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Streszczenie: Mimo ¿e komórki uk³adu odpornociowego naciekaj¹ce guz stanowi¹ istotn¹ sk³adow¹ wielokomórkowego mikrorodowiska raka, uk³ad odpornociowy czêsto zawodzi w zakresie przeciwdzia³ania
tworzeniu i progresji nowotworu. Jedn¹ z mo¿liwoci wyjanienia tego paradoksu jest obecnoæ promuj¹cych tolerancjê regulatorowych komórek T (Tregs). Komórki te s¹ odpowiedzialne za utrzymywanie
tolerancji na w³asne antygeny. Badania z wykorzystaniem modeli mysich wykaza³y ich zdolnoæ do promowania tolerancji na nowotwór. Naciekanie przez te komórki ludzkich nowotworów i ich obecnoæ w
wysiêkach nowotworowych s¹ zwi¹zane z gorszym przebiegiem klinicznym ró¿nych typów raka. Celem
pracy jest omówienie komórkowych i molekularnych mechanizmów, z których udzia³em Tregs wp³ywaj¹
na immunologiczn¹ odpowied przeciwnowotworow¹, a tak¿e przedyskutowanie sposobów wykorzystania tych mechanizmów dla rozwoju innowacyjnych metod immunoterapii nowotworów.
S³owa kluczowe: komórki T regulatorowe, tolerancja, mikrorodowisko nowotworu.
Abstract: Immune cells infiltrate tumors and make up a significant component of the multicellular cancer
microenvironment, yet the immune system often fails to prevent tumor formation and progression. One
explanation for this paradox is the presence of tolerance-promoting regulatory T cells (Tregs). Tregs were
known to be essential for maintaining self-tolerance. Tregs have been found to promote tolerance to
tumors in mouse models. Treg infiltration in human tumors and malignant ascites is associated with worse
clinical outcomes for various types of cancers. This review focuses on the cellular and molecular mechanisms by which Tregs influence antitumor immune responses, and also discusses how these mechanisms
might be exploited to develop innovative immune-based approaches that can improve cancer therapy.
Keywords: regulatory T cells, tolerance, tumor microenvironment.

WPROWADZENIE
W ostatniej dekadzie okrelono kluczow¹ rolê komórek T regulatorowych (Tregs)
w indukcji i rozwoju obwodowej tolerancji na w³asne antygeny [10, 36]. Wyelimino*Praca finansowana z grantu KBN nr N N402 428839.
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wanie tych komórek u myszy mo¿e indukowaæ ró¿ne choroby o pod³o¿u autoimmunizacyjnym, czemu mo¿na zapobiec drog¹ rekonstrukcji CD25+ Tregs [37,52].
Liczne badania wi¹¿¹ te¿ Tregs z indukcj¹ tolerancji na nowotwór [3, 52, 57].
Poniewa¿ antygeny nowotworowe pochodz¹ od gospodarza i wiele antygenów
zwi¹zanych z nowotworem to tak¿e antygeny w³asne, komórki Treg rozpoznaj¹
nowotwór jako w³asny, co aktywnie promuje tolerancjê. Badania na mysich
nowotworach wykaza³y, ¿e deplecja Treg mo¿e znamiennie nasiliæ odrzucanie guza
i odwrotnie, transfer tych komórek mo¿e zablokowaæ przeciwnowotworow¹ odpowied z udzia³em swoistych komórek CD8+ [1]. Tregs s¹ te¿ zdolne do wzbudzania
supresji komórek NK, które kontroluj¹ wzrost guza in vivo [21]. Wykazano, ¿e Tregs
mog¹ wywo³ywaæ supresjê zarówno odpowiedzi wrodzonej, jak i nabytej. Du¿¹ liczbê
Tregs stwierdza siê równie¿ w kr¹¿eniu chorych na ró¿ne typy nowotworów [57].
Wzrost nacieków z komórek Tregs w guzach, jak i wysiêkach nowotworowych jest
zwi¹zany z gorszym rokowaniem w wielu nowotworach nab³onkowych, takich jak:
rak sutka, jajnika i rak w¹trobowokomórkowy [13]. Celem pracy jest zebranie
informacji na temat znaczenia Tregs w rozwoju tolerancji na nowotwór, komórkowych i molekularnych mechanizmów, za pomoc¹ których Tregs zaburzaj¹ przeciwnowotworow¹ odpowied immunologiczn¹ oraz mo¿liwoci wykorzystania tych
mechanizmów w immunoterapii nowotworów.

