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Streszczenie
Zablokowanie funkcji immunosupresorowego antygenu CTLA−4 prowadzi do zwiększenia reaktywności limfocy−
tów T na stymulację w warunkach in vitro i in vivo. Zablokowanie funkcji antygenu CTLA−4 za pomocą swoiste−
go przeciwciała sprzyja regresji guzów nowotworowych indukowanych eksperymentalnie na modelu zwierzęcym.
Efektywność tej blokady koreluje z immunogennością nowotworu. Leczenie skojarzone z wykorzystaniem prze−
ciwciała anty−CTLA−4 oraz różnych form terapii genowej, przy jednoczesnym podawaniu małych dawek leków
cytostatycznych, znacznie poprawia skuteczność leczenia słabo immunogennych nowotworów mysich. Zachęcają−
ce wyniki badań eksperymentalnych budzą nadzieję na wprowadzenie tej formy immunoterapii w leczeniu scho−
rzeń nowotworowych u ludzi (Adv. Clin. Exp. Med. 2004, 13, 1, 125–130).

Słowa kluczowe: blokada CTLA−4, choroba nowotworowa.

Abstract
The blockade of immunosuppressive CTLA−4 molecule leads to improvement of T cell response in vitro and in vivo.
The inhibition of CTLA−4 function using b1ocking monoclonal antibody results in regression of experimentally in−
duced tumors in mice. Effectiveness of CTLA−4 blockade correlates with tumor immunogeneicity. Combination
strategies using anti−CTLA−4 with various methods of gene therapy, and low−dose chemotherapy, improves the ef−
ficacy of treatment of low−immunogeneic tumors in mice. Promising results in experimental models suggest the
use of this form of immunotherapy in humans (Adv. Clin. Exp. Med. 2004, 13, 1, 125–130).
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Od około stu lat powszechnie wiadomo, że
układ odpornościowy odgrywa decydującą rolę
w zwalczaniu komórek nowotworowych w organi−
zmie. Proliferujące w niekontrolowany sposób ko−
mórki nowotworowe mogą prezentować na swojej
powierzchni antygeny, mające potencjalną zdolność
indukowania odpowiedzi limfocytów T. Większość
zidentyfikowanych dotąd antygenów prezentowa−
nych przez ludzkie komórki nowotworowe to anty−
geny różnicowania swoiste tkankowo, które są obec−
ne również na powierzchni komórek prawidłowych
pochodzących z tkanki, z której wywodzi się nowo−

twór [1]. Wydaje się więc, że mechanizmy kierują−
ce reaktywnością limfocytów T na komórki nowo−
tworowe mogą mieć wiele punktów wspólnych
z mechanizmami, leżącymi u podłoża tolerancji
własnych antygenów obecnych na powierzchni ko−
mórek zdrowych [2]. Dotychczasowe badania nad
immunogennością nowotworów dowodzą, że odpo−
wiedź komórkowa organizmu, w którym rozwija
się nowotwór jest zwykle nieefektywna.

Wśród przyczyn słabej immunogenności no−
wotworów wymienia się również brak cząsteczek
kostymulujących na powierzchni komórek nowo−
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tworowych. Znaczenie kostymulacji w indukcji
odpowiedzi przeciwnowotworowej zależnej od
limfocytów T zostało dowiedzione w badaniach
doświadczalnych na modelu mysim, polegających
na transfekowaniu komórek guza genami kodują−
cymi cząsteczki kostymulujące B. 7, co skutkowa−
ło nie tylko regresją nowotworu, ale też indukcją
odporności na ponowną ekspozycję na komórki ra−
kowe [3]. Dotychczasowe badania nad skuteczną
odpowiedzią przeciwnowotworową skupiały się na
zwiększeniu immunogenności samych komórek
nowotworowych przez indukcję ekspresji cząste−
czek B.7 z następowym wzmocnieniem aktywno−
ści kostymulującej samych komórek nowotworo−
wych [3]. Podejmowano również próby nasilenia
funkcji komórek prezentujących antygen (APC –
antigen presenting cells) dzięki transfekowaniu ich
genem czynnika stymulującego tworzenie kolonii
granulocytów i makrofagów GM−CSF (granulo−
cyte/macrophage−colony stimulating factor) [4, 5],
który sprzyja wzrostowi, różnicowaniu i aktywacji
komórek APC, szczególnie komórek dendrytycz−
nych. Dokonywano ponadto prób zwiększenia
efektywności prezentacji antygenów nowotworo−
wych przez komórki w wyniku nasilenia ekspresji
cząsteczek MHC klasy II na ich powierzchni [6, 7].

