZIE RAKA PŁUCA

Rak płuca stanowi typowy rodzaj guza litego, na którego przykładzie można 
scharakteryzować wyżej wymienione zaburzenia. Również dane epidemiologiczne 
uzasadniają szerszą prezentację tego nowotworu. Guz ten zajmuje pierwsze miejsce 
wśród przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych u obu płci [31]. Licz-
ba nowych zachorowań wynosi ponad 1 600 000 rocznie w skali świata, a walkę 
z chorobą wygrywa jedynie około 15% chorych. Bardzo szybki i niezwykle pod-
stępny przebieg raka płuca sprawia, że w chwili rozpoznania ponad 70% guzów 
jest w znacznym stanie zaawansowania, uniemożliwiającym skuteczne leczenie 
przyczynowe, w szczególności operacyjne [20, 31]. Leczenie operacyjne pozostaje 
jedyną skuteczną metodą terapii większości guzów litych, w tym niedrobnokomór-
kowego raka płuca, poza nielicznymi przypadkami typów histologicznych wrażli-
wych na chemioterapię, jak na przykład rak drobnokomórkowy płuca [52, 57]. Brak 
możliwości oraz brak skuteczności klasycznych sposobów leczenia uzasadnia sze-
rokie poszukiwanie innych metod, w tym terapii celowanej i immunomodulującej. 

Podobnie, jak w innych guzach, w raku płuca pierwotna odpowiedź przeciw-
nowotworowa jest skuteczna w fazie bardzo wczesnej onkogenezy [1, 9]. Hipoteza 
nadzoru immunologicznego Burneta i Thomasa (1957) zakłada niszczenie komórek 
zmienionych, patologicznych i stałą obronę organizmu przed nowotworzeniem. 
Uważa się obecnie, że rozwój nowotworu jest istotnie modyfikowany przez układ 
odpornościowy. Ważną rolę w tym procesie przypisuje się komórkom zapalnym na-
ciekającym guz [30]. Jednakże pierwotnie skuteczny nadzór immunologiczny zo-
staje przestrojony w bardzo wyrafinowany sposób przez osłabienie rozpoznawania 
komórek raka, osłabienie funkcji prezentacji antygenu oraz przewagę odpowiedzi 
immunologicznej hamującej nad aktywującą [1, 26]. Na schemacie (ryc. 1) przedsta-
wiono główne mechanizmy wymykania się guza spod nadzoru immunologicznego. 
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RYCINA 1. Schemat mechanizmu cytotoksycznej reakcji przeciwnowotworowej i jej hamowania 
a/ komórki cytotoksyczne (CTLs) po stymulacji indukują apoptozę komórki nowotworowej
b/ hamowanie limfocytów przez cząsteczki PD-1 i CTLA-4 zapobiega reakcji cytotoksycznej 
c/ Dodatkowo następuje regulacja odpowiedzi cytotoksycznej i rozwija się tolerancja immunolgoiczna 
przy udziale komórek o funkcjach regulatotorowych: Treg, M2 i MDSCs oraz cytokin TGFβ, IL-10
FIGURE 1. Mechanism of anticancer cytotoxic reaction and its suppression
a/ cytotoxic cells (CTLs) after stimulation induce cancer cell apoptosis
b/ the inhibition of lymphocytes by PD-1 and CTLA-4 molecules supress cytotoxic reaction
c/ in adddition the regulation of cytotoxic reaction and immunotolerance developes with participation 
of regulatory cells: Treg, M2 i MDSCs and TGFβ, IL-10 cytokines
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Większość nowotworów litych, w tym w szczególności rak płuca, dotyczy cho-
rych w wieku podeszłym, u których dochodzi również do kumulacji szkodliwego 
działania czynników zewnętrznych w tym dymu papierosowego, głównego czyn-
nika ryzyka rozwoju raka płuca [22, 49]. Przedmiotem badań są również zjawiska 
związane z wpływem stresu oksydacyjnego, który przyspiesza fizjologiczne pro-
cesy starzenia wraz ze starzeniem się komórek układu odpornościowego, zwanym 
„inflamm-aging” [33]. Według sugestii Franceschi, w toku starzenia się obumiera-
jące komórki uwalniają czynniki stresu, które dodatkowo stymulują układ odpor-
nościowy. Dochodzi do pewnego rodzaju wyczerpania funkcji obronnych. W toku 
starzenia układu odpornościowego zwiększa się stężenie IL-8, IL-6, TNFα, i jedno-
cześnie obserwowany jest spadek stężenia IL-2 [33]. Zmienia się również polary-
zacja limfocytów T w kierunku odpowiedzi typu Th2. Fenotyp komórek NK ulega 
zmianie, czemu towarzyszy zmniejszenie ich zdolności cytotoksycznych. Wyrazem 
starzenia układu odpornościowego jest utrata umiejętności rozpoznawania obcych 
i własnych antygenów. Krąg tych zaburzeń jest zbliżony do zmian obserwowanych 
w przebiegu chorób nowotworowych [33, 36]. 