TYPY KOMÓREK T REGULATOROWYCH
Komórki T ograniczaj¹ce odpowied autoimmunizacyjn¹ odkryto ok. 40 lat temu
na podstawie stwierdzenia, ¿e noworodkowa tymektomia myszy indukuje choroby
autoimmunizacyjne, a rekonstrukcja komórek T, g³ównie CD4+, chroni przed nimi
[11]. Nazwano je supresorowymi komórkami T. Póniej zidentyfikowano CD25
(³añcuch a receptora dla IL-2) jako powierzchniowy marker tych komórek. Zaczêto
te¿ u¿ywaæ nazwy komórki T regulatorowe. Wykazano, ¿e czynnik transkrypcyjny
Foxp3 jest swoisty dla komórek T CD4+CD25+ i jest g³ównym regulatorem ich
rozwoju i funkcji. Komórki CD4+CD25+Foxp3+ zakwalifikowano jako naturalne,
dojrzewaj¹ce w grasicy Tregs, migruj¹ce na obwód i stanowi¹ce 1015% limfocytów
T CD4+. Stwierdzono, ¿e zaburzenia w rozwoju lub funkcji tych komórek s¹
przyczyn¹ chorób autoimmunizacyjnych u ludzi i zwierz¹t. Mutacje w ludzkim genie
FOXP3 wystêpuj¹cym na chromosomie X s¹ przyczyn¹ ciê¿kiego p³odowego zaburzenia autoimmunizacyjnego zwanego IPEX (Immune dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, X-linked syndrome). Usuniêcie naturalnych Tregs z
u¿yciem przeciwcia³ monoklonalnych przeciw CD25 indukuje u myszy choroby o
pod³o¿u autoimmunizacyjnym i zapalnym. Oprócz naturalnych CD4+CD25+Foxp3+
Tregs, które podobnie jak inne limfocyty T dojrzewaj¹ w grasicy, Tregs mog¹ byæ
tak¿e indukowane w krwi obwodowej pod wp³ywem ró¿nych czynników. Po
pierwsze, antygenowa stymulacja w obecnoci IL-10 naiwnych komórek T in vitro
indukuje powstanie Tregs typu 1 (Tr1). Komórki Tr1 nie wykazuj¹ ekspresji Foxp3,
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Foxp3 Alexa Fluor
RYCINA 1. Komórki T regulatorowe wród limfocytów nowotworowego wysiêku op³ucnowego:
A  bramka dla limfocytów wród komórek wysiêku, B  limfocyty CD25+/CD4+, C, D  limfocyty
CD4+ i CD25+ wykazuj¹ ekspresjê Foxp3
FIGURE 1. T regulatory cells between lymphocytes of malignant pleural effusions: A  gate on
lymphocytes, B  lymphocytes CD25+/CD4+, C, D  lymphocytes CD4+ and CD25+ express Foxp3

ale produkuj¹ IL-10 i TGF-b jako g³ówne czynniki immunosupresyjne [47]. Po drugie,
antygenowa stymulacja naiwnych komórek T w obecnoci TGF-b indukuje powstanie
komórek pomocniczych T 3 (Th3) in vivo i in vitro, które nastêpnie produkuj¹
TGF-b [8]. Przynajmniej niektóre komórki Th3 nabywaj¹ ekspresjê Foxp3 pod
wp³ywem TGF-b. Wykazano równie¿, ¿e IL-4 i IL-13 mog¹ indukowaæ Foxp3+ Tregs
z naiwnych komórek T CD4+ w procesie, który jest niezale¿ny od IL-10 lub TGF-b
[40]. Inne komórki T mog¹ równie¿ wykazywaæ aktywnoæ immunosupresyjn¹. W
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kilku pracach opisano Tregs CD8+. Niektóre sporód nich mog¹ produkowaæ IL-10
lub TGF-b ograniczaj¹ce aktywacjê i proliferacjê naiwnych komórek T CD8+ [24,
49]. Antygenowa immunizacja powoduje rozrost zarówno CD4+Foxp3+ Tregs, jak i
CD8+Foxp3+ Tregs in vivo [25]. Podwójnie ujemne CD4 CD8 (DN) Tregs
stanowi¹ 13% obwodowych limfocytów u myszy. DN Tregs s¹ zdolne do supresji
allogenicznej odpowiedzi komórek T in vitro i do przed³u¿enia prze¿ycia przeszczepu
allogenicznego in vivo [8]. Podobn¹ populacjê DN Tregs zidentyfikowano równie¿ u
ludzi. Komórki te mog¹ ograniczaæ wywo³an¹ antygenem aktywacjê i proliferacjê
komórek T [17]. Zidentyfikowano równie¿ populacjê ludzkich komórek Tgd zdolnych
do supresji odpowiedzi naiwnych i efektorowych komórek T i do blokowania
dojrzewania i funkcji komórek dendrytycznych. Tgd Tregs mog¹ naciekaæ guzy sutka
i odpowiadaæ za ich aktywnoæ immunosupresyjn¹ in vivo [19, 33].

