
STRESZCZENIE 

 

Wstęp 

Doniesienia o skuteczności immunoterapii z zastosowaniem inhibitorów 

immunologicznych punktów kontrolnych („check point inhibitors”) w leczeniu różnych 

nowotworów doprowadziły do rozpoczęcia badań nad zastosowaniem tej grupy leków  

w zaawansowanym raku gruczołu krokowego. Pierwsze próby kliniczne pokazują, że tylko 

niewielka część pacjentów z rakiem stercza odnosi korzyści z tego rodzaju leczenia. Implikuje 

to potrzebę znalezienia biomerkerów predykcyjnych, które pomogłyby w prosty sposób 

zidentyfikować chorych, u których terapia inhibitorami „check point” mogłaby okazać się 

skuteczna. Poziom ekspresji liganda PD-L1 w tkance nowotworowej jest uznanym 

biomarkerem predykcyjnym w kwalifikacji pacjentów do terapii anty-PD-1 [88]. Istnieją także 

wstępne doniesienia dotyczące przydatności oznaczania poziomu ekspresji PD-1 na 

limfocytach T we krwi obwodowej w przypadku różnych nowotworów [14]. Testowanie 

próbek krwi żylnej  jest znacznie mniej obciążające dla pacjentów i nie wiąże się z potrzebą 

wykonywania biopsji tkanki nowotworowej, która jest procedurą inwazyjną i naraża chorego 

na możliwe powikłania. Znalezienie tego typu biomarkerów w raku stercza mogłoby pomóc w 

doborze pacjentów do konkretnej terapii i pozwolić uniknąć niepotrzebnych działań ubocznych 

związanych z leczeniem. Część z biomarkerów może mieć również znaczenie prognostyczne i 

ułatwić ocenę rokowania pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. 

 

Cel Pracy 

Celem mojej pracy była ocena poziomu ekspresji receptorów PD-1 i CTLA-4 oraz liganda 

PD-L1 na komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej pacjentów z pierwotnym rakiem 

gruczołu krokowego i wykazanie możliwości zastosowania ich w praktyce klinicznej. Analiza 

zależności pomiędzy ekspresją tych immunologicznych punktów kontrolnych a 

charakterystyką nowotworu może umożliwić ocenę ich przydatności jako markerów 

predykcyjnych i prognostycznych w raku stercza. 

1. Ocena poziomu ekspresji receptorów PD-1, CTLA-4 i liganda PD-L1 na komórkach 

jednojądrzastych krwi obwodowej u pacjentów z rakiem stercza. 

2. Ocena zależności pomiędzy ekspresją receptorów PD-1 i CTLA-4 i liganda PD-L1 na 

komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej, a zmiennymi charakteryzującymi 

potencjał agresywności nowotworu: 

a) zaawansowanie kliniczne nowotworu w skali TNM, 

b) stopień złośliwości histologicznej w skali Gleasona, 

c) grupa ryzyka wznowy biochemicznej, 

d) poziom PSA. 

 



 

Materiał i metody 

Do badania włączono 50 mężczyzn z pierwotnym  rakiem gruczołu krokowego  

w różnym stadium zaawansowania choroby nowotworowej, diagnozowanych w ramach 

Poradni Urologicznej SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie. Grupę kontrolną stanowiło 20 

mężczyzn leczonych w Poradni Urologicznej z innych powodów, u których nie stwierdzono 

raka stercza. Materiałem do badań była obwodowa krew żylna. Od każdego pacjenta pobrano 

35 ml krwi, którą następnie przekazano do Pracowani Cytometrii Przepływowej i Hemostazy  

Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po 

odpowiednim przygotowaniu krwi, wyizolowano z niej komórki jednojądrzaste  

i wyodrębniono z nich subpopulacje limfocytów przy użyciu cytometru przepływowego, na 

podstawie analizy powierzchniowych antygenów różnicowania komórkowego (CD – cluster of 

differentiation). Kolejnym etapem była ocena ekspresji receptorów PD-1, CTLA-4 oraz liganda 

PD-L1 na poszczególnych populacjach komórkowych. Następnie dokonano analizy 

statystycznej otrzymanych wyników, porównując poziom ekspresji wyżej wymienionych 

receptorów i ligandów w zależności od  różnych parametrów klinicznych pacjentów z rakiem 

gruczołu krokowego. 

 

Podsumowanie wyników badań 

 PD-L1 

 

1. Ekspresja liganda PD-L1 na komórkach BDCA2+123+ we krwi obwodowej  

u pacjentów z rakiem stercza jest istotnie wyższa, niż u mężczyzn w grupie kontrolnej 

(p = 0,015). 

2. Wśród pacjentów z rakiem stercza, poziom PSA koreluje pozytywnie z ekspresją 

liganda PD-L1 na komórkach BDCA2+123+ (p = 0,020). 