MARKERY KOMÓREK NOWOTWOROWYCH 
NA PRZYKŁADZIE RAKA PŁUCA

Komórki raka płuca charakteryzują się bardzo słabo zdefiniowaną i zmienną 
antygenowością, która jest przyczyną dużej heterogenności histopatologicznej. Naj-
bardziej znane antygeny, których obecność jest powtarzalna, to MAGE-A3 (ang. 
Melanoma Associated Antygen) i MUC1. MAGE-A3 wykrywany jest u 35-50% cho-
rych na raka niedrobnokomórkowego płuca, głównie o typie płaskonabłonkowym. 
Ekspresja tego antygenu wiąże się ze złym rokowaniem. MAGE-A3 rozpoznawa-
ny przez komórki cytotoksyczne jest podstawą produkcji licznych szczepionek [88]. 
W próbach klinicznych podkreśla się konieczność potwierdzenia ekspresji tego anty-
genu na komórkach guza przed leczeniem. Glikoproteina MUC1 obecna powszech-
nie na komórkach nowotworowych guzów o typie gruczołowym, też wiąże się ze 
złym rokowaniem. Domena zewnątrzkomórkowa MUC1 jest silnie immunogenna, 
proangiogenna, nasila migrację komórek guza i oporność na apoptozę [155]. Kolej-
nym celem terapeutycznym jest receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) 
powszechnie obecny na komórkach raka płuca [77]. Jego aktywność można hamo-
wać dzięki opracowaniu szczepionki CIMAvax, w której wykorzystano receptor dla 
naskórkowego czynnika wzrosu EGFR [90]. Dotąd opisano nieliczne rozpoznawane 
epitopy komórek nowotworowych [122] jak np. peptydy u chorych z melanoma [21, 
46] oraz w raku jajnika [115]. W wyniku zachodzących mutacji w komórkach nowo-
tworowych, w toku rozwoju guza litego powstają dość dynamicznie nowe antygeny, 
dochodzi do zmiany markerów powierzchniowych lub ich ukrywania. Komórki raka 
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stają się „nierozpoznawalne” dla układu odpornościowego, nie ma warunków dla 
rozwoju mechanizmów odporności nabytej. Jednakże, jak ostatnio stwierdzono, sto-
sowane w raku płuca terapie – chemioterapia, radioterapia a nawet terapia celowana 
– sprzyjają pobudzeniu odpowiedzi poprzez „odkrywanie” antygenów, oraz tworze-
nie neo-antygenów w wyniku pewnego stresu komórkowego [146]. Zjawisko to ma 
istotne implikacje terapeutyczne w obecnie prowadzonych próbach klinicznych, gdy 
immunoterapia łączona jest z chemioterapią [139].

ROZWÓJ NOWOTWORÓW UKŁADOWYCH NA PRZYKŁADZIE 
BIAŁACZKI B-LIMFOCYTOWEJ

Również wymykają się spod kontroli immunologicznej nowotwory układowe 
typu białaczek/chłoniaków. Nie jest znany bardzo wczesny okres tych zmian, ale 
rozważając zachowania komórek jednej z białaczek (przewlekłej białaczki limfo-
cytowej B-komórkowej) [91, 147], możemy stawiać pewne hipotezy. Prawidłowe 
limfocyty B subpopulacji CD19+CD5+ (B1b) stale produkują przeciwciała i nie 
wymagają aktywacji przez limfocyty T do tej funkcji. Komórki tej subpopula-
cji dają początek tej białaczce. Większość krążących limfocytów białaczkowych 
jest zatrzymana w cyklu komórkowym w fazie G0/G1, stąd uważa się, że gro-
madzenie się coraz większej liczby komórek białaczkowych jest spowodowane 
w większym stopniu ich opornością na indukowaną w nich apoptozę podczas pra-
widłowego starzenia się, niż częstymi podziałami [17, 19]. Wydłużanie się cyklu 
komórkowego prowadzi do kumulacji w tych komórkach mutacji i zyskiwania 
cech [69], charakteryzujących potem komórki białaczkowe. Zmutowane limfo-
cyty B CD19+CD5+ konkurują między sobą i zwykle pozostają pojedyncze klony 
tych komórek stanowiących już rozrost białaczkowy. 

Podczas prawidłowego rozwoju w mikrośrodowisku szpiku kostnego zachodzą 
oddziaływania limfocytów B z produkowanymi tam przez komórki podłoża ligan-
dami utrzymującymi w niszy szpikowej komórki progenitorowe o ekspresji recep-
tora CXCR4 oraz c-kit [32, 96]. Komórki białaczkowe, podobnie jak komórki pro-
genitorowe, mają ekspresję receptora CXCR4 (CD184) [10, 86]. Komórki podłoża 
szpiku kostnego oraz komórki „pielęgnujące” szpiku kostnego (ang. nurselike cells) 
stale wydzielają ligand CXCL12 (SDF-1) [141] i tym sposobem przyciągają i za-
trzymują w niszy szpiku kostnego limfocyty B białaczkowe oraz hamują ich apo-
ptozę. Stałe zatrzymanie limfocytów CD19+CD5+ w szpiku kostnym powoduje, że 
po pewnym czasie komórki białaczkowe tracą zdolność do produkcji przeciwciał, 
ale w dalszym ciągu przeżywają w tym środowisku. Ponadto komórki podłoża 
chronią limfocyty białaczkowe przed apoptozą indukowaną np. chemioterapią. 
Podobne środowisko w węzłach chłonnych zapewniają limfocytom B-CLL recep-
tory CRAM obecne na ich powierzchni [14, 75].
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ZMIANY ZACHODZĄCE W MIKROŚRODOWISKU GUZA