MECHANIZMY BLOKOWANIA ODPOWIEDZI
PRZECIWNOWOTWOROWEJ
Z UDZIA£EM KOMÓREK T REGULATOROWYCH
Okrelono ró¿ne mechanizmy aktywnoci immunosupresyjnej komórek Tregs, w
tym: przebiegaj¹ce z udzia³em czynników rozpuszczalnych oraz blokowanie limfocytów
T zale¿ne od cz¹steczek powierzchniowych i komórek prezentuj¹cych antygen [3, 57].

Cytokiny blokuj¹ce
Tregs mog¹ wydzielaæ cytokiny blokuj¹ce, takie jak: IL-10, TGF-b i IL-35
i wykorzystywaæ je jako g³ówne czynniki wzbudzania immunosupresji. Znaczenie
IL-10 i TGF-b w regulacji odpowiedzi immunologicznej okrelono na modelach
zwierzêcych. Myszy IL10-/- i TGFb-/- rozwijaj¹ choroby zapalne z niekontrolowan¹
odpowiedz¹ immunologiczn¹. Udzia³ tych cytokin w funkcjonowaniu Tregs udokumentowano na postawie stwierdzenia, ¿e CD4+CD25+ Tregs uzyskane z myszy
IL10-/- lub TGFb-/- by³y mniej skuteczne ni¿ naturalne Tregs w zapobieganiu rozwoju
choroby zapalnej jelit (IBD), która mo¿e byæ indukowana przez adoptywny transfer
naiwnych CD4+CD25- komórek T do myszy limfopenicznych Rag-/- lub SCID.
Oprócz tego IL-10 i TGF-b odgrywaj¹ istotn¹ rolê w kontrolowaniu reakcji
alergicznych z udzia³em Tregs. Wydaje siê te¿, ¿e IL-10 i TGF-b s¹ wa¿nymi
mediatorami w ochronie przeciw eksperymentalnej autoimmunologicznej encephalomyelitis (EAE) [51], mysim modelu u¿ywanym do badañ ludzkiego stwardnienia
rozsianego (MS). Badania przeprowadzone na myszach NOD wykaza³y, ¿e Tregs
wykorzystuj¹ TGF-b do ograniczania rozwoju cukrzycy typu I [53, 54]. Poniewa¿
Tregs s¹ zaanga¿owane w indukcjê tolerancji na nowotwór [3, 52, 57], znaczenie
IL-10 i TGF-b dla funkcji Tregs badano zarówno u chorych na nowotwór, jak i na
modelach mysich nowotworów. W badaniach wykorzystuj¹cych model nowotworów
indukowanych UV i myszy IL10 -/- [29] wykazano, ¿e IL-10 odgrywa kluczow¹
rolê w supresji mediowanej przez CD4+CD25+ Tregs.
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RYCINA 2. Mechanizmy supresji odpowiedzi przeciwnowotworowej z udzia³em Tregs: Komórki te
mog¹ wykorzystywaæ cytokiny blokuj¹ce (IL-10, TGF-b) do ograniczania aktywacji i funkcji efektorowych
limfocytów T i komórek NK. Wykazuj¹ce ekspresjê CTLA-4 Tregs mog¹ ograniczaæ sygna³
kostymulacyjny w interakcjach z komórkami prezentuj¹cymi antygen (APC). Mog¹ te¿ wykorzystywaæ
drogê perforynowo-granzymow¹ do zabijania APC lub limfocytów efektorowych
FIGURE 2. Mechanisms for Treg-mediated suppression of tumor immunity: Tregs can use inhibitory
cytokines (IL-10, TGF-b) to suppress the activation and function of effector T cells and NK cells. Tregs
expressing cell surface CTLA-4 can downregulate the costimulatory molecules on antigen-presenting cells
tu suppress the activation of effector lymphocytes. Tregs may use the perforin/granzyme pathway to kill
APC or effector lymphocytes

W badaniach wykorzystuj¹cych antygenowo swoisty model mysiego raka jelita
grubego wykazano, ¿e CD4+CD25+ Tregs znosz¹ odrzucenie guza z udzia³em CD8+
komórek T przez swoist¹ supresjê cytotoksycznoci nowotworowo swoistych komórek CD8+ [9]. TGF-b wydaje siê byæ niezbêdny dla supresji, poniewa¿ ekspresja
dominuj¹co-negatywnego receptora TGF-b przez komórki CD8+ powoduje ich
opornoæ na supresjê zale¿n¹ od Tregs. Te oporne na Tregs komórki CD8+ cechuje
niezaburzona cytotoksycznoæ, co jest zwi¹zane z nasilon¹ zdolnoci¹ do niszczenia
komórek nowotworowych [9]. Wykazano te¿, ¿e peptyd blokuj¹cy, który wi¹¿e
TGF-b z powierzchni¹ Treg, mo¿e nasilaæ odpowied przeciwnowotworow¹ przez
