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Streszczenie: W tej części pracy przedstawiamy zasady leczenia nowotworów poprzez usprawnienie 
własnej odpowiedzi przeciwnowotworowej. Guz jest rozpatrywany jako złożona tkanka, w której 
komórki nowotworowe bezpośrednio lub pośrednio komunikują się z komórkami odpornościowymi 
otoczenia i blokują ich aktywność, by znaleźć sposób na własne przeżycie. Wynik oceny pozwala 
na racjonalne, zindywidualizowane dalsze postępowanie z chorym ukierunkowane na odblokowan-
ie układu immunologicznego. Można to osiągnąć dostępnymi komercyjnie przeciwciałami skier-
owanymi przeciw powierzchniowym inhibitorowym receptorom limfocytów T (CTLA-4 i PD-1). 
Ten etap przebiega powoli i zwykle skutkuje wybiórczo. U części chorych obserwuje się długotr-
wałą poprawę i obecnie poszukiwane są biomarkery o znaczeniu predykcyjnym. Przyjmuje się, że 
przyszłość terapii antynowotworowej będzie oparta na indywidualizowanej ocenie i wspomaganiu 
układu immunologicznego chorego na nowotwór. 
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Summary: Here we present concept of own patient’s anticancer therapy by more efficient response, 
therefore starting from testing of immunological system efficiency. Tests are proposed with special 
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attention to cancer tumor induced microenvironmental changes. Tumor should be considered as com-
plex tissue in which the cancer cells communicate directly and indirectly with the surrounding cellular 
immunological surrounding and evolve traits that promote their own survival.The result of tests allows 
to propose a rational, individualized treatment of patient, specially directed on problem of release the 
block of immunological system by cancer cells. These may be realized with commercially available 
antibodies directed against the cell surface inhibitor receptors on T lymphocytes (CTLA-4 and PD-1). 
Outcome of the therapy is slow and results selectively. Some patients gain long term improvement and 
predictive markers are now tested. It is assumed, that the future anticancer therapy will be based on 
individualized estimation and assistence of immunological system of the cancer patient.

Key words: immunotherapy, monoclonal antibody, PD-1, CTLA-4, leukemia

METODY OCENY SPRAWNOŚCI UKŁADU 
ODPORNOŚCIOWEGO W NOWOTWORACH

Leczenie immunomodulujące jest rodzajem terapii zindywidualizowanej [10, 
16]. Jest oczywiste, że w przypadku produkowania autoszczepionek z wykorzysta-
niem antygenów guza i własnych komórek dendrytycznych, odnosimy się do do-
brze poznanego stanu danego chorego [77]. Jednak, wraz z szerszym wprowadze-
niem immunoterapii z zastosowaniem leków, np. blokujących miejscową kontrolę 
limfocytów T („checkpoints”), pojawia się szereg problemów związanych z oceną 
stanu układu odporności, określanej jako „immunoscoring” [23]. Biorąc pod uwagę 
różne odpowiedzi na leczenie immunomodulujące wydaje się, że analogicznie do 
terapii celowanej, nie powinno się stosować tego typu terapii bez oceny indywidu-
lanej. Co więcej skutki immunoterapii mogą być nieprzewidywalne, jest to terapia 
nowa i nieznane są jej odległe efekty. U wielu chorych leczenie wyzwala poważne 
objawy niepożądane, na przykład w postaci odczynów autoimmunizacyjnych [67]. 
Następujące elementy składają się na problem oceny stanu układu odpornościowe-
go chorego na nowotwór złośliwy:

- ocena stanu ogólnoustrojowej odporności organizmu na podstawie badania 
krwi obwodowej,

- ocena stanu układu odpornościowego w miejscu rozwoju guza, np. w mate-
riale biopsyjnym, operacyjnym, w płynie z BAL

- biomarker istotny w ocenie prognostycznej wykorzystywany dodatkowo 
do oceny klinicznej przed terapią i możliwy do monitorowania,

- ocena skutków wcześniej stosowanej chemio-, radioterapii, terapii celowa-
nej i możliwości skojarzenia ich z immunoterapią.

Środowisko, w obrębie którego rozwija się nowotwór lity stanowi odrębną i spe-
cyficzną przestrzeń, w której mają miejsce oddziaływania odpowiedzi komórkowej 
i humoralnej, a funkcjonalną część tego mikrośrodowiska stanowią komórki nowo-
tworowe, fibroblasty, komórki śródbłonka naczyń, makrofagi, komórki dendrytycz-
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ne, limfocyty i macierz międzykomórkowa. Liczne mediatory, cytokiny, chemo-
kiny, czynniki wzrostu, enzymy wydzielane są przez wyżej wspomniane komórki 
i oddziałują wzajemnie [21]. Ponadto mikrośrodowisko guza cechują zmienione 
warunki, między innymi hipoksja, które promują angiogenezę i modyfikują prze-
mianę nabłonkowo – mezenchymalną (ang. Epithelial-Mesenchymal Transition, 
EMT) komórek nowotworowych [20].

