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Wstęp 

 Wśród wszystkich zgonów z powodu nowotworu, rak płuca zajmuje pod tym 

względem pierwsze miejsce na świecie. Niestety późne rozpoznanie objawów tej choroby 

przyczynia się do bardzo krótkich czasów przeżycia całkowitego chorych z rakiem płuca. Rak 

płuca, pod względem patomorfologicznym, można podzielić na 2 podtypy: 

drobnokomórkowy (rzadziej występujący, lecz agresywniejszy) oraz niedrobnokomórkowy 

(najczęstszy, o stosunkowo powolnym wzroście). Dynamiczny rozwój biologii molekularnej 

przyczynił się do odkrycia w latach 90. ubiegłego wieku immunologicznych punktów 

kontrolnych, które regulują aktywność układu immunologicznego w stanach fizjologii oraz w 

trakcie rozwoju nowotworu. Najważniejszą z tych cząsteczek jest PD-1 (występująca głównie 

na limfocytach T) oraz jej ligand - PD-L1 (występująca m.in. na komórkach odpowiedzi 

nieswoistej oraz na komórkach nowotworowych). Rozwijający się nowotwór wykształcił 

różne mechanizmy ucieczki spod kontroli układu immunologicznego. Obecność białka PD-L1 

na powierzchni komórek guza i połączenie jej z PD-1 na limfocytach  

T powoduje zahamowanie i wygaszenie cytotoksycznej aktywności PD-1-pozytywnych 

komórek układu immunologicznego. Stworzenie monoklonalnych przeciwciał blokujących 

PD-1 lub PD-L1 przyczyniło się zrewolucjonizowania walki z chorobami nowotworowymi. 

Pozytywne wyniki wielu badań klinicznych wykorzystujących immunoterapię anty-PD-1 lub 

anty-PD-L1 spowodowały, że wspomniane przeciwciała weszły w standard leczenia m.in. 

chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Jednak mimo kwalifikacji chorych do 

immunoterapii na podstawie zwalidowanego czynnika predykcyjnego jakim jest 

immunohistochemiczna ocena ekspresji białka PD-L1 na powierzchni komórek 

nowotworowych, nie wszyscy pacjenci odpowiadają na leczenie. Prowadzonych jest wiele 

badań w poszukiwaniu idealnego czynnika predykcyjnego dla immunoterapii. Wydaje się, że 

jednym z kluczowych czynników może być stan mikrośrodowiska guza oraz obecność  

w nim i aktywność komórek układu immunologicznego, mające wpływ na rozrost tkanki 

nowotworowej. 
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Cel pracy 

Celem pracy było zbadanie wpływu przeciwciał anty-PD-1 i anty-PD-L1 na 

aktywność komórek układu immunologicznego wyizolowanych z krwi obwodowej oraz  

z bronchoaspiratu od chorych z gruczołowym rakiem płuca bez istotnych klinicznie zmian 

molekularnych kwalifikowanych do I-wszej lini leczenia przeciwnowotworowego. 

 

Metodyka 

Do badania zakwalifikowano 15 chorych z miejscowo zaawansowanym lub 

zaawansowanym gruczołowym rakiem płuca diagnozowanych w Katedrze i Klinice 

Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Chorzy 

kwalifikowani byli do badania bronchoskopowego, podczas którego pobierany był płyn 

bronchoaspiratu w ilości 15-20 ml, natomiast krew obwodowa w ilości 9 ml pobierana była 

przed zabiegiem. Następnie z krwi obwodowej izolowano PBMC, natomiast bronchoaspirat 

został przefiltrowany przez jałową gazę w celu pozbycia się pasm śluzu i konglomeratów 

złuszczonych nabłonków i odwirowany. Otrzymane komórki zostały policzone w komorze 

Neubauera i rozporcjowane na trzy frakcje: 1) jako komórki kontrolne, których 

immunofenotyp został zanalizowany cytometrycznie w tym samym dniu, 2) komórki 

przeznaczone do krótkoterminowej hodowli komórkowej z przeciwciałami anty-PD-1 oraz 

anty-PD-L1, 3) komórki przeznaczone do oznaczenia ekspresji mikroRNA. Po 24 godzinnej 

hodowli (frakcja 2), komórki zostały odpłukane, a do szczegółowej oceny odsetka 

subpopulacji i ekspresji wybranych markerów powierzchniowych zastosowano następujące 

kombinacje przeciwciał monoklonalnych: 1) anty-CD4-FITC/anty-CD8-PE/anty-CD25-APC, 