3. Pacjenci we wszystkich grupach ryzyka wznowy biochemicznej wykazywali wyższą 

ekspresję PD-L1 na komórkach BDCA 2+123+ niż pacjenci z grupy kontrolnej. 

Najsilniejszą zależność wykazano w grupie wysokiego ryzyka (p = 0,026).  

4. Pacjenci w stadium zaawansowania klinicznego T2/T3 mieli istotnie wyższą 

ekspresję PD-L1 na komórkach dendrytycznych limfoidalnych w porównaniu z 

osobami z grupy kontrolnej (p = 0,011). 

5. Pacjenci z nowotworem w stopniu złośliwości histologicznej Gleason 6 i Gleason 7 

wykazywali wyższą ekspresję liganda PD-L1 na komórkach BDCA2+123+ niż pacjenci 

z grupy kontrolnej (p = 0,023, p = 0,027). 

 

 PD-1 

 

1. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w poziomie ekspresji receptora  PD-1 na 

limfocytach T pomiędzy grupą badaną a kontrolną. 



2. Stwierdzono zależność, wg której im wyższa grupa ryzyka wznowy biochemicznej, 

tym większa liczba limfocytów T CD3+ i CD4+ z wysoką ekspresją PD-1 (p=0,002, 

p=0,040). 

3. Poziom PSA koreluje pozytywnie z ekspresją receptora PD-1 na limfocytach T CD3+ 

we krwi obwodowej (p = 0,049). 

4. Stwierdzono zależność bliską istotności statystycznej, według której im wyższe stadium 

zaawansowania nowotworu w skali TNM, tym większa ekspresja PD-1 na limfocytach 

T CD3+ (p = 0,050). 

5. Nie stwierdzono zależności istotnych statystycznie pomiędzy ekspresją receptora PD-

1 na limfocytach T, a stopniem złośliwości histologicznej w skali Gleasona. 

 

 CTLA-4 

 

1. Wykazano, że mężczyźni z rakiem stercza mają istotnie niższą ekspresję receptora 

CTLA-4 na limfocytach T CD3+ w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej  

(p = 0,006).  

2. Pacjenci w stadium zaawansowania klinicznego nowotworu T2/T3 oraz N1/M1 mają 

istotnie mniejszą liczbę limfocytów CD3+ (p = 0,007) oraz CD3+8+ (p = 0,037) 

wykazujących ekspresję receptora CTLA-4 niż pacjenci w grupie kontrolnej. 

3. Chorzy ze stopniem złośliwości histologicznej Gleason 6 charakteryzują się istotnie 

mniejszą liczbą limfocytów CD3+CTLA4+ (p = 0,002) w porównaniu z pacjentami  

z grupy kontrolnej, a pacjenci z Gleasonem 8-9 istotnie mniejszą liczbą limfocytów T 

CD3+ (p = 0,037), CD3+4+ (p = 0,025) oraz CD3+CD8+ (p = 0,025) wykazujących 

ekspresję receptora CTLA-4 w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. 

4. Stwierdzono zależność, według której im wyższe PSA, tym niższa ekspresja receptora 

CTLA-4 na limfocytach T CD3+ (p = 0,001) i CD3+8+ (p = 0,020) we krwi 

obwodowej. 

5. Chorzy w grupie wysokiego ryzyka wznowy biochemicznej charakteryzują się istotnie 

niższą ekspresją CTLA-4 na limfocytach T CD3+ (p = 0,003) i CD3+8+  

(p = 0,019) w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. 

 

Wnioski 

 PD-L1 

 

Wykazano wysoką ekspresję liganda PD-L1 na komórkach dendrytycznych 

limfoidalnych wśród chorych z rakiem stercza (p = 0,015) oraz potwierdzono związek 

pomiędzy ekspresją liganda PD-L1 a potencjałem agresywności nowotworu. Dowodem 

na to jest pozytywna korelacja pomiędzy ekspresją PD-L1, a poziomem PSA (p = 0,020) 

oraz wysoka ekspresja PD-L1 w grupach: wysokiego ryzyka wznowy biochemicznej (p 

= 0,026), w stadium zaawansowania T2/T3 (p = 0,011), w stopniu złośliwości 

histologicznej  Gleason 7 (p = 0,027). 

 

 PD-1 

 



Nie stwierdzono wysokiej ekspresji receptora  PD-1 na limfocytach T wśród pacjentów 

z rakiem gruczołu krokowego, ale wykazano związek pomiędzy ekspresją PD-1, a 

potencjałem agresywności nowotworu. Dowodem na to są pozytywne korelacje 

pomiędzy ekspresją receptora PD-1 na limfocytach T CD3+ a: poziomem PSA (p = 

0,049), grupą ryzyka wznowy biochemicznej (p = 0,002) oraz stadium zaawansowania 

nowotworu w skali TNM (p = 0,050). 