Rola antygenu CTLA−4
w manipulowaniu 
odpowiedzią limfocytów T
na stymulację 
Poza pracami zmierzającymi do wzmocnienia

sygnału kostymulującego limfocyt T, w ostatnich
latach pojawiły się także badania skoncentrowane
na zmniejszeniu siły sygnałów hamujących ko−
mórkę T. Antygen CTLA−4 (cytotoxic T lympho−
cyte antigen 4) jest uważany za główną molekułę
hamującą zarówno wczesne, jak i późne etapy ak−
tywacji limfocytów T. Dane literaturowe na temat
struktury i biologii tego receptora przedstawiono
szczegółowo w pracy poglądowej [8]. 

Stwierdzenie objawów choroby limfoprolifera−
cyjnej u myszy z wyłączonym genem kodującym
CTLA−4 (CTLA−4–/–) stanowiło pierwszy bezpo−
średni dowód na udział antygenu CTLA−4 w ha−
mowaniu aktywacji limfocytów T i indukcji tole−
rancji obwodowej [9, 10]. Myszy te ginęły w 2–3
tygodniu życia z powodu masywnej limfoprolifera−
cji, z tworzeniem nacieków w narządach wewnętrz−
nych i szybko postępującym zaburzeniem funkcji.
Wykazano, że komórki T CTLA−4–/– dużo szyb−
ciej i bardziej efektywnie reagują na stymulację an−
tygenową oraz do pełnej aktywacji wymagają zde−
cydowanie słabszej kostymulacji w porównaniu do

komórek T CTLA−4+/+ [11], co wynika z wpływu
antygenu CTLA−4 na zmiany ilościowe i aktyw−
ność białek kontrolujących cykl komórkowy. Ob−
niżenie stężenia inhibitorowego białka p27, wzrost
aktywności kinazy cdk2 oraz hiperfosforylacja
białka Rb, wiodąca do aktywacji czynników trans−
krypcyjnych cytokin, sprzyja wchodzeniu komórek
T CTLA−4–/– w fazę S cyklu komórkowego z na−
stępową niekontrolowaną proliferacją [12].

Odkrycie udziału antygenu CTLA−4 w proce−
sie indukcji tolerancji obwodowej zapoczątkowało
wiele badań, polegających na próbach manipulacji
odpowiedzią limfocytów T na stymulację poprzez
różnego rodzaju oddziaływania na antygen CTLA−4
zarówno w warunkach in vitro, jak i in vivo [13–23].

Wykazano, że stymulacja receptora CTLA−4
w warunkach in vitro prowadzi do zahamowania
progresji cyklu komórkowego w fazie G0/Gl, osła−
bienia sekrecji cytokin oraz zahamowania prolifera−
cji limfocytów T w hodowlach komórkowych [22].
Zablokowanie jego funkcji za pomocą rozpuszczal−
nego przeciwciała monoklonalnego anty−CTLA−4
sprzyja natomiast aktywacji komórek T oraz ich ob−
wodowej ekspansji [17]. Eksperymenty przeprowa−
dzone na mysim modelu doświadczalnym dowo−
dzą, że jednoczesne parenteralne wprowadzenie
blokującego przeciwciała anty−CTLA−4 wraz ze
słabo immunogennym antygenem prowadzi do in−
dukcji klonu komórek T reagujących swoiście
z tym antygenem, co wskazuje na udział antygenu
CTLA−4 w tworzeniu progu dla aktywacji limfocy−
tów T [19, 21]. Blokada u myszy z eksperymental−
nie indukowanym alergicznym zapaleniem mózgu
i rdzenia kręgowego EAE (experimental autoimmu−
ne encephalitis) prowadzi natomiast do zaostrzenia
objawów tej choroby [14, 16]. Dodatkowo wykaza−
no, ze zablokowanie funkcji receptora CTLA−4
sprzyja zwiększeniu odporności na zarażenia paso−
żytnicze [13, 18, 20]. Powyższe wyniki badań in
vivo dowodzą udziału antygenu CTLA−4 w wielu
aspektach odpowiedzi odpornościowej.

