
Streszczenie polskie 

Rak jajnika (ang. ovarian cancer; OC) jest nowotworem ginekologicznym o wysokim 

wskaźniku śmiertelności. Większość przypadków (>70%) raka jajnika wykrywana jest w 

zaawansowanych stopniach choroby, gdy obecne są już przerzuty, a pięcioletni wskaźnik przeżycia 

spada poniżej 30%. Pomimo wdrożenia leczenia obejmującego chirurgię i następową chemioterapię, 

rokowania dla pacjentek z rakiem jajnika są złe.  

Jednym z największych wyzwań w projektowaniu efektywnej terapii dla chorych na OC jest 

heterogenność tego nowotworu. Przekłada się to na trudności w znalezieniu wysoce specyficznego i 

czułego biomarkera diagnostycznego, wyodrębnieniu grupy wysokiego ryzyka zachorowania na OC, a 

także w zaprojektowaniu i wdrożeniu skutecznej terapii. 

Najmniej poznanym aspektem heterogenności raka jajnika jest podłoże immunologiczne. 

Oddziaływania w mikrośrodowisku nowotworu (ang. tumor microenvironment; TME) mogą hamować 

aktywność przeciwnowotworową komórek efektorowych układu immunologicznego i w efekcie 

stymulować wzrost guza. Kluczową rolę w hamowaniu aktywności efektorowej limfocytów T u 

pacjentek z OC pełnią punkty kontrolne układu immunologicznego (ang. immune checkpoints; ICPs), 

wśród nich receptor programowanej śmierci komórki (ang. programmed cell death receptor 1; PD-1) 

oraz jego ligandy (ang. programmed cell death ligand 1/2; PD-L1/L2).  

Przyłączenie ligandu PD-L1 lub PD-L2 do receptora PD-1 skutkuje zahamowaniem 

aktywności efektorowej limfocytów T i ich wyczerpaniem. W rezultacie limfocyty T nie są w stanie 

rozpoznać i wyeliminować komórek nowotworowych. Poznanie mechanizmów biologicznych i 

molekularnych zachodzących w TME raka jajnika może przyczynić się do optymalizacji już 

wdrożonych terapii, a także do identyfikacji czynników molekularnych specyficznych dla OC, które 

mogą stać się celami w projektowaniu innowacyjnych (immuno)terapii. 

W cyklu prac składających się na rozprawę doktorską oceniano i wykazano obecność komórek 

układu immunologicznego z ekspresją cząsteczek szlaku programowanej śmierci komórki, tj. 

limfocytów T pomocniczych (CD4
+
) i cytotoksycznych (CD8

+
) z ekspresją receptora PD-1 oraz 

komórek prezentujących antygen, tj. monocytów/makrofagów (MO/MA), mieloidalnych i 

plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych (ang. myeloid/plasmacytoid dendritic cells; 

mDCs/pDCs) z ekspresją ligandów PD-L1 oraz PD-L2 w trzech środowiskach raka jajnika, tj. krwi 

obwodowej (ang. peripehral blood; PB), płynie otrzewnowym (ang. peritoneal fluid; PF) i tkance 

nowotworowej (ang. tumor tissue; TT). Oceniono także rozpuszczalne formy PD-1 (ang. soluble 

programmed cell death receptor 1; sPD-1) i PD-L1 (ang. soluble programmed cell death ligand 1; 



sPD-L1) w osoczu oraz PF pacjentek z rakiem jajnika. Badania własne obejmowały analizę zależności 

pomiędzy klinicznymi i immunologicznymi parametrami i pięcioletnim przeżyciem pacjentek z OC.  