Bardzo ważną rolę w nadzorze immunologicznym (ang. immunosurveillan-
ce) odgrywa obronność komórkowa. W nacieku zapalnym wokół guza występują 
w różnej liczbie komórki zapalne: 

- limfocyty naciekające guz, czyli limfocyty TIL (ang. Tumor Infiltrating 
Lymphocytes)

- makrofagi TAM (ang. Tumor Associated Macrophages)
- granulocyty obojętnochłonne (ang. Tumor Associated Neutrophils, TAN)
- granulocyty kwasochłonne (ang. Tumor Associated Tissue Eosinophils, 

TATE)
Wartościowy materiał do oceny reakcji zapalnej pochodzi z guza usuwanego 

operacyjnie. W takim materiale można dokonać oceny fenotypu i funkcji TIL. Po-
nieważ bardzo ważne jest ustalenie fenotypu limfocytów w materiale tkankowym, 
wykorzystywana, jest technika immunohistochemii. Tu jednak rodzą się istotne 
problemy techniczne wynikające z braku metod standaryzacji oceny ilościowej, 
generalnie bowiem wyniki badań są trudne do porównania na preparatach mikro-
skopowych. W kilku badaniach wykazano, że ocena liczbowa rodzaju limfocytów 
naciekających guz może być wykorzystana jako wskaźnik rokowniczy [42]. Po-
dobne znaczenie ma badanie rodzaju limfocytów w węzłach chłonnych usuniętych 
wraz z guzem (leczenie operacyjne m.in. raka płuca, jelita grubego, sutka polega na 
usunięciu guza w zakresie zdrowych tkanek wraz z okolicznymi węzłami chłonny-
mi). Na fotografii 1 przedstawiono wyniki fenotypowania limfocytów w węzłach 
chłonnych usuniętych wraz z rakiem płuca ze śródpiersia. 

Obecnie w praktyce klinicznej nie ma ustalonych standardów oceny stanu ukła-
du odpornościowego organizmu przed włączeniem leczenia. W związku z wpro-
wadzeniem do terapii leków blokujących oś PD-1/PD-L1 w licznych badaniach 
oceniano ekspresję PD-L1 na komórkach raka w archiwalnych materiałach opera-
cyjnych. Stosowano metody immunohistochemii i różne techniki oceny ilościowej. 
Przegląd tych prac wskazuje na niezbyt wysoki odsetek guzów PD-L1 dodatnich 
(około 30%), ale też dużą rozbieżność wyników (13-80%) [38]. Obserwowano, że 
chorzy, u których wykazano obecność PD-L1 żyli dłużej od chorych z wynikiem 
negatywnym [25, 76], jakkolwiek ci ostatni chorzy lepiej odpowiadali na lecze-
nie. Podnosi się więc obecnie problem wiarygodności wielu z tych badań. Rodzi 
się również pytanie, czy obecność nacieków limfocytarnych badanych w guzie od-
zwierciedla stan wyjściowy pacjenta, czy i w jakiej mierze są one skutkiem lecze-
nia (chemioterapia neoadjuwantowa). Wyniki badań komórek propagujących no-
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FOTOGRAFIA 1. Wyniki oceny fenotypu węzłów chłonnych śródpiersia usuniętych operacyjnie u cho-
rego na gruczołowego raka płuca. Zastosowano przeciwciała monoklonalne i automatyczną metodę im-
munohistochemii (Systems/Roche Diagnostics Ltd., powiększenie 400x) 
a) limfocyty CD8+, b) limfocyty CD25+, c) limfocyty z dodatnią reakcją jądrową dla FoxP3
PHOTOGRAPH 1. Results of phenotyping of mediastinal lymph nodes resected in patient with lung 
adenocarcinoma. Monoclonal antibodies and automated immunohistochemical system (Systems/Roche 
Diagnostics Ltd., magnification x 400)
a) lymphocytes CD8+, b) lymphocytes CD25+, c) lymphocytes with positive nuclear reaction to FoxP3
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wotwór zdają się wskazywać na nowy słuszny kierunek poszukiwań – wykazano 
silną ekspresję PD-L1 na takich komórkach raka głowy i szyi; być może to one 
są w istotnym stopniu odpowiedzialne za uruchomienie mechanizmów osłabienia 
cytotoksyczności limfocytów T [54]. Należy też pamiętać, że PD-L1 wykazuje 
ekspresję nie tylko na komórkach raka ale także na komórkach limfoidalnych 
i mieloidalnych – w badaniach konieczne jest rozróżnienie tych populacji dla wy-
ciągnięcia właściwych wniosków terapeutycznych. W kontekście obserwowanej 
skuteczności zarejestrowanych już leków blokujących tak zwane punkty kontrol-
ne limfocytów T (checkpoints, CTLA-4, PD-1) ocena komórek nowotworowych 
pod kątem ekspresji ich ligandów wydaje się właściwym kierunkiem nowocze-
snej kwalifikacji chorych na raka płuca do immunoterapii.