Zgromadzone w określonym miejscu komórki o zmienionym fenotypie za-
czynają produkować proteazy hydrolizujące otaczającą macierz pozakomórkową 
(ang. Matrix Metaloproteinases, MMP) oraz inhibitory proteaz (ang. Tissue Inhi-
bitors of Metalloproteinase 1, TIMP-1] [48, 80, 128], co prowadzi do progresji 
zmian w raku przedinwazyjnym (carcinoma in situ). Proteazy degradują składniki 
substancji międzykomórkowej i błon podstawnych nabłonka, co sprzyja inwazji 
komórek nowotworowych i ich pojawieniu się w krążeniu [39, 124]. MMP są en-
doproteazami syntetyzowanymi w formie prekursorowej i aktywowanymi prote-
azami takimi jak plazmina. Są wśród nich m.in. kolagenazy (MMP1], żelatynazy 
(MMP2, MMP9] oraz błonowe metaloproteazy MMP14. Nadekspresja tych pro-
teaz często wiąże się ze złą prognozą dla chorego [68, 128].

Komórki guza indukują również wrastanie w tę okolicę naczyń krwionośnych. 
Unaczynienie guza nowotworowego warunkuje dopływ glukozy do komórek raka 
zwykle mających metabolizm glikolityczny [41], co jest ważnym etapem dalszego 
rozwoju tej zmiany. Wtedy obserwuje się szybszy wzrost guza oraz towarzyszące 
mu komórki przewlekłego procesu zapalnego: makrofagi i limfocyty. Można są-
dzić, że naciekające guz limfocyty T (ang. Tumor Infiltrating Lymphocytes, TILs) 
rozpoznają nowotworowe antygeny, ponieważ na ich powierzchni pojawiają się 
markery aktywacji – np. cytotoksyczne limfocyty T CD8+ mają powierzchniową 
ekspresję HLA-DR oraz CD38 [71]. Jednak nie funkcjonują one efektywnie jako 
komórki zwalczające komórki nowotworowe.  

Obserwuje się także obumieranie komórek nowotworowych. Obumierające 
komórki są wcześnie rozpoznawane i fagocytowane, w tym również przez komór-
ki dendrytyczne mieloidalne (ang. myeloid Dendritic Cells, mDC). Komórki den-
drytyczne mają zdolność do krzyżowej prezentacji antygenów [64, 93, 102, 109, 
136], czyli prezentacji wraz z MHC klasy I epitopów komórek zfagocytowanych, 
w tym przypadku epitopów komórek nowotworowych [55, 103]. Inne komórki 
niż mDC nie mają takich właściwości. Jest to o tyle ważne, że często komór-
ki nowotworowe mają zmieniony mechanizm prezentacji własnych antygenów 
i wtedy nie są rozpoznawane. Krzyżowa prezentacja jest więc sposobem omi-
nięcia tych zachowań komórek nowotworowych przez układ immunologiczny, 
a epitopy komórek nowotworowych mogą być prezentowane dziewiczym lim-
focytom T. Komórki dendrytyczne po zfagocytowaniu obumierających komórek 
nowotworowych przenoszą się do węzłów chłonnych [105] i tam wraz z MHC kl. 
I prezentują epitopy nowotworowe dziewiczym limfocytom T przepływającym 
przez węzeł [54]. Jednak okazuje się, że taka prezentacja antygenów przez mDC 
obecne w obrębie guza nowotworowego może być zablokowana [87, 143]. Na 
podstawie wyników własnych badań stwierdziliśmy, że zmiany w krążeniu sys-
temowym różnią się istotnie od tych w otoczeniu guza [25]. Tak więc antygeny 
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komórek nowotworowych są dobrze rozpoznawane przez mechanizmy odporno-
ści wrodzonej jak i nabytej (swoistej) poza miejscem samego guza nowotworo-
wego. Komórki nowotworowe istotnie zmieniają natomiast regulację przebiegu 
procesów immunologicznych w swoim otoczeniu [74] i tym sposobem chronią 
się przed atakiem komórek układu odpornościowego.

PROCES APOPTOZY

Komórki nowotworowe są stosunkowo oporne na zewnątrzkomórkowe sygna-
ły apoptozy. [40, 86, 120]. Apoptoza zachodzi dwiema głównymi drogami [35]: 
(a) drogą wewnątrzpochodną przy udziale rozpoznania zagrożenia z udziałem 
białka p53 i prowadzi do aktywacji procesu apoptozy z udziałem mitochondriów, 
hamowania ekspresji genów, których produkty mają działanie antyapoptotyczne 
np. Bcl2, surwiwiny [99] oraz (b) drogą zewnątrzpochodną z udziałem aktywacji 
proapoptotycznych powierzchniowych receptorów śmierci komórki (ang. Death 
Receptors, DR) [2, 65, 152]. Ta druga droga może być aktywowana z zewnątrz 
komórki przez proapoptotyczne ligandy nadrodziny białek TNF jak np. ligand Fas 
(FasL) i TRAIL [2, 94]. Ligandy te wiążą się z receptorami proapoptotycznymi 
na powierzchni komórek docelowych (nowotworowych) i przekazują sygnał do 
aktywacji prokaspazy-8, a ta aktywuje dalsze kaspazy odpowiadające za przebieg 
procesu apoptozy. Czasami ta zewnątrzpochodna sygnalizacja apoptozy, w ko-
mórce dołącza się do drogi wewnętrznej sygnalizacji apoptozy przez białka Bid 
rodziny Bcl2. Aktywowana na drodze zewnętrzpochodnej kaspaza 8 rozszczepia 
białko Bid, które w tej formie przemieszcza się do mitochondriów i inicjuje drogę 
wewnątrzpochodną apoptozy [156]. Obie te drogi zbiegają się na etapie kaspaz 
efektorowych, które proteolitycznie hydrolizują i/lub aktywują ważne białka ko-
mórkowe (np. DNazę powodującą fragmentację DNA). 