blokowanie funkcji Tregs [22]. Zaobserwowano równie¿ odwrotn¹ zale¿noæ miêdzy
aktywacj¹ komórek NK i ekspansj¹ Tregs u chorych z GIST (gastrointestinal stromal
tumor). Stwierdzono, ¿e ludzkie Treg wykorzystuj¹ b³onowe wi¹zanie TGF-b do
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bezporedniego blokowania funkcji efektorowych komórek NK i blokowania receptorów NKG2D na powierzchni tych komórek [21]. Mog¹ wiêc Tregs wykorzystywaæ
TGF-b do eliminowania zarówno komórek T CD8+, jak i NK z odpowiedzi
przeciwnowotworowej. Badania nad Tregs uzyskanymi od chorych z rakiem
p³askonab³onkowym g³owy i szyi wykaza³y, ¿e ludzkie Tregs s¹ zdolne do supresji
odpowiedzi przeciwnowotworowej z udzia³em mechanizmów zale¿nych od IL-10, jak
i TGF-b [41]. W uzupe³nieniu do nich wykazano, ¿e mysie Tregs produkuj¹ now¹
blokuj¹c¹ cytokinê IL-35. Odgrywa ona wa¿n¹ rolê w przebiegaj¹cym z udzia³em
Tregs ³agodzeniu IBD [16]. Nie jest jednak konstytutywnie eksponowana przez ludzkie
Tregs [2]. Myszy z niedoborem IL-35 nie wykazuj¹ objawów chorób zapalnych lub
autoimmunizacyjnych [12]. Nie ukaza³y siê doniesienia na temat znaczenia IL-35 w
funkcjonowaniu Treg w przebiegu chorób nowotworowych.

Cytotoksycznoæ
Komórki T CD8+ i komórki NK na drodze perforynowo/granzymowej eliminuj¹
komórki zaka¿one przez wewn¹trzkomórkowe patogeny lub komórki nowotworowe.
Te cytotoksyczne limfocyty wykorzystuj¹ perforynê do trasportu granzymów do
komórek docelowych, gdzie granzymy A i B indukuj¹ apoptozê na drodze degradacji
DNA. Myszy z niedoborem perforyny (Prf1-/-) s¹ bardziej podatne na spontaniczne
ch³oniaki, co sugeruje, ¿e droga perforynowo/granzymowa odgrywa istotn¹ rolê w
nadzorze immunologicznym w niektórych typach nowotworów. Jednak ostatnie
badania sugeruj¹, ¿e Tregs mog¹ wykorzystywaæ cytotoksycznoæ z udzia³em perforyny i granzymów jako mechanizm supresji. Wykazano, ¿e ludzkie Tregs aktywowane przez przeciwcia³a przeciw CD3 i przeciw CD46 wykazuj¹ ekspresjê granzymów A i B i mog¹ zabijaæ autologiczne komórki uk³adu odpornociowego. To
zabijanie z udzia³em Tregs jest zale¿ne od perforyny i niezale¿ne od FasL. Komórki
CD4+ i CD8+ stymulowane przez przeciwcia³a monoklonalne przeciw CD3/CD28
(jak te¿ niedojrza³e mieloidalne komórki dendrytyczne i monocyty) s¹ szczególnie
wra¿liwe na lizê zale¿n¹ od Treg. Podobnie aktywowane Tregs blokuj¹ proliferacjê
limfocytów B stymulowanych LPS i indukuj¹ ich mieræ. Komórki te wykazuj¹
ekspresjê granzymu B i perforyn [55]. W badanich in vivo, z wykorzystaniem
systemu inokulacji guza i adoptywnego transferu Tregs wykazano, ¿e droga
perforynowo-granzymowa odgrywa kluczow¹ rolê w supresji odpowiedzi na
nowotwór z udzia³em Treg. Wykazano równie¿, ¿e o ile granzym B jest nieobecny
w spoczynkowych Tregs u myszy, to jest indukowany przez lokalne czynniki w
mikrorodowisku guza [6]. Oprócz perforyn i granzymów wykazano, ¿e Tregs
CD4+CD25+Foxp3+ uzyskane od chorych z rakiem p³askonab³onkowym g³owy i
szyi, w przeciwieñstwie do izolowanych od zdrowych dawców, wykazuj¹ ekspresjê
FasL. Komórki te pod wp³ywem aktywacji i wysokich dawek IL-2, mog¹ eliminowaæ
autologiczne komórki CD8+ (ale nie CD4+) na drodze apoptozy z udzia³em Fas/
FasL [42]. Wykazano równie¿, ¿e aktywowane in vitro mysie Tregs mog¹
indukowaæ apoptozê komórek efektorowych CD4+ z udzia³em TRAIL/DR5 (tumor
necrosis factor-related apoptosis inducing ligand/death receptor 5) [35].