Blokada antygenu CTLA−4
a odpowiedź 
przeciwnowotworowa 
limfocytów T
Bardzo wiele emocji wzbudzają, jak dotąd,

próby manipulacji przeciwnowotworową odpowie−
dzią komórkową zależną od limfocytów T związa−
nych z funkcją immunosupresorowego antygenu
CTLA−4 [7, 15, 23–26]. Liczne przykłady nasilenia
odpowiedzi limfocytów T na stymulację przez za−
blokowanie jego funkcji sugerowały możliwość
wzmocnienia w tych komórkach reakcji przeciw−
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nowotworowej, co jako pierwsi stwierdzili Leach
et al. w 1996 [7]. Prace te dowiodły, że słaba i nie−
efektywna odpowiedź przeciwnowotworowa ko−
mórek T indukowana przez nowotwór może być
wyraźnie i skutecznie wzmocniona w wyniku za−
blokowania inhibitorowego antygenu CTLA−4 na
ich powierzchni. Wnioski z tych badań zasugero−
wały po raz pierwszy uczestnictwo antygenu
CTLA−4 w rozwoju schorzeń nowotworowych.

Patomechanizm immunosupresyjnego działa−
nia CTLA−4 sprzyjającego rozwojowi nowotworu
nie jest całkowicie poznany. Paradis et al. [27] na
podstawie badań na modelu mysim dowiedli, że za−
blokowanie antygenu CTLA−4 na powierzchni lim−
focytów T prowadzi do zwiększonego wydzielania
IFN−γ, co przyczynia się do nasilenia ekspresji czą−
steczek MHC klasy I przez komórki nowotworowe,
nasilenia apoptozy komórek guza oraz hamowania
procesu angiogenezy w ognisku nowotworowym.

Dowiedziono dotychczas, że blokada CTLA−4
prowadzi do skutecznego odrzucenia licznych im−
munogennych guzów nowotworowych wszcze−
pionych eksperymentalnie myszom, jak: rak
okrężnicy, nerki, chłoniak, włókniakomięsak [23,
26, 28, 29]. Wykazano również, że podanie prze−
ciwciała blokującego antygen CTLA−4 wiodło do
regresji guza, nawet jeśli leczenie to wdrożono do−
piero po kilku tygodniach od implantacji nowo−
tworu, który w tym czasie osiągnął duże rozmiary
i stał się wyczuwalny w badaniu palpacyjnym [7].
W innym modelu doświadczalnym wykazano sku−
teczność tej terapii tylko w początkowych stadiach
zaawansowania klinicznego [23].

Powyższe badania dowiodły, ponad wszelką
wątpliwość, znaczenia blokady CTLA−4 w immu−
noterapii nowotworów. Pojawiło się jednak pytanie,
czy efektywność leczenia nowotworów indukowa−
nych eksperymentalnie u myszy z wykorzystaniem
przeciwciała blokującego antygen CTLA−4 jest jed−
nakowa we wszystkich typach nowotworów. Oka−
zało się, że skuteczność tej formy terapii korelowa−
ła z immunogennością nowotworu [28]. Guzy no−
wotworowe zbudowane z komórek mających rela−
tywnie silne właściwości immunogenne (jak włók−
niakomięsak, rak nerki, prostaty) ulegały całkowitej
regresji po podaniu przeciwciała anty−CTLA−4. Dy−
namika wzrostu słabo immunogennych nowotwo−
rów, takich jak czerniak złośliwy czy rak sutka, by−
ła po zablokowaniu CTLA−4 tylko w niewielkim
stopniu zmniejszona [7, 24]. Wyniki te zapoczątko−
wały wiele badań mających na celu poszukiwanie
czynników, które działając synergicznie z CTLA−4
znacznie wzmocniłyby efekt immunoterapii słabo
immunogennych nowotworów. Badanie van Elsas
et al. [30] dowiodło, że skuteczność terapii czernia−
ka złośliwego linii B16 u myszy wyraźnie wzrasta
w wyniku leczenia polegającego na kombinacji blo−