TRADYCYJNE SPOSOBY LECZENIA NOWOTWORÓW:
CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA 

I ICH ROLA W IMMUNOTERAPII

Rutynowo guzy nowotworowe leczy się usunięciem chirurgicznym, stosowaniem 
chemioterapii i radioterapii. Dodatkowo u niektórych chorych stosowana jest immu-
noterapia, w której podawane są chorym przeciwciała monoklonalne skierowane na 
antygeny komórek nowotworowych. W obecności dopełniacza oraz komórek z recep-
torami dla fragmentu Fc immunoglobulin mogą one bezpośrednio aktywować śmierć 
tych komórek. Jest to ważny etap leczenia powodujący zmniejszenie liczby komórek 
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nowotworowych i u wielu pacjentów po tych zabiegach zachodzi chwilowa poprawa. 
Trzeba liczyć się jednak z dalszym namnażaniem się pozostawionych w organizmie 
komórek nowotworowych propagujących nowotwór, bądź rozwojem nowego nowo-
tworu aktywowanego przez chemioterapeutyki czy radioterapię. Chemioterapeutyki, 
oraz radioterapia są przyczyną uszkodzeń DNA, jednak komórki nowotworowe mają 
sprawniejsze od „zdrowych” komórek mechanizmy naprawy DNA, co w konsekwen-
cji może prowadzić do dalszych mutacji i rozwoju nowotworu [83], a także do opor-
ności wielolekowej [50, 82, 126]. W trakcie rozwoju nowotworu ponad 50% komórek 
guza traci na drodze mutacji punktowych funkcję białka p53 [150, 151], bądź białka 
MDM2. Białko MDM2 (ang. Murine Double Minute 2) – represor p53, ulega dere-
gulacji [145, 148] i z tego powodu pojawiają się różne typy nowotworów. Nie od-
powiadają one na terapie indukujące wewnątrzpochodną drogę apoptozy wywołaną 
chemioterapeutykami bądź radioterapią. Natomiast zewnątrzpochodna droga apopto-
zy funkcjonuje niezależnie od aktywności białka p53. Stąd, można ją wykorzystać do 
indukcji programowanej śmierci w komórkach nowotworowych przez limfocyty T.

Chirurgiczne usunięcie guza często jest wspomagane chemioterapią i radiotera-
pią. Radioterapię kieruje się w miejsce guza lub na węzły chłonne, które mogą być 
zajęte przez komórki nowotworowe. Zabiegi te mogą być precyzyjnie kierowane 
w ogniska nowotworowe i nie uszkadzają w sposób istotny układu odpornościowego 
chorego. Po lokalnym napromienianiu pojawiają się dodatkowe oddziaływania syste-
mowe polegające na uwalnianiu antygenów nowotworowych oraz tzw. zespołów czą-
steczek związanych z uszkodzeniami (ang. Damage-Associated Molecular Patterns, 
DAMPs). Cząsteczki uwalniane z uszkodzonych komórek to między innymi DNA, 
ATP, białka szoku cieplnego (ang. Heat-Shock Proteins, HSP), grupa ruchliwych 
białek (ang. high-mobility group box 1, HMGB1), składniki mitochondriów i poza-
komórkowe siarczany heparyny [73]. Radioterapia może też zwiększać pobieranie 
i prezentację krzyżową antygenów nowotworowych [37]. 

Innym sposobem terapii przeciwnowotworowej jest chemioterapia stosowa-
na w guzach litych przed lub po zabiegu chirurgicznym (zwana neoadjuwantową 
i adjuwantową) oraz z wyboru – w chłoniakach i białaczkach. Opracowano wiele 
skutecznych zestawów chemioterapeutyków [11, 61] czasem prowadzących do 
całkowitego wyleczenia. 

Zwykle chemioterapia jest powtarzana wielokrotnie. Głównym problemem jest 
mała swoistość najczęściej stosowanych chemioterapeutyków. Jednak w niektórych 
przypadkach chemioterapeutyki zwiększają odporność przeciwnowotworową [62, 
125, 110]. Wiele energii poświęca się na poszukiwanie bardziej swoistych leków na 
podstawie znajomości zmian genetycznych, najczęściej zachodzących w określonych 
rodzajach nowotworów [106, 123, 153]. Na przykład w CML, gdzie w komórkach 
nowotworowych pojawia się translokacja prowadząca do powstania fuzyjnego genu 
BCR-ABL stosuje się specyficzny inhibitor kinazy tyrozynowej imatinib (nazwa fir-
mowa Gleevec) dający dobre kliniczne efekty w fazie przewlekłej tej choroby. [7, 98, 
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157]. Ten kierunek terapii ma jednak ograniczenia wynikające z dużej zmienności 
genomu komórek nowotworowych [69] i u chorego mogą pojawić się komórki nowo-
tworowe oporne na specyficzny lek [157]. Stosuje się wtedy nowe generacje leków 
oraz nowe sekwencje ich podawania, co czasem daje wyniki pozytywne. Jest to więc 
układ stałego poszukiwania nowych leków działających na stale modyfikujące się 
u chorego komórki nowotworowe.