 

 CTLA-4 

 

Stwierdzono niską ekspresję receptora CTLA-4 na limfocytach CD3+ wśród chorych z 

rakiem stercza (p = 0,006). Wykazano także negatywną korelację pomiędzy ekspresją 

CTLA-4 na limfocytach T, a potencjałem agresywności nowotworu. Dowodzi tego 

niska ekspresja receptora CTLA-4 na limfocytach CD3+ wśród pacjentów w grupach: 

wysokiego ryzyka wznowy biochemicznej (p = 0,003),  

w stadium zaawansowania T2/T3, N1/M1 (p = 0,007) i w grupie złośliwości 

histologicznej Gleason 8-9 (p = 0,037) oraz negatywna korelacja pomiędzy poziomem 

PSA, a ekspresją CTLA-4 na limfocytach T (p = 0,001). 

  



ABSTRACT 

Introduction 

Reports on the effectiveness of immunotherapy using check point inhibitors in the treatment 

of various cancers have led to the initiation of studies on the use of this group of drugs in 

advanced prostate cancer. The first clinical trials show, that only a small proportion of prostate 

cancer patients benefit from this type of treatment. This implies the necessity to find predictive 

biomerkers that would help to easily identify patients in whom treatment with check point 

inhibitors could be effective. 

Expression of the PD-L1 ligand in neoplastic tissue has already become a recognized 

biomarker in the selection of patients for anti-PD-1 therapy [88]. There are also preliminary 

reports on the usefulness of determining the level of PD-1 expression on peripheral blood T 

lymphocytes in various cancers [14]. Testing venous blood samples is much less burdensome 

for patients and does not involve the need to perform a tumor biopsy, which is an invasive 

procedure and exposes the patient to possible complications. Finding these types of biomarkers 

in prostate cancer could help in selecting patients for immunotherapy and avoiding unnecessary 

side effects associated with the treatment. Some of the biomarkers may also be of prognostic 

value and facilitate the assessment of the prognosis of patients with prostate cancer. 

The objective of this paper 

The aim of my study was to evaluate the expression of PD-1 and CTLA-4 receptors and the 

PD-L1 ligand on peripheral blood mononuclear cells of patients with primary prostate cancer 

and to demonstrate the possibility of using them in clinical practice. The analysis of the 

correlation between the expression of these immune checkpoints and tumor characteristics may 

allow the assessment of their usefulness as predictive and prognostic markers in prostate cancer. 

1. Evaluation of PD-1, CTLA-4 and PD-L1 expression on peripheral blood mononuclear 

cells in patients with prostate cancer. 

2. Assessment of the correlation between the expression of PD-1, CTLA-4 and PD-L1 on 

peripheral blood mononuclear cells and characteristics of tumor aggressiveness 

potential: 

a) TNM  

b) Gleason score 

c) Risk group 

d) PSA 

Material and Methods 

The study included 50 men with primary prostate cancer at various stages of the disease, 

diagnosed at the Urological Clinic of the John of God Hospital in Lublin. The control group 

consisted of 20 men treated at the Urology Clinic for other diseases, in whom no cancer was 

diagnosed. 35 ml of peripheral venous blood were collected from each patient, which was then 

transferred to the Laboratory of Flow Cytometry and Haemostasis at the Department of 

Hematology and Bone Marrow Transplantation in Medical University of Lublin. Mononuclear 

cells were isolated from blood and lymphocyte subpopulations were extracted using a flow 



cytometer based on the analysis of surface clusters of differentiation (CD). The next step was 

to evaluate the expression of PD-1, CTLA-4 receptors and PD-L1 ligand on lymphocyte 

populations. Then, a statistical analysis of the results was performed comparing the expression 

level of receptors and ligands depending on various clinical parameters of prostate cancer 

patients. 

Summary of Research Results 

 PD-L1 

 

1. Expression of PD-L1 ligand on BDCA2+123+ cells in the peripheral blood of prostate 

cancer patients is significantly higher than in men from the control group (p=0.015). 

2. A positive correlation was found between PSA level and PD-L1 ligand expression on 

BDCA2+123+ cells in the prostate cancer patients (p=0.020). 

3. All of the biochemical recurrence risk groups showed a higher PD-L1 expression on 

BDCA2+123+ cells, than patients from the control group. The strongest correlation was 

found in the high-risk group (p=0.026). 

4. Patients in the T2/T3 clinical stage had significantly higher PD-L1 expression on 

lymphoid dendritic cells compared to the control group (p=0.011). 

5. Patients in Gleason 6-7 group showed higher PD-L1 ligand expression on 

BDCA2+123+ cells than patients in the control group (p=0.023, p=0.027). 

