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Celem pracy by³o omówienie udzia³u limfocytów pomocniczych Th
(CD4+) i cytotoksycznych Tc (CD8+) w transformacji nowotworowej i pro-
gresji procesu nowotworowego, jak równie¿ przedstawienie mechanizmów
immunologicznych zachodz¹cych w otoczeniu guza w nowotworach p³as-
konab³onkowych g³owy i szyi.
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The aim of this study was to introduce and discuss the role of T helper
(CD4+) and T cytotoxic (CD8+) lymphocytes in transformation, progres-
sion of the squamous head and neck cancers and immunological mecha-
nisms in the tumor environment.
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Rola komórek uk³adu immunologicznego w prze-
biegu choroby nowotworowej nie jest do koñca wyja-
œniona. Mimo braku bezpoœrednich dowodów na to, ¿e
komórki nadzoru immunologicznego chroni¹ przed roz-
wojem nowotworu, poœrednie obserwacje kliniczne oraz
badania doœwiadczalne wskazuj¹ na ich aktywnoœæ w od-
powiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko ko-
mórkom nowotworowym ró¿nego pochodzenia. Zrozu-
mienie interakcji komórka gospodarza – komórka no-
wotworowa ma podstawowe znaczenie w ocenie prze-
biegu choroby i rokowania oraz warunkuje postêp m.in.
w rozwoju immunoterapii nowotworów, stworzeniu
szczepionek przeciwnowotworowych. Stan odpornoœci
pacjenta powinien byæ jednym z czynników prognostycz-
nych branych pod uwagê przy wyborze optymalnej
metody leczenia.

OdpowiedŸ immunologiczna skierowana przeciw
nowotworowi obejmuje mechanizmy komórkowe i hu-
moralne. Najwa¿niejsze mechanizmy efektorowe odpo-
wiedzi przeciwnowotworowej to:
- cytotoksycznoœæ limfocytów Tc,
- aktywnoœæ cytokin wydzielanych przez limfocyty T,
- aktywnoœæ komórek NK (natural killer),
- cytotoksycznoœæ pobudzonych makrofagów i granu-

locytów obojêtnoch³onnych,

- aktywnoœæ cytokin wydzielanych przez makrofagi,
- cytotoksycznoœæ komórkowa zale¿na od przeciwcia³,
- cytotoksycznoœæ przeciwcia³ zale¿na od dope³niacza.

W œwiatowym piœmiennictwie ostatnich lat mo¿na
znaleŸæ wiele prac dotycz¹cych oceny mechanizmów
zarówno odpowiedzi komórkowej jak i humoralnej wska-
zuj¹cych na istotn¹ rolê, g³ównie limfocytów CD4+
i CD8+ oraz cytokin wydzielanych przez te komórki,
w procesie rozrostu nowotworowego [1-17].

Mechanizm immunologicznej obrony
przeciwnowotworowej

Rola limfocytów T cytotoksycznych (CTL – cytoto-
xic lymphocytes) polega na odró¿nianiu i niszczeniu ko-
mórek potencjalnie nowotworowych. Limfocyty cytotok-
syczne to w wiêkszoœci limfocyty CD8+, które poprzez
swoisty receptor TCR (T Cell Receptor) maj¹ zdolnoœæ
rozpoznawania antygenu nowotworowego obecnego na
cz¹steczce MHC klasy I. Aktywacja limfocytów T cy-
totoksycznych CD8+ odbywa siê z udzia³em uprzednio
pobudzonych limfocytów T pomocniczych CD4+ [16].
Aktywacja limfocytów Th mo¿e prowadziæ do œmierci
limfocyta poprzez apoptozê, anergii, czyli tolerancji im-
munologicznej lub proliferacji i ró¿nicowania komórek.
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Pobudzone limfocyty Th maj¹ zdolnoœæ do produ-
kowania szeregu cytokin, ró¿nych w zale¿noœci od ro-
dzaju subpopulacji limfocytów Th (Th1 i Th2). Naj-
wiêksze znaczenie w obronie przeciwnowotworowej pe³-
ni¹ cytokiny profilu Th1: IL-2, IL-12, IL-18, IFN-γ,
TNF-α. Wywieraj¹ one dzia³anie sprzyjaj¹ce rozwojo-
wi odpowiedzi typu komórkowego, w którym elemen-
tami efektorowymi s¹ limfocyty cytotoksyczne CD8+
[16-19].