2)anty-CD4-FITC/anty-CD8-PE/anty-CD69-APC, 3) anty-CD4-FITC/anty-CD8-PE/anty-

CD95-APC, 4) anty-CD4-FITC/anty-CD8-PE/anty-CD28-APC, 5) anty-CD4-FITC/anty-

CD8-PE/anty-CD279-APC, 6) anty-CD247-FITC/anty-CD14-PE, 7) anty-CD4-FITC/anty-

CD152-PE/anty-FoxP3-AF647, 8) anty-CD14-FITC/anty-B7-H4-PE/anty-IL-10-APC. Po 

procedurze inkubacji w odpowiednich warunkach, przeprowadzono analizę cytometryczną 

oznaczonych komórek. W celu analizy epigenetycznej, wyizolowano RNA  

z trzeciej frakcji komórek, następnie przeprowadzono reakcję RT-PCR, a następnie qPCR  

w celu oznaczenia ekspresji mikroRNA-125a, mikroRNA-31 oraz mikroRNA-520g. 
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Wyniki i wnioski 

Przeprowadzone badania wskazały jednoznacznie na istotny wpływ przeciwciał anty-

PD-1 oraz anty-PD-L1 na aktywność układu immunologicznego. Wpływ na funkcjonowanie 

komórek odpowiedzi swoistej i nieswoistej widoczny był zarówno we krwi obwodowej, jak i 

w bronchoaspiracie. Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć wniosek, iż w 

bronchoaspiracie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca obecne są pobudzone 

limfocyty T pomocnicze i cytotoksyczne CD25-pozytywne i CD69-pozytywne, jednak 

wydaje się, że komórki te nie są w stanie wytworzyć synapsy immunologicznej, czyli 

połączenia niezbędnego do prezentacji antygenu, z uwagi na niską ekspresję cząsteczki CD28. 

Ponadto,w bronchoaspiracie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, w porównaniu 

do krwi obwodowej, znajduje się wyższy odsetek limfocytów T pomocniczych i 

cytotoksycznych PD-1 - pozytywnych. Również  

w bronchoaspiracie obecne są monocyty PD-L1 – pozytywne, co może wskazywać na 

immunosupresję odpowiedzi nieswoistej w tym kompartmencie, w porównaniu do krwi 

obwodowej. Dodatkowo, stymulacja przeciwciałem anty-PD-1, jak i anty-PD-L1 wywierała 

istotniejszy wpływ na aktywację odpowiedzi swoistej mononuklearnych komórek krwi 

obwodowej w porównaniu do komórek w bronchoaspiracie, co może wynikać z ich 

funkcjonalnego wygaszenia w bronchoaspiracie. Materiał ten może stanowić model 

oddziaływań środowiska nowotworowego na układ immunologiczny w płucach.Ponadto, 

spadek ekspresji cząsteczki PD-1 na powierzchni komórek odpowiedzi swoistej obserwowany 

był na komórkach mononuklearnych krwi obwodowej oraz bronchoaspiratu po stymulacji 

zarówno przeciwciałem anty-PD-1, jak i anty-PD-L1, niezależnie od zastosowanego stężenia 

przeciwciał. Wskazuje to na możliwość przywrócenia funkcji limfocytów T przy 

zastosowaniu minimalnej dawki przeciwciał anty-PD-1 lub anty-PD-L1.Oba zastosowane 

przeciwciała anty-PD-1 i anty-PD-L1 w każdym z zastosowanych stężeń wydają się mieć 

wpływ na ekspresję badanych mikroRNA, jednak jednoznaczna konkluzja w tym temacie 

wymaga rozszerzenia badań. Dodatkowo zindywidualizowane dawkowanie przeciwciał anty-

PD-1 oraz anty-PD-L1 może w przyszłości przyczynić się do skutecznej aktywacji komórek 

układu immunologicznego przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków ubocznych 

zastosowanej terapii. 
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Streszczenie w języku angielskim 

 

Introduction 

Among all cancer deaths, lung cancer ranks first in the world. Unfortunately, late 

diagnosis of the symptoms of this disease contributes to the very short overall survival times 

of lung cancer patients. Based on pathomorphological diagnosis, lung cancer can be divided 

into two subtypes: small cell (less common, but more aggressive) and non-small cell (the most 

common, with relatively slow growth). The dynamic development of molecular biology 

contributed to the discovery in the 1990s of the last century of immunological checkpoints 

that regulate the activity of the immune system in physiological states and during the 

development of cancer. The most important of these molecules is PD-1 (occurring mainly on 

T lymphocytes) and its ligand - PD-L1 (occurring, among others, on non-specific response 

cells and on neoplastic cells). As cancer develops, it has developed various escape 

mechanisms from the control of the immune system. The presence of the PD-L1 protein on 

the surface of tumor cells and its association with PD-1 on T lymphocytes results in inhibition 

and extinction of the cytotoxic activity of PD-positive cells of the immune system. The 

development of monoclonal antibodies to block PD-1 or PD-L1 contributed to revolutionizing 

the fight against cancer. Positive results of many clinical trials using anti-PD-1 or anti-PD-L1 

immunotherapycaused that these antibodies have become the standard of treatment of among 

others patients, the ones with non-small cell lung cancer. However, despite the qualification of 

patients for immunotherapy on the basis of a validated predictive factor, i.e. 

immunohistochemical assessment of PD-L1 protein expression on the surface of neoplastic 

cells, not all patients respond to the treatment. Much research is being done to find the perfect 

predictive factor for immunotherapy. It seems that one of the key factors may be the condition 

of the tumor microenvironment as well as the presence and activity of immune system cells in 

it, which influence the growth of neoplastic tissue.  