 

 PD-1 

 

1. There was no statistically significant difference in the expression of PD-1 receptor on T 

lymphocytes between the experimental and control group. 

2. A positive correlation was found between the biochemical recurrence risk group and 

the frequency of  CD3+, CD4+ cells with high PD-1 expression (p=0.002, p=0.040). 

3. PSA is positively correlated with PD-1 receptor expression on CD3+ cells in peripheral 

blood (p=0.049). 

4. A positive correlation was found between TNM clinical stage and PD-1 expression on 

CD3+ cells (p=0.050). 

5. No statistically significant correlation was found between the expression of the PD-1 

receptor on T cells and the Gleason grade. 

 

 CTLA-4 

 

1. It was shown that men with prostate cancer have significantly lower expression of the 

CTLA-4 receptor on CD3+ T lymphocytes compared to the control group (p=0.006). 

2. Patients in T2/T3 and N1/M1 clinical stage have a lower frequency of lymphocytes 

CD3+ (p=0.007) and CD3+8+ (p=0.037) with CTLA-4 expression than patients in the 

control group. 

3. Patients with Gleason 6 have lower frequency of CD3+CTLA4+ lymphocytes 

(p=0.002) compared to the control group. Patients with Gleason 8-9 have lower 

frequency of CD3+ T cells (p=0.037), CD3+4+ (p=0.025) and CD3+CD8 + (p=0.025) 

with CTLA-4 expression from the control group. 



4. A negative correlation was found between PSA and CTLA-4 expression on CD3+ 

(p=0.001) and CD3+8+ (p=0.020) cells in peripheral blood. 

5. Patients at high biochemical recurrence risk group have lower CTLA-4 expression 

on CD3+ (p=0.003) and CD3+8+ (p=0.019) cells than in patients the control group. 

Conclusions 

Statistically significant correlations were noted in the expression analyzes of all immune 

checkpoints. Those concerning the PD-L1 ligand and the PD-1 receptor, seem to be statistically 

and clinically most important. The results of my research, not only confirm the observations 

made in previous scientific studies, but also enrich them and bring new important clinical data 

on the group of patients with prostate cancer. They also verify the potential usefulness of these 

immune checkpoints as prognostic biomarkers. Whereas, the results on the expression of the 

CTLA-4 receptor obtained in my analysis are in contrast to the current scientific reports and do 

not give a clear answer on the use of CTLA-4 expression in clinical practice. I am convinced 

that further work on the expression of immunological checkpoints on peripheral blood 

mononuclear cells in prostate cancer, will allow them to be used as predictive biomarkers 

enabling qualification for the check point inhibitors treatment. 

 

1. Expression of PD-L1 ligand on dendritic cells 

A positive correlation was found between PD-L1 expression, prostate cancer and the tumor 

aggressiveness potential. High PD-L1 ligand expression was demonstrated on BDCA2+123+ 

cells in the study group (p=0.015) and in the following subgroups of patients with prostate 

cancer: in the high biochemical recurrence risk group (p=0.026), T2/T3 clinical stage  

(p=0.011), Gleason 6-7 patients (p=0.023, p=0.027). There was also a positive correlation 

between PD-L1 expression and PSA level (p=0.020). 

2. Expression of PD-1 receptor on T lymphocytes 

There was no statistically significant difference in the expression of the PD-1 receptor on T 

lymphocytes between the experimental and the control group, but significant correlations were 

found in the subgroups of patients with prostate cancer: positive correlation between the 

biochemical recurrence risk group and the frequency of CD3+PD-1+ and CD4+PD-1+ cells 

(p=0.002, p=0.040), and between the clinical stage and PD-1 expression on CD3+ cells 

(p=0.050). A positive correlation of PSA level with PD-1 expression on CD3+ cells in 

peripheral blood was also demonstrated (p=0.049). 

3. Expression of the CTLA-4 receptor on T lymphocytes 

A negative correlation was found between T lymphocytes CTLA-4 expression  and prostate 

cancer and the tumor aggressiveness potential. Low CTLA-4 expression was demonstrated on 

CD3+ lymphocytes in men with prostate cancer (p=0.006) and on CD3+ (p=0.003) and CD8+ 

(p=0.019) cells in high biochemical recurrence risk group. Moreover, it was found that patients 

at T2/T3 and N1/M1 clinical stage had a significantly lower frequency of CD3+ (p=0.007) and 

CD8+ (p=0.037) cells, and patients with Gleason 8-9 had a significantly lower frequency of 



CD3+ (p=0.037), CD4+ (p=0.025) and CD8+ (p=0.025) cells, with CTLA-4 expression than 

men in the control group. There was also a negative correlation between PSA and CTLA-4 

expression on CD3+ (p=0.001) and CD8+ (p=0.020) cells. 

 