ANALIZA KOMÓREK UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO 
W RAKU PŁUCA

Większość przypadków raka płuca (ponad 70%) nie kwalifikuje się do resek-
cji ze względu na znaczny stan zaawansowania choroby w chwili rozpoznania 
i ogranicza to możliwości badania nacieku zapalnego. Badanie małych wycinków 
z guza pobieranych w trakcie diagnostycznej bronchoskopii nie daje możliwości 
wglądu w rodzaj nacieku zapalnego. W piśmiennictwie prezentowane są wyni-
ki badania hodowli linii komórkowych wyprowadzonych z komórek raka płuca 
[69], lub badań doświadczalnych na zwierzętach. Większość prac, w których ana-
lizowano stan układu odpornościowego u chorych na raka płuca opierało się na 
wynikach badania krwi obwodowej. 

Metodą, która pozwala w sposób mało inwazyjny, powtarzalny i skuteczny 
ocenić charakter reakcji zapalnej w miejscu rozwoju raka płuca jest płukanie 
oskrzelowo- pęcherzykowe (ang. Bronchoalveolar Lavage, BAL) [50]. BAL jest 
możliwy do wykonania u chorych w różnych i praktycznie wszystkich stadiach 
zaawansowania choroby. Co więcej, jest to materiał pobierany podczas rutyno-
wej diagnostycznej bronchoskopii i odzwierciedla wyjściowy stan układu odpor-
nościowego, przed leczeniem, charakteryzujący indywidualnie danego chorego. 
Badanie umożliwia pozyskanie materiału komórkowego i pozakomórkowego 
z przestrzeni oskrzelowo-pęcherzykowej, ze znacznej powierzchni obwodowych 
dróg oddechowych [2, 5]. W praktyce polega to na wprowadzeniu do przestrze-
ni pęcherzyków płucnych około 200ml soli fizjologicznej w porcjach po 50ml 
i odessaniu płynu do odzyskania ok. 50-70% objętości wyjściowej. W wyniku 
„przepłukania” powierzchni pęcherzyków płucnych otrzymuje się zawiesinę ko-
mórkową zawierającą kilka milionów komórek o żywotności ponad 90%. Skład 
komórkowy od osób zdrowych i niepalących jest stały: >80% stanowią makrofagi 
pęcherzykowe, <20% limfocyty, <3% neutrofile i <0,5% eozynofile [2, 5]. Ruty-
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nowa ocena takiego materiału polega na przygotowaniu osadu komórkowego, po-
liczeniu całkowitej liczby komórek, ustaleniu rodzaju obecnych komórek, w tym 
na przykład komórek nowotworowych i obliczenia odsetka komórek zapalnych 
[2, 5]. Uzyskana zawiesina komórkowa kwalifikuje się do badania fenotypu ko-
mórek i składu cytokinowego między innymi metodą cytometrii przepływowej, 
która jest obecnie jedną z podstawowych technik w ocenie zaburzeń immunolo-
gicznych. Komórki pozyskane z BAL kwalifikują się do izolowania i hodowli. 
W licznych pracach, także własnych, zostało udowodnione znaczenie badania 
BAL w diagnostyce guzów obwodowych płuca zarówno w zakresie analizy ko-
mórek, jak i cytokin tam wydzielanych [7, 11, 13, 14]. Obecnie prowadzone przez 
autorów badanie wskazuje na odrębny charakter reakcji zapalnej w płucu, w któ-
rym zlokalizowany jest nowotwór w porównaniu do płuca nie zajętego przez 
nowotwór. Uzasadniona jest więc diagnostyka immunologiczna z obszaru płatu 
płuca zajętego nowotworem. 

Stan układu odpornościowego jest modyfikowany przez wpływ warunków 
zewnętrznych, choroby współwystępujące oraz stosowane leki. Bardzo silny jest 
efekt immunomodulujący dymu papierosowego, który działa nie tylko na układ 
oddechowy, ale powoduje zmiany systemowe [8, 9]. W badaniach własnych wy-
kazaliśmy, że wpływ palenia papierosów na zmiany w środowisku płuc jest istot-
ny. Wykazaliśmy znamienne zmniejszenie odsetka limfocytów pomocniczych Th 
(CD4+) i zwiększenie odsetka limfocytów cytotoksycznych Tc (CD8+) w płynie 
z BAL u palaczy. Skutkowało to znacznym obniżeniem stosunku odsetka limfocy-
tów CD4+ do CD8+. Stosunek ten wykorzystywany jest powszechnie w ocenie stanu 
odporności komórkowej [30, 31]. Jak wspomniano, duży wpływ na proces zapalny 
w układzie oddechowym mają inne współwystępujące choroby, w szczególności 
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), również ściśle związana z paleniem 
papierosów. POChP zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuca [73], jest chorobą 
zapalną, w jej rozwoju upatruje się wpływu elementów autoimmunizacyjnych [12]. 
Zapalenie w POChP charakteryzuje przewaga limfocytów CD8+, neutrofili, cytokin 
prozapalnych oraz niedobór limfocytów regulatorowych [12] . Analizując stan ukła-
du odpornościowego u chorych na raka płuca należy bezwzględnie brać pod uwagę 
historię palenia papierosów oraz możliwość rozpoznania POChP [15]. 