 

Objective of the work  

The aim of the study was to investigate the effect of anti-PD-1 and anti-PD-L1 

antibodies on the activity of immune system cells isolated from peripheral blood and from 

bronchoaspirate obtained from patients with lung adenocarcinoma without clinically 

significant molecular changes, who were qualified for the 1st line of anticancer treatment.  
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Methodology  

Fifteen patients with locally advanced or advanced adenocarcinoma of the lung 

diagnosed at the Department of Pneumonology, Oncology and Allergology of the Medical 

University of Lublin were qualified for the study. Patients were qualified for bronchoscopy, 

during which 15-20 ml of fluid was collected, while 9 ml peripheral blood was collected 

before the procedure. Subsequently, PBMCs were isolated from the peripheral blood, while 

the bronchoaspirate was filtered through sterile gauze to get rid of mucus strands and 

conglomerates of exfoliated epithelium and centrifuged. The obtained cells were counted in a 

Neubauer chamber and divided into three fractions: 1) as control cells, the immunophenotype 

of which was cytometrically analyzed on the same day, 2) cells for short-term cell culture 

with anti-PD-1 and anti-PD-L1 antibodies, 3) cells dedicated to the determination of 

microRNA expression. After 24 hours of cultivation (fraction 2), cells were washed and the 

following combinations of monoclonal antibodies were used for a detailed assessment of the 

percentage of subpopulation and expression of selected surface markers: 1) anti-CD4-FITC / 

anti-CD8-PE / anti-CD25-APC, 2 ) anti-CD4-FITC / anti-CD8-PE / anti-CD69-APC, 3) anti-

CD4-FITC / anti-CD8-PE / anti-CD95-APC, 4) anti-CD4-FITC / anti-CD8 -PE / anti-CD28-

APC, 5) anti-CD4-FITC / anti-CD8-PE / anti-CD279-APC, 6) anti-CD247-FITC / anti-CD14-

PE, 7) anti-CD4-FITC / anti-CD152-PE / anti-FoxP3-AF647, 8) anti-CD14-FITC / anti-B7-

H4-PE / anti-IL-10-APC. After the incubation procedure under appropriate conditions, 

cytometric analysis of the labeled cells was performed. For epigenetic analysis, RNA was 

isolated from the third fraction of cells, followed by RT-PCR followed by qPCR to determine 

the expression of microRNA-125a, microRNA-31 and microRNA-520g. 

 

Results and conclusions  

The conducted research clearly showed the significant influence of anti-PD-1 and anti-

PD-L1 antibodies on the activity of the immune system. The effect on the functioning of 

specific and non-specific responses was seen both in the peripheral blood and in the 

bronchoaspirate. Based of the obtained results, it can be concluded that in the bronchoaspirate 

of patients with non-small cell lung cancer, stimulated T helper and cytotoxic CD25-positive 

and CD69-positive lymphocytes are present, but it seems that these cells are not able to 

produce an immune synapse, meaning a connection necessary for the antigen presentation, 

due to the low expression of the CD28 molecule. Moreover, in patients with non-small cell 

lung cancer, the activity of helper and cytotoxic T lymphocytes is significantly suppressed in 

the bronchoaspirate (high percentage of PD-1 positive cells) than in peripheral blood. 
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Similarly, in bronchoaspirate, the non-specific response in the form of monocyte activity 

shows strong features of immunosuppression in bronchoaspirate compared to its activity in 

peripheral blood. In addition, stimulation with anti-PD-1 and anti-PD-L1 antibodies had a 

more significant effect on the activation of the specific response of peripheral blood 

mononuclear cells compared to the cells in the bronchoaspirate, which may result from their 

functional extinction in the bronchoaspirate. This material may be a model of the influence of 

the neoplastic environment on the immune system in the lungs. Moreover, a decrease in PD-1 

molecule expression on the cell surface of the specific response was observed on peripheral 

blood mononuclear cells and bronchoaspirate after stimulation with both anti-PD-1 and anti-

PD-L1 antibodies, regardless of the antibody concentration used. This indicates the possibility 

of restoring T lymphocyte function while maintaining the minimum dose of anti-PD-1 or anti-

PD-L1 antibodies. Both the anti-PD-1 and anti-PD-L1 antibodies used in each of the applied 

concentrations seem to have an impact on the expression of the microRNAs tested, but an 

unequivocal conclusion on this topic requires the extension of the research. Additionally, 

individualized dosing of anti-PD-1 and anti-PD-L1 antibodies may in the future contribute to 

the effective activation of immune system cells while minimizing the side effects of the 

applied therapy. 

 