W poszukiwaniu swoistości stosowanych leków wykorzystuje się przeciwcia-
ła monoklonalne zmniejszające masę nowotworu. Są one czasem chimeryczne 
(ludzko-mysie), bądź humanizowane (ludzkie z fragmentami mysimi w regionach 
hiperzmiennych wiążących się z antygenem), skierowane przeciw powierzchnio-
wym antygenom (markerom) na komórkach nowotworowych. Cel jest podob-
ny – zmniejszenie liczby komórek nowotworowych, przez swoiście kierowane 
przeciwciała i przy możliwie małym uszkodzeniu układu immunologicznego. 
Klasycznym przeciwciałem stosowanym w immunoterapii nowotworowej są 
immunoglobuliny skierowane przeciw białku CD20 obecnemu specyficznie na 
powierzchni limfocytów B nie zmienionych nowotworowo oraz nowotworo-
wych (białaczki i chłoniaki B-komórkowe). Stosowane klinicznie monoklonalne 
przeciwciała anty CD20 to: rytuxymab ludzko-mysie chimeryczne przeciwciało 
(RTX) [111, 142], ofatumumab – ludzkie monoklonalne przeciwciało skierowane 
przeciw zarówno małej jak i dużej pętli zewnątrzkomórkowej antygenu CD20 [5], 
glikozylowane przeciwciała anty-CD20 [65, 101, 129]. 

Związanie przeciwciała z komórką nowotworową (czy prawidłową) w obecności 
białek dopełniacza w osoczu krwi i płynach międzykomórkowych indukuje w takiej 
komórce apoptozę drogą zewnątrzpochodną. Proces ten jest precyzyjnie kontrolowa-
ny. Również komórki układu odpornościowego rozpoznają komórki, które związały 
przeciwciała po obecności łańcuchów ciężkich immunoglobulin na ich powierzchni. 
Komórki „obronne” takie jak limfocyty NK, neutrofile, monocyty mają powierzch-
niowe receptory dla części Fc łańcuchów immunoglobulinowych, wiążą się z komór-
kami „oznakowanymi” przeciwciałami i je zabijają, co określamy zależną od prze-
ciwciał cytotoksycznością komórkową (ang. Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity, 
ADCC). Przykładowe przeciwciała wykorzystywane w immunoterapii nowotworów 
przedstawiono w tabeli 1.

Jak można się zorientować, aktualnie lekarz w klinice dysponuje wieloma prze-
ciwciałami przeciw różnym komórkom nowotworowym np. anty-CD52 (Alemtuzu-
mab, białaczki, chłoniaki) [113], anty-HER2 (Herceptin, rak piersi, anty-receptorowi 
z rodziny ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) typu 2 (Erbb2) lub an-
ty-receptorowi naskórkowego czynnika wzrostu EGFR1 (Cetuximab, Panitumumab, 
rak jelita grubego, rak płuca) [56]. Od dawna również stosuje się terapie, w których 
podawane chorym przeciwciała związane są z izotopami (Ibritumomab). Są również 
prowadzone próby wykorzystania toksyn bakteryjnych bądź wzmocnienia nimi 
działania przeciwciał [42, 134]. 
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TABELA 1. Przykłady przeciwciał wykorzystywanych klinicznie do niszczenia komórek 
nowotworowych
TABLE 1. Examples of antibodies used in the clinical practice for elimination of tumor cells

PRZECIWCIAŁO ANTYGEN NOWOTWÓR DOCELOWY OPIS P-CIAŁA 

Rutyksymab CD20 B-CLL*, NHL chimeryczne

Alemtuzumab CD52 B-CLL humanizowane

Ibritumomab 
tiuxetan CD20 NHL mysie z

90Y albo 111In

Tositumomab CD20 NHL humanizowane

Cetuksymab EGFR rak jelita grubego, rak głowy/szyji chimeryczne

Panitumumab EGFR rak jelita grubego humanizowane

Katumaksomab CD3,
EpCAM

wysięki EpCAM do otrzewnej 
z komórkami nowotworowymi hybryda mysz/szczur

Ofatumumab CD20 B-CLL humanizowane

Pertuzumab HER2 rak piersi humanizowane

Obinutuzumab CD20 B-CLL, 
chłoniaki B-komórkowe**

humanizowane,
glikolizowane Fc

* – działa cytotoksycznie głównie aktywując dopełniacz, ** – głównie działa cytotoksycznie 
w reakcji ADCC

Jak wspomniano, wstępne etapy leczenia mają na celu zmniejszenie masy no-
wotworu, co dodatkowo częściowo odblokowuje systemowe hamowanie obrony 
immunologicznej np. hamowanie dojrzewania limfocytów T w grasicy [63, 66, 
67]. Jest to prawdopodobnie powodowane konkurencją limfocytów białaczkowych 
z prawidłowymi limfocytami o miejsce w grasicy [12, 85]. Grasica jest miejscem 
dojrzewania limfocytów T w tym Treg, również w organizmie dorosłym[12, 97].

ZABURZENIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO 
W NOWOTWORACH LITYCH ORAZ 

BIAŁACZKACH I CHŁONIAKACH

Po rutynowym leczeniu przeciwnowotworowym w organizmie często po-
zostają „resztkowe” komórki nowotworowe, które powinny być usunięte przez 
układ odpornościowy chorego, głównie przez limfocyty T. Jednak pozostające 
komórki nowotworowe blokują miejscowe skierowane przeciw nim działanie cy-
totoksycznych limfocytów.  
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Limfocyty T stale sprawdzają „poprawność” budowy białek komórkowych, co 
służy usuwaniu patogenów oraz utrzymaniu homeostazy organizmu. Aby limfocyty 
T były zdolne do rozpoznania prezentowanego epitopu (determinanty antygeno-
wej), którą jest fragment 8-12 aminokwasowy białka wraz z MHC klasy I, muszą 
być aktywowane do efektorowej odpowiedzi. Potrzebują do tego dwu sygnałów. 
Jednym jest rozpoznanie epitopu i związanie przez receptor limfocytu T (TCR) pre-
zentowanej przez komórki prezentujące antygen (ang. Antibody Presenting Cells, 
APC) determinanty antygenowej wraz z antygenami zgodności tkankowej. Drugim 
sygnałem jest równoczesne oddziaływanie między białkiem CD28 na limfocycie 
T z ligandami B7 (B7.1, CD80 i B7.2, CD860 na komórce APC [127]. Proces ten 
nazywamy kostymulacją [15]. Wynikiem tych oddziaływań jest aktywacja rozpo-
znających epitop limfocytów T CD4+ i CD8+, na którą składa się ich proliferacja 
oraz zdolność do indukcji apoptozy w komórkach docelowych, bądź aktywacja cy-
tokinami komórek dendrytycznych (DC). 

Przeciwnym do kostymulacji procesem jest hamowanie kostymulacji czyli ko-
inhibicja zachodząca z udziałem co najmniej dwu grup cząsteczek: (a) nadrodziny 
receptorów immunoglobulin (ang. Immunoglobulin Super Family, IgSF) oraz (b) 
nadrodziny receptorów TNF (ang. TNFR super family) [15]. Pierwsza grupa cząs-
teczek (IgSF) ma budowę podobną do łańcuchów przeciwciał, w których można 
wyróżnić domeny IgV i IgFc [154]. Należą do niej koreceptory stymulujące CD28, 
ICOS, oraz koinhibitorowe: CTLA4, PD-1, LAG3, TIM3, BTLA, VISTA, CD160. 
Koreceptory drugiej grupy (TNFR SF) mają własności stymulujące i zaliczamy do 
nich cząsteczki GITR, OX-40, CD30, CD40 i 4-1BB [117]. Wspomniane korecep-
tory pełnią ważne funkcje również w zakażeniach wirusowych (CD40) np. podczas 
zakażenia grypą [158]. Obecnie są produkowane przeciwciała skierowane przeciw 
cząsteczkom kostymulującym (dacetuzumab, anty-CD40) i koinhibitorowym, ce-
lem ustalenia możliwości wpływania na regulowanie przez nie odpowiedzi immu-
nologicznej [45]. Przeciwciała są testowane w modelach in vitro i zwierzęcych. 
Rozpoczęto również badania kliniczne u osób chorych. Takie miejscowe wpływanie 
na działanie układu immunologicznego nazywane jest w literaturze anglojęzycznej 
„checkpoint” co można tłumaczyć jako punkty kontrolne aktywacji limfocytów T. 

Jak wspomniano, kostymulacja limfocytu T zachodzi z rozpoznaniem epitopu 
i jest konieczna do wywołania serii podziałów komórkowych rozpoznającego lim-
focytu, jego zdolności do indukcji apoptozy w  komórce docelowej oraz ekspresji 
cytokin. Gdy sygnał rozpoznania przedłuża się w czasie np.: wskutek obecności ko-
mórek nowotworowych w pobliżu limfocytów T, to na powierzchni aktywowanych 
limfocytów T pojawia się białko CTLA-4 (ang. Cytotoxic T Lymphocyte Antygen 
4, CD152). CTLA4 oddziałuje z cząsteczkami B7 na komórkach dendrytycznych 
i pozostałych APC i ma większe powinowactwo do nich niż białko CD28. Wiąże 
się więc preferencyjnie z tymi cząsteczkami blokując wiązanie CD28. Spoczynko-
we limfocyty T mają niską ekspresję białka CTLA-4 albo jej nie mają, natomiast 
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większa ekspresja tych białek na limfocytach T pojawia się po ich aktywacji [38]. 
Oddziaływanie CTLA-4 jednak nie przekazuje sygnału kostymulacji, jak czynią 
to oddziaływania z CD28 i w tej sytuacji limfocyt T nie ma właściwości cytotok-
sycznych nakierowanych na komórki docelowe, nowotworowe [72, 120]. Pojawie-
nie się CTLA-4 na limfocytach T aktywowanych jest procesem regulującym, ha-
mującym przedłużającą się aktywację limfocytów T i zależy od wielu czynników 
[119]. W prawidłowych warunkach zapobiega procesom alergii, nadwrażliwości 
skutkiem przedłużonego w czasie procesu „obrony” immunologicznej. Jest to jed-
nak również proces hamujący obronę przeciw nowotworowi przez liczne, podobne 
do CTLA-4 cząsteczki koinhibitorowe, pojawiające się na limfocytach T CD4+, na 
około połowy limfocytów T CD8+, na limfocytach Treg, ale również na limfocytach 
B oraz limfocytach NK [4, 15, 120, 135]. Cząsteczki CTLA4 są głównie groma-
dzone w cytoplazmie aktywowanych komórek. Pojawienie się tych cząsteczek na 
powierzchni limfocytów jest regulowane oddziaływaniami z mikrośrodowiskiem 
wokół komórki [149]. Opisano także inny układ hamujący aktywność limfocytów, 
układ PD-1/PD-L1. Limfocyty T aktywowane w procesie nowotworowym bądź nie 
nowotworowym uwalniają INFγ co indukuje produkcję ligandów: PD-L1 (CD274) 
oraz PD-L2 (CD273) przez komórki nowotworowe, jeżeli są one w pobliżu [130]. 
Przyłączenie liganda PD-L1 albo PD-L2 do limfocytów T z ekspresją receptorów 
koinhibitorowych określanych jako PD-1 (ang. Programmed cell Death protein 1) 
[13], powoduje hamowanie stymulacji, prowadzi do zahamowania produkcji cyto-
kin, mniejszej proliferacji limfocytów i osłabionej lizy komórek docelowych. Ten 
mechanizm powoduje miejscową anergię limfocytów T w guzach.