kady antygenu CTLA−4 ze szczepionką przeciwno−
wotworową zawierającą napromieniane komórki
guza, które w wyniku transfekcji genem GM−CSF
uzyskały zdolność do jego wytwarzania [4]. Wyni−
ki tych badań zostały potwierdzone przez innych
badaczy [30].

Interesujące, że przeciwnowotworowy efekt
tej terapii utrzymywał się nawet przez 4 miesiące
i uodparniał myszy na ponowną inokulację ko−
mórek guza. Uważa się, że wytwarzanie GM−CSF
przez genetycznie modyfikowane w tym celu ko−
mórki nowotworowe zawarte w szczepionce, nasi−
la chemotaksję komórek APC gospodarza
i znacznie poprawia ich funkcję kostymulującą
limfocyty T in vivo, co w połączeniu z blokadą su−
presorowego antygenu CTLA−4 znacznie wzmac−
niało odpowiedź przeciwnowotworową limfocy−
tów T skierowaną przeciwko komórkom mysiego
czerniaka B16 i raka sutka SM1 [15, 30]. 

Również terapia skojarzona z wykorzystaniem
przeciwciała anty−CTLA−4 i szczepionki wytwa−
rzającej czynnik GM−CSF wyraźnie opóźniała roz−
wój i łagodziła kliniczny przebieg choroby w my−
sim transgenicznym modelu raka gruczołu kroko−
wego [31]. Zaobserwowano ponadto wycofywanie
się przerzutów naciekanych przez komórki jedno−
jądrzaste. Przeciwciało blokujące anty−CTLA−4
było skutecznie wykorzystywane także w leczeniu
chłoniaka T−komórkowego u myszy transfekowa−
nych podwójnie genem lFN−γ i B.7 [32].

Wykorzystanie blokady CTLA−4 w terapiach
skojarzonych nie ograniczało się tylko do klasycz−
nych immunomodulatorów. Przeciwciało anty−
−CTLA−4 może także działać synergicznie z mały−
mi dawkami leków chemioterapeutycznych w sku−
tecznym leczeniu nowotworów w mysim modelu
doświadczalnym [25]. Zastosowanie blokady
CTLA−4 po chirurgicznej resekcji ogniska pier−
wotnego, wszczepionego wcześniej raka gruczołu
krokowego, ogranicza ponadto tworzenie przerzu−
tów w węzłach chłonnych [33].

Najsilniejszy efekt przeciwnowotworowy
uzyskano w terapii po zablokowaniu antygenu
CTLA−4 na subpopulacjach CD8+ i NK+ [30, 34].
Wykazano natomiast, że skuteczność profilaktyki
przeciwnowotworowej zależy od blokady CTLA−4,
głównie na komórkach CD4+ [34].

Zjawisko autoimmunizacji
jako efekt zablokowania
funkcji antygenu CTLA−4

Interesującym zjawiskiem towarzyszącym
stosowaniu blokady CTLA−4 w transgenicznym
modelu doświadczalnym czerniaka złośliwego
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B16 i raka gruczołu krokowego linii TRAMP jest
rozwój swoistej tkankowo autoimmunizacji [30,
31, 34]. Wyniki świadczące o autoimmunizacji
rozwijającej się w przebiegu blokady antygenu
CTLA−4 wskazują wyraźnie, że nasilenie odpo−
wiedzi przeciwnowotworowej w tej formie immu−
noterapii jest w większym stopniu skutkiem in−
dukcji odporności komórkowej skierowanej prze−
ciwko antygenom, które są normalnymi produkta−
mi genów swoistych tkankowo. Myszy, u których
obserwowano regresję czerniaka złośliwego roz−
wijały progresywną depigmentację skóry będącą
wynikiem eliminacji prawidłowych melanocytów.
Depigmentacja natomiast nigdy nie pojawiała się
u myszy leczonych wyłącznie szczepionką zawie−
rającą komórki linii B16 wytwarzające GM−CSF,
co dowodzi, że depigmentacja jest efektem bloka−
dy antygenu CTLA−4 [30, 34]. Dowiedziono, że
głównym celem odpowiedzi komórek CD8+