Analiza dystrybucji ocenionych komórek układu immunologicznego z ekspresją czynników 

szlaku programowanej śmierci komórki, pozwoliła na obserwację różnic w poziomie ekspresji 

receptora PD-1 na limfocytach T pomocniczych (CD4
+
) oraz cytotoksycznych (CD8

+
) w zależności od 

środowiska (PB, PF, TT). Nasiloną akumulację komórek CD4
+
PD-1

+
 oraz CD8

+
PD-1

+
 odnotowano 

wśród limfocytów CD3
+ 

infiltrujących raka jajnika. Podobną obserwację odnotowano wśród komórek 

prezentujących antygen z ekspresją ligandów PD-L1/PD-L2. Akumulacja mieloidalnych i 

plazmocytoidalnych DCs z ekspresją PD-L1 oraz makrofagów z ekspresją PD-L1/PD-L2 w 

mikrośrodowisku raka jajnika (TT) wskazuje na unikalną sygnaturę immunologiczną OC i może 

nasilać immunosupresję oraz indukować wyczerpanie komórek efektorowych układu 

immunologicznego organizmu. 

Niemniej ciekawe wydają się być wyniki analizy dystrybucji limfocytów T CD4
+
 oraz CD8

+
 z 

ekspresją receptora PD-1 we krwi obwodowej pacjentek z rakiem jajnika oraz zdrowych kobiet. 

Zaobserwowano bowiem istotnie niższy odsetek limfocytów T CD4
+
PD-1

+
 oraz CD8

+
PD-1

+
 w PB 

pacjentek chorych na OC w porównaniu do osób zdrowych. Podobną obserwację odnotowano w 

dystrybucji komórek prezentujących antygen: mDCs, pDCs, MO z ekspresją PD-L1 oraz mDCs i MO 

z ekspresją cząsteczki PD-L2. 

Co interesujące, analiza przeżyć pacjentek z rakiem jajnika pozwoliła na ustalenie zarówno 

negatywnych jak i pozytywnych czynników prognostycznych wśród ocenionych czynników 

immunologicznych. Wyniki badań własnych dowiodły, że wyższy odsetek limfocytów T CD4
+
PD-1

+
 

we krwi obwodowej oraz wśród komórek infiltrujących guza koreluje z krótszym czasem przeżycia 

pacjentek z OC. Podobnie, wyższe stężenie rozpuszczalnych form szlaku programowanej śmierci 

komórki, tj. sPD-1 w osoczu oraz sPD-L1 w płynie otrzewnowym, wiąże się z krótszym czasem 

przeżycia pacjentek z OC. Natomiast, akumulacja komórek prezentujących antygen, tj. 

plazmocytoidalnych DCs z ekspresją PD-L2 i makrofagów z ekspresją PD-L1 wśród komórek 

infiltrujących raka jajnika oraz makrofagów z ekspresją PD-L2 w płynie otrzewnowym, koreluje z 

dłuższym przeżyciem pacjentek chorych na raka jajnika. 

Obecnie w praktyce klinicznej nie ma algorytmów pozwalających na odpowiednią selekcję 

pacjentek do leczenia inhibitorami ICPs w raku jajnika. Biorąc pod uwagę wysoką heterogenność OC, 

trudno jest określić ścisłe korelacje pomiędzy ekspresją ICPs a odpowiedzią na wdrożoną 

immunoterapię. W świetle uzyskanych wyników badań własnych, wskazane są dalsze badania, które 

pozwolą na ustalenie biomarkera pozwalającego na wyłonienie grupy pacjentek, u których terapia 

inhibitorami ICPs będzie skuteczna. Obiecującą strategią terapeutyczną wydaje się być połączenie 



inhibitorów ICPs z innymi metodami terapeutycznymi, co powinno skutkować zwiększeniem 

wskaźnika odpowiedzi na leczenie u wybranej grupy pacjentek i prowadzić do przełamania 

immunosupresji w TME raka jajnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Summary 

Ovarian cancer (OC) is a gynecological malignancy with a high mortality rate. The most of OC 

cases (>70%) are diagnosed at an advanced stage when metastases occur and the five-year survival rate 

decreases below 30%. Despite of treatment implementation, including debulking surgery and 

chemotherapy, the prognosis for OC patients is devasting.  

The most challenging aspect of projecting an effective therapy for ovarian cancer patients is 

the heterogeneity of the disease. In result, searching for specific diagnostic biomarker, selecting of 

patients with high-risk OC morbidity, and projecting novel effective therapy is a demanding task. 

