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STRESZCZENIE
Odkrycie nowych populacji limfocytów T pomocniczych w istotny sposób wpłynęło na rozwój
wiedzy dotyczącej odporności przeciwnowotworowej i w wielu przypadkach przyczyniło się do
zmiany dotychczasowych i opracowania nowych strategii immunoterapii. W przeciwieństwie do
guzów litych, rola komórek T regulatorowych w patogenezie nowotworów układu krwiotwórczego jest znacznie bardziej złoŜona i kontrowersyjna. Wydaje się bowiem, iŜ mogą one w
róŜny sposób wpływać na rozwój chorób limfoproliferacyjnych, odgrywając podwójną rolę, – z
jednej strony hamując cytotoksyczne limfocyty T, z drugiej zaś wzrost komórek nowotworowych. Patomechanizm działania komórek T regulatorowych w limfoproliferacjach pozostaje nieznany, naleŜy jednak pamiętać, iŜ istotną rolę w rozbieŜności przedstawionych wyników moŜe
odgrywać takŜe bardzo róŜna metodyka oznaczania komórek Treg. Opisane kontrowersje naleŜy
wziąć pod uwagę przy opracowaniu i klinicznym zastosowaniu protokółów immunoterapii. Wyniki wstępnych doświadczeń sugerują takŜe znaczenie komórek Th17 w rozwoju nowotworów,
zagadnienie to stanowi przedmiot prowadzonych obecnie licznych badań doświadczalnych.
SŁOWA KLUCZOWE: Limfocyty T regulatorowe – Limfocyty Th17 – Odporność przeciwnowotworowa – Limfoproliferacje
SUMMARY
The discovery of new subsets of T helper cells provided new insights in the understanding of
anti-tumor immunity and significantly influenced the development of novel immunotherapeutic
protocols. In contrast to solid tumors, the role of T regulatory cells in the pathogenesis of in hematological malignancies seems to be much more complex and controversial than just inhibition
of the immune response. They might influence on tumor growth in different ways - from one side
supressing cytotoxic T cells, and from the other side – supressing or even killing malignant cells.
One should also keep in mind that divergent results might also reflect different methods of Treg
cell evaluation. However, described controversions have to be taken into account on the development of new strategies of anti-cancer immunotherapy. Preliminary data suggest the potential
impact of Th17 cells on tumor growth, however the role of these cells in the context of tumor
immunity remains unknown.
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WSTĘP
Ostatnie dwie dekady przyniosły istotny postęp w poznaniu cech immunofenotypowych i czynnościowych subpopulacji limfocytów T. Stwierdzono, iŜ obowiązujący
dotychczas podział limfocytów T pomocniczych CD4+ na komórki Th1 i Th2, przedstawiony przez Mosmanna i Coffmana w 1986 roku [1] jest zbyt uproszczony. Początkowo, w latach 90-tych spośród limfocytów T CD4+ wyodrębniono komórki T regulatorowe (Treg), ostatnio zaś opisano nową populację komórek Th17. Na Rycinie 1
przedstawiono charakterystykę opisanych dotychczas subpopulacji limfocytów T pomocniczych.

Ryc. 1. Charakterystyka subpopulacji limfocytów T pomocniczych – róŜnicowanie, funkcja i profil wydzielanych cytokin.
Fig. 1. Characteristics of the subsets of T helper cells – differentiation, functions and cytokines profile.

Limfocyty T regulatorowe
Populacja limfocytów T o działaniu indukującym tolerancję immunologiczną opisana została po raz pierwszy u myszy przez Gershona i Kondo w 1971 roku i określona
mianem „komórek supresorowych” [2]. Nazwa „komórki T regulatorowe” (Treg) powstała ponad 20 lat później, w 1995 roku, kiedy to Sakagucchi i wsp. wyodrębnili spośród limfocytów T CD4+ myszy populację komórek hamujących procesy autoimmunizacji, których charakterystyczną cechą była wysoka ekspresja antygenu CD25 [3].
Dane przedstawione przez Sakagucciego zapoczątkowały rozwój badań dotyczących
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biologii i funkcji komórek T regulatorowych. Badania te, zwłaszcza u ludzi, przez
wiele lat utrudniał brak swoistego markera limfocytów Treg – ekspresja antygenu
CD25 występuje bowiem równieŜ na aktywowanych efektorowych limfocytach T. W
roku 2001 pojawiły się pierwsze publikacje dotyczące wewnątrzkomórkowej ekspresji
czynnika transkrypcyjnego FoxP3 (forkhead box P3), który wkrótce potem uznany
został za najbardziej swoisty marker limfocytów T regulatorowych [4, 5]. Białko
FoxP3 odgrywa istotną rolę czynnościową w hamowaniu odpowiedzi odpornościowej
przez komórki Treg [6]. Swoistość tego markera jest jednakŜe ostatnio kwestionowana,
wykazano bowiem ekspresję FoxP3 w aktywowanych ludzkich limfocytach T bez aktywności supresorowej [7]. Większość badań nad limfocytami T regulatorowymi dotyczy ich najlepiej określonej fenotypowo populacji, komórek CD4+CD25highFoxP3+,
określanych jako naturalnie występujące Treg (Rycina 1). Komórki te cechuje stan
anergii oraz zdolność supresji innych populacji limfocytów T (CD4+CD25-, CD8+,
komórek NK, NKT), limfocytów B i komórek dendrytycznych poprzez bezpośredni
kontakt między komórkami [7]. Do charakterystycznych markerów powierzchniowych
tych komórek, o istotnym znaczeniu czynnościowym naleŜą białka: CTLA-4 (cytotoxic
T lymphocyte-associated protein 4; CD152) oraz GITR (glucocortycoid-induced
TNFR-related protein) [8, 9]. Inne populacje limfocytów T regulatorowych CD4+ to
komórki Tr1 i Th3, obie określane są jako tzw. indukowane Treg i wywierają działanie
hamujące za pośrednictwem immunosupresyjnych cytokin (IL-10 i TGF-β) (Rycina 1).
Komórki T regulatorowe o wysokiej ekspresji antygenu CD25 opisano takŜe w obrębie
limfocytów CD8+ [10].
W warunkach fizjologicznych główną funkcją limfocytów T regulatorowych jest
hamowanie odpowiedzi odpornościowej przeciw własnym antygenom. Istotne znaczenie przypisuje się komórkom Treg w rozwoju chorób autoimmunogicznych, gdzie
stwierdzono zarówno zmniejszenie ich liczby jak i upośledzenie funkcji. Przedmiotem
licznych badań jest określenie ich roli w chorobach zakaźnych, w rozwoju tolerancji
wobec przeszczepów [7], a takŜe wpływu na odporność przeciwnowotworową. Większość danych na temat tego ostatniego zagadnienia dotyczy guzów litych. Pierwsze,
przedstawili w 2001 roku, Woo i wsp., [11] którzy opisali zwiększenie odsetka komórek Treg u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuc i raka jajnika. W kolejnych
latach stwierdzono zwiększenie liczby limfocytów Treg, zarówno w mikrośrodowisku
guza nowotworowego, jak teŜ we krwi chorych, w przypadku większości guzów litych
(rak przewodu pokarmowego, piersi, trzustki, wątroby, czerniak, nowotwory głowy
i szyi) [12–16]. Wykazano takŜe korelację między wysokim odsetkiem tych komórek
i krótkim czasem przeŜycia chorych [17]. PowyŜsze dane przyczyniły do opracowania,
a takŜe klinicznego zastosowania strategii zmierzających do poprawy wyników przeciwnowotworowej immunoterapii komórkowej poprzez eliminację lub zahamowanie
rozwoju limfocytów Treg. Selektywna eliminacja tych komórek z krwi obwodowej
przy pomocy toksyny błoniczej sprzęŜonej z rekombinowaną IL-2 (ONTAK) przed
rozpoczęciem leczenia DC transfekowanymi RNA komórek nowotworowych u chorych na raka nerki, przyczyniła się do zwiększenia zarówno odpowiedzi proliferacyjnej, jak i cytotoksycznej limfocytów T [18]. Blokada CTLA-4 wpłynęła na poprawę
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wyników immunoterapii przeciwnowotworowej zarówno w badaniach doświadczalnych, jak teŜ w badaniach klinicznych [19].
W przeciwieństwie do licznych publikacji, jak teŜ stosunkowo jednolitego stanowiska badaczy na temat supresyjnego wpływu limfocytów T regulatorowych na odporność przeciwnowotworową u chorych na guzy lite, dane dotyczące nowotworów układu krwiotwórczego są nie tylko mniej liczne, ale teŜ znacznie bardziej rozbieŜne i trudne do interpretacji, zwłaszcza w przypadku chorób limfoproliferacyjnych.
Chłoniak Hodgkina (Hodgkin’s lymphoma, HL)
Pierwsze badania dotyczące komórek Treg w chorobach limfoproliferacyjnych
przeprowadzone zostały u chorych na chłoniaka Hodgkina (Hodgkin’s lymphoma, HL),
przez Marshalla i wsp. [20], którzy wykazali, iŜ limfocyty regulatorowe zarówno
CD4+CD25+ jak i Tr1, stanowią wysoki odsetek limfocytów naciekających węzły
chłonne zajęte procesem nowotworowym (Hodgkin’s lymphoma infiltrating lymphocytes; HLIL). Komórki te posiadały właściwości hamowania odpowiedzi komórek
jednojądrzastych krwi obwodowej (peripheral blood mononuclear cells, PBMC) na
róŜne bodźce w warunkach in vitro. Reakcje te były odwracalne przy uŜyciu przeciwciał przeciw IL-10, przeciwciał przeciw antygenowi CTLA-4 (CD152) lub przy ograniczeniu kontaktu między komórkami [20]. Badania innych autorów nie tylko potwierdziły wysoki odsetek komórek Treg wśród limfocytów w węzłach chłonnych
[21], ale teŜ wykazały, iŜ odsetek ten jest istotnie wyŜszy we krwi obwodowej chorych
na HL [21], nawet po uzyskaniu remisji, nie tylko w porównaniu do zdrowej grupy
kontrolnej, ale teŜ chorych na chłoniaki nieziarnicze [22]. W limfocytach T krwi obwodowej chorych na HL opisano takŜe zwiększenie ekspresji CLTA-4 [23]. W przedstawionych badaniach nie określono jednakŜe ani klinicznego znaczenia, ani teŜ czynnościowego związku między limfocytami Treg a pozostałymi komórkami w obrębie
nacieku zapalnego. Interesujących danych dostarczyła przeprowadzona przez Alvaro
i wsp. retrospektywna analiza odsetka komórek Treg oraz cytotoksycznych limfocytów
T w obrębie węzłów chłonnych uzyskanych od 257 chorych na klasyczną postać HL
[24]. Autorzy wykazali, iŜ w przeciwieństwie do guzów litych, wysoki odsetek komórek Treg koreluje z dłuŜszym czasem przeŜycia chorych. Czynnikiem niekorzystnym
rokowniczo był natomiast, podobnie jak we wcześniejszych badaniach Oudejansa
i wsp. [25], wysoki odsetek cytotoksycznych limfocytów T. Według autorów, dane te
wynikają z unikalnej histologii HL, w której niewielka liczba komórek nowotworowych otoczona jest znacznie liczniejszymi odczynowymi limfocytami oraz z bardzo
złoŜonych zaleŜności między tymi komórkami. MoŜliwe, iŜ komórki Treg poprzez
supresję komórek zapalnych mogą wpływać hamująco na komórki Read-Sternberga
(R-S). Wykazano bowiem, iŜ komponenta zapalna jest w istotny sposób związana z
przeŜyciem komórek R-S. Inną hipotezę przedstawili Tanijri i wsp. [26], którzy wykazali, iŜ komórki R-S mogą pełnić rolę komórek prezentujących antygen (antigenpresenting cells, APC), a tym samym indukować powstanie Treg z dziewiczych limfocytów T. Stanowi to główny mechanizm indukcji powstawania limfocytów Treg
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w chłoniaku Hodgkina, w przeciwieństwie do guzów litych, których komórki nie posiadają właściwości APC i główny mechanizm polega tu na przyciąganiu Treg powstałych w grasicy przy pomocy chemokiny CCL22. Według autorów pochodzenie limfocytów Treg ma kluczowe znacznie dla ich funkcji i tłumaczy róŜnice opisywane w HL
i guzach litych. Jest to jednakŜe hipoteza wstępna, poniewaŜ Ishida i wsp. wykazali, iŜ
komórki HL, podobnie jak komórki guzów litych wydzielają CCL22 [27]. Opisano teŜ
przeciwne dane, dotyczące korelacji między nawrotem HL a wysokim odsetkiem komórek Treg [28]. Tym niemniej w świetle przedstawionych wyników nie moŜna zastosować strategii hamujących limfocyty Treg u chorych na HL.
Chłoniaki nieziarnicze B-komórkowe (B-cell non Hodgkin lymphoma, B-NHL)
Jeszcze więcej kontrowersji przyniosły wyniki badań dotyczących limfocytów T
regulatorowych w chłoniakach nieziarniczych B-komórkowych. Podobnie jak w przypadku HL, w zajętych chorobą węzłach chłonnych stwierdzono istotnie większy odsetek komórek FoxP3+CTLA-4+ w porównaniu do węzłów nienowotworowych. Badania
in vitro potwierdziły, iŜ komórki te hamują funkcję limfocytów CD4+ [29] i CD8+
naciekających nowotworowe węzły chłonne [30], a chemokina CCL22, wydzielana
przez nowotworowe limfocyty B jest czynnikiem chemotaktycznym dla komórek Treg
[29]. Badania doświadczalne przeprowadzone na mysim modelu chłoniaka wykazały
zahamowanie wzrostu guza w wyniku deplecji komórek regulatorowych [31]. Stwierdzono ponadto, Ŝe komórki nowotworowe indukują powstawanie limfocytów Treg
[32], i Ŝe jest to dominujący mechanizm ucieczki nowotworu spod nadzoru układu
odpornościowego we wczesnej fazie jego rozwoju [33]. Deplecja Treg w zaawansowanej chorobie nie wywierała wpływu na wzrost guza, co sugeruje obecność innych mechanizmów immunosupresji.
Odmienne wyniki, w stosunku do badań prowadzonych na zwierzętach, przyniosła
ocena prognostycznego znaczenia liczby komórek Treg u chorych na B-NHL. Stwierdzono bowiem, iŜ u chorych na chłoniaki grudkowe (folicullar lymphoma, FL) wysoki
odsetek komórek CD4+CD25+FoxP3+ wśród limfocytów naciekających guz nowotworowy [34, 35, 36] koreluje z istotnie dłuŜszym czasem przeŜycia. Dane dotyczące
rokowniczego znaczenia Treg w rozlanym chłoniaku z duŜych limfocytów B (diffuse
large B-cell lymphoma, DLBCL) są natomiast rozbieŜne [37, 38]. Kontrowersje tłumaczyć mogą wyniki badań Tzankowa i wsp. [36], którzy oceniali rokownicze znaczenie
Treg w zaleŜności od typu DLBCL i wykazali istotną korelację z przeŜyciem jedynie w
przypadku germinal center-like DLBCL (GC DLBCL). ZaleŜności takiej nie stwierdzono zaś w non-germinal center DLBCL (nonGC DLBCL), pomimo iŜ, w obu przypadkach liczba komórek Treg była podobna [36]. Patogeneza tego zjawiska pozostaje
niejasna, autorzy sugerują, iŜ jedną z przyczyn mogą być zaburzenia funkcji Treg w
nowotworach wywodzących się z limfocytów B w późnych stadiach róŜnicowania
[39]. Rzeczywiście, w non-GC DLBCL opisano istotnie wyŜsze stęŜenie IL-6 i TNF w
porównaniu do GC DLBCL [40]. Obie cytokiny hamują funkcję limfocytów Treg [41,
42], co sugeruje, iŜ, pomimo zwiększenia ich liczby, komórki te mogą być nieprawi-
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dłowe
czynnościowo.
Ponadto, naleŜy wziąć pod uwagę brak jednolitego schematu leczenia chorych na NHL
w opisanych dotychczas badaniach, co moŜe utrudniać ocenę rokowniczego znaczenia
limfocytów Treg.
Określenie roli komórek Treg w patogenezie B-NHL jest bardzo trudne. Z jednej
strony, wykazano, iŜ limfocyty CD4+CD25+GITR+ uzyskane z węzłów chłonnych
chorych na FL hamują proliferację autologicznych i allogenicznych limfocytów
CD8+CD25- oraz CD4+CD25- stymulowanych przeciwciałami anty-CD3 i anty-CD28
[43]. Ponadto, nowotworowe limfocyty B chłoniaka grudkowego indukują konwersję
konwencjonalnych limfocytów T w limfocyty Treg, a właściwości tej nie posiadają
prawidłowe limfocyty B [44]. Z drugiej zaś strony komórki Treg mają bezpośredni i
pośredni hamujący wpływ na rozwój limfocytów B w ośrodkach rozmnaŜania grudek
chłonnych, przez co mogą hamować rozwój nowotworu. W sposób bezpośredni nie
tylko hamują one aktywację limfocytów B, wytwarzanie immunoglobulin in vitro oraz
odpowiedź humoralną in vivo [45, 46], ale teŜ indukują śmierć aktywowanych limfocytów B [47]. Pośrednio, wpływają hamująco na wytwarzanie immunoglobulin i przeŜycie limfocytów B poprzez upośledzenie funkcji limfocytów pomocniczych CD4+ [48].
Teoria ta mogłaby tłumaczyć korzystne znaczenie rokownicze wysokiej liczby limfocytów Treg w chłoniakach z komórek wywodzących się z ośrodków rozmnaŜania,
takich jak FL czy GC-DLBCL.
Szpiczak mnogi (multiple myeloma, MM)
U chorych na szpiczaka mnogiego, podobnie jak w innych nowotworach układu
chłonnego dane dotyczące komórek Treg są rozbieŜne. Wykazano bowiem nie tylko
zwiększenie odsetka prawidłowych czynnościowo limfocytów Treg we krwi obwodowej chorych na MM i osób z osób z monoklonalną gammapatią o nieokreślonym znaczeniu (monoclonal gammapathy of undetermined significance, MGUS) [49, 50], ale
takŜe korelację między wysokim ich odsetkiem a stęŜeniem białka monoklonalnego.
Równocześnie obserwowano zwiększenie surowiczego stęŜenia immunosupresyjnych
cytokin, IL-10 i TGFβ. JednakŜe, przeciwne dane przedstawili Prabhala i wsp. opisując
zarówno zmniejszenie liczby, jak i upośledzenie supresyjnej funkcji komórek
CD4+CD25+FoxP3+ u chorych na MM i osób z MGUS [39]. Według autorów przyczyną obserwowanych nieprawidłowości moŜe być zwiększone stęŜenie cytokin, takich IL-6 i TNF. Wpływ dysfunkcji komórek Treg na zaburzenia układu odpornościowego w MM pozostaje niewyjaśniony. Kontrowersyjne i skąpe są dane dotyczące
wpływu leczenia immunomodulującego stosowanego u chorych na MM na liczbę limfocytów Treg. Opisano bowiem zarówno zwiększenie odsetka komórek Treg w trakcie
leczenia talidomidem [50], (jednakŜe autorzy nie opisali związku z odpowiedzią kliniczną), ale równieŜ zahamowanie proliferacji i upośledzenie ich funkcji w warunkach
hodowli in vitro z lenalidomidem lub pomalidomidem [51]. W świetle powyŜszych
danych trudno ocenić kliniczne znaczenie opisanego przez Banerjee i wsp. zwiększenia
liczby Treg, zarówno w warunkach in vitro, jak teŜ we krwi chorych na MM pod
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wpływem stosowanych w immunoterapii przeciwnowotworowej, komórek dendrytycznych generowanych z monocytów krwi obwodowej [52]. Istotne znaczenie na
funkcję DC mają warunki generacji. Stymulacja dojrzewania DC przy pomocy mieszaniny cytokin prozapalnych (IL-1β, IL-6, TNF-α) z dodatkiem prostaglandyny E2 w
największym stopniu przyczynia się do indukcji komórek Treg. Biorąc pod uwagę fakt,
iŜ większość danych przemawia jednak za niekorzystnym wpływem Treg na odporność
przeciwnowotworową w MM, wyniki uzyskane przez Banerjee i wsp. z całą pewnością
powinny być wzięte pod uwagę w planowanych protokołach immunoterapii z wykorzystaniem DC.
Przewlekła białaczka limfocytowa (chronic lymphocytic leukemia, CLL)
W przeciwieństwie do przedstawionych wyŜej danych, opisane jak dotąd obserwacje dotyczące komórek Treg u chorych na CLL są stosunkowo spójne. Wykazano
bowiem zarówno zwiększenie odsetka i bezwzględnych wartości Treg we krwi obwodowej chorych, jak teŜ korelację między wysokim ich odsetkiem a stopniem zaawansowania choroby [53–56]. Zastosowanie leczenia przeciwnowotworowego w postaci
fludarabiny [53], a takŜe talidomidu [56] wpływa na zmniejszenie odsetka oraz zahamowanie supresyjnej funkcji komórek Treg. Opisano natomiast związek między
zwiększeniem odsetka limfocytów Treg i brakiem odpowiedzi na immunoterapię komórkową w postaci modyfikowanych komórek białaczkowych [57] oraz autologicznych komórek dendrytycznych [58]. W hodowli in vitro istotne zmniejszenie liczby
Treg uzyskano takŜe przy pomocy przeciwciała anty-CD200, którego wysoką ekspresję opisano na wielu rodzajach komórek nowotworowych, takŜe CLL [59].
Chłoniaki nieziarnicze T komórkowe (T-cell non Hodgkin lymphoma, T-NHL)
Nieliczne prace na temat znaczenia limfocytów T regulatorowych w T-NHL dotyczą przede wszystkim chłoniaków skórnych (cutaneus T-cell lymphomas, CTCL). Wykazano, iŜ liczba limfocytów Treg w naciekach nowotworowych jest największa w
ziarniniaku grzybiastym, w porównaniu do bardziej agresywnych postaci, zespołu Sezariego i nieokreślonych CTCL, a wysoki odsetek komórek Treg koreluje ze wcześniejszym stadium choroby i dłuŜszym czasem przeŜycia [60, 61]. Autorzy nie wykazali ekspresji FoxP3 w nowotworowych limfocytach CTCL, chociaŜ dane na temat są
rozbieŜne, co, jak wykazały badania Banham i wsp., moŜe przynajmniej w części wynikać z odmiennego rodzaju przeciwciał stosowanych w róŜnych badaniach [62]. Mechanizm działania limfocytów Treg w T-NHL pozostaje nieznany. MoŜliwe, iŜ posiadają one właściwość bezpośredniego hamowania funkcji nowotworowych limfocytów
T, zwłaszcza we wczesnych stadiach choroby. Badania Tiemessen i wsp., wykazały
bowiem istotne zaburzenia czynnościowe Treg w zaawansowanych stadiach CTCL
oraz hamowanie in vitro proliferacji limfocytów CLCL przez komórki Treg izolowane
od zdrowych dawców [63].
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Odrębnym, interesującym zagadnieniem jest ekspresja FoxP3 w nowotworowych
limfocytach T, którą wykazano u znacznej liczby chorych na T-komórkowego chłoniaka/białaczkę dorosłych (adult T-cell leukemia/lymphoma, ATLL) [64, 65]. Stwierdzono, iŜ nowotworowe limfocyty T chorych na ATLL mogą pełnić funkcje Treg, hamując proliferację nienowotworowych limfocytów CD4+ w warunkach in vitro, przy
czym interesujące jest , iŜ właściwości te nie były zaleŜne od ekspresji FoxP3 [66, 67].
Być moŜe są one odpowiedzialne za głęboką immunosupresję obserwowaną w przebiegu ATLL.
Limfocyty Th17
Limfocyty Th17 stanowią ostatnią spośród dotychczas opisanych populacji limfocytów T pomocniczych. Charakterystyczną cechą tych komórek jest wydzielanie IL17, skąd teŜ wywodzi się ich nazwa „Th17” [68]. Limfocyty Th 17 zostały opisane w
2005 roku [69] zarówno u myszy, jak i u ludzi, lecz cechy fenotypowe oraz czynnościowe, jak teŜ mechanizmy odpowiedzialne za ich róŜnicowanie wydają się być odmienne. W róŜnicowaniu limfocytów T w Th17 u myszy najwaŜniejszą rolę odgrywają
cytokiny TGFβ i IL-6 [70], a IL-23 wpływa na ekspansję i przeŜycie tych komórek.
Istotny wpływ na róŜnicowanie limfocytów Th17 u ludzi ma natomiast IL-1β, zaś znaczenie TGFβ pozostaje kontrowersyjne [71]. Rolę czynnika transkrypcji niezbędnego
dla róŜnicowania limfocytów T w kierunku Th17 pełni ROR γT (retinoic acid-related
orphan receptor γt). Limfocyty Th17 wydzielają szereg cytokin, spośród których najwaŜniejsza jest IL-17 (określana takŜe jako IL-17A), która odgrywa istotną rolę w
obronie przeciwbakteryjnej (bakterie zewnątrzkomórkowe) i przeciwgrzybiczej [70].
Opisano takŜe jej udział w patogenezie ludzkich chorób autoimmunologicznych. Do
innych cytokin wytwarzanych przez limfocyty Th17 naleŜą: IL-22, IL-17F, IL-26, IL6, TNFα.
Wyniki wstępnych badań sugerują takŜe udział populacji Th17 w odporności
przeciwnowotworowej. Obecność limfocytów Th17 w mikrośrodowisku guza wykazano wprawdzie w doświadczalnych modelach ludzkich nowotworów [72], jednakŜe nie
określono jak dotąd jednoznacznie wpływu tych komórek na ich rozwój. IL-17 jako
cytokina o plejotropowym działaniu, moŜe bowiem prawdopodobnie wywierać działanie hamujące lub stymulujące wzrost nowotworu. W badaniach doświadczalnych wykazano, iŜ cytokiny IL-17 i IL-23 promują wzrost nowotworu i upośledzają funkcję
nowotworowo-swoistych cytotoksycznych limfocytów T CD8+ [73, 74], z drugiej zaś
strony opisano silnią indukcję odporności przeciwnowotworowej przez komórki dendrytyczne transdukowane IL-23 [75]. Na modelu mysim uzyskano eradykację zawansowanego czerniaka przy pomocy nowotworowo-swoistych limfocytów Th17 generowanych in vitro [76]. Wszczepienie myszom komórek nowotworowych transfekowanych DNA dla IL-17 indukuje swoistą odpowiedź przeciwnowotworową i wywołuje
zahamowanie wzrostu guza [77]. Te rozbieŜności mogą wynikać równieŜ z odmiennej
natury cytokin wytwarzanych endogennie oraz przez komórki modyfikowane drogą
inŜynierii genetycznej lub generowane in vitro. Interesująca koncepcja wykorzystania
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komórek Th17 w immunoterapii nowotworów opracowana została przez Kottke i wsp.
Polega ona na eradykacji nowotworu poprzez indukcję odpowiedzi autoimmunologicznej przeciw antygenom raka prostaty przebiegającej za pośrednictwem Th17 [78].
Zaledwie pojedyncze publikacje poruszają temat potencjalnej roli komórek Th17
w chorobach limfoproliferacyjnych. U chorych na MM stwierdzono korelację między
wysokim stęŜeniem IL-17 w surowicy a stęŜeniem proangiogennych cytokin (VEGF, i
TNF), gęstością naczyń krwionośnych (microvessel density, MVD) oraz klinicznym
stadium choroby. Dane te sugerują, iŜ IL-17 moŜe poprzez pośrednie działanie proangiogenne stymulować wzrost nowotworu [79], co wykazano takŜe wcześniej w guzach
litych [80]. Ekspresję IL-17 opisano w komórkach CTCL: ziarniniaka grzybiastego i
zespołu Sezariego, u części chorych uległa ona zwiększeniu w miarę progresji choroby. Prawdopodobnie IL-17 wywołuje infiltrację neutrofilii do guza nowotworowego i
nasila proces zapalny w mikrośrodowisku nowotworu, przez co moŜe wpływać na
fenotyp i wzrost komórek nowotworowych [81]. Przedstawione dane sugerują potencjalne znaczenie komórek Th17 w odporności przeciwnowotworowej. Wpływ IL-17 na
rozwój nowotworu pozostaje jednakŜe nieokreślony i wydaje się zaleŜeć w duŜej mierze od pochodzenia i immunogenności nowotworu. Z jednej strony wykazano bowiem
wywołane przez IL-17 zahamowanie proliferacji nowotworowej zaleŜne od limfocytów T, z drugiej zaś stymulację wzrostu guza poprzez indukcję wydzielania proangiogennych cytokin.
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