Pewien ekwiwalent BAL w ocenie procesu zapalnego w drogach oddechowych 
stanowi badanie plwociny indukowanej [6]. Jest to materiał pochodzący z wyższych 
partii układu oddechowego i zwiera podobnie jak BAL wszystkie typowe komórki 
zapalne, w największym odsetku makrofagi i neutrofile. Niestety materiał ten słabo 
kwalifikuje się do oceny subpopulacji limfocytów, ale bardzo interesujące są wyniki 
badania makrofagów z wykorzystaniem technik immunocytochemii. W badaniach 
własnych wykazaliśmy, że palenie papierosów wpływa na zwiększenie ekspresji 
markerów aktywacji na makrofagach plwociny indukowanej, co może znajdować 
zastosowanie we wczesnej diagnostyce raka płuca [28].  
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OPIS ZASAD LECZENIA NOWOTWORÓW UWZGLĘDNIAJĄCY 
BLOKOWANIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

Dotychczasowy opis całościowego postępowania w terapii antynowotworowej 
można ująć w następujące punkty:

1) maksymalne zmniejszenie liczby komórek nowotworowych przy możli-
wie niedużym uszkodzeniu tkanek prawidłowych (chemioterapia, radioterapia, 
immunoterapia).

2) powiększenie puli klonów limfocytów rozpoznających komórki nowotworo-
we (szczepionki) [80]

3) „odblokowanie” układu odporności przez podawanie przeciwciał (leków) 
anty CTLA-4 i anty-PD-1

4) „odblokowanie” funkcji białka p53, wewnątrzpochodnej drogi apoptozy [26].
W drugim etapie leczenia bądź równocześnie lekarz stara się o odzyskanie ak-

tywności układu immunologicznego blokowanego w chorobie nowotworowej. Po-
nieważ nie wiadomo jak liczne są komórki układu immunologicznego skierowane 
przeciw nowotworowi, lekarz próbuje najpierw indukować u chorego wiele klonów 
swoistych limfocytów T rozpoznających aktualne epitopy charakteryzujące komór-
ki nowotworu [80]. Układ odpornościowy można aktywować małymi dawkami 
chemioterapeutyków, np. cyklofosfamid przywraca homeostazę komórek dendry-
tycznych [46]. Są też próby aktywacji wrodzonej odporności z użyciem czynników 
takich jak agoniści TLR [62], czy szczepienia komórkami dendrytycznymi „nała-
dowanymi” antygenami nowotworu chorego [34, 63]. Jest to w pewnym ograniczo-
nym zakresie wykorzystywane w leczeniu [39, 60]. Możliwe jest jednak inne po-
dejście do tego problemu. Komórki nowotworowe podobnie jak prawidłowe mogą 
ginąć w procesie apoptozy. Podawanie choremu komórek własnego nowotworu 
w formie wyciągów, lizatów z guza, żywych komórek z indukowaną apoptozą 
może stanowić autoszczepionkę i daje u chorych obiektywne kliniczne odpowiedzi 
na immunoterapię częściej (8.1% chorych) w różnych nowotworach, niż u chorych 
po terapii pojedynczymi antygenami nowotworowymi (3.6% chorych) [47]. Poda-
wanie autoszczepionki prowadzi do prezentacji limfocytom T aktualnych epitopów 
komórek nowotworowych, aktualnych – ponieważ guz nowotworowy składa się 
z różnych komórek zmienionych patologicznie, a zestaw ich antygenów zmienia się 
w trakcie jego rozwoju. Autoszczepionka indukuje więc pojawienie się w chorym 
organizmie wielu klonów limfocytów T rozpoznających aktualne epitopy własnego 
nowotworu. Taką autoszczepionkę sprawdzano w doświadczeniu na zwierzętach, 
gdzie myszom wszczepiano semisyngeniczne komórki białaczki w apoptozie [35, 
36, 70]. W optymalnych warunkach doświadczenia u 2/3 zwierząt udawało się na-
wet wyleczyć nowotwór [36]. Zwierzęta te jednak miały sprawny układ immuno-
logiczny. Przeciwnie jest u chorych, u których rozwijający się nowotwór stopnio-
wo wyłącza sprawność tego układu. W badaniu klinicznym podobnie podawano 
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autoszczepionkę chorym na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową [33, 
37]. Powodowało to minimalne objawy niepożądane, a dawało u niektórych szcze-
pionych chorych brak przyrostu liczby komórek białaczkowych w krążeniu, bądź 
zmniejszenie liczby tych komórek w okresie obserwacji. U chorych kontrolowano 
(metodą cytometrii przepływowej) liczbę i zachowanie się różnych frakcji limfo-
cytów B, T, NK, Treg, NKT. Szczepienie skutkowało czasowym zahamowaniem 
rozwoju nowotworu u tych chorych, ale nie powodowało wyleczenia schorzenia. 
U 10/17 chorych, którzy odpowiedzieli na szczepienie, stabilny stan utrzymywał 
się przez 45.6 miesięcy (3.8 lat) (dłużej nie prowadzono obserwacji przed publika-
cją). W równolegle opublikowanej pracy pokazano mechanizm prezentacji krzyżo-
wej antygenów nowotworowych przez komórki mDC u podobnych chorych [34]. 
W tym postępowaniu opisano otrzymywanie in vitro komórek dendrytycznych mie-
loidalnych auto- albo allogenicznych. Izolowanym komórkom dendrytycznym po-
dawano do środowiska hodowlanego lizowane bądź apoptotyczne komórki białacz-
kowe chorego. Komórki mDC fagocytowały podane do hodowli fragmenty i lizaty 
komórek. Takie „nakarmione” komórki dendrytyczne dodatkowo aktywowane in 
vitro czynnikiem martwicy nowotworu (TNF) podawano zwrotnie choremu pod-
skórnie. Stanowiło to rodzaj szczepionki. Zgodnie z opisem innych autorów [75], 
podobne komórki dendrytyczne ze zfagocytowanym materiałem przemieszczają się 
do węzłów chłonnych [56] i tam prezentują krzyżowo z cząsteczkami MHC kla-
sy I pobrane epitopy komórek białaczkowych. Obserwowany efekt terapeutyczny 
w tym przypadku był podobny do tego po podaniu autoszczepionki z napromienio-
nych in vitro komórek białaczkowych [33, 37, 47]. Proponowano również podawa-
nie komórek dendrytycznych jako szczepionkę antynowotworową [34, 53], której 
efekt może być wspomagany niskimi dawkami chemioterapeutyków [59]. Oczywi-
ście koszty finansowe i złożoność doświadczenia z otrzymaniem in vitro i wyko-
rzystaniem komórek dendrytycznych nie pozwala preferować tej metody jako po-
stępowania rutynowego. Jednak informacje uzyskane w doświadczeniu klinicznym 
dopełniają się i można przyjąć, że podawanie własnych napromienianych komórek 
białaczkowych to sprawdzony u chorych sposób na powiększenie klonów limfocy-
tów antynowotworowych, których funkcje cytotoksyczne można wykorzystać. 