Równie¿ limfocyty Tc wykazuj¹ zró¿nicowanie pod
wzglêdem profilu produkowanych cytokin (Tc1 i Tc2).
Cytokiny uwalniane przez limfocyty Tc1: IL-2, IFN-γ,
TNF-α bior¹ udzia³ w nasilaniu reakcji komórkowych
skierowanych przeciw komórkom nowotworowym (in-
dukcja apoptozy m.in. w mechanizmie FAS-FAS-L,
przy udziale perforyn, granzym i kaspaz) [16-19]. Na-
le¿y podkreœliæ, ¿e aktywnoœæ skierowana przeciw ko-
mórkom nowotworowym wymaga wspó³pracy ró¿nych
typów komórek. Limfocyty Th2 przez IL-4, IL-5 i IL-6
wspomagaj¹ syntezê swoistych przeciwcia³ przez limfo-
cyty B, natomiast Th1 i Tc1, przez dzia³anie IFN-γ ak-
tywuj¹ makrofagi, a przez IL-2 aktywuj¹ komórki NK.
Th1 mog¹ równie¿ bezpoœrednio zabijaæ komórki no-
wotworowe (TNF-β) lub hamowaæ ich proliferacjê (in-
terferony, TNF-β).

Cytokiny produkowane przez limfocyty spe³niaj¹
bardzo wa¿n¹ rolê w zjawiskach odpornoœci przeciwno-
wotworowej. Do tej grupy zaliczane s¹ interleukiny (IL),
interferony (IFN-α,β), czynniki martwicy nowotworu
(TNF-α ,β) oraz czynniki wzrostu (GM-CSF). Zna-
czenie tych czynników w onkologii klinicznej opiera siê
na ich w³asnoœciach modyfikowania odpowiedzi immu-
nologicznej. W chwili obecnej najwiêksze nadzieje bu-
dzi terapia skojarzona z zastosowaniem cytokin: IL-2,
a tak¿e IL-1, IL-4, IL-6, IL-12, IFN oraz TNF.

Charakterystyka komórek TIL i komórek LAK
W immunologii nowotworów zwraca siê tak¿e uwa-

gê na znaczenie limfocytów T o w³aœciwoœciach antyno-
wotworowych z bezpoœredniego otoczenia guza tzw. lim-
focytów naciekaj¹cych guz, czyli komórek TIL (Tumor
Infiltrating Lymphocytes). TIL mog¹ rozpoznawaæ
antygeny guza i powodowaæ bezpoœrednio jego lizê, b¹dŸ
te¿ doprowadzaæ do niej poprzez specyficzne uwalnia-
nie cytokin: IFN-γ, TNF-α, GM-CSF i in. Badania
dokonane za pomoc¹ mikroskopu elektronowego dowio-
d³y, ¿e TIL wykazuj¹ równie¿ bezpoœrednie dzia³anie
cytotoksyczne. W regionach bezpoœredniego kontaktu
limfocytów i komórek nowotworowych zaobserwowano
zniszczenie b³on komórkowych, cytoplazmy, a w nie-
których przypadkach penetracjê limfocytów do wnêtrza
komórki a nawet niszczenie j¹dra [20, 21]. Przeprowa-
dzono wiele badañ in vitro dotycz¹cych ludzkich limfo-
cytów naciekaj¹cych guz [22-24]. Cechami charaktery-
stycznymi TIL s¹:
- czas ¿ycia T1/2 > 4 tygodni,
- mo¿liwoœæ hodowli w obecnoœci IL-2 w 80% przy-

padków ludzkich nowotworów,
- przewaga limfocytów o fenotypie CD3+, CD4+

i CD8+,
- wzrost wra¿liwoœci na lizê spowodowan¹ TIL po in-

kubacji komórek guza z IFN-γ,
- zahamowanie lizy wywo³anej przez TIL przeciw-

cia³ami przeciwko CD3+ lub MHC II,
- liza autologicznego guza przez TIL in vitro wyka-

zuje korelacjê z odpowiedzi¹ kliniczn¹ [25, 26].