Do komórek cytotoksycznych tworzących pulę CTLs (ang. Cytotoxic T Lym-
phocytes) należą limfocyty Tc (CD8+), komórki NK, NKT a także niektóre limfo-
cyty Th (CD4+). W badaniach własnych potwierdzono zmiany liczby limfocytów 
cytotoksycznych w obrębie płuc u chorych na raka płuca w odniesieniu do osób 
zdrowych. Dokonano analizy profilu komórek w płynie z płukania oskrzelowo- pę-
cherzykowego (BAL), a subpopulacje limfocytów badano metodą cytometrii prze-
pływowej. Istotnie większy był odsetek limfocytów T, limfocytów CD8+, a zmniej-
szony odsetek limfocytów CD4+ i stosunek odsetka limfocytów T CD4+/CD8+ [25, 
47]. U tych samych osób chorych badano populacje limfocytów we krwi obwodo-
wej i obserwowano zmiany o odwrotnym charakterze: odsetek limfocytów CD8+ 
we krwi był mniejszy u chorych na raka płuca niż u zdrowych, a stosunek Th/Tc 
większy [25, 47]. Podobne wyniki uzyskano na podstawie badania dużej grupy 140 
chorych, w której typowanie limfocytów przeprowadzono techniką immunocyto-
chemii [23]. Wydaje się, że można założyć, iż limfocyty określane w BAL odzwier-
ciedlają obraz nacieku limfocytów TIL w guzie. Ważne jest też, że nasze obserwacje 
prowadzone były przed podjęciem leczenia i ilustrują stan, który prawdopodobnie 
zmienia się w toku rozwoju raka, a tym bardziej terapii. Wiele prac prowadzonych 
w przypadkach guzów litych, także w raku płuca, potwierdza pozytywne znacze-
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nie prognostyczne obecności nacieków limfocytarnych CD8+ w miejscu rozwoju 
nowotworu [28]. Wykazano również, że odpowiedź przeciwnowotworowa jest mo-
dyfikowana przez wpływ na możliwość wędrówki limfocytów w macierzy poza-
komórkowej guza. W pracy H.Salmon i wsp. zilustrowano obecność niejako me-
chanicznej bariery wokół ogniska z komórek raka ograniczającej dostęp komórek 
zapalnych i funkcjonalną rolę macierzy pozakomórkowej w tym procesie [116]. 

Podobnie, jak w innych rozrostach nowotworowych, w raku płuca kluczowe 
jest prezentowanie antygenów przez komórki APC. Mechanizm aktywacji limfocy-
tów jest podobny i podobna rola supresyjnej cząsteczki CTLA-4. CTLA-4 pojawia 
się na limfocytach T efektorowych w środowisku raka i blokuje przekazanie sygna-
łu z komórki APC, przez co tłumi efekt cytotoksyczny. Natomiast inna jest funkcja 
CTLA-4 na komórkach T regulatorowych (Treg) w środowisku guza [8, 29, 76, 118]. 
CTLA-4 jest stale obecna na Treg i potęguje supresyjne funkcje tych komórek. Rola 
komórek regulatorowych została dobrze opisana i w wielu pracach dowiedziono, że 
komórki te występują bardzo licznie w naciekach nowotworowych i pełnią istotną 
funkcję hamującą odpowiedź przeciwnowotworową [27]. Z supresorową funkcją 
Treg w środowisku guza wiąże się aktywność czynnika transkrypcyjnego Foxp3, 
wykorzystywanego także do identyfikacji Treg. W licznych badaniach w raku płu-
ca potwierdzono negatywne znaczenie rokownicze obecności komórek Treg z eks-
presją Foxp3 [60, 104, 138]. Potwierdzenie ekspresji Foxp3 w okolicznych, nawet 
klinicznie wolnych od przerzutów, węzłów chłonnych jest negatywnym czynnikiem 
prognostycznym [43]. 