Warto zanotować dodatkową obserwację poczynioną na komórkach napromienio-
nych (niepublikowane, Kawiak J, Tabarkiewicz J). Apoptozę komórek białaczkowych 
indukowano dawką 1000 Gy promieni gamma (137Cs). Przekonano się, że nie wszyst-
kie komórki napromieniane zaraz włączają apoptozę, która po rozpoczęciu przebiega 
w czasie około 2 godzin. Niektóre napromieniane komórki włączały ten proces do-
piero po jednym, a nawet po 4 dniach, przedłużały więc na dłuższy okres proapop-
togenne działanie jednorazowego  napromieniania komórek, więc również indukcji 
aktywacji limfocytów anty-nowotworowych po podaniu tych komórek w szczepion-
ce. Ponadto opisano, że takie komórki z indukowanym, ale nie rozpoczętym jeszcze 
procesem apoptozy, uwalniają liczne mikropęcherzyki, które są bardzo efektywne 
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w przekazywaniu epitopów nowotworowych limfocytom T w prezentacji krzyżowej. 
Zasadę podawania szczepionki z własnych komórek nowotworu od chorego stosuje 
się również obecnie, ponieważ jest to prosty, tani i skuteczny sposób bezpośredniego 
podawania antygenów związanych z nowotworem np. w AML [61]. 

Wspomniano już w pierwszej części, że limfocyty T aktywowane są zdolne do 
efektywnej odpowiedzi, gdy otrzymują dwa sygnały: sygnał rozpoznania epitopu 
antygenu komórek nowotworowych oraz sygnał kostymulacji. Ten ostatni pocho-
dzi z oddziaływania receptora CD28 na limfocytach T z ligandami B7 na komórce 
docelowej i oddziaływanie to jest blokowane np. przez CTLA-4 w nowotworach, 
w tym również w komórkach B-CLL [22]. Ekspresja CTLA-4 na komórkach guzów 
nowotworowych np. niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) występuje 
w 51-87% przypadków [64]. CTLA-4 oddziałując z B7 komórek APC daje sy-
gnał do zahamowania odpowiedzi immunologicznej. Do przywrócenia kostymu-
lacji w przypadku procesu nowotworowego, odpowiedzi pożądanej, byłoby więc 
potrzebne zablokowanie CTLA-4. Takie blokujące humanizowane monoklonalne 
przeciwciało (Ipilimumab) wiążące się z CTLA-4 jest obecnie w próbach klinicz-
nych [55, 57] (tab. 1).

