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STRESZCZENIE 

 

Rak jajnika (OC) charakteryzuje się najwyższą śmiertelnością pośród 

nowotworów narządów płciowych u kobiet. Przyczyny tak wysokiej śmiertelności 

wydają się być związane ze złożoną biologią, ogromną różnorodnością                            

i immunosupresyjnym mikrośrodowiskiem nowotworu (TME). Mieloidalne komórki 

supresorowe (MDSCs) stanowią kluczowy składnik TME. Cechą charakterystyczną 

tych komórek jest aktywność immunosupresyjna. Co ważne, ostatnie badania 

podkreślają ich kliniczne znaczenie w nowotworach złośliwych, wskazując, iż 

akumulacja tych komórek jest związana ze złym rokowaniem u pacjentów 

onkologicznych. Dotychczas jednak brakowało kompleksowej analizy MDSCs w raku 

jajnika. Ponadto, znane są też badania dotyczące zjawiska immunosupresji w raku 

jajnika. Skłoniło nas to do postawienia hipotezy, iż MDSCs odgrywają kluczową rolę     

w tej chorobie. Celem niniejszych badań była kompleksowa analiza trzech populacji 

MDSCs, w tym monocytowych (M)-MDSCs, polimorfojądrowych (PMN)-MDSC oraz 

na wczesnym etapie rozwoju (e)MDSC w trzech TMEs, tj. we krwi obwodowej, płynie 

otrzewnowym oraz guzie nowotworowym, w kontekście ich znaczenia klinicznego        

u pacjentów z OC nie poddanych wcześniej leczeniu. 

W naszych badaniach stwierdziliśmy obecność wszystkich trzech badanych 

populacji MDSCs we wszystkich trzech TMEs. Wykazaliśmy, istotnie statystycznie 

wyższy poziom (i) M-MDSCs we krwi, płynie otrzewnowym oraz guzie (ii) PMN-

MDSC w guzie oraz (iii) eMDSC we krwi pacjentek w porównaniu z grupą kontrolną. 

Następnie, zestawiliśmy te dane z charakterystyką kliniczną pacjentek i wykazaliśmy, iż 

wysoki odsetek M-MDSC w guzie był związany z wyższym stopniem zaawansowania 

klinicznego nowotworu według FIGO i wyższym stopniem złośliwości histologicznej, 

podczas gdy wyższy poziom eMDSC we krwi zaobserwowano w typie II w porównaniu 

z typem I raka jajnika według Kurmana i Shiha, co wskazuje, iż obecność zarówno M-

MDSC, jak i eMDSC, ale nie PMN-MDSC, może się wiązać z gorszym rokowaniem. 

Następnie, oceniliśmy profil immunosupresyjny MDSCs, wykazując istotnie 

statystycznie wyższy odsetek M-MDSCs oraz PMN-MDSCs z ekspresją argininy 

(ARG1), dioksygenazy indoloaminy (IDO) oraz interleukiny 10 (IL-10) we krwi 

pacjentek w porównaniu z grupą kontrolą. Chociaż zaobserwowaliśmy tendencję do 

większej akumulacji MDSCs z ekspresją takich czynników jak: ARG1, IDO, IL-10         

i transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β) we krwi w porównaniu do płynu 
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otrzewnowego oraz guza, dystrybucja tych komórek była niezależna od charakterystyki 

klinicznej pacjentek co wskazuje, że immunosupresja związana z MDSCs może być 

cechą charakterystyczną OC, niezależnie od zaawansowania klinicznego choroby. 

Ponadto, zaobserwowaliśmy, że akumulacja tych komórek może być 

regulowana/promowana przez rozpuszczalne mediatory immunosupresyjne, wykazujące 

dodatnią korelację pomiędzy (i) TGF-β w osoczu krwi a ARG+ M-MDSC w płynie 

otrzewnowym, (ii) ARG1 a PMN-MDSC w płynie otrzewnowym oraz (iii) ARG1         

w osoczu krwi a TGF-β+/IDO+/IL-10+ PMN-MDSC w płynie otrzewnowym. Co 

ciekawe, wysoki odsetek M-MDSC we krwi oraz guzie nowotworowym, ale nie PMN-

MDSC oraz eMDSC był związany z gorszym całkowitym czasem przeżycia (OS) 

pacjentek. Dodatkowo, rozszerzyliśmy nasze badania o analizę ligandu receptora 

programowanej śmierci 1 (PD-L1) w raku jajnika, gdyż ekspresja tej cząsteczki jest 

kluczowym mechanizmem immunosupresyjnym i promuje progresję nowotworu. 

Pomimo tego, znaczenie kliniczne PD-L1 w raku jajnika nie zostało wciąż w pełni 

określone. W niniejszym badaniu wykazaliśmy istotnie statystycznie wyższą liczbę 

komórek mieloidalnych z ekspresją PD-L1 (tj. PD-L1+ M-MDSC oraz PD-L1+ 

monocyty/ makrofagi) u pacjentek z rakiem jajnika w porównaniu z grupą kontrolną. 

Co ciekawe, odsetek PD-L1+ M-MDSC był istotnie wyższy w porównaniu z odsetkiem 

PD-L1+ monocytów/ makrofagów we krwi oraz płynie otrzewnowym, ale nie w guzie, 

co wskazuje, iż potencjalna aktywność immunosupresyjna M-MDSC może być nawet 

wyższa w porównaniu z monocytami/ makrofagami. Ponadto, akumulacja komórek 

mieloidalnych z ekspresją PD‑L1 u pacjentów była niezależna od charakterystyki 

klinicznej pacjentek, co wskazuje, iż immunosupresja związana z ekspresją PD‑L1 na 

komórkach mieloidalnych może być charakterystyczną cechą guzów jajnika, 

niezależnie od zaawansowania choroby. Co interesujące, w analizie rozpuszczalnej 

formy PD-L1 (sPD-L1) wykazano dodatni związek między poziomem sPD-L1 a PD-

L1-dodatnimi komórkami mieloidalnymi we krwi, co wskazuje, iż sPD-L1 może być 

markerem zastępczym w analizie PD-L1 na komórkach mieloidalnych. Dodatkowo 

wykazaliśmy, iż zarówno PD-L1, jak i sPD-L1 nie były predyktorami OS w naszej 

grupie badanej, jak i w niezależnej grupie pacjentów (analiza in silico danych z The 

Cancer Genome Atlas (TCGA)). 

Podsumowując, szczególnie M-MDSC mogą być ważnym czynnikiem 

wpływającym na immunosupresyjne mikrośrodowisko, ze względu na ich silny profil 

immunosupresyjny oraz ich związek z gorszym rokowaniem pacjentek z OC.                 
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W związku z powyższym, kluczowe będą przyszłe badania, aby w pełni zrozumieć 

zjawisko immunosupresji w TME. Przezwyciężenie bariery immunosupresyjnej            

w nowotworach (np. terapia ukierunkowana na M-MDSC) może otworzyć nowe, 

ekscytujące możliwości w projektowaniu skutecznych strategii immunoterapeutycznych 

a w konsekwencji wydłużyć życie pacjentek z rakiem jajnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