The immunological aspects of ovarian cancer heterogeneity still remain unclear. The 

interactions in the tumor microenvironment (TME) could inhibit the anticancer activity of effector 

immune system cells and stimulate tumor growth. Cancer cells can evade immune system response via 

various mechanisms. The predominant role in the inhibition of effector activity of T cells in ovarian 

cancer TME plays immune checkpoints (ICPs), including a programmed cell death receptor 1 (PD-1) 

and its ligands, i.e. PD-L1 and PD-L2. 

The binding of the PD-L1 or PD-L2 ligand to the PD-1 receptor leads to inhibition of effector 

activity of T cells and their exhaustion. In result, T cells are unable to recognize and eliminate cancer 

cells. The understanding of biological and molecular mechanisms in ovarian cancer TME may lead the 

to optimization of currently used therapies and to the detection of a specific molecular factor for OC 

that could be a potential target for innovative (immuno)therapies. 

The presented dissertation is a series of articles that contain an assessment of chosen immune 

system cells with expression of programmed cell death pathway factors, i.e. helper (CD4
+
) and 

cytotoxic (CD8
+
) T cells with expression of the PD-1 receptor and antigen presenting cells, i.e. 

monocytes/macrophages (MO/MA), myeloid (mDCs), and plasmacytoid dendritic cells (pDCs) with 

the expression of ligands PD-L1 and PD-L2 in three ovarian cancer environments, i.e. peripheral blood 

(PB), peritoneal fluid (PF), and tumor tissue (TT). Obtained results were analyzed in terms of their 

relation to clinicopathological characteristics and prognosis for ovarian cancer patients. The plasma 

and PF concentrations of soluble PD-1 and PD-L1 were also evaluated in terms of their clinical 

significance. The obtained results were compared with a control group of healthy blood donors. 

The assessment of the distribution of chosen immune system cells with expression of the 

programmed cell death factors demonstrated the significant disparity in the level of the PD-1 receptor 

expression on helper (CD4
+
) and cytotoxic T cells (CD8

+
) in three different OC environments (PB, PF, 

TT). The highest accumulation of the CD4
+
PD-1

+ 
and CD8

+
PD-1

+
 T cells was detected among CD3

+
 T 

cells infiltrating OC. Interestingly, a similar observation was found among antigen presenting cells 
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with PD-L1/PD-L2 expression. The accumulation of PD-L1 positive mDCs and pDCs, and PD-L1/PD-

L2 positive MO/MA in OC tumor microenvironment suggests a unique immunological signature of 

OC and could enhance immunosuppression and exhaustion of immune system effector cells. 

Moreover, a significantly lower percentage CD4
+
PD-1

+
 and CD8

+
PD-1

+
 in PB of OC patients 

in comparison to healthy blood donors was found. Similar findings were observed in the distribution of 

antigen presenting cells with PD-L1 expression, i.e. mDCs, pDCs, MO/MA, and PD-L2 positive mDCs 

and MO/MA.  

In the aim to establish negative and positive prognostic factors, the assessment between 

immunological factors and OC patients' survival were performed. The obtained results showed that 

accumulation of CD4
+
PD1

+
 T cells in PB and among OC infiltrating cells is related to shorter survival 

of OC patients. Similarly, the increased level of the soluble form of programmed cell death axis, i.e. 

sPD-1 in plasma and sPD-L1 in PF are related to shorter survival of OC patients. In contrast, the 

accumulation of antigen presenting cells with PD-L1/PD-L2 expression, i.e. PD-L2 positive pDCs and 

PD-L1 positive MO/MA among OC infiltrating cells, and PD-L2 positive MO/MA is related to the 

beneficial survival of OC patients. 

Currently, in clinical practice there is no algorithm that may be used in the selection of OC 

patients in which implementation of ICIs would be beneficial. Considering the high heterogeneity of 

ovarian cancer, the determination of the correlation between ICPs expression and the response to the 

implement immunotherapy is challenging. The combination of ICPs inhibitors with other therapeutical 

approaches could be a promising treatment strategy that may lead to an increased response rate in a 

particular group of ovarian cancer patients and overcome the immunosuppression in ovarian cancer 

TME. 

 