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Blokowanie komórek prezentuj¹cych antygen
W uzupe³nieniu do bezporedniego blokowania efektorowych limfocytów przez cytokiny
immunosupresyjne i cz¹steczki cytotoksyczne, Tregs mog¹ tak¿e ograniczaæ odpowied
immunologiczn¹ przez wp³yw na komórki prezentuj¹ce antygen (APC). W badaniach
wzajemnych oddzia³ywañ Tregs, komórek T efektorowych (Tef) i komórek dendrytycznych
(DC) w rodowisku wêz³ów ch³onnych wykazano z zastosowaniem mikroskopii
przy¿yciowej, ¿e o ile aktywnoæ Tef jest ograniczana w obecnoci wzrastaj¹cej liczby
Tregs, to nie stwierdzono stabilnych asocjacji miêdzy tymi komórkami. Przeciwnie, Tregs
s¹ zdolne do bezporednich interakcji z DC wi¹¿¹cymi antygen. Wydaje siê, ¿e sta³y
kontakt miêdzy Tregs i DC prowadzi do zablokowania aktywacji Tef [45]. Tregs ograniczaj¹
tworzenie siê stabilnych zwi¹zków miêdzy Tef i DC w czasie prezentacji antygenu w
wêz³ach ch³onnych [43]. Na poziomie molekularnym wykazano, ¿e antygen cytotoksycznych
limfocytów T (CTLA-4), konstytutywnie eksponowany przez Tregs pod kontrol¹ Foxp3,
mo¿e obni¿aæ ekspresjê cz¹steczek kostymuluj¹cych (CD80, CD86) na komórkach
prezentuj¹cych antygen, co prowadzi do ograniczania aktywacji komórek T [31]. Z
wykorzystaniem systemu Foxp3-Cre X Floxed CTLA-4 wykazano, ¿e swoisty niedobór
CTLA-4 w Tregs jest przyczyn¹ spontanicznego rozwoju systemowych chorób
limfoproliferacyjnych i autoimmunizacyjnych u myszy. Niedobór CTLA-4 w obrêbie Tregs
mo¿e tak¿e indukowaæ siln¹ odpowied przeciwnowotworow¹ przez os³abienie supresyjnych
w³aciwoci Tregs. Jest wiêc CTLA-4 podstawow¹ cz¹steczk¹ efektorow¹ odpowiedzialn¹
za wzbudzanie tolerancji, w tym tak¿e tolerancji na nowotwór [50]. Oprócz ograniczania
zdolnoci APC do aktywowania innych komórek T, interakcje miêdzy Tregs i APC z
udzia³em CTLA-4 mog¹ prowadziæ do wzrostu produkcji IDO (indoleamine 2,3dioxygenase) przez APC. Jest to enzym niezbêdny do degradacji tryptofanu. IDO
powoduje supresjê komórek T i promuje tolerancjê guza. Wzrost aktywnoci IDO mo¿e
obni¿aæ poziom tryptofanu, dlatego prowadzi do blokowania proliferacji komórek T. Oprócz
tego degradacja tryptofanu z udzia³em IDO mo¿e generowaæ toksyczne metabolity
powoduj¹ce apoptozê limfocytów Th1. Plazmocytoidalne komórki dendrytyczne produkuj¹ce
IDO izolowane z zajêtych przez nowotwór wêz³ów ch³onnych s¹ zdolne do bezporedniego
aktywowania Tregs w warunkach restrykcji MHC na drodze zale¿nej od CTLA-4 [39].
Aktywowane Tregs powoduj¹ wzrost ekspresji ligandu programowanej mierci 1 (PDL1) i PD-L2 na komórkach dendrytycznych, co prowadzi do blokowania odpowiedzi ze
strony efektorowych komórek T [39]. Te badania sugeruj¹, ¿e dodatnie sprzê¿enie zwrotne
miêdzy komórkami dendrytycznymi wykazuj¹cymi ekspresjê IDO i Tregs wykazuj¹cymi
ekspresjê CTLA-4 mo¿e prowadziæ do zablokowania efektorowych komórek T i
spowodowaæ immunotolerancjê guza.

INNE MECHANIZMY
W uzupe³nieniu do omówionych wczeniej, obecnie proponuje siê te¿ inne
mechanizmy supresji przebiegaj¹ce z udzia³em Tregs. Na przyk³ad, Tregs wykazuj¹
ekspresjê ektoenzymów CD39 i CD73, które mog¹ rozszczepiaæ zewn¹trzkomór-
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kowy ATP, co generuje immunosupresyjn¹ adenozynê blokuj¹c¹ funkcje efektorowych
komórek T przez aktywacjê adenozynowego receptora 2A [46]. Tregs wykazuj¹
wysoki poziom cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP). W czasie kontaktu
z efektorowymi komórkami T, Tregs mog¹ dostarczaæ cAMP do komórek
efektorowych, co potencjalnie blokuje syntezê IL-2 i proliferacjê komórek T [4].