Inkubacja limfocytów z krwi obwodowej w obecnoœci
IL-2 prowadzi do powstania tzw. komórek LAK (Lym-
phocyte Activated Cells), które posiadaj¹ zdolnoœæ lizy
komórek nowotworowych, nawet tych opornych na ko-
mórki NK. Charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi cechami:
- cytotoksycznoœæ komórek LAK jest niezale¿na od

kompleksu MHC i bardziej efektywna w stosunku
do komórek guza, ni¿ w³asnych,

- fenotypowe markery powierzchniowe s¹ charaktery-
styczne dla tzw. non-MHC-killer cells i mog¹ byæ
zarówno DC3+ jak i CD3- oraz prezentuj¹ antyge-
ny CD16+, CD56+, CD11b [25, 26].

Mechanizmy ucieczki komórek nowotworowych
spod nadzoru immunologicznego

Istnieje wiele dowodów na znaczne upoœledzenie
mechanizmów obrony immunologicznej u chorych z no-
wotworami, w tym g³ównie z nowotworami regionu g³o-
wy i szyi. Przyjmuj¹ one niekiedy postaæ anergii lub wi¹¿¹
siê z nasilon¹ apoptoz¹ komórek szeregu limfoidalnego,
co ma podstawowe znaczenie w ocenie przebiegu kli-
nicznego choroby i rokowania [27]. Brak lub nieade-
kwatna odpowiedŸ immunologiczna na pojawienie siê
w organizmie komórek nowotworowych spowodowana

Ryc. 1. Model oddzia³ywania limfocytów Th i Tc z komórk¹ nowotworow¹
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jest zjawiskiem tzw. ucieczki spod nadzoru immunolo-
gicznego.

Obecnie uwa¿a siê, ¿e za mechanizm ucieczki od-
powiedzialne s¹ nastêpuj¹ce czynniki:
• Mechanizm „przeœlizgu” polegaj¹cy na tym, ¿e przy-

rost masy guza jest szybszy ni¿ wykszta³cenie siê
skutecznej immunologicznej obrony przeciwnowo-
tworowej [28].

• Dzia³anie immunosupresyjne nowotworu – rosn¹-
cy guz wydziela substancje zdolne do blokowania
reakcji cytotoksycznych np. wydzielany przez ko-
mórki m. in. raków g³owy i szyi TGF-β (transfor-
ming growth factor), IL-10, PGE2, które wykazuj¹
dzia³anie immunosupresyjne poprzez blokadê funk-
cji CTL i komórek NK lub aktywacjê limfocytów
supresorowych. Budowa tych substancji zbli¿ona
jest do cz¹steczki glikoproteinowej HLA. Warunki
u³atwiaj¹ce rozwój nowotworu i powstawanie prze-
rzutów komórek nowotworowych mog¹ byæ zwi¹-
zane z wytwarzaniem dzia³aj¹cych autokrynnie
czynników wzrostowych, ze zwiêkszeniem przepusz-
czalnoœci naczyñ, ekspresji cz¹steczek adhezyjnych
oraz wytwarzaniem ró¿nych immunomodulatorów
i inhibitorów niespecyficznych, np. komórki nowo-
tworów g³owy i szyi uzyskuj¹ receptory dla inter-
leukin m.in. IL-1 i IL-2 [26, 28].

• Modulacja antygenowa – zwi¹zana ze s³ab¹ ekspresj¹
lub brakiem swoistych antygenów nowotworowych
w wyniku:
- reakcji ze swoistymi przeciwcia³ami przeciwno-

wotworowymi i powstawaniem kompleksów an-
tygen – przeciwcia³o,

- wystêpowania na powierzchni komórek nowo-
tworowych warstwy ochronnej z³o¿onej z cz¹ste-
czek maskuj¹cych antygeny nowotworowe np.
cz¹steczki glikokaliksu lub pow³oka fibrynowa
w procesie wykrzepiania,

- immunoselekcji tzn. eliminowania klonów komó-
rek nowotworowych wra¿liwych na mechanizmy
obrony przeciwnowotworowej [28].

• Istnienie w surowicy czynników blokuj¹cych efek-
tywn¹ obronê, tj. kompleksów immunologicznych,
z³uszczonych antygenów nowotworowych, przeciw-
cia³ przeciwnowotworowych o ma³ej swoistoœci [26,
28].

• Uwalnianie antygenów (z³uszczanie) – antygeny
nowotworowe luŸno zwi¹zane z komórk¹ nowotwo-
row¹ ³atwo mog¹ przedostaæ siê do kr¹¿enia, gdzie
reaguj¹ z przeciwcia³ami lub receptorami na limfo-
cytach T powoduj¹c ich sta³e zablokowanie [27].