ROLA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH W HAMOWANIU
AKTYWNOŚCI UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Odpowiedź przeciwnowotworowa jest aktywnie zmieniona przez komórki 
raka [34, 70, 71]. Zmiana odpowiedzi odbywa się przez mechanizm modyfika-
cji mikrośrodowiska, w którym rak się rozwija, poprzez wydzielanie cytokin su-
presyjnych, pobudzających komórki hamujące odpowiedź zapalną oraz poprzez 
zwiększenie ekspresji ligandów dla receptorów supresji lub apoptozy (PD-L1, 
PD-L2, Fas-L) komórek cytotoksycznych [53, 58, 140]. W hamowaniu odpow-
iedzi układu odpornościowego w przebiegu nowotworu istotny jest ubytek lim-
focytów cytotoksycznych i hamowanie ich funkcji. Dochodzi między innymi do 
nasilenia apoptozy komórek obronnych. Jednym z mechanizmów jest szlak recep-
torowy Fas/FasL. Krążące limfocyty CD4+ oraz CD8+ u chorych na raka wykazu-
ją znacznie zwiększoną ekspresję receptora Fas, co wskazuje na ich podatność na 
apoptozę, która następuje po połączeniu z ligandem Fas na komórkach raka [24, 
51]. W badaniach wykazaliśmy zwiększoną liczbę limfocytów z ekspresją Fas 
u palaczy papierosów i chorych na POChP, co może wskazywać na supresję ukła-
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du odpornościowego i nasilenie ryzyka rozwoju raka płuca [24]. Dotychczas jednak 
receptorowy szlak apoptozy limfocytów nie znajduje odbicia w próbach terapii. 

W obronie przeciwnowotworowej, uczestniczą również komórki linii mielo-
idalnej, ale wykazują głównie funkcję supresorową. W ostatnich latach wyróżnio-
no dwie populacje makrofagów: M1 i M2. Makrofagi M1 pełnią głównie funkcje 
immunostymulujące, jako komórki efektorowe, produkujące znaczne ilości cyto-
kin prozapalnych (wytwarzają m.in. IL-12] i biorące udział w fagocytozie. Ma-
krofagi określane jako M2, wykazują funkcje immunosupresyjne, promują angio-
genezę i modelowanie otoczenia [84]. W środowisku guza litego makrofagi M1 
stymulowane przez LPS i IFN-γ aktywują odpowiedź przeciwnowotworową, ale 
niestety zdominowane są przez komórki M2 tworzące główną populację wśród 
makrofagów towarzyszących guzowi (ang. Tumor Associated Macrophages, 
TAM) i współgrają z cytokinami IL-4, IL-10, IL-13 i TGFβ [9, 81, 94]. Ponadto 
znany jest związek populacji M2 z komórkami regulatorowymi oraz interleukiną 
IL-17 o właściwościach regulujących odpowiedź immunologiczną [79]. Badanie 
populacji TAM jest możliwe w resekowanych guzach raka płuca, a w guzach za-
awansowanych makrofagi mogą być pozyskiwane metodą BAL. Stosując tę me-
todę wykazano istotne „upośledzenie funkcji makrofagów w raku płuca w odpo-
wiedzi na interferon” [18]. 

Silną funkcję supresorową w mikrośrodowisku guza wykazują komórki po-
chodzenia szpikowego MDSCs (ang. Myeloid Derived Suppressor Cells), akty-
wowane przez liczne miejscowo wydzielane cytokiny. Komórki MDSCs są zdol-
ne do regulacji odpowiedzi immunologicznej, modulują funkcję limfocytów T 
poprzez wytwarzanie tlenku azotu (NO), wolnych rodników tlenowych (ROS), 
TGFβ i PGE2 oraz obniżają dostępność aminokwasów dla komórek efektorowych 
przez konkurencyjne zużywanie substratów [132, 133]. Funkcja MDSCs wiąże 
się również z przemianą nabłonkowo-mezenchymalną komórek nowotworowych 
(EMT) ułatwiającą penetrację komórek raka i anogiogenezę [131]. Jakkolwiek 
określono znaczenie makrofagów i komórek MDSCs w odpowiedzi immunolo-
gicznej, to nie ma specyficznego leczenia ograniczającego ich funkcje, a próby 
ich hamowania na drodze enzymatycznej są na etapie badań. 

Komórki nowotworowe i komórki zapalne w środowisku guza zdolne są do 
wydzielania substancji o działaniu immunosupresyjnym. Jedną z najlepiej po-
znanych cytokin o takim działaniu jest transformujący czynnik wzrostu TGFβ, 
identyfikowany w zwiększonych stężeniach w guzach, w hodowlach komórek no-
wotworowych i w płynie z BAL od chorych na raka płuca [9]. Główne działanie 
supresyjne [44] polega na hamowaniu czynności komórek NK i limfocytów T 
cytotoksycznych, różnicowaniu polaryzacji limfocytów pomocniczych w kierun-
ku Th2 oraz utrzymaniu różnicowania Treg [144]. Dodatkowo komórki nowot-
worowe ze względu na utratę receptorów dla tego czynnika, stają się niewrażliwe 
na jego hamujące działanie. Funkcja TGFβ jest labilna, zależna od miejscowych 
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warunków i w pierwszych stadiach rozwoju raka jest korzystna dla gospodarza 
[108]. Obecnie trwają próby wykorzystania nowych form modyfikacji immunolo-
gicznej w terapii bliżej opisane w części drugiej tego opracowania.
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