Tregs nie wp³ywaj¹ na wczesn¹ aktywacjê lub proliferacjê efektorowych komórek
CD4+. Jednak wykazuj¹c wysok¹ ekspresjê receptora dla IL-2 mog¹ funkcjonowaæ
jako zmiatacz IL-2 pozbawiaj¹cy efektorowe komórki CD4+ tej cytokiny. Brak
IL-2 aktywuje proapoptotyczne bia³ko Bim, co prowadzi efektorowe komórki T do
apoptotycznej mierci [32].

AKTYWACJA Tregs INDUKOWANA PRZEZ NOWOTWÓR
Istnieje wiele dowodów na to, ¿e guz mo¿e wp³ywaæ na swoje rodowisko
komórkowe w celu ograniczenia odpowiedzi immunologicznej. Du¿¹ liczbê
CD4+CD25+Foxp3+ Tregs znaleziono w kr¹¿eniu i w mikrorodowisku guza chorych
na raka p³uc, sutka, jelita grubego, ¿o³¹dka, w¹troby, trzustki, jajnika oraz na
bia³aczkê, ch³oniaka i czerniaka [57]. Zwiêkszone naciekanie guza nowotworowego
przez Tregs jest zwi¹zane z gorszym przebiegiem klinicznym nowotworów pochodzenia nab³onkowego, takich jak: rak jajnika, sutka czy rak w¹trobowo-komórkowy
[13]. Co wiêcej, o ile nacieki z komórek CD8+ s¹ zwi¹zane z korzystn¹ prognoz¹,
to wzrost stosunku Tregs do komórek CD8+ pozwala przewidywaæ skrócenie czasu
prze¿ycia u chorych z rakiem jajnika [38]. Sugeruje to, ¿e zale¿noæ miêdzy Tregs
i limfocytami efektorowymi w mikrorodowisku raka kszta³tuje równowagê miêdzy
odpornoci¹ i tolerancj¹. Wyniki wielu badañ sugeruj¹, ¿e nowotwór mo¿e ograniczaæ
odpowied immunologiczn¹ przez promowanie rekrutacji, ekspansji i aktywacji Tregs
[34]. W przypadku raka jajnika wykazano, ¿e komórki nowotworowe i makrofagi
w mikrorodowisku guza produkuj¹ chemokinê CCL22, która rekrutuje Tregs do
masy guza. Ta swoista rekrutacja Tregs mo¿e t³umaczyæ mechanizm, za pomoc¹
którego guz tworzy miejsce immunologicznie uprzywilejowane. Badania chorych z
rakiem przewodu pokarmowego wykaza³y, ¿e ekspresja chemokin CCL17 i CCL22
w obrêbie guza koreluje ze wzrostem naciekania przez Tregs [30]. Wykazano, ¿e
Tregs s¹ selektywnie rekrutowane i aktywowane w obrêbie nacieków limfocytarnych
otaczaj¹cych pierwotne guzy sutka [23]. Ich ocena ex vivo sugeruje, ¿e te
CD4+CD25+Foxp3+ komórki mog¹ byæ naturalnymi Tregs wykazuj¹cymi ekspresjê
receptora chemokinowego CCR4 i s¹ selektywnie rekrutowane do mikrorodowiska
guza przez interakcje CCR4/CCL22. Komórki te mog¹ byæ wybiórczo aktywowane
przez komórki dendrytyczne, prezentuj¹ce antygeny zwi¹zane z guzem, które indukuj¹
proliferacjê Treg w rodowisku guza, co poci¹ga za sob¹ blokowanie aktywacji
efektorowych komórek, ucieczkê immunologiczn¹ i w koñcu progresjê nowotworu
[23]. Tregs indukowane przez guz mog¹ powstawaæ zarówno z naturalnych Tregs,
jak i z naiwnych komórek T [56]. Sygna³y p³yn¹ce z interakcji TCR-antygen s¹
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determinantami grasiczej selekcji i ró¿nicowania Tregs [26]. Kontroluj¹ te¿ ich
obwodow¹ aktywacjê [27]. Stosowanie szczepionek antygenowych w leczeniu
nowotworów jednoczenie wzbudza Tregs i komórki efektorowe. Jednak Tregs mog¹
mieæ relatywnie wy¿sze powinowactwo do antygenu w porównaniu z komórkami
efektorowymi [37]. W rezultacie ekspansja Tregs mo¿e byæ dominuj¹cym elementem
odpowiedzi na szczepionki nowotworowe, t³umi¹c ekspansjê swoistych nowotworowo
efektorowych komórek T i prowadz¹c do wzrostu tolerancji na antygeny nowotworowe [56]. Dodatkowo, sygna³ cytokinowy tak¿e reguluje rozwój, funkcje i
homeostazê komórek Tregs. IL-2 jest niezbêdna dla ich ekspansji i aktywacji [18].