w mysim czerniaku B16 jest 9−aminokwasowy
peptyd stanowiący w istocie fragment normalne−
go, niezmutowanego białka będącego produktem
genu TRP−2 (tyrosine−related protein) [34]. Białko
TRP−2 jest antygenem różnicowania melanocytów
i jest spotykane zarówno w prawidłowych, jak
i nowotworowych komórkach barwnikowych skó−
ry. Podobny efekt w postaci autoimmunizacji obser−
wowano u myszy immunizowanych szczepionką
komórek linii TRAMP raka gruczołu krokowego
(również wytwarzających czynnik GM−CSF) w po−
łączeniu z blokadą CTLA−4. Myszy te rozwinęły
autoimmunologiczne zapalenie gruczołu kroko−
wego [31].

Terapia genowa 
z wykorzystaniem rybozymu
anty−CTLA−4

Ekspansywnie rozwijająca się w ostatnich la−
tach inżynieria genetyczna proponuje coraz now−
sze możliwości terapeutyczne również w zakresie
oddziaływania na ekspresję genu CTLA−4 z wyko−

rzystaniem rybozymów. Rybozymy są małymi czą−
steczkami RNA, które mają dwie szczególne cechy
wykorzystywane w biologii molekularnej: zdol−
ność swoistego rozpoznawania określonej sekwen−
cji RNA oraz katalityczną aktywność endonukleaz,
która prowadzi do rozcięcia ściśle określonego
wiązania w docelowej cząsteczce RNA. Właściwo−
ści te znajdują coraz częściej zastosowanie w tera−
pii genowej polegającej na hamowaniu ekspresji
genów o znanej sekwencji nukleotydowej [35, 36]. 

Cepero et al. [37] wprowadzili do mysich lim−
focytów T (linia EL−4.51) rybozym o strukturze
„spinki do włosów” (hairpin rybozyme) zawierają−
cy ramię antysensowe w stosunku do fragmentu
genu kodującego antygen CTLA−4. W wyniku tej
transfekcji ilość mRNA dla CTLA−4 w tych ko−
mórkach została zmniejszona o 90%, a ekspresja
białka spadła do poziomu niewykrywalnego meto−
dą cytometrii przepływowej. Wydaje się, że wyni−
ki te stwarzają podwaliny pod nowy kierunek
działań opartych na terapii genowej, mających na
celu ograniczenie supresyjnej funkcji antygenu
CTLA−4 w procesie wzmacniania przeciwnowo−
tworowej odpowiedzi komórek T .

Podsumowanie

Powyższe wyniki, wykazujące bezsprzecznie
skuteczność blokady antygenu CTLA−4 w zwięk−
szaniu efektywności leczenia nowotworów w wa−
runkach eksperymentalnych z jednej strony są po−
twierdzeniem udziału antygenu CTLA−4 w rozwo−
ju chorób nowotworowych, z drugiej zaś oferują
bardzo ciekawą możliwość zastosowania wiedzy
podstawowej o regulacji kostymulacji w konkret−
ną i skuteczną strategię terapii nowotworów.

Nadzieję na wykorzystanie przeciwciała mo−
noklonalnego anty−CTLA−4 w leczeniu pacjentów
na chorobę nowotworową budzi wstępne doniesie−
nie o jego zastosowaniu po raz pierwszy w I fazie
prób klinicznych w terapii skojarzonej czerniaka
złośliwego u chorych w III−IV stadium zaawanso−
wania klinicznego [38].
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