TABELA 1. Przeciwciała wykorzystywane klinicznie do odblokowania komórek układu immunolo-
gicznego w nowotworach
TABLE 1. Antibodies used in clinical practice for unblocking immune system cells in malignancy

PRZECIWCIAŁO ANTYGEN KOMÓRKI DOCELOWE BIBLIOGRAFIA

Ipilimumab CTLA4 Limfocyty T [63], [64], [65], [45]

Nivolumab PD-1 Limfocyty T [187], [186]

Lambrolizumab PD-1 Limfocyty T [51]

Podanie przeciwciała anty CTLA-4 choremu na nowotwór np. melanoma: a/ 
zapobiega wiązaniu CTLA-4 do liganda B7 na komórce prezentującej antygen, b/ 
zmniejsza hamowanie oddziaływań CD28/B7 po aktywacji limfocytu T, c/ zmniej-
sza też liczebność populacji limfocytów Treg, które mają stałą ekspresję CTLA-4. 
Podanie przeciwciała anty-CTLA4 prowadzi do aktywacji odpowiedzi immunolo-
gicznej na antygeny nowotworowe u 40% chorych z zaawansowanym nowotworem 
nie nadającym się do usunięcia chirurgicznego [71]. Pozytywny wynik leczenia ob-
serwuje się z opóźnieniem kilku tygodni u około 10% leczonych tym przeciwcia-
łem chorych z NSCLC [72]. 

Komórki nowotworowe mogą mieć ekspresję ligandu PD-L1 (CD274) (ligand 
proapoptotycznych powierzchniowych receptorów śmierci komórki), który w lim-
focytach T aktywowanych z ekspresją receptora PD-1 powoduje hamowanie pro-
liferacji oraz indukcję apoptozy. Ekspresję PD-1 mają limfocyty B, limfocyty NK 
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oraz limfocyty T. Ligandy PD-1 np. ligand PD-L1 jest na komórkach hematopo-
etycznych (limfocyty B, T, komórki mieloidalne i dendrytyczne), ale też na komór-
kach śródbłonka, na komórkach serca, płuc, trzustki, mięśni i łożyska. Ekspresja 
tego ligandu na prawidłowych komórkach jest niska. Natomiast komórki guzów no-
wotworowych często mają wysoką ekspresję PD-L1. Obserwowano korelację po-
ziomu tej ekspresji z krótszym okresem przeżycia chorego. U chorych z melanoma 
PD-L1 dodatnim, ekspresja tego ligandu jest wyższa lokalnie, w środowisku guza, 
gdzie są gromadzone limfocyty T [74]. Komórki melanoma PD-L1+ były stale zlo-
kalizowane w pobliżu TILs. Wykrywano również INFγ w miejscach styku komórek 
melanoma PD-L1+ i TILs. Wszystko to układa się więc w zgodną całość.

W wielu innych guzach nowotworowych TILs mają wysoką ekspresją PD-1, 
a komórki guzów wysoką ekspresję ligandu PD-L1 [1]. Limfocyty i inne komórki 
zyskują ekspresję tych receptorów dopiero po aktywacji. W ten sposób funkcje roz-
poznających nowotwór limfocytów T są eliminowane przez komórki nowotworowe. 
Można temu zapobiec podawaniem swoistego przeciwciała anty-PD-1 o handlowej 
nazwie Nivolumab, obecnie dopuszczonego do prób klinicznych w USA i Japonii 
[68]. Przeciwciało blokuje miejsce wiązania ligandu PD-L1, który nie może do-
sięgnąć receptorów PD-1 na limfocytach rozpoznających. Są one tym sposobem 
chronione przed apoptozą, jednakże sygnał kostymulacji nie jest odblokowywany. 

Nivolumab, przeciwciało ludzkie monoklonalne klasy IgG4 bez cytotoksycz-
ności ADCC, podawano chorym z różnymi nowotworami w stadium bardzo za-
awansowanym co 2 tygodnie przez okres do dwu lat. W zaawansowanym czerniaku 
1 rok i 2 lata przeżywało odpowiednio 52% i 43% osób leczonych [24]. Ekspresję 
ligandu PD-L1 oceniano też w archiwalnym materiale guzów i stwierdzono jego 
obecność u 16% chorych. Podobnie ukierunkowane przeciwciało monoklonalne 
(Lambrolizumab) miało znaczącą aktywność antynowotworową w czerniakach 
[27]. Wyprodukowano też inne przeciwciało monoklonalne – tecomotide skiero-
wane przeciw antygenowi MUC1 [4], z którym są wiązane nadzieje szczególnie 
w leczeniu raka płuca. Kliniczne próby fazy III z tymi przeciwciałami są w toku. 
Próby kliniczne z przeciwciałem blokującym szlak PD-1/PD-L1 wykazały na tyle 
istotną skuteczność w leczeniu raka płuca, że lek został zarejestrowany w USA 
i Europie dla raka płaskonabłonkowego tego narządu [57]. W kilku pracach wy-
kazano, że prezentacja zwiększonej ekspresji ligandów dla receptora PD-1 przez 
komórki raka płuca ma znaczenie predykcyjne: spodziewana jest lepsza odpo-
wiedź na leczenie anty-PD-1, anty-PD-L1 [66].