• Zmiennoœæ ekspresji antygenów nowotworowych
w obrêbie jednego guza i ró¿nice fenotypowe po-
miêdzy zmian¹ pierwotn¹ i przerzutami powoduj¹
„unikanie” ju¿ wykszta³conej reakcji immunologicz-
nej. Niekiedy antygeny te mog¹ powodowaæ zjawi-

sko podobne do „pora¿enia” immunologicznego [26].
Tolerancja immunologiczna spowodowana brakiem
w³aœciwoœci immunogennych nowotworu na skutek
identycznoœci fenotypowej z komórkami prawid³o-
wymi [26].

• Zaburzenia kompleksu MHC polegaj¹ce na zmniej-
szeniu ekspresji cz¹steczek MHC klasy I lub brak
ekspresji antygenów klasy II [28]. W ponad po³o-
wie przypadków raków krtani stwierdza siê spadek
ekspresji antygenów zgodnoœci tkankowej HLA kla-
sy I, b¹dŸ ca³kowity ich brak, jak równie¿ spadek
ekspresji ³añcucha ζ dla antygenu TCR [27].

• Brak czynników kostymuluj¹cych, koniecznych do
aktywacji limfocytów pomocniczych CD4 lub po-
wierzchniowych cz¹steczek kostymuluj¹cych dla
limfocytów CTL np. B7 [26].

• Odpornoœæ genetyczna – genetycznie uwarunkowa-
ny brak zdolnoœci do odpowiedzi na ró¿ne typy an-
tygenów nowotworowych (forma swoistej wrodzo-
nej tolerancji immunologicznej) [28].

• Zjawisko wzmo¿enia immunologicznego – przeciw-
cia³a przeciwnowotworowe o ma³ej swoistoœci nie-
swoiœcie pobudzaj¹ komórki nowotworowe i utrud-
niaj¹ dostêp do nich komórkom efektorowym [28].

Obecnoœæ nacieku limfocytów T w utkaniu
nowotworu

Znaczenie prognostyczne nacieku limfocytarnego
w podœcielisku i samych guzach badano w wielu nowo-
tworach [1-17, 29-37]. W opracowaniach dotycz¹cych
raków g³owy i szyi dominuj¹ prace podkreœlaj¹ce korzyst-
ny wp³yw znaczenia prognostycznego nacieku limfocy-
tarnego, z³o¿onego g³ównie z limfocytów T. Wed³ug
Wolfa i wsp. [37] naciek z tych komórek wykazywa³
znamienn¹ statystycznie korelacjê z czasem prze¿ycia.
W badaniach Magnano i wsp. [34] wykazano, ¿e liczba
komórek T zarówno w samym guzie, jak i w jego oto-
czeniu zmniejsza³a ryzyko wyst¹pienia wznowy u cho-
rych z rakami g³owy i szyi. Hald i wsp. [32] stwierdzili,
¿e wiêkszy naciek limfocytarny wystêpowa³ w nowotwo-
rach g³owy i szyi o ni¿szym stopniu zaawansowania.
W badaniach dotycz¹cych raka p³askonab³onkowego
jamy ustnej udowodniono, ¿e liczba limfocytów T w na-
cieku otaczaj¹cym guz jest ni¿sza u pacjentów z wyso-
kim stadium zaawansowania wed³ug klasyfikacji TNM
oraz, ¿e wykazuje zwi¹zek z wiêksz¹ liczb¹ przerzutów
w wêz³ach ch³onnych. U chorych z du¿ym naciekiem
limfocytarnym wystêpowa³a czêœciej regresja po lecze-
niu bleomycyn¹ [33]. W rakach p³askonab³onkowych
prze³yku autorzy stwierdzili, ¿e liczba komórek T wa-
runkuje rokowanie u chorych i zale¿noœæ ta jest istotna
statystycznie [31]. W przypadkach raka pêcherza mo-
czowego wykazano równie¿, ¿e wielkoœæ nacieku limfo-
cytarnego T w tych guzach wykazuje korelacjê ze stop-
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niem z³oœliwoœci histologicznej, wielkoœci¹ j¹der komó-
rek nowotworowych i indeksem mitotycznym [30]. Nie-
którzy autorzy nie potwierdzaj¹ tych spostrze¿eñ [29,
35]. Badacze, oceniaj¹cy znaczenie aktywowanych lim-
focytów na podstawie ekspresji receptora dla IL-2, nie
wykazali zwi¹zku istotnego statystycznie miêdzy akty-
wowanymi limfocytami T a wielkoœci¹ nacieku nowo-
tworowego lub stopniem jego zró¿nicowania [29].