IL-4, IL-7 i IL-15 mog¹ równie¿ wspieraæ ich rozwój i funkcje [5, 28]. Pozostaje
niewyjanione, czy która z cytokin z rodziny IL-2 jest w³¹czona w aktywacjê Treg
indukowan¹ przez nowotwór. Wiele guzów i zwi¹zanych z guzem komórek uk³adu
odpornociowego produkuje IL-10 i TGF-b, które promuj¹ proliferacjê naturalnych
Tregs, a tak¿e konwersjê nieregulatorowych komórek T w Tregs [3, 57]. Podobnie
jak inne komórki CD4+, Tregs s¹ aktywowane w warunkach restrykcji MHC klasy
II. Jednak wiêkszoæ guzów nie wywodzi siê z komórek prezentuj¹cych antygen,
nie wykazuje ekspresji antygenów MHC klasy II i nie mo¿e prezentowaæ antygenów
bezporednio komórkom Treg CD4+. W konsekwencji antygeny nowotworowe z
wiêkszym prawdopodobieñstwem s¹ krzy¿owo prezentowane przez APCs podczas
indukowanej przez guz aktywacji Tregs. Wykazano, ¿e komórki dendrytyczne
wykazuj¹ce fenotyp niedojrza³ych komórek mieloidalnych s¹ rekrutowane do
drenuj¹cych wêz³ów ch³onnych w czasie progresji guza i ¿e te DC selektywnie
promuj¹ proliferacjê naturalnych Treg na drodze zale¿nej od TGF-b [20]. Plazmocytoidalne DCs izolowane z drenuj¹cych guz wêz³ów ch³onnych aktywuj¹ Tregs
w procesach wykorzystuj¹cych MHC II, CTLA-4 i IDO [39].
Podsumowuj¹c, mechanizmy aktywacji Treg indukowane przez guz wymagaj¹
bardziej jednoznacznego wyjanienia. Jest to proces wielostopniowy i przebiegaj¹cy z
udzia³em wielu sygna³ów. Sygna³ chemokinowy wydaje siê byæ wa¿ny dla migracji
Treg do mikrorodowiska nowotworu, gdzie APCs mog¹ wykorzystywaæ cz¹steczki
MHC II do prezentacji antygenów zwi¹zanych z guzem. Prezentacja antygenu i
kostymulacja mog¹ indukowaæ proliferacjê Tregs. Cytokiny produkowane przez guz
lub komórki uk³adu odpornociowego tak¿e mog¹ promowaæ ekspansjê naturalnych
Tregs i konwersjê innych komórek T w Tregs. Cytokiny i inne czynniki bia³kowe mog¹
byæ w³¹czane w nasilanie supresyjnych funkcji Tregs zwi¹zanych z nowotworem.

Tregs CELEM IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW
Immunosupresja z udzia³em Tregs pozostaje jedn¹ z g³ównych przeszkód dla
efektywnej immunoterapii nowotworów. Szczepionki oparte na antygenach nowotworowych s¹ efektywne w ograniczonym zakresie [15], poniewa¿ mog¹ aktywowaæ
Tregs i znacznie t³umiæ odpowied przeciwnowotworow¹ [56]. Denileukin diftitox
(Ontak) jest rekombinowanym bia³kiem fuzyjnym sk³adaj¹cym siê z toksyny
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diphtheria i ludzkiej IL-2 [16]. Pocz¹tkowo stosowano je w leczeniu skórnych
ch³oniaków T komórkowych charakteryzuj¹cych siê wysok¹ ekspresj¹ ³añcucha a
receptora dla IL-2 (CD25) w b³onie komórkowej. Ontak wi¹¿e siê z receptorem
dla IL-2, jest internalizowany na drodze endocytozy i blokuje syntezê bia³ek
powoduj¹c mieræ komórki [16]. Badania kliniczne wykaza³y, ¿e Ontak cechuje
selektywna toksycznoæ wobec Tregs. Obiektywn¹ odpowied kliniczn¹ uzyskano
w leczeniu chorych z przerzutami czerniaka, raka jajnika i nowotworów uk³adu
krwiotwórczego [14, 16]. Przeciwcia³a monoklonalne przeciw CTLA-4 (ipilimumab
i tremelimumab) s¹ w trakcie badañ fazy I i fazy II u chorych z przerzutami czerniaka
[48]. Poniewa¿ CTLA-4 jest eksponowana zarówno na efektorowych komórkach
T, jak i na Tregs, dok³adny mechanizm efektu blokady tej cz¹steczki nie jest
ca³kowicie poznany [15]. Obecne badania wykazuj¹, ¿e deplecja Tregs lub zablokowanie ich funkcji mo¿e nasiliæ odpowied przeciwnowotworow¹ na modelu mysim
i u chorych na raka. Jednak ten sposób postêpowania mo¿e tak¿e wyindukowaæ
choroby o pod³o¿u autoimmunizacyjnym. [37, 52]. Blokada CTLA-4 u chorych jest
zwi¹zana z zapaleniem jelita grubego, skóry i pêcherzyków p³ucnych [15]. Lepsze
zrozumienie mechanizmów aktywacji Tregs indukowanej przez guzy i ich wp³ywu
na funkcje tych komórek mo¿e stanowiæ g³ówny kierunek rozwoju innowacyjnych
podejæ selektywnie prze³amuj¹cych tolerowanie guza z udzia³em Tregs, bez eliminacji
tolerancji na w³asne antygeny. Tregs mo¿na aktywowaæ na ró¿nych poziomach i
wykorzystuj¹c ró¿ne mechanizmy wzbudzania odpowiedzi immunologicznej [44].