Podczas prób in vivo ze wspomnianymi przeciwciałami okazało się, że najlepsze 
wyniki w leczeniu melanoma i innych badanych nowotworów ma łączne podawa-
nie obu wspomnianych przeciwciał anty-CTLA-4 (Ipilimumab) i anty-PD-1 (Nivo-
lumab), których działanie uzupełnia się [19, 52, 78]. Chorzy po leczeniu chemiote-
rapią, czy chemioterapią skojarzoną z immunoterapią rytuksymabem po podaniu im 
wyżej wspomnianych leków mają zahamowany wzrost nowotworu na wiele miesię-
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cy. Są też czynione wstępne, pozytywne próby leczenia melanoma przez łączenie 
blokowania angiogenezy (przeciwciało monoklonalne, bevacizumab) naczyń oraz 
CTLA4 na limfocytach [51].

Inne próby kliniczne u chorych z zaawansowanym czerniakiem uprzednio już 
leczonym, wykonano podając im szczepionkę peptydową przeciw antygenowi 
gp100 w celu powiększenia puli limfocytów skierowanych przeciw komórkom no-
wotworowym, oraz  przeciwciało anty-CTLA-4 (Ipilimumab), albo oba te czynniki 
równocześnie [29]. Obserwowano istotne wydłużenie życia chorych otrzymujących 
Ipilimumab (10.0 miesięcy), w tym również w kombinacji ze szczepionką pepty-
dową (10.1 miesięcy) – gdy porównywano wyniki u chorych otrzymujących tyl-
ko szczepionkę peptydową (6.4 miesiące). Szczepionka peptydowa miała na celu 
zwiększenie liczby zdolnych do odpowiedzi limfocytów T dla wybranego onkogenu. 

Jeszcze innym czynnikiem hamującym aktywność limfocytów T jest czynnik 
LAG-3. Gen dla tego czynnika (ang. Lymphocyte Activation Gene-3, LAG-3) jest 
zlokalizowany w locus CD4 genomu limfocyta T. Gen ma ekspresję w aktywo-
wanych limfocytach T CD4+ i T CD8+. Reguluje on negatywnie (hamuje) pro-
liferację limfocytów T hamując przepływ jonów Ca2+ do komórki indukowany 
receptorem TCR po związaniu determinanty antygenowej oraz kontrolując liczbę 
limfocytów T pamięci [48, 49].

Ekspresja LAG-3 odwrotnie koreluje z funkcją efektorową limfocytów T 
CD8+ swoistych nowotworowo. Obserwowano koekspresję PD-1 i LAG-3 
w miejscu guza oraz wysoką ekspresję CTLA-4. Komórki PD-1+ i LAG-3+ miały 
też najniższą produkcję IFNγ/TNF. Ponieważ ekspresja receptorów LAG-3 i PD-1 
występuje na aktywowanych komórkach T można sądzić, że obie cząsteczki mogą 
wspólnie odpowiadać za brak zdolności swoistych nowotworowo limfocytów T 
do skutecznego hamowania wzrostu komórek nowotworowych [79].

Dobrze jest prześledzić wspomniane typy regulacji na przykładzie raka jajni-
ka (ang. Epithelial Ovary Cancer, EOC) [44]. Antygen NY-ESO-1 jest antygenem 
nowotworów jądra (testis), ale jest obecny również na komórkach raka jajnika 
(EOC) oraz jest jednym z najsilniejszych immunogenów nowotworowych dotąd 
opisanych i u niektórych chorych wywołuje odpowiedź immunologiczną komór-
kową i humoralną. Porównano fenotyp i funkcje swoistych NY-ESO-1 komórek 
T CD8+ w krwi, limfocytów naciekających w guzie (TILs) oraz limfocytów zwią-
zanych z guzem (TALs) u chorych z guzami NY-ESO-1+ mających humoralną od-
porność na NY-ESO-1 albo bez takiej odporności. W porównaniu z limfocytami 
krwi, swoiste NY-ESO-1 limfocyty T CD8+ pochodzące z guza miały upośledzo-
ną funkcję efektorową oraz na swojej powierzchni miały zwiększoną koekspresję 
hamujących cząsteczek LAG-3 i PD-1. Ekspresja LAG-3 i PD-1 na limfocytach 
CD8+ T zwiększała się jeszcze po aktywacji pochodzącymi z guza APC oraz cyto-
kinami IL-10, IL-6 znajdowanymi w wysięku guza. Uprzednio podobne sekwen-
cje zdarzeń obserwowano w melanoma NY-ESO-1+ [24]. 
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W trakcie leczenia nowotworów problemem staje się gromadząca się popula-
cja limfocytów T regulatorowych (Treg) [17] . Zwykle przyjmuje się, że swoistym 
markerem komórek Treg jest ekspresja białka Foxp3 (ang. Forkhead box P3) [18]. 
Większość komercyjnych testów dla określenia liczby tych komórek jest skiero-
wana na oznaczanie we krwi limfocytów T CD4+CD25+Foxp3+. Warto pamiętać, 
że Foxp3 jest zlokalizowane w cytoplazmie podobnie jak większość cząsteczek 
CTLA4 tych komórek. U myszy [58] jak i u ludzi [43, 45] znajdowano kilka podty-
pów komórek Treg. Dwie głównie wyróżniane subpopulacje u ludzi to pochodzące 
z grasicy: naturalne Treg (nTreg) oraz powstające na obwodzie indukowane iTreg 
(ang. adaptiveTreg, aTreg) [65], ale ich identyfikacja nie jest łatwa [3, 41].

CTLA-4 zwiększa immunosupresorowe funkcje limfocytów Treg, CD4+ CD25+ 
FoxP3+. Sytuacja przeciwna, czyli stan niedoboru CTLA4 w hodowli in vitro po-
woduje wzrost ekspresji antygenów CD80 i CD86 na komórkach dendrytycznych 
[32]. Obserwowano również, że blokada CTLA-4 w modelach przedklinicznych 
na zwierzętach, zmniejsza liczebność limfocytów Treg w obrębie guza w procesie 
zależnym od obecności  makrofagów mających powierzchniowe receptory dla Fc. 
Leczenie myszy z guzem nowotworowym podawaniem przeciwciała anty-CTLA4 
powodowało niszczenie guza, ale także odporność na powtórne wszczepienie no-
wotworu bez dodatkowej blokady CTLA4, czyli pojawienie się pamięci immunolo-
gicznej [40].Takie pojawianie się pamięci immunologicznej obserwowaliśmy w na-
szych doświadczeniach z białaczką limfocytową L1210 u myszy [35, 36].

PODSUMOWANIE

W przedstawionym omówieniu starano się przypomnieć jak powstają i rozwi-
jają się nowotwory. Sugerowano wiele wspólnych etapów w rozwoju guzów li-
tych i białaczek/chłoniaków. Przypomniano, że duża grupa nowotworów dotyczy 
osób starszych będących pod wpływem powtarzających się stresów oraz gorszego 
funkcjonowania układu odpornościowego. Komórki nowotworowe charakteryzu-
je duża zmienność antygenowa, oporność na indukowaną bądź systemową apo-
ptozę oraz skupianie się w niszach tkankowych zabezpieczających przed aktyw-
nością komórek obronnych organizmu. Zabezpieczenia te polegają na tworzeniu 
wokół siebie przez komórki nowotworowe mikrośrodowiska chroniącego je przed 
aktywnością obronną organizmu.

Przyjęte ogólnie leczenie nowotworów w pierwszej fazie polega na zmniejszeniu 
ogólnej ilości komórek nowotworowych poprzez zabieg chirurgiczny, radioterapię, 
chemioterapię oraz bierną immunoterapię swoistymi przeciwciałami kierowanymi 
przeciw komórkom nowotworowym. Równolegle z ograniczaniem masy nowotwo-
ru lub kolejnym etapem leczenia jest spowodowanie zwiększenia klonów komórek 
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obronnych odpowiednimi szczepieniami, na co zwraca się coraz większą uwagę. 
Optymalnym wydaje się autoszczepienie własnymi komórkami nowotworowymi 
napromieniowanymi ewentualnie wspomagane szczepieniem znanymi antygenami 
nowotworowymi. Dalszym etapem jest usuwanie blokady układu immunologiczne-
go uruchomionej przez nowotwór. Próby w tym kierunku polegają na neutralizacji 
zablokowanych przez nowotwór cytotoksycznych właściwości komórek obronnych, 
głównie limfocytów T. Można to osiągnąć dostępnymi komercyjnie przeciwciałami 
skierowanymi przeciw powierzchniowym inhibitorowym receptorom limfocytów 
T (CTLA-4 i PD-1). Ten etap przebiega powoli i zwykle skutkuje wybiórczo. Sądzi 
się, że przyszłość terapii anty-nowotworowej będzie oparta na spersonalizowanym 
postępowaniu z chorym. Terapię poszczególnych osób będą poprzedzać analizy no-
wotworu i układu odpornościowego chorego przez zespół koordynowany przez le-
karza onkologa, w skład którego wchodzą immunolog, genetyk biolog molekularny 
i patolog. Wydaje się, że postępowanie terapeutyczne ustalone wspólnie przez tych 
specjalistów powinno dawać lepsze efekty terapeutyczne niż obecnie obserwowane. 
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