Bior¹c pod uwagê doniesienia dotycz¹ce oceny pro-
porcji ró¿nych subpopulacji limfocytów, wyniki tych
prac ró¿ni¹ siê od siebie znacznie. Wed³ug Wolfa i wsp.
[36] naciek limfocytarny w utkaniu guza, w którym
dominuj¹ limfocyty CD8+ by³ wiêkszy w nowotworach
p³askonab³onkowych g³owy i szyi o mniejszym stopniu
zaawansowania, natomiast w nacieku otaczaj¹cym guz
odsetki komórek CD8+ i CD4+ by³y zbli¿one. W raku
p³askonab³onkowym jamy ustnej uzyskano podobne
wyniki. Wiêksza liczba komórek CD8+ wystêpowa³a
w mniej zaawansowanych guzach i wykazywa³a ujemn¹
korelacjê z obecnoœci¹ przerzutów [38]. Odmienne wy-
niki przedstawi³ ¯eromski i wsp. [39] w badaniach do-
tycz¹cych raków krtani; stwierdzili, ¿e naciek z przewa-
g¹ komórek CD4+ wykazywa³ odwrotn¹ korelacjê z licz-
b¹ przerzutów w wêz³ach ch³onnych. W badaniach tych
samych autorów oceniaj¹cych limfocyty izolowane
z pierwotnych guzów krtani wykazano, ¿e wiêksza licz-
ba komórek CD8+ towarzyszy³a mniej zaawansowanym
stadiom choroby T1 i T2 [40]. W najnowszych bada-
niach tej samej grupy autorów stwierdzono, ¿e w samym
guzie dominowa³y limfocyty o fenotypie CD8+, nato-
miast na obrze¿u nowotworu dominowa³y limfocyty
CD4+ [41]. Równie¿ w badaniach porównuj¹cych sub-
populacje limfocytów w guzach pierwotnych i przerzu-

tach w raku jamy ustnej uzyskiwano sprzeczne wyniki
[42, 43]. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w œwiatowym piœmien-
nictwie wielu autorów wykaza³o jednoznacznie, ¿e wœród
limfocytów naciekaj¹cych guz dominuj¹ komórki CD4+,
a odwrócenie stosunku komórek CD4+/CD8+ wi¹¿e siê
œciœle z przebiegiem klinicznym choroby nowotworowej
[44]. Sheu i wsp. [18, 19] wykazali znamienn¹ staty-
stycznie korelacjê zmniejszonej liczebnoœci populacji
komórek CD4+ i odwrócenie stosunku CD4+/CD8+ z
bardziej agresywnym wzrostem guza i obecnoœci¹ prze-
rzutów do regionalnych wêz³ów ch³onnych u pacjentek
z rakiem szyjki macicy. Podobne wyniki uzyskano w in-
nych nowotworach m.in. w raku pêcherza moczowego,
czerniaku z³oœliwym i raku p³uca [44-46].

Wielu autorów podkreœla znaczenie intensywnoœci
nacieku limfoidalnego CD4+ i CD8+ w utkaniu nowo-
tworu w prognozowaniu u pacjentów z chorob¹ nowo-
tworow¹ [1]. Inni nie potwierdzaj¹ wystêpowania kore-
lacji cechy TNM u chorych ze zmniejszon¹ ekspresj¹
komórek CD3+CD4+ i CD8+ [9, 10].

Kim i wsp. [7] analizuj¹c grupê pacjentów z nowo-
tworami regionu g³owy i szyi zanotowali wystêpowanie
wzmo¿onej apoptozy limfocytów T we krwi, na skutek
wzmo¿onej ekspresji proapoptotycznych protein na ko-
mórkach jednoj¹drzastych. Spostrze¿enie to potwier-
dzaj¹ dalsze badania autorów, którzy stwierdzili istotn¹
statystycznie korelacjê ekspresji cz¹steczki Fas ligand
(FasL) na komórkach guza z wysokim odsetkiem limfo-
cytów T, które uleg³y apoptozie [8].

Praca naukowa finansowana ze œrodków Komitetu Badañ
Naukowych (KBN) projekt nr 3P05 C017 25.
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