Ostatnie badania wykaza³y, ¿e spoczynkowe Tregs nie wykazuj¹ ekspresji granzymu
B. Jest on indukowany w Tregs zwi¹zanych z nowotworem [6]. Ponadto, w
przeciwieñstwie do myszy Foxp3-/-, TGFb-/- lub CTLA4-/-, które zawsze ulegaj¹
chorobom autoimmunizacyjnym, myszy pozbawione obydwu kopii genu koduj¹cego
granzym B (GzmB-/-) wykazuj¹ znamiennie nasilon¹ zdolnoæ do odrzucania nowotworów przeszczepialnych [6]. Ustalenia te mog¹ mieæ powa¿ne konsekwencje dla
immunologii nowotworów. Na przyk³ad, blokowanie granzymu B w Tregs mo¿e byæ
skuteczniejsze od globalnej delecji tych komórek. Oznacza to, ¿e hamowanie
granzymu B mo¿e poprawiæ odpornoæ przeciwnowotworow¹, przy jednoczesnym
zachowaniu zdolnoci Tregs do zapobiegania procesom autoimmunizacyjnym.

PODSUMOWANIE
W ostatnich latach nast¹pi³ ogromny postêp w zakresie zrozumienia funkcji Tregs
w odpowiedzi przeciwnowotworowej. Badania prowadzone na modelach mysich i na
materiale ludzkim dostarczy³y wielu dowodów na poparcie tezy, ¿e Tregs promuj¹
tolerancjê na guz. Manipulowanie Tregs stanowi zatem obiecuj¹c¹ strategiê immunoterapii nowotworów. Rzeczywicie, kilka sposobów postêpowania maj¹cych na celu
eliminacjê Tregs lub hamowanie ich funkcji daje wymierne, znajduj¹ce odzwierciedlenie w badaniach przedklinicznych i klinicznych, korzyci. Poniewa¿ jednak Tregs
s¹ istotne w kontroli tolerancji na w³asne antygeny, takie podejcie mo¿e spowodo-
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waæ szkodliwe efekty uboczne, w tym choroby autoimmunizacyjne. Wydaje siê wiêc,
¿e selektywna eliminacja Tregs zwi¹zanych z nowotworem mo¿e byæ lepsz¹ strategi¹
ni¿ ca³kowita deplecja tych komórek. Najnowsze badania wskazuj¹ kilka krytycznych
punktów w zakresie indukowanej przez guz aktywacji Treg, takich jak: rekrutacja
z udzia³em chemokin, stymulowana przez APC proliferacja i indukowana przez cytokiny
proliferacja i/lub ró¿nicowanie. Badania na zwierzêtach sugeruj¹ istnienie wielu
mechanizmów wzbudzania tolerancji z udzia³em Tregs. Mechanizmy te obejmuj¹ udzia³
cytokin, cz¹steczek powierzchniowych i cytotoksycznych oraz komórki prezentuj¹ce
antygen. S¹ one intensywnie badane u chorych na raka i na mysich modelach raka.
Kluczow¹ kwesti¹ jest to, czy Tregs zwi¹zane z nowotworem t³umi¹ odpowied
przeciwnowotworow¹ przy pomocy mechanizmów innych ni¿ te, które przeciwdzia³aj¹
autoimmunizacji. Ich okrelenie mo¿e doprowadziæ do wprowadzenia strategii leczenia
opartych na swoistych dla guza funkcjach komórek T regulatorowych.
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