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Perspektywy immunoterapii – leczyć chorobę najczęstszą czy najbardziej 

immunogenną czy może nie poddającą się innym rodzajom terapii? 

Czerniak złośliwy: 

Liczba zachorowań 

(2010): 2545 

Liczba zgonów 

(2010): 1191 

Rak płuca: 

Liczba zachorowań 

(2010): 20 871 

Liczba zgonów 

(2010): 22 374 

Umieralność na raka płuca 

Umieralność na czerniaka 
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Komórki immunologiczne i najważniejsze receptory 

zaangażowane w odpowiedź przeciwnowotworową 

Gołąb J. i wsp. Immunologia. Wyd. 6. 2012. ISBN: 9788301171087 

 



Od antygenu do swoistej odpowiedzi immunologicznej 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

Gołąb J. i wsp. Immunologia. Wyd. 6. 2012. ISBN: 9788301171087 
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Gołąb J. i wsp. Immunologia. Wyd. 6. 2012. ISBN: 9788301171087 
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Odpowiedź immunologiczna w chorobach nowotworowych  

Nieswoista odpowiedź immunologiczna: 

makrofagi naciekające guz (TAM); 

cytokiny o działaniu przeciwnowotworowym i indukujące odpowiedź 

immunologiczną: TNF-α, LT-α, LT-β, IFN-γ, IL-12, IL-2, sCD95L. 

Swoista odpowiedź immunologiczna: 

cytotoksyczność limfocytów Tc CD8+;    

cytotoksyczność komórek NK zależna od braku sygnałów hamowania 

(rozpoznanie cząsteczek MHC klasy I przez KIR2D i KIR3D) oraz obecności 

sygnałów aktywacji (KIR2DS, KIR3DS); 

odpowiedź humoralna – produkcja swoistych w stosunku do antygenów 

nowotworowych przeciwciał i eliminacja komórek z udziałem dopełniacza lub w 

mechanizmie ADCC. 

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



Komórka dendrytyczna a swoista odpowiedź immunologiczna 
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Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 
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Subpopulacje limfocytów T pomocniczych 

Wootla B. et al. Autoimmune Disease. 2012. doi:10.1155/2012/969657 
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I etap odpowiedzi immunologicznej –  

fagocytoza antygenu i jego prezentacja przez APC 

ubikwityna 

proteasom 
ubikwitynowane  
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Prezentacja 

antygenu krótkie fragmenty antygenów 

 ( 20-30 aminokwasów) 

długie fragmenty antygenów 

 ( > 50 aminokwasów) 

Krawczyk P. Stan układu 

immunologicznego… 2007; 

ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



Antygeny nowotworowe 

http://www.niaid.nih.gov/topics/immunesystem 
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Pardoll DM. Nature Reviews 

Cancer. 2012; 12, 252-264  

 

Wzbudzenie 
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Krawczyk P. Stan układu 

immunologicznego… 2007; 

ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



Apoptoza (łac. opadanie liści z drzew) –                                       

programowana śmierć komórki 

http://www.microbiologybytes.com/virology/ 



Etapy odpowiedzi immunologicznej 

Rozpoznanie „obcego” antygenu. 

Wzbudzenie mechanizmów odporności nieswoistej. 

Wzbudzenie swoistej antygenowo odpowiedzi immunologicznej. 

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



• Czynna –podanie komórek nowotworowych lub ich antygenów (czynna swoista) lub 

preparatów immunostymulujących (czynna nieswoista);  

• Adoptywna – podanie komórek układu odpornościowego, aktywowanych lub 

modyfikowanych wcześniej poza organizmem immunizowanego chorego (ex vivo), np. 

komórek dendrytycznych, limfocytów T i in.  

• Bierna – podawanie przeciwciał monoklonalnych; 

Rodzaje immunoterapii chorób nowotworowych 

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



• Modyfikuje stan immunologiczny chorego (immunoterapia czynna nieswoista);  

• Indukuje swoistą reakcję immunologiczną przeciw komórkom nowotworowym 

(rozpoznanie antygenów nowotworowych – immunoterapia czynna swoista i 

adoptywna);  

• Blokuje przewodzenie sygnałów wewnątrzkomórkowych lub nasila efekt ADCC  

(immunoterapia bierna). 

• Jest uzupełnieniem konwencjonalnych metod leczenia nowotworów i może być 

stosowana w leczeniu podtrzymującym. 

Immunoterapia nowotworów - definicja  

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



• Związek pomiędzy remisją nowotworów a 

wystąpieniem infekcji notowany jest od 18-tego 

wieku (Anton Czechow w 1884 roku opisuje różę jako 

chorobę powodującą remisję nowotworów). 

• Pierwszą pacjentką Coley’a była Elizabeth Dashiell, 

przyjaciółka Johna D. Rockefellera – fundatora badań 

nad rakiem. 

• W 1891 roku Coley opublikował swoje obserwacje 

dotyczące związku pomiędzy regresją nowotworów a 

infekcjami. 

• W 1893 roku Coley rozpoczyna eksperyment 

zakażając chorych na nowotwory 

mieszaniną  Streptococcus pyogenes i Serratia 

marcescens, a następnie podając im toksyny 

wyizolowane z hodowli tych drobnoustrojów.  

• American Cancer Society zaleca przeprowadzenie 

badań nad tzw. toksynami Coley’a. 

Infekcje a remisje nowotworów 



Toksyny Coley’a – genialna wizja czy szarlatanerstwo 

• Toksyny Coley’a były wykorzystywane w 

leczeniu różnych typów nowotworów od 

1893 roku do 1963 roku. W Stanach 

Zjednoczonych produkowała je firma 

Parke-Davis, a w Niemczech - firma 

Südmedica (Vaccineurin) 

• Produkcja toksyn Coley’a zostaje uznana 

za nielegalna przez FDA w 1962 roku (po 

aferze z talidomidem – poprawka 

Kefauver Harris), a w Niemczech przez 

Federal Institute for Drugs and Medical 

Devices w 1990 roku. 

• Sposób działania toksyn Coley’a: 

• Stymulacja makrofagów oraz komórek dendrytycznych przez TLR9 i indukcja 

odpowiedzi typu Th1. 

• Indukcja stanów gorączkowych 

• Wytwarzanie TNF-alfa i interleukin pod wpływem stymulacji liposacharydami 

bakteryjnymi 

• Produkcja streptokinazy i plazminogenu. 

• Efekt antyangiogenny 



• Waisbren Clinic w Wisconsin wykorzystuje toksyny Coley’a do leczenia 

nowotworów od 1972 do 1997 roku. 

• Toksyny Cole’a były także wykorzystywane w Niemczech na zasadzie 

"Therapiefreiheit" przez dr J.Isselsa i E. Göhring w latach 80-tych i 90-tych 

• MBVax Bioscience – kanadyjska firma biotechnologiczna. 

• Coley Pharmaceutical Group rozpoczęła badania klinicznie z antygenami 

toksyn Coley’a i została wykupiona przez firmę Pfizer w styczniu 2008 

roku. 

Dostępność do toksyn Coley’a obecnie 



Przykład skutecznej terapii 

zaawansowanego czerniaka 

przy użyciu chemioterapii 

usuwającej limfocyty Treg, a 

następnie immunoterapii 

adoptywnej w 

wykorzystaniem limfocytów 

T naciekających guz 

Przykład skutecznej immunoterapii u chorego na czerniaka złośliwego 

Dudley ME et al. Science. 

2002; 298:850–854  



Unikalna populacja komórek układu białokrwinkowego należąca do grupy komórek 

prezentujących antygen (ang. APC – antigen presenting cells) o największej zdolności do 

prezentacji antygenu (w kontekście cząsteczek MHC klasy I i II) oraz pobudzenia 

dziewiczych limfocytów T pomocniczych i cytotoksycznych. 

Jako jedyne spośród APC, pobudzają bezpośrednio limfocyty cytotoksyczne 

odpowiedzialne za reakcję przeciwko komórkom nowotworowym.  

Immunoterapia adoptywna – wykorzystanie komórek dendrytycznych  

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



 

stymulacja  

różnicowania  

w niedojrzałe DCs 

stymulacja  

dojrzewania DCs 

Komórki wyjściowe:  

monocyty krwi obwodowej CD14+ 

komórki CD34+ szpiku lub krwi 
pępowinowej 

makrofagi 

Stymulatory różnicowania i dojrzewania DCs:  

  IL-4 i GM-CSF 

  MCM (monocyte-condition medium) 

  koktajl cytokin: IL-1, IL-6, IFN-, IL-10    

  CD40L, calcium ionophore 

  TNF- 

Etapy przygotowania szczepionki z komórek dendrytycznych  

Dojrzałe DCs Niedojrzałe DCs Komórki wyjściowe 

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 
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Komórki podawane pacjentowi: 

Hipotetyczna skuteczność immunoterapii z komórek dendrytycznych 

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



Ocena odpowiedzi immunologicznej –  

oznaczenia specyficznych antygenowo limfocytów T  

Wzrost odsetka limfocytów  

CD8+ MAGE-3-

specyficznych (oznaczanych 

w cytometrze przepływowym 

za pomocą znakowanych 

tetramerów):  

6-krotny w I cyklu 

szczepienia 

5-krotny w II cyklu 

szczepienia  

CD8 PerCP CD8 PerCP 

Przykładowy obraz analizy cytometrycznej limfocytów MAGE-specyficznych 

Wojas-Krawczyk K. et al. Arch 

Immunol Ther Exp (Warsz). 2012; 

60(1):69-77 



Immunoterapia bierna – jak działają przeciwciała? 

Blokowanie receptorów dla szlaków przewodnictwa wewnątrzkomórkowego. 

Blokowanie homo- lub heterodimeryzacji receptorów. 

Internalizacja receptorów. 

Niszczenie komórek nowotworowych w mechanizmie ADCC (cytotoksyczność 

zależna od przeciwciał) oraz poprzez aktywację układu dopełniacza. 

Weiner L. et al. Nature Review. Immunology. 2010; 10: 317-327 

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 

 



Przyszłość immunoterapii chorób nowotworowych 

Niska i odmienna od chemioterapii toksyczność leczenia 

Długotrwała odpowiedź nawet po zakończeniu leczenia (brak oporności, 

takiej jak w przypadku terapii ukierunkowanych molekularnie czy 

chemioterapii) – układ immunologiczny można „nauczyć” odpowiedzi 

przeciwnowotworowej. 

Możliwość zastosowania jako samodzielnej metody leczenia, leczenia 

pooperacyjnego, konsolidującego efekt poprzednich linii leczenia                  

oraz w połączeniu z innymi metodami leczenia. 

Konieczność poszukiwania czynników predykcyjnych (warunkujących 

skuteczność) w celu właściwej kwalifikacji do immunoterapii. 

Krawczyk P. Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuca. 2007; ISBN: 978-83-60702-22-2 

 





U nas trzeba biec z całą szybkością, na jaką ty w ogóle możesz 

się zdobyć, ażeby pozostać w tym samym miejscu. A gdybyś 

chciała się dostać gdzie indziej, musisz biec przynajmniej dwa 

razy szybciej. 
 

   Lewis Carroll „Po drugiej stronie lustra” 

   Siddhartha Mukherjee „Cesarz wszech chorób – 

   biografia